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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

 

Enligt en proposition, vilken trädde i kraft som lag första maj 2005, ska företag numera 

uttryckligen beskriva ”väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som de står inför”, i sin 

förvaltningsberättelse. Förut har företag själva kunnat tolka hur upplysningar om 

”företagets framtida utveckling” skall ges, vilket står i årsredovisningslagen 

(1995:1554) kapitel 6 om förvaltningsberättelse och finansieringsanalys. Den nya lagen 

säger också bl.a. att om företagets utveckling, ställning och resultat är svårförståeliga 

ska siffrorna kompletteras med annan icke-finansiell information förutom det som krävs 

i förvaltningsberättelsen.1  

 

Idag används 7600 läkemedel i Sverige. Läkemedelsverket har undersökt 27 aktiva 

substanser som ingår i vissa läkemedel och kommit fram till att nio av dessa är skadliga 

för miljön.2 En studie som beräknas vara klar i slutet av år 2006 undersöker eventuella 

kortsiktiga hälsoeffekter av mobiltelefoni (endast gsm-typ). Forskargruppen undersöker 

bl.a. mobilens påverkan på minnesstörningar, värmekänsla, hudirritation, 

hormonrubbningar, trötthet men även hjärt- och kärlfunktioner.3 Reflekterar företag i 

mobiltelefoni- och läkemedelsbranschen i sina årsredovisningar över vilka risker som 

uppstår för aktieägarna? 

 

Risk innebär skilda saker för olika människor. I dagligt tal när någon säger att det finns 

en risk för någonting menar de vanligtvis att ett visst oönskat skeende kan uppkomma. I 

försäkringsbranschen beskrivs exempelvis risk som sannolikheten för förlust. 

Ekonomer definierar risk som magnituden av och sannolikheten för oförväntade 

förändringar. Den mäts exempelvis genom att studera variation i avkastning på 

investeringar.4 

 

                                                 
1 Prop. 2004/05:68 
2 Ny Tekniks nättidning, 2004-09-01 
3 Computer Sweden, 2004-06-24 
4 Oxelheim & Wihlborg, 1997 
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Den risk aktieplacerare utsätts för när de investerar i ett företag är aktiens betarisk, 

vilken speglar företagets affärsrisk och finansiella risk. Sannolikhetsfördelningen över 

möjliga utfall på RE, som är företagets förmåga att ge avkastning på satsat kapital, 

kvantifierar företagets totalrisk. Med affärsrisk menas variation i ett företags 

intjäningsförmåga och resultat. Med finansiell risk menas den ytterligare variation i 

intjäningsförmåga och resultat som är en följd av den kapitalstruktur som valts. 5 

Betavärdet är ett mått på hur känslig ett företags aktie är för variationer på marknaden6. 

 

1.1.1 Risker 

Risker, även om de är låga, förekommer i alla branscher och företag. De som ligger 

utanför företagets kontroll, t.ex. risken för naturkatastrof eller krig, kan vara svårare att 

mäta än andra. Det var antagligen inte många av de drabbade företagen som ansåg att 

risken för en terroristattack den 11 september 2001, då två passagerarplan flög in i 

World Trade Center i New York, var stor. Därför hade inte heller tillräckliga 

förberedelser gjorts av många av de drabbade företagen för att skydda sig mot denna 

risk. Trots det klarade sig några företag bättre än andra eftersom de, även om de inte 

förutspått exakt vad som skulle hända, vidtagit åtgärder mot risken att något liknande 

oförutsett skulle inträffa.7 Efter de senaste årens händelseutveckling anser många att 

tröskeln avseende terrorhandlingar riktade mot samhället kraftigt har sänkts. Företag 

bör vara medvetna om den alltmer grova organiserade brottslighetens aktioner som 

användandet av biologiska vapen bl.a. giftet sarin, spridandet av anthrax och 

möjligheten att kunna förändra och lamslå information via datanätet med dagens 

informationsteknologi.8 

 

Flygbranschen är utsatt för många risker. Intäkterna kan minska rejält av att deras 

kunder inte längre vill besöka ett resemål, när exempelvis någon obehaglig händelse har 

skett i området. Den största ekonomiska förlusten när ett plan kraschar har sin grund i 

att kunder tappar förtroendet för flyget och inte längre vågar flyga. Gulf-krisen är bara 

ett exempel på då flygbranschen påverkades i stor utsträckning. Det finns inget substitut 

                                                 
5 De Ridder, 2000 
6 Brealey & Myers, 2003 
7 www.finansinspektionen.se, 2005-04-05 
8 www.socialstyrelsen.se, 2004-06-07 
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till oljan som behövs till flygbränslet, så när oljepriset steg kraftigt och 

passagerarunderlaget sjönk drastiskt försattes branschen i kris.9 

 

Risken för ett nystartat företag är större än för ett etablerat företag som redan har 

kunder som känner till och litar på företaget. En bra affärsidé, en konkurrenskraftig 

produkt, stora marknader och kompetent ledning, är en mix som i sig skulle kunna 

garantera framgång för ett väletablerat företag. Ett nystartat företag kan trots detta 

misslyckas därför att man av ett eller annat skäl inte har förutsättningarna för att nå 

ända fram. Det är därför viktigt att aktieinvesterare i en analys särskiljer normala 

affärsrisker från specifika startrisker för ett nystartat företag. De generella 

affärsriskerna som företag på en viss marknad utsätts för blir inte aktuella för det 

företag som inte lyckas slå sig in på denna marknad. Det avgörande för investerarna 

måste i första hand vara företagets förmåga att förutse de problem som kan komma att 

uppstå och dess beredskap för att hantera dessa problem, dvs. hur företaget minimerar 

sina specifika startrisker.10  

 

1.1.2 Företags information om risker 

Detaljhandelsföretaget Clas Ohlson är ett exempel på ett företag som i sin 

årsredovisning har tagit upp faktorer som påverkar deras affärsrisk. Angående 

sortimentet nämner de att det finns en möjlighet för dem att förbättra och utveckla det 

för att på så sätt öka resultatet. Samtidigt upplyser de om att det finns en risk för att de 

missbedömer nya trender eller produktområden vilket skulle leda till en avtagande 

tillväxt och försäljning. En tydlig trend inom detaljhandeln är att stora rikstäckande 

kedjor växer fram och tar marknadsandelar från mindre enskilda fackhandlare så att 

aktörerna på marknaden blir färre och större. De är själva en sådan aktör och har därför 

en fördel men risken för att fler större internationella aktörer etablerar sig på deras 

marknad ökar därmed också. Beträffande konjunkturen påpekar de att de framförallt 

berörs av den privata konsumtionen och utvecklingen av detaljhandeln. Genom sina 

gör-det-själv-artiklar och attraktiva priser brukar de dock inte påverkas lika mycket som 

den övriga detaljhandeln vid nedgångar i konsumtionen.11 

 
                                                 
9 Persson & Virum, 1998 
10 Aapo Sääsk, 2000 
11 Clas Ohlsons årsredovisning, 2003 



 4

Läkemedelsföretaget Karo Bio är verksamt inom en bransch som är förenad med stora 

risker. Det finns en risk för bakslag i den kliniska utvecklingen, på grund av frågor som 

t.ex. säkerhet och effektivitet avseende människor i de enskilda projekten, inom 

läkemedelsbranschen. Företaget minskar denna affärsrisk ”genom att samtidigt driva 

flera projekt med sina samarbetspartners”. Avseende den finansiella risken definierar 

de ränterisken som ”risken för att en ränteförändring får en negativ effekt på värdet hos 

räntebärande tillgångar”. Karo Bios policy är att göra placeringar med varierande 

villkor och förfallodagar. Den omedelbara effekten på företagets kortfristiga placeringar 

vid årets utgång är 1,2 % eller 2 miljoner kronor, om räntan sjunker med en 

procentenhet.12 Detta är ett par exempel på hur ett företag kan hjälpa investeraren att 

själv bedöma vilken risk han eller hon utsätts för vid investering i företaget.   

 

1.1.3 Granskning av årsredovisningar 

Övervakningspanelen bildades år 2003 och har som uppgift att övervaka att svenska 

börsbolag upprättar årsredovisningar i enlighet med lag eller annan författning samt 

enligt god sed för aktiemarknadsbolag. De kritiserar bl.a. börsbolagen för att de inte 

fullt ut följer lagen om att i förvaltningsberättelsen ha en rättvisande översikt över 

utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat. De noterar också att 

upplysning om företagets förväntade utveckling i många fall inte finns med.13 En studie 

gjordes år 2004 av framför allt den allmänna delen av årsredovisningen som visade att 

det finns stora kvalitetsskillnader mellan företags årsredovisningar. En av faktorerna 

som innefattades i undersökningen var företagens riskinformation. En del företag hade 

ansträngt sig för att ge omfattande information, men många av dem hade istället för 

konkret information mest använt sig av förskönade ord.14  

 

I en årlig tävling granskas börsnoterade företags årsredovisningar för att utse årets mest 

aktieägarorienterade årsredovisning, som ingår som en del av tre i Aktiespararnas och 

Dagens Industris tävling om ”Årets börsbolag”. Ett av kriterierna som bedöms är 

företagens vinstprognos där de tittar på förutsättningar som prognosen baseras på eller 

förklaringen till att en prognos inte finns med alls. I kategorin känslighets- och 

                                                 
12 Karo Bios årsredovisning, 2003 
13 Grundvall, Heurlin & Rundfelt, 2003 
14 Johansson, 2004 
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riskanalys granskas beskrivningen utav för företaget viktiga rörelse- och finansiella 

risker. Lika många poäng ges också för kvantifiering av företagets känslighet för 

rörelse- respektive finansiella riskfaktorer. Cirka en tredjedel av de 50 möjliga poängen 

erhålles genom en bra bolagsbeskrivning. En bra bolagsbeskrivning ger aktieägarna en 

”sannare” bild av företaget, vilket gör det lättare för dem att själva bedöma de risker 

företaget utsätts för. Domarna för tävlingen konstaterar att företagens riskbeskrivning 

de senaste åren generellt sett har blivit bättre, speciellt beskrivningen av finansiella 

risker. Anledningen till att rörelseriskerna redovisas sämre tror de kan bero på att de är 

svårare att kvantifiera. Det är svårt att t.ex. bedöma i vilken utsträckning företaget 

påverkas av att en nyckelperson lämnar det.15  

  

1.2 Problemdiskussion 

 

Det övergripande målet med ett företags redovisning är att tillhandahålla information 

som är användbar vid investeringsbeslut. För den som inte behärskar den ekonomiska 

terminologin som används i årsredovisningar finns självklara hinder. De som har 

förkunskaper inom redovisning ska dock kunna tillgodogöra sig informationen utan 

alltför stor arbetsinsats.16  

 

För den som är intresserad är det lätt att hitta finansiell information om ett företag och 

därmed få reda på företagets ekonomiska ställning. Frågan är bara om detta är 

tillräcklig information för aktieinvesteraren som borde vara intresserad av exakt vilka 

risker han eller hon utsätts för vid investering i ett företag. En aktieinvesterare kan få 

information om risk genom att studera företagets balansräkning, särskilt tillgångssidan. 

Stora likvida medel innebär en låg risk medan stora investeringar i projekt innebär en 

hög risk. Nyckeltalet soliditet ger också information om risk. En låg soliditet innebär en 

hög finansiell risk. Andra sätt är att studera företagets femårsöversikt, som visar hur 

resultatet har varierat, och beskrivning av verksamheten. Aktieinvesterare kan också 

läsa om aktiekursutvecklingen i årsredovisningen och därmed få veta om aktiekursen 

varierat mycket under året. Om en aktieinvesterare vill ha en mer utförlig beskrivning 

                                                 
15 www.aktiespararna.se, 2005-04-20 
16 FARs samlingsvolym, 2003 
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av vilka risker företaget utsätts för kan det bli svårare. Beskriver företagen verkligen i 

sina årsredovisningar de risker de utsätts för?  

 

Varför är det viktigt att företag informerar om risk? Aktieinvesterare fattar beslut om att 

investera i ett företags aktier genom att prognostisera framtida kassaflöden. Om ett 

företag inte informerar om vilka risker det utsätts för, eller informerar väldigt lite, 

försvåras prognoserna. Detta leder till att aktieinvesterarna vill ha en högre ersättning, 

dvs. en högre riskpremie. Då aktieägarnas avkastningskrav (inklusive riskpremie) ingår 

i företagets kalkylränta17 kommer denna att öka. Därmed kommer också företagets 

kapitalkostnad att öka.  

 

Företag som utvecklar nya produkter är speciellt utsatta för risk, eftersom det ofta 

händer att företagen misslyckas med framtagandet eller försäljningen av en ny produkt. 

Läkemedelsföretag är ett exempel på högriskföretag eftersom det tar mycket lång tid att 

få fram nya produkter, introducera dem och få dem accepterade av marknaden. 

Livsmedelsföretag är ett exempel på företag som brukar vara utsatta för låg risk. De 

behöver vanligtvis inte göra några stora investeringar och deras forsknings- eller 

utvecklingskostnader är oftast små. Ibland kan dock större investeringar behöva göras i 

varumärken och marknadsföring. Deras produkter är livsnödvändiga och de kommer 

därför alltid att ha en relativt stabil intäkt.18 

 

Hur kommer det sig att årsredovisningslagen har kompletterats med nya regler om att 

företag ska beskriva risker i förvaltningsberättelsen? Är orsaken till de nya reglerna att 

företag inte gör det? Särskilt högriskföretag borde upplysa om vilka risker de utsätts 

för, risker som aktieinvesterare måste ta hänsyn till vid placering i företagets aktier. Hur 

ser det ut i verkligheten? Informerar högriskföretagen i större utsträckning om risker i 

årsredovisningen än vad lågriskföretagen gör? 

 

Det är viktigt att en aktieinvesterare utan svårighet kan hitta riskinformationen. Var i 

årsredovisningen placerar företagen denna information? Finns den samlad centralt i 

årsredovisningen, är den utspridd eller beskrivs riskerna i noter? För en aktieinvesterare 

                                                 
17 Kalkylränta är den ränta som ett företag använder i sina kalkyler. Den motsvarar kostnaden för det      
    kapital som binds, t.ex. i varulager, inventarier och maskiner. 
18 Hallgren et. al., 1985 



 7

kan det också vara intressant att se hur ett företags resultat skulle påverkas vid 

förändringar i variabler som är särskilt viktiga för företaget, t.ex. löne- och 

varukostnader. Visar företagen detta i känslighetsanalyser? Ytterligare något att 

undersöka är om företag upplyser om aktiens betavärde. 

 

1.3 Frågeställningar 

 

• I vilken utsträckning informerar företag om risker i årsredovisningen? 

• Finns det ett samband mellan företags risknivå och informationsmängd? 

• Vilka risker utsätts ett företag för? 

 

1.4 Syfte  

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur börsbolag informerar om risker i 

årsredovisningen. 

 

1.5 Avgränsningar 

 

• Med hur menar vi huruvida en förhållandevis högre risk speglas av en mer 

omfattande riskinformation i årsredovisningen. 

• Vi har valt att undersöka svenska börsnoterade bolags årsredovisningar. 

• Risk definieras som sannolikheten för oförväntade förändringar. Ett företags 

totalrisk kvantifieras genom variation i räntabilitet på eget kapital (RE).  

• Med affärsrisk menas variationen i tillgångarnas avkastning. Med finansiell risk 

menas den effekt på RE som skuldsättningen medför.  
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2. Metod 
 

Till vår referensram hittade vi litteratur genom att söka på ämnet risk på Linköpings 

universitetsbibliotek. Genom välkända författare som Adri de Ridder, Sigurd Hansson 

och Sven-Erik Johansson fick vi mycket av den information vi byggde upp 

referensramen på. För att få exempel på risker från verkligheten använde vi oss 

framförallt av Internet och artiklar sökta i ekonomiska databaser. Tillförlitligheten i 

dessa källor är svårare att bedöma än i böcker med ansedda författare. Då artiklar 

framförallt användes till att ge exempel på risker tycker vi att det var legitimt att 

använda oss av dessa. Utförlig information om risker går att hitta men vi hade en 

uppfattning om att det skulle finnas ännu mer med tanke på hur mycket som skrivits om 

aktiesparande. När så mycket information ges om aktiesparande, borde även risker, som 

spelar en sådan stor roll i det, beskrivas utförligt. Någon liknande undersökning, där det 

granskas hur mycket av årsredovisningen som tydligt ägnas åt riskinformation, finns 

inte att jämföra med och få stöd av. Vi anser därför att det finns ett behov av en sådan 

undersökning. Vår undersökning har formats utifrån litteratur om risker och statistiska 

undersökningar, lagar och föreskrifter samt årsredovisningar för aktuella företag.   

 

2.1 Urval 

 

När populationen är stor är det inte möjligt att göra en totalundersökning, dvs. 

undersöka alla objekt i populationen. Okända parametrar som medelvärden och 

procenttal i en population kan vi skatta med hjälp av slumpmässiga urval, stickprov. 

Hypoteser kan också på detta sätt prövas om populationen, som i vårt fall är alla 

svenska börsbolag. Då detta är en så pass stor grupp är någon form av urval det enda 

rationella alternativet för oss. Vi får tillräckligt säkra resultat när vi utifrån urvalet drar 

slutsatser om helheten även om informationen inte är fullständig.19  

 

Vi frågar oss om aktieägarna får en tydlig riskinformation från ett företags 

årsredovisning och om den skiljer sig åt beroende på hur hög totalrisk företaget har. Det 

                                                 
19 Körner & Wahlgren, 2000 
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naturliga valet var att undersöka börsnoterade bolag med tanke på att dessa ofta har 

många aktieägare som inte har tillgång till intern information i bolagen. Till vår hjälp 

tog vi tidningen Affärsvärlden som har en lista över alla Sveriges börsnoterade bolag. 

Tidningen har delat in dessa i nio branscher. Branscherna kan ses som små populationer 

inom den stora populationen. För att få en jämn fördelning och få stickprovet att 

motsvara den stora populationen, valde vi slumpmässigt ut fler företag från en större 

bransch, där fler företag är representerade, än från en mindre. På det viset fick vi 

procentuellt ungefär lika stort antal företag från varje bransch. Det finns inte några 

exakta mått på hur stort stickprovet från en population bör vara, statistiska läroböcker 

hävdar dock att för tillräckligt säker information behöver man aldrig ha ett större urval 

än totalpopulationen delat på fyra. Det enda statistiker kan säga med säkerhet är att det 

aldrig går att få absolut säker information utifrån stickprovsundersökningar. Oftast är 

det pengar och tid som avgör hur stora undersökningarna blir.20 För oss var 60 företag 

av vår population på 326 företag ett rimligt antal till stickprovet med tanke på den tid vi 

hade tillgänglig och hur omfattande undersökningen var. Dessa 60 företag ansåg vi 

ändå var ett fullt tillräckligt antal för att få en uppfattning om hur helheten ser ut. 

 

För att kunna se om riskinformationen skiljer sig åt mellan företag med hög risk och 

företag med låg risk måste vi hitta ett lämpligt antal företag till båda dessa grupper. 

Dessa företag valde vi ut genom att beräkna totalrisken för de 60 utvalda företagen och 

benämnde de tio företag med högst risk för högriskföretag. Lågriskföretag blev de tio 

bolag av de 60 som hade lägst risk.  

 

                                                 
20 Körner & Wahlgren, 2000 



 10

2.2 Mätning av risk 

 

Nyckeltalet räntabilitet på eget kapital (RE) mäter företagets förmåga att ge avkastning 

på satsat kapital.  

 

RE = Resultat efter finansiella poster * (1-skattesats) 

Genomsnittligt eget kapital 

 

Variationen på utfallet i RE kvantifierar som nämnts företagets totalrisk.21 Det finns ett 

antal olika sätt att gå till väga för att fånga denna variation. Det enklaste sättet är att 

ange det minsta och det största värdet för att beskriva spridningen i utfallet. Denna 

spridning mellan värdena kallas variationsvidd eller variationsbredd. I vårt fall skulle 

det innebära att vi räknade bort det minsta värdet på RE från det högsta värdet på RE för 

alla företag och företaget med högst siffra på denna uträkning har också högst risk. 

Denna metod är inte tillämpbar i vårt fall då för mycket hänsyn tas till extremvärden. 

Om det t.ex. går ovanligt bra för ett företag ett visst år kommer detta år att ha för stor 

inverkan och leda till ett missvisande normalvärde vid endast ett fåtal jämförda år.22     

 

Den metod vi har valt att använda oss av är standardavvikelseberäkning för att mäta 

variationen i RE. Standardavvikelsen beskrivs som ”ett sammanfattande mått på de 

enskilda observationernas spridning kring sitt gemensamma medelvärde”23. 

 

Standardavvikelsen 

 

1
)( 2

−
−

= ∑
n

xx
s  

 

Då vi använder oss av slumpmässigt urval och gör en statistisk slutledning när vi mäter 

variationen i RE är standardavvikelsen ett nödvändigt instrument. Standardavvikelsen är 

överlägsen variationsbreddberäkningen i vårt fall då den ger ett mer exakt mått 

                                                 
21 De Ridder, 2000 
22 Körner & Wahlgren, 1996 
23 Körner & Wahlgren, 1996 
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eftersom den är procentuellt uttryckt och lättare går att använda vid jämförelser, 

dessutom får extremvärden inte lika stor inverkan.24 Det är också det absolut vanligaste 

sättet att räkna ut spridningen i RE på25.       

 

Förutom val av metod för att fånga variationen i RE måste även två andra 

ställningstaganden göras. Ett beslut måste tas angående hur långt tillbaka i tiden som 

data ska inhämtas ifrån. Ska RE beräknas endast för de senaste åren eller för de 50 

senaste åren? Viktigt är även att bestämma om RE för företagen ska beräknas för varje 

dag, varje månad eller årsvis. Vi valde att använda oss av år för att undvika att 

säsongsvariationer påverkar resultatet, vilket kan ske vid mätningar månadsvis.26 Då vi 

ville ha många utfall att mäta, borde det naturliga valet ha varit att beräkna RE för så 

många år som möjligt. Genom att beräkna utfallet under en hel ekonomisk 

konjunkturcykel, vilken sägs vara sju till nio år 27 , påverkar inte svängningar i 

konjunkturen resultatet så mycket. Då vi i vårt fall undersöker om företagets aktuella 

risk speglas av informationen i årsredovisningen är dock inte långa tidsserier intressanta 

för oss. När en lång tidsperiod mäts kommer verksamheten inte vara densamma utan 

utvecklas ofta över tiden för många företag. Resultatet blir då missvisande om man vill 

mäta risken för företaget som det ser ut idag.28 Vi valde därför att mäta RE för de 60 

företagen under fem år.  

 

Efter att ha hämtat information om räntabiliteten på eget kapital för åren 1999-2003 i 

företagens årsredovisningar, beräknade vi med hjälp utav Excel standardavvikelsen i RE 

för företagen. Utifrån detta kunde vi alltså avgöra vilka som var högriskbolag och vilka 

som var lågriskbolag (se bilaga 1). Den totala risken består utav företagets affärsrisk 

och finansiella risk. Härnäst ville vi avgöra hur den totala risken är fördelad för de 20 

utvalda företagen. Då affärsrisken mäts genom variationen i avkastningen på totalt 

kapital beräknade vi denna för de utvalda företagen (se bilaga 2). 

 

 
                                                 
24 Körner & Wahlgren, 1996 
25 www.seb.se, www.danskebank.se, 2005-03-28 
26 Körner & Wahlgren, 2000 
27 Andersen & Kaspersen, 1999 
28 Levich, 2001 
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RT = Rörelseresultatet + finansiella intäkter 

Genomsnittligt totalt kapital 

 

Det går inte att bara dra bort standardavvikelsen i RT från standardavvikelsen i RE för 

att se hur stor den finansiella risken är. Vid sådana beräkningar måste man använda sig 

av variansen istället för standardavvikelsen.29  

 

Variansen i RE =  (Standardavvikelsen i RE) 2  

Variansen i RT =  (Standardavvikelsen i RT) 2  

    Finansiell risk =      Var(RE) – Var(RT) = X   X  

 

Med hjälp av denna beräkning kan vi avgöra hur stor del av företagets totala risk som 

består av finansiell risk respektive hur stor affärsrisken är (se bilaga 2).  

 

2.2 Undersökning 

  

Vi undersökte om de 20 utvalda företagen informerar om risk i årsredovisningarna för 

åren 2001-2003. Många företag hade inte hunnit lägga ut årsredovisningen för 2004 på 

sina hemsidor och därför ingick inte denna i undersökningen. Vi studerade inte heller 

årsredovisningar för tidigare år då vi ansåg att det räckte med tre år eftersom det är 

företagens aktuella risk vi vill fokusera på. Undersökningen skulle också ha blivit för 

omfattande. 

 

Högriskbolagen och lågriskbolagen undersökte vi var för sig och därefter gjorde vi en 

jämförelse mellan bolagen i de två grupperna. Vi studerade även företagens affärsrisk 

och finansiella risk var för sig. I affärsrisk ingår valutarisk (transaktionsrisk och 

omräkningsrisk), kreditrisk och likviditetsrisk. Om företagen beskriver faktorer som 

t.ex. leverantörsberoende, kundstruktur och konjunkturkänslighet under en ”riskrubrik” 

räknade vi den beskrivningen som affärsriskinformation. I finansiell risk ingår 

ränterisk, kassaflödesrisk och information om företagets finansiering. Även valutarisk 

                                                 
29 Körner & Wahlgren, 2000 
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hör till den finansiella risken om företaget har tagit upp lån i utländsk valuta. 

Beskrivning av riskhantering räknade vi antingen till affärsrisk eller till finansiell risk 

beroende på vilken typ av risk som hanteras. Vi studerade alltså inte riskhanteringen 

separat för att se i vilken utsträckning de 20 företagen informerar om olika sätt att 

skydda sig mot risk. Riskerna delades in enligt ovan även om företagen gjort på ett 

annat sätt. Flera av företagen beskriver valutarisk och likviditetsrisk under rubriken 

finansiell risk istället för under rubriken affärsrisk. 

 

För att hitta riskinformationen i årsredovisningarna sökte vi på ordet risk. Sedan 

kopierade vi de stycken som handlade om risk till Word, där det finns en funktion som 

heter Räkna ord. När vi visste hur många ord varje företag använder för att beskriva 

risk beräknade vi ett genomsnitt för de tre åren (2001-2003). Vi kom då fram till hur 

många ord varje företag använder i genomsnitt för att beskriva affärsrisk, finansiell risk 

samt total risk. Därefter räknade vi fram tre medelvärden som visar hur många ord de 

20 utvalda företagen använder i genomsnitt för att beskriva de tre riskkategorierna. 

Sedan ville vi jämföra företagens genomsnittliga antal ord, för att beskriva risk, med de 

medelvärden vi räknat fram. Detta gjorde vi genom att dividera företagens genomsnitt 

(för de tre åren) med de tre medelvärdena. Vi fick då reda på antalet ord i procent som 

ett visst företag använder för att beskriva t.ex. affärsrisk jämfört med de 20 företagens 

genomsnittliga antal ord för affärsrisk (se bilaga 3). 

 

Exempel på riskinformation: 

Riskinformationen nedan har vi hämtat från högriskbolaget Readsofts årsredovisning 

2003. De första fyra styckena plus inledningen omfattar 199 ord och denna text har vi 

räknat som affärsriskinformation. Det sista stycket, som handlar om företagets 

finansiering, har vi räknat som information om finansiell risk. Detta stycke omfattar 72 

ord. 

 
ReadSoft exponeras för risker, som kan påverka företagets utveckling. Företaget har 
identifierat de viktigaste och förberett sig för att hantera dem. 
 
Konjunktur 
En svagare konjunktur innebär en risk för längre affärsprocesser. Under 2003 har en 
viss förkortning av affärsprocessen kunnat skönjas vilket också påverkat ReadSofts 
försäljningsvolym positivt. ReadSofts konjunkturberoende minskas också av att 
kunderna kommer från olika delar av världen och från flera branscher med olika 
konjunkturcykler. 
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Teknikutveckling 
Korta produktlivscykler är en generell risk i hela IT-sektorn. ReadSoft arbetar 
kontinuerligt och brett för att utveckla nya och befintliga produkter och stärka sin 
position som innovatör och marknadsledare inom sin nisch. 
 
Konkurrenter 
ReadSofts produkter står sig bra såväl tekniskt som prismässigt i den befintliga 
konkurrensen. Dock finns det alltid en risk att en ny eller befintlig aktör utvecklar en 
ytterligare förfinad teknik i framtiden. För att möta denna risk satsar ReadSoft på 
fortsatt stora investeringar i forskning och utveckling. 
 
Immateriella rättigheter 
ReadSoft skyddar kontinuerligt sin teknik och sina produkter. Exempelvis är den vitala 
delen av tekniken i INVOICES skyddad av svenskt och europeiskt patent. Samma patent 
har även sökts i USA. Företaget har också sökt patent i Sverige och internationellt för 
EZ-OUT. ReadSoft har även internationellt skydd för sina varumärken. 
 
Finansiering 
Att säkra den långsiktiga finansieringen har blivit allt viktigare för alla företag. 
ReadSoft tecknade under kvartal fyra 2001 ett avtal med Hagströmer & Qviberg 
FondkommissionAB som gav bolaget möjlighet att under en treårsperiod emittera 
aktier och/eller konvertibler upp till ett totalt värde av 50 Mkr, om så skulle bedömas 
erforderligt. Under 2003 har dessutom koncernens totala checkkredit utökats med cirka 
7 Mkr för att bättre kunna möta likviditetsmässiga svängningar under året. 
 
 

I nedanstående tabell visar vi hur många ord Readsoft använder för att beskriva risk. De 

använder i genomsnitt 319 ord för att beskriva den totala risken. 

 

Företag  2001 2002 2003 Summa Genomsnitt 

Readsoft Affärsrisk 371 206 199 776 259 (776/3) 

 Finansiell risk   56   53   72 181   60 (181/3) 

 Total risk 427 259 271 957 319 (957/3) 

Tabell 1: Exempel på uträkning av genomsnittlig riskbeskrivning, egen konstruktion 
 

För att få fram hur många ord de 20 företagen använder för att beskriva risk har vi 

summerat alla företagens genomsnitt för åren 2001-2003. De använder sammanlagt    

11 160 ord för att beskriva den totala risken. I genomsnitt använder varje företag 558 

ord. 
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  Antal ord   

Affärsrisk Lågriskbolag   4747   

 Högriskbolag   2058   

 Summa:   6805 Medelvärde: 340 ord (6805/20) 

     

Finansiell risk Lågriskbolag   3756   

 Högriskbolag     599   

 Summa:   4355 Medelvärde: 218 ord (4355/20) 

     

Total risk Lågriskbolag   8503  (4747+3756)  

 Högriskbolag   2657 (2058+599)  

 Summa: 11160 Medelvärde: 558 ord (11160/20) 

Tabell 2: Beräkning av genomsnittlig riskbeskrivning för de 20 företagen, egen konstruktion 

 

Readsofts (genomsnittliga) beskrivning av den totala risken är 57 % av medelvärdet för 

total risk. De använder alltså ungefär hälften av det antal ord som de 20 företagen 

använder i genomsnitt för att beskriva den totala risken. 

 

Readsoft  Genomsnitt  

 Affärsrisk 259 76 %  (259/340) 

 Finansiell risk 60 28 %  (60/218) 

 Total risk 319 57 %  (319/558) 

Tabell 3: Readsofts riskbeskrivning i % av genomsnittet, egen konstruktion 

 

Istället för att undersöka hur många ord företagen använder för att beskriva risk skulle 

vi ha kunnat räkna hur många gånger företagen nämner ordet risk. Vi valde att inte göra 

på detta sätt eftersom ett företag kan skriva kortfattat om risk men använda ordet risk på 

många ställen. Vi kunde också ha räknat alla ord i årsredovisningen som indirekt har 

något med risk att göra. För att kunna göra detta måste dock alla årsredovisningarna för 

varje år läsas igenom från sida till sida vilket skulle ha blivit alldeles för tidskrävande. 

Därför begränsade vi oss till att endast räkna orden i de stycken som uttryckligen 

beskriver risker. Istället för att studera företagens information om affärsrisk och 

finansiell risk var för sig hade vi kunnat undersöka deras totala riskinformation, då det 
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är denna som aktieinvesterare troligtvis är mest intresserade av. Affärsrisken driver den 

finansiella risken, utan affärsrisken är inte heller den finansiella risken aktuell. Vi valde 

dock att dela upp informationen eftersom vi tycker att det är en intressant dimension att 

se vad företagen väljer att rikta sin energi på och hur förhållandet mellan deras 

affärsrisk och finansiella risk ser ut. 

 

En fråga vi tog upp i problemdiskussionen är om riskinformationen är lätt att hitta. När 

vi räknade ord såg vi förstås var företagen placerat riskinformationen. Vi gjorde en 

jämförelse mellan de tre åren för att se om det skett någon förändring, om företagen 

t.ex. övergått från att beskriva risk i noter till en mer centralt placerad riskinformation. 

Om riskerna beskrivs i noter anser vi att informationen är ganska svår att hitta, eftersom 

noterna finns sist i årsredovisningen, texten är oftast liten och i innehållsförteckningen 

står det bara noter och inte vad dessa innehåller. Detsamma gäller om 

riskbeskrivningen är utspridd i årsredovisningen. Detta gör det svårare för 

aktieinvesteraren att hitta vad han/hon söker, eftersom nästan hela årsredovisningen 

måste läsas igenom. Om informationen däremot finns samlad i förvaltningsberättelsen 

och om texten har en tydlig ”riskrubrik” anser vi att den är lätt att hitta.   

 

När vi undersökte om företagen har en känslighetsanalys i anslutning till 

riskinformationen studerade vi bara årsredovisningar för 2003. Om företagen inte har 

en känslighetsanalys 2003 har de förmodligen inte det för de två tidigare åren heller, 

därför studerade vi inte årsredovisningarna för 2001 och 2002. När vi undersökte om 

företagen informerar om aktiens betavärde studerade vi även här årsredovisningar för 

2003. Vi räknade inte hur många ord som används för att beskriva betavärdet, utan 

undersökte bara om företagen upplyser om betavärdet och om de förklarar vad detta 

innebär. 

 

2.3 Metodkritik 

 
Det är lätt att misstag görs vid undersökningar, vilket kan leda till systematiska fel i 

undersökningsresultatet. Bearbetningsfel kan ha förekommit i vår undersökning vilka 

inträffar, precis som ordet antyder, då misstag görs vid beräkning och avläsande av det 

insamlade datamaterialet. Vi har haft några bortfall i vårt urval av företag som kan ha 
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snedvridit resultatet något.30 Med bortfall menar vi här företag där vi inte lyckats få tag 

på RE för alla fem åren inom den tidsram vi hade tillgänglig. Vi valde då istället att ta 

ett nytt företag från populationen.  
 

Med validitet menas i vilken utsträckning man kan säga att det som är avsett att mätas 

eller undersökas verkligen mäts eller undersöks. För en god sådan överensstämmelse 

brukar man säga att det krävs att både de systematiska felen och de slumpmässiga felen 

är små.31 Även om systematiska fel kan ha förekommit tror vi att de är få med tanke på 

hur noggrant vi avläst och beräknat siffror. Vi kan däremot inte hävda att validiteten är 

hög i syftet att undersökningen verkligen mäter det den avser att mäta. En mening med 

ett visst antal ord kan ge en djupt vidare förståelse för en läsare än en annan mening 

med samma antal ord. Ett företag som bara har använt hälften så många ord som ett 

annat kan alltså ha lyckats få med mer riskinformation, eftersom de med en bra 

meningsuppbyggnad beskrivit kortfattat det viktiga utan överflödig information. För att 

kunna avgöra vilka som egentligen ger mest information och få en högre validitet krävs 

en grundligare undersökning där bl.a. läsförståelsen måste tas i beaktning. När företag 

helt saknar riskinformation kan vi dock säga att tillförlitligheten i vår undersökning är 

hög. Självklart har företag som skrivit någonting om risk en bättre riskinformation än 

de företag som inte skrivit något alls. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
30 Körner & Wahlgren, 2000 
31 Andersen, 1994 
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3. Referensram 
 

Vi börjar med att redogöra för de krav som ställs på årsredovisningen från och med 

den 1 maj 2005. Därefter förklarar vi den s.k. hävstångsformeln som visar vilka 

faktorer företagets totala risk beror på. Sedan följer en beskrivning av affärsrisk, 

finansiell risk och aktiekursrisk. Vi har också tagit med riskhantering i vår referensram 

eftersom vi tycker att det är viktigt att belysa att företag kan skydda sig mot risk på 

olika sätt. Som nämnts tidigare har vi inte studerat företagens beskrivning av 

riskhantering separat, utan vi har lagt ihop den med övrig riskinformation. Det sista vi 

tar upp i detta kapitel är vad en känslighetsanalys innebär.  

 

3.1 Årsredovisningen  

 

Vid en överblick över många årsredovisningar får man uppfattningen att de ofta är 

upprättade efter ett företags geocentriska världsbild. Det introverta tänkandet är alltså i 

fokus istället för det extroverta som utgår ifrån intressenters perspektiv. Flera 

indikationer tyder dock idag på att detta synsätt är på väg att förändras.32 Företag får allt 

större krav på sig att tillgodose alla intressenters behov av information i takt med att 

kapitalmarknaden globaliseras. Idag krävs det av företag, som är en del av samhället, att 

de tar ett övergripande ansvar för sitt handlande och tjänar alla intressenter.33 Det här är 

en del utav det nya sättet att tänka som blir allt mer utbrett där man betonar vikten av 

relationer för företagets utveckling och överlevnad. Det är i första hand företagets 

styrelse och företagsledning som ansvarar för att företaget bevarar och vårdar 

relationerna med rätt fokus och balans.34 

 

I Sverige har en proposition angående ändringar i årsredovisningslagen kapitel 6 om 

förvaltningsberättelse och finansieringsanalys lagts fram till riksdagen som accepterats 

och trätts i kraft som lag första maj 2005. En av anledningarna till propositionen var att 

den bättre skulle passa in på de ändringar det så kallade moderniseringsdirektivet gjort, 

                                                 
32 Pousette, 2001 
33 Minzberg, 2003 
34 Johansson, 2004 
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i artikel 46 i EG:s fjärde bolagsrättsliga direktiv, som lagen idag delvis är byggd på. 

Moderniseringsdirektivet bildades av europaparlamentet för att försöka åstadkomma en 

skärpning ”i enlighet med rådande bästa praxis” inom redovisningen.35  

 

 

Ett av tilläggen till årsredovisningslagen är att företag måste ha en beskrivning av risker 

i årsredovisningarna. Förutom att lämna upplysningar om företagets framtida 

utveckling skall företag nu inkludera ”en beskrivning av väsentliga risker och 

osäkerhetsfaktorer som företaget står inför” 36 . Företag kan alltså inte tolka 

upplysningar om ”företagets framtida utveckling” lite som de vill längre utan det är 

tydligt klargjort att de risker som anses vara väsentliga ska tas med i en sådan 

bedömning. Angående användningen av finansiella instrument står det redan nu i 

årsredovisningslagen att ”mål och tillämpade principer för finansiell riskstyrning”, 

alltså hur företag går till väga för att hantera sina finansiella risker, ska redovisas. 

Företag ska klargöra ”vilka tillämpade principer för säkring”, och vilken ”exponering 

för prisrisker, kreditrisker, likviditetsrisker och kassaflödesrisker” de har. Företag kan 

dock hänvisa till att de inte behöver inkludera detta om de inte tycker det är ”väsentligt 

för bedömning av företagets ställning och resultat”.37 

  

För att göra det tydligare och lättare för människor som vill använda sig av information 

i en årsredovisning har ett tillägg gjorts till nuvarande bestämmelse om att 

”förvaltningsberättelsen skall innehålla en rättvisande översikt över utvecklingen av 

företagets verksamhet, ställning och resultat”. Tillägget lyder: ”När det behövs för 

förståelsen av årsredovisningen skall översikten innehålla hänvisningar till och 

ytterligare upplysningar om de belopp som tas upp i andra delar av årsredovisningen.” 

En ytterligare förbättring i och med den nya lagen är att om det är nödvändigt för att 

förstå företagets utveckling, ställning och resultat ska allt som krävs i 

förvaltningsberättelsen också kompletteras med icke-finansiell information. Exempelvis 

personalfrågor, som kan vara viktiga för företaget i fråga, kan klassas som den här 

typen av information.38   

 
                                                 
35 Prop. 2004/05:68 
36 Ibid. 
37 (1995:1554) 
38 Prop. 2004/05:68 
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Det bör tilläggas att den nya lagen inte berör små, och bara delvis berör medelstora, 

icke-finansiella företags årsredovisningar39. Alla företag i vår undersökning kommer 

dock att beröras av de nya föreskrifterna med tanke på deras storlek, därför är denna 

proposition högst aktuell för oss.    

   

3.2 Hävstångsformeln 

 

 

RE = RT + (RT - RS) * S/E  

 

Hävstångsformeln40 visar att räntabiliteten på eget kapital (RE) beror på tre faktorer:  

• räntabiliteten på totalt kapital (RT), 

• skillnaden mellan räntabiliteten på totalt kapital och den genomsnittliga 

låneräntan (RT - RS) och 

• förhållandet mellan skulder och eget kapital (S/E), dvs. skuldsättningsgraden. 

 

Formeln visar att ett företag som lånar pengar, kan få ett extra lönsamhetstillskott om 

pengarna kan förräntas till en avkastning (RT) som överstiger låneräntan (RS). Om så är 

fallet blir tillskottet större ju mer företaget lånar.41  

 

Ett företags genomsnittliga låneränta (=räntekostnader/skulder) påverkas av räntefria 

skatteskulder och leverantörsskulder och är därför ofta ganska låg. Det är inte ovanligt 

att låneräntorna ligger på ca 4-5 %. Det krävs alltså inte så hög avkastning på totalt 

kapital för att parentesen, dvs. (RT - RS), ska bli positiv.42 

  

En hög upplåning innebär dock väsentliga risker. Vid bedömning av hur mycket 

företaget kan utnyttja den positiva hävstångseffekten för att förbättra resultatet, måste 

hänsyn tas till affärsrisk och finansiell risk.43 

                                                 
39 Ibid. 
40 Miller & Modigliani, 1958 
41 Bergstrand, 2003 
42 Ibid. 
43 Ibid. 
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βT     +     (βT – βS) * S/E   =  βE 

 

 

Affärsrisk  Finansiell risk  Total risk 

 

Formeln visar att risken i eget kapital (βE), dvs. den totala risken, som mäts genom 

spridningen i RE, beror på tre faktorer:  

• risken i totalt kapital (βT), dvs. affärsrisken, som mäts genom spridningen i RT, 

• skillnaden mellan risken i totalt kapital och risken i den genomsnittliga 

låneräntan44 (βT – βS) och   

• skuldsättningsgraden. 

 

Den finansiella risken får vi genom att multiplicera skuldsättningsgraden med 

skillnaden mellan risken i totalt kapital och risken i den genomsnittliga låneräntan.45 

 

3.3 Affärsrisk 

 

Det finns många definitioner på vad som egentligen ingår i begreppet affärsrisk. Risker 

som, enligt den definition vi använder oss av, hör till affärsrisk benämner många 

företag finansiell risk. Likviditetsrisk, som betyder risken att inte ha tillräcklig 

likviditet, är ett exempel på en sådan risk. Denna hör till affärsrisk, eftersom den t.ex. 

kan bero på att intäkterna inte är tillräckligt stora, men företag räknar ofta 

likviditetsrisken som en finansiell risk. Ett annat exempel är valutarisk som består av 

bl.a. transaktionsrisk och omräkningsrisk. Transaktionsrisk uppstår då företaget köper 

och säljer varor/tjänster i utländska valutor som kan stiga eller sjunka i värde. 

Omräkningsrisk uppstår vid omräkning av utländska dotterbolags tillgångar och skulder 

vid upprättande av koncernbalansräkning.46 Företag kallar ofta dessa båda typer av 

valutarisk för finansiell risk, men enligt ”vår” definition räknas de som affärsrisk. Om 

                                                 
44 Risken i den genomsnittliga låneräntan mäts genom spridningen i RS. 
45 Miller & Modigliani, 1958 
46 Grath, 1999 
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det däremot handlar om att företaget har tagit upp lån i utländsk valuta kallar vi denna 

risk för finansiell risk. 

 

Andra namn som används för affärsrisk är rörelserisk eller operativ risk. ”Business 

risk” är motsvarigheten till affärsrisk i det engelska språket. Vad som inom 

finansieringsteorin brukar kallas affärsrisk, är den risk som är förknippad med 

företagets investeringspolitik, prispolitik, produktpolitik, marknadspolitik och övriga 

delar av företagspolitiken förutom finansieringspolitiken. Det är den definitionen vi har 

valt att använda oss av. Finansieringspolitiken är istället som tidigare nämnts kopplad 

till företagets finansiella risk. 47  

 

För att kvantitativt fånga affärsrisken i ett företag kan man under studerad tidsperiod 

mäta spridningen i avkastning på totalt kapital (RT). RT beräknas som nämnts genom att 

dividera resultatet efter finansiella intäkter med företagets genomsnittliga totala kapital. 

Avskrivningar ingår i resultatet och deras storlek beror på hur stora investeringar 

företaget gör. Investeringar är nödvändiga för att företaget ska fortleva. Räntabiliteten 

på totalt kapital är, oavsett hur verksamheten är finansierad, ett mått på verksamhetens 

avkastning och därför fångar variationen i RT affärsrisken. 48 När ett företags affärsrisk 

ökar, ökar därmed variationen i RT vilket i ett ”värsta-fall-scenario” kan leda till 

konkurs eftersom räntekostnaderna då inte kan betalas. Vanligt förekommande i företag 

med en hög affärsrisk är att bibehålla en hög likviditet så att de kan ta eventuella 

smällar.49 Aktieägarna bör inte bara studera måttet variation i RT för att avgöra ett 

företags affärsrisk, de behöver också betrakta de bakomliggande faktorerna som utgör 

affärsrisken. Dessa faktorer följer nedan. 

 

3.3.1 Leverantörsberoende  

Med leverantörsberoende menas i vilken grad ett företag är beroende av sina 

leverantörer. Antalet leverantörer företaget har kan öka eller minska detta beroende. 

Det kan innebära en hög risk ifall exempelvis det bara finns en möjlig leverantör som 

visar sig bli oförmögen att leverera. Om det är svårare att skaffa sig leverantörer blir 

också ofta priset på råvarorna högt. Om leverantörerna har svårt att anskaffa vissa 
                                                 
47 Hallgren et. al., 1985; Johansson, 1995 
48 Johansson, 1995 
49 Hult, 1991  
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speciella komponenter uppstår ytterligare problem. De måste dessutom vara säkra på att 

leveransen verkligen kommer för att inte utsättas för ytterligare risk. Ett företags 

beroende av speciella distributionskanaler påverkar också risken.50 Länge betraktade 

konkurrenterna dataföretaget Dell som ett nischföretag som knappast skulle få mer än 

några procent av marknaden. Skälet var Dells brist på distributionskanaler. Dell valde 

därför 1990 ett annat tillvägagångssätt och började leverera PC till några butikskedjor 

då de trodde att majoriteten ville köpa PC i butik. Snart visade sig avsteget från 

direktförsäljning vara ett misstag. Dell lyckades istället med försäljning via den nya 

distributionskanalen Internet bli framgångsrika. I och med att konsumenter fick mer 

datorvana och att Internet utvecklades snabbt på bara några år kunde även Dell nå 

konsumenter globalt.51  

 

Om ett företag bestämmer sig för att använda sig utav outsourcing och helt förlitar sig 

på att ett annat företag ska leverera den nödvändiga komponent de har outsourcat ökar 

också graden av beroende drastiskt. Risken finns, när de inte längre själva har 

kontrollen över produktionen, att det levererande företaget efter en inledande fas börjar 

agera opportunistiskt genom att exempelvis höja priserna eller inte 

kostnadseffektivisera produktionen. Samtidigt kan också outsourcing många gånger 

minska risken i ett företag då de t.ex. inte själva ansvarar för produktionen och anställda 

i produktionen. 52  Teknikföretaget Hexagon är ett av de lågriskföretag vars 

årsredovisning vi undersöker. De har inlett ett samarbete med Volvo kring outsourcing 

av Volvos lågvolymserier. Volvo har svårt att behålla effektivitet och låga kostnader i 

originalprocessen samtidigt som de ska producera fler artiklar i allt mindre volymer. 

Hexagon ser det som en stor affärsmöjlighet att allt fler större företag lägger ut 

produktionen.53 

 

3.3.2 Kundstruktur 

Hur kundbasen ser ut påverkar ett företag olika. Ett företag som bara har några få stora 

kunder utsätts för hög affärsrisk eftersom de då blir beroende av att behålla dessa 

kunder för att överleva. Självklart måste de också vara säkra på sina intäkter och därför 

                                                 
50 Hult, 1991 
51 www.dell.com, 2005-05-05 
52 Merchant & Van der Stede, 2003 
53 Hexagons årsredovisning, 2003 
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fråga sig själva med hur stor säkerhet som kunderna verkligen kommer att betala en 

faktura, alltså hur bra deras betalningsförmåga är. Detta brukar kallas företagets 

kreditrisk. 54  Här kommer också beroendet av distributionskanaler fram eftersom 

företaget alltid är beroende av att kanalerna mellan dem och kunden fungerar bra. En 

kunds möjlighet att inverka på företaget skiljer sig även mycket åt beroende på vilken 

storlek och makt företaget har. Självklart skiljer sig maktförhållandet åt avsevärt mellan 

företagskunder och privatpersoner.55   

 

Fabriken Kubal AB är en aluminiumtillverkare som kräver stora mängder el i sin 

produktion av aluminium. De befinner sig just nu i en stor kris och ligger på gränsen till 

konkurs beroende på att deras elleverantör Vattenfall stadigt höjt sina priser till en 

gräns som nu blivit ohållbart hög för att Kubal ska kunna överleva. Då Vattenfall vet att 

Kubal inte har någon alternativ leverantör kan de sätta dessa höga priser. Om Kubal 

inte överlever tappar Vattenfall en viktig inkomstkälla. Om de istället sänker priset får 

de visserligen en lägre inkomst men det måste vara bättre än att tappa kunden helt. Ett 

annat exempel är NAN som bara har en kund, Boliden Mineral AB. NAN är i hög grad 

beroende av att detta bolag visar en positiv utveckling.56 

 

3.3.3 Marknadsbild 

Hur marknadsbilden för ett företag ser ut beror på vilken marknad det är verksamt på. 

Marknadsbilden kan vara mycket positiv om marknaden har potential att bli större, sett 

ur antal produkter. Självklart ökar affärsrisken för ett företag om dess marknad 

fluktuerar mycket och är osäker. En viktig faktor som rör marknadsbilden är också hur 

stor marknadsandel ett företag har av den marknad som det är verksamt på och hur stor 

makt företaget har jämfört med konkurrenterna på den marknaden. Om de kan göra lite 

som de vill på grund av stordriftsfördelar och makt har de en lägre affärsrisk jämfört 

med de mindre företagen som ofta måste anpassa sig. Oavsett de små företagens 

möjligheter till tillväxt kan de få svårt att stjäla marknadsandelar på lång sikt och en 

                                                 
54 FARs samlingsvolym, 2003 
55 Hult, 1991 
56 NANs årsredovisning, 2003 
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stor risk föreligger därmed. Ett företag kan också minska sin affärsrisk genom att vara 

verksamt på många olika marknader och på olika geografiska områden.57 

Ett företag som Coca-Cola har en självklar fördel jämfört med sina konkurrenter. Coca-

Cola är ett av världens mest kända varumärken vilket gör att de flesta människor har 

hört talas om dem och i de flesta fall väljer detta märke framför ett för dem okänt 

märke. När Coca-Cola kommer med nya produkter tar många chansen att testa dem 

eftersom de känner sig trygga med tillverkaren av märket. Stordriftsfördelarna är här 

också självklara jämfört med andra mindre dryckesföretag som inte har lika stora 

möjligheter att tillverka samma mängder.58 Innan IT-kraschen nämnde många att en 

bidragande anledning till Internetbranschens stora marginaler var, förutom det 

förmodade höga kundvärdet, att deras tjänster hade så låga framställnings- och 

distributionskostnader. De glömde då bort den stora inverkan konkurrensen från andra 

företag har. Höga nettomarginaler brukar förr eller senare jämnas ut av konkurrensen 

såvida företaget inte lyckas tillskansa sig ett monopolläge genom att ständigt 

upprätthålla ett tekniskt försprång som Intel eller inlåsning av kunderna som 

Microsoft.59   

       

3.3.4 Kapitalintensitet 

Kapitalintensiteten påverkas av ett företags kapitalberoende både med tanke på kort- 

och långsiktigt kapital. Här spelar kredittiderna en stor roll. Om ett företag har långa 

kredittider till kunder minskar kapitaltillgången eller så ökar den vid omvänt 

förhållande. Detsamma gäller för erhållna kredittider från leverantörer. 

Kapitalintensiteten kan också förändras på grund av att storleken på lagret eller 

lageromsättningshastigheten ändras. Andel osäkra fordringar, grad av exponering i 

utlandstillgångar och hur snabbt anläggningsstillgångar minskar i värde, är också 

faktorer som avgör kapitalintensiteten i ett företag. Har företaget valutasäkrat sina 

utländska tillgångar för att minska sin risk?60 

 

Bristen på långsiktigt kapital kan vara ett stort problem för ett bioteknologiskt företag. 

De har ofta stora forsknings- och utvecklingskostnader som måste täckas innan 

                                                 
57 Hallgren et. al., 1985 
58 www.cocacola.se, 2005-03-15 
59 Aapo Sääsk, 2000 
60 Hallgren et al., 1985 
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intäkterna kommit in från resultatet av deras forskning. Det kan ta så lång tid som 10 år 

att få en medicin från idéstadiet till godkännande av myndigheter. 

Managementkonsulterna Bain and Company beräknade år 2004 den genomsnittliga 

kostnaden av att upptäcka, framställa och introducera en ny medicin till 1,7 miljarder. I 

denna siffra är även kostnader för mediciner som inte tar sig ut på marknaden 

medräknade. Läkemedelsföretagen må generera ofantliga intäkter på enstaka 

patenterade storsäljare som t.ex. magmedicinen Zantac för det brittiska bolaget GSK. 

Dessa intäkter behövs dock, eftersom för varje Zantac misslyckas en mängd potentiella 

produkter. Innan ett bioteknologiskt företag fått patent på en framgångsrik medicin 

behövs alltså stora mängder kapital från investerare.61   

 

3.3.5 Anpassningsförmåga till den tekniska utvecklingen 

Hur företagets produkt ser ut jämfört med konkurrenternas påverkar deras risk. Risken 

är lägre om de har den nödvändiga tekniska möjligheten att öka sin produktion vid 

behov och om de är minst lika kostnadseffektiva som andra företag i branschen. Om så 

inte är fallet kan det vara läge för företaget att investera i en ny maskin som klarar detta. 

Om mycket resurser krävs för att utveckla produkten och forskningskostnaderna är 

höga, är affärsrisken hög. Längden på en produkts livscykel kan också spela in, vid en 

kortare livscykel bör produkten betala tillbaka sig själv snabbare. I vissa fall kan det 

vara förödande för ett företag om de missar någon fas i den tekniska utvecklingen som 

sker på marknaden. I andra fall kan de hoppa över detta led och ändå klara sig.62 

 

För ett livsmedelsföretag som t.ex. ICA är den tekniska utvecklingen och 

forskningskostnaderna inte lika betydande som för ett fordonstillverkningsföretag som 

exempelvis Volvo. Nyheter som är revolutionerande uppstår sällan i 

livsmedelsbranschen och totala effekten för ICA av att t.ex. inte köpa in en ny 

spännande produkt kommer inte att bli stor på lång sikt eftersom de alltid har ett stort 

sortiment av produkter som är livsnödvändiga för människor. När produkterna är 

tekniska som i bilindustrin är det viktigt att alltid ligga långt framme och vara minst 

lika modern och tekniskt kunnig som konkurrenterna. 63 Om Volvo, som strävar efter att 

vara världens ledande fordonstillverkare i fråga om kvalitet, tappar konsumenternas 
                                                 
61 Brown, 2004 
62 Hallgren et. al., 1985 
63 Hult, 1991 
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förtroende så att deras fordon blir ansedda som mindre kvalitetsmässiga än 

konkurrerande märken kan detta vara förödande för företaget. Volvo har i denna 

bemärkelse en hög affärsrisk. Volvo kan när de kommer med en storsäljare tjäna in de 

höga forsknings- och utvecklingskostnaderna som låg på runt sju miljarder kronor år 

2004.64  

 

3.3.6 Produkternas komplexitet 

Hur originell ett företags produkt är påverkar risken. Om produkten är lätt att kopiera 

och inträdesbarriärerna låga, ökar också företagets affärsrisk eftersom någon annan lätt 

kan komma in på marknaden genom att göra samma sak. Om efterfrågan varierar 

mycket och påverkar prissättningen blir risken högre. Självklart blir risken annorlunda 

om produkten kan säljas för samma pris hela tiden, eller om företaget ständigt måste 

ändra på priset. Med komplexitet menas produktens sammansättning i form av volym, 

material, vikt, säkerhet och känslighet. Alla dessa faktorer påverkar vilka resurser som 

krävs av företaget vid tillverkning och vilken risk de tar. Risken för ett företag med 

avancerad tillverkning kan vara dyrbara initiala investeringar. Enkel tillverkningsteknik 

ökar risken för kopiering och konkurrens. Serviceprodukter kan betyda låga initiala 

kostnader men innebär samtidigt risk för kopiering och för att humankapitalet flyttar.65  

 

Företaget Sika tillverkar specialkemikalier för bygg- och industriändamål. Några av 

dessa kemikalier som t.ex. metanol  kan ge bestående eller livshotande skador vid 

inandning, hudkontakt eller förtäring. 66 Ju mer pengar de lägger på säkerheten kring 

dessa produkter desto lägre blir risken att något farligt ska hända och desto lägre blir 

därmed också företagets affärsrisk. Ett skoföretag som t.ex. Wedins Skor måste hela 

tiden vara medvetna om risken i att deras produkt är mycket kopierbar och att de aldrig 

kommer att kunna vara ensamma någon längre tid med en populär skomodell på 

marknaden. De andra skoföretagen håller sig uppdaterade om marknadstrenden och 

framställer utan problem snabbt en liknande modell så att de inte tappar några 

marknadsandelar eller så att de själva får en möjlighet till att öka marknadsandelen.67    

 

                                                 
64 www.volvo.se, 2005-03-15 
65 Hult, 1991 
66 www.sika.se, 2005-05-15 
67 Hallgren, 1995 



 28

3.3.7 Personal 

En faktor som påverkar affärsrisken är hur beroende företaget är av vissa personer. 

Risken är högre då vissa speciella personer i företaget är nödvändiga för företagets 

överlevnad. Det kan exempelvis vara så att en verkställande direktör är så förknippad 

med företaget att om vederbörande slutar tappar företaget all respekt. Hur stor 

tillgången är på människor som har den typ av kunskap och utbildning som är 

nödvändig i företaget, avgör om de har lätt att få tag på rätt personal eller inte och hur 

höga löner de måste utbetala. Om detta är svårare ökar därmed också affärsrisken. När 

de väl har fått tag på personal måste de också kunna behålla den, en hög 

personalomsättningshastighet kräver mer resurser. Därför bör vid riskresonemang en 

diskussion föras om hur väl ett företag behandlar sin personal.68  

 

IKEA, ett av Sveriges mest framgångsrika företag är ett exempel på där ledaren och 

grundaren, Ingvar Kamprad, är väldigt starkt förknippad med företagskulturen och 

företaget. Ett begrepp har t.o.m. stiftats där de pratar om att alla tillhör den så kallade 

”IKEA-familjen”. Ingvar Kamprad har med sin välkända småländska snålhet gjort 

företaget till vad det är idag där tillverkning av kvalitetsprodukter med extrem 

kostnadsmedvetenhet genomsyrar koncernen. Då denna företagskultur idag är så stark 

inom IKEA kommer effekten av att Ingvar Kamprad går bort antagligen inte bli så 

omfattande, men företaget skulle aldrig ha nått sin starka ställning utan honom.69 

  

3.3.8 Politiska beslut/Ingripande från myndigheter 

Den politiska miljö ett företag befinner sig i påverkar vilken affärsrisk de har. När 

myndigheterna fattar beslut som påverkar företaget negativt kan detta ibland vara 

förödande för företaget. Det kan exempelvis handla om förbud som gör att företaget 

måste börja tillverka sina produkter på ett nytt, dyrare sätt. Hotet om krig innefattas 

även i denna risk, vilket är högre inom vissa geografiska områden. Det svåraste med 

denna faktor är att företaget inte själv kan kontrollera över den.70 

 

                                                 
68 Hallgren et. al., 1985 
69 Johansson, 2004 
70 Hult, 1991 
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Miljöskador kan orsaka ett företag stora ekonomiska förluster, eftersom bara själva 

skaderegleringen är dyr och tidsödande. Företaget kan dessutom bli skadeståndsskyldigt 

och ansvarigt för rengörings- och rekonstruktionskostnader. Sist men inte minst kan 

företagets rykte skadas oerhört av detta. Företaget BT Kemi stod på 70-talet för 

Sveriges hittills största miljöskandal. BT Kemi påstods släppa ut gift i naturen och 

närliggande vattendrag. De befanns skyldiga att betala stora mängder skadestånd och 

försattes därmed i konkurs.71    

 

3.3.9 Konjunkturkänslighet  

I vilken grad en bransch är känslig för konjunkturen påverkar ett företag som är 

verksamt inom denna bransch. En fråga som företaget kan ställa sig är om intäkterna 

minskar vid lågkonjunktur och i så fall med hur mycket. Om företaget är 

konjunkturkänsligt och stora svängningar i efterfrågan hela tiden sker kan affärsrisken i 

företaget vara stor. Ett gammalt företag som legat på samma nivå länge och är stabilt 

sägs ha mycket lägre risk än ett nytt snabbväxande företag. Ett företag med 

lyxprodukter är mer konjunkturkänsligt än ett företag med livsnödvändiga produkter.72  

 

Ett användbart verktyg för att motverka konjunkturkänsligheten är att differentiera 

produkterna bättre. Det har till exempel Telia Sonera gjort på bredbandsmarknaden med 

framgång. De övervägde år 2002 att höja priserna på sina bredbandstjänster, men kände 

då samtidigt att det fanns en stor risk för att tappa kunder. Därför gjorde de en grundlig 

undersökning av vad kundernas exakta önskemål var. En kundgrupp som bestod av 

yngre yrkesverksamma utan barn i storstäder, kunde gärna tänka sig att betala mer för 

att få större kapacitet än Telia vid den tiden tillhandahöll. Andra kundsegment, framför 

allt personer i övre medelåldern, ville ha en enkel tjänst till lågt pris. Resultatet blev att 

Telia bestämde sig för ett mycket bredare sortiment än man tidigare planerat, vilket 

gjorde att lönsamheten blev bättre.73 

 

 

                                                 
71 http://sv.wikipedia.org/wiki/Huvudsida, 2005-04-08 
72 Hallgren et. al., 1985 
73 Dagens Industri, 2005-02-22 
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3.4 Finansiell risk 

 

När företag lånar pengar och placerar dessa i tillgångar tar de en finansiell risk, 

eftersom tillgångarna kan variera i värde, t.o.m. bli värdelösa, och ha varierande 

avkastning74.  Långivarna ska ha sin ränta oavsett hur företagets resultat blir och ägarna 

får ta det som eventuellt blir över. Om ett företag går med förlust ett år är det ägarna 

som får stå för både förlusten och räntekostnaderna detta år. Ägarnas risk ökar alltså vid 

ökad upplåning.75  

 

3.4.1 Kostnadsoptimal kapitalstruktur 

Om ett företag har enbart eget kapital är kapitalkostnaden relativt hög, eftersom 

avkastningskravet på eget kapital är högre än räntesatsen för främmande kapital (vid 

begränsad skuldsättningsgrad). En viss andel lånat kapital sänker den genomsnittliga 

kapitalkostnaden, men vid allt större andel skulder blir lånen dyrare. Dessutom ökar 

risktagandet för ägarna, vilket leder till att deras avkastningskrav ökar. Vid en viss 

gräns för skuldsättningen stiger därför den genomsnittliga kapitalkostnaden. Vid denna 

gräns har man den kostnadsoptimala kapitalsammansättningen. Möjligheterna att i 

praktiken beräkna optimal kapitalstruktur är begränsade.76 

 

3.4.2 Finanspolicy 

Riskerna för snabbare kursförändringar har ökat de senaste 25 åren i takt med 

avregleringar (borttagande av valutarestriktioner och avregleringar av 

kreditmarknaderna) och den ökade volymen respektive det stigande antalet aktörer på 

de finansiella marknaderna77. Många företag har i och med detta utvecklat policies, 

system och rutiner för att hantera riskerna men också för att ta vara på de möjligheter 

som skapats. En viktig del av en finanspolicy går ut på att klargöra hur 

skuldförvaltningen ska utformas och genomföras. Inom finansieringsområdet bör 

finanspolicyn besvara ett antal frågeställningar. Några av dessa är: Ska kortsiktig eller 

långsiktig finansiering användas? Ska fast eller rörlig ränta användas? Vilka säkerheter 

                                                 
74 Hansson, 1996 
75 Greve, 2003 
76 Hansson, 2000 
77 Med finansiella marknader avses valuta-, penning-, råvaru- och aktiemarknader. 
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ska användas? Hur stor får resultatpåverkan bli av ogynnsamma ränteförändringar? 

Frågorna ska besvaras med utgångspunkt från hur företaget värderar följande risker: 

• Tillgänglighetsrisken avser bl.a. möjligheten att skaffa den typ av finansiering 

som företaget önskar, t.ex. finansiering i hemlandet istället för internationell 

finansiering, kortfristig istället för långfristig finansiering, banklån istället för 

leasing, etc. 

• Löptidsrisken innebär osäkerhet om huruvida t.ex. lån med lång löptid finns 

tillgängliga eller om lån med lång löptid kan betalas i förtid. 

• Ränterisken hänger direkt samman med den framtida ränteutvecklingen och 

uppkommer därför att ränteutvecklingen ofta avviker från den förväntade.  

• Valutarisken, precis som ränterisken, handlar om förväntningar om den framtida 

prisutvecklingen, i detta fall på valutor. 78 Enligt den definition vi följer hör 

valutarisk till finansiell risk om ett företag har lån i utländsk valuta. 

Transaktionsrisk och omräkningsrisk ingår i affärsrisken.  

• Kassaflödesrisk är risken att de framtida kassaflöden som är förknippade med 

ett monetärt finansiellt instrument varierar i storlek. För exempelvis 

låneinstrument med rörlig ränta uppkommer sådana variationer på grund av 

ändringar i det finansiella instrumentets effektiva ränta 79 vanligen utan en 

motsvarande förändring av instrumentets verkliga värde.80 

 

Dessa risker är direkt beroende av nationella och internationella penning- och 

obligationsmarknaders utvecklingsgrad, lagar och regleringar samt det politiska och 

ekonomiska klimatet i landet81.  

 

3.4.3 Soliditet och skuldsättningsgrad 

Den finansiella risken mäts med hjälp av bl.a. soliditeten (Eget kapital/Totalt kapital). 

En låg soliditet innebär en hög finansiell risk.82 Hur hög finansiell risk ett företag bör ha 

beror på hur stort det övriga risktagandet är. Företag med låg affärsrisk kan tåla en 

högre finansiell risk (låg soliditet), t.ex. banker, handelskedjor och vissa grossister. 
                                                 
78 Bennet, 2003 
79 Procentuell årlig ränta (vid beräkning måste hänsyn tas till kostnader för uppläggning av lån, 
aviseringsavgifter etc.) 
80 FARs samlingsvolym, 2003 
81 Bennet, 2003 
82 Hansson, 1996 
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Företag med hög affärsrisk bör ha en låg finansiell risk, dvs. hög soliditet. Exempel på 

sådana företag är de som använder stora anläggningar i starkt konjunkturkänsliga 

branscher, t.ex. skogsindustrin. 83  De flesta svenska börsnoterade industri- och 

handelsföretagen hade år 2000 en soliditet på 25-30 % 84 . Vid bedömning av om 

soliditeten är acceptabel bör också hänsyn tas till vilken typ av skulder det rör sig om, 

t.ex. om de är långfristiga/kortfristiga och om de löper med ränta eller är räntefria85. 

Skuldsättningsgraden bör inte överstiga 4 för att ett industriföretag ska anses ha 

acceptabel kapitalstyrka. En sådan tumregel är mycket schablonmässig och bör 

användas med försiktighet. Den bör ses som en varningssignal och inte som en fast 

gräns. Sigurd Hansson skriver i sin bok Finansiering att ”en hög skuldsättningsgrad 

kan vara acceptabel under vissa förutsättningar, t.ex. om tillgångarna är av- och 

nedskrivna i ovanligt stor omfattning, om verksamheten medför små växlingar i 

lönsamhet och kapitalbehov (t.ex. okänslighet för konjunkturförändringar), om 

tillgångarna snabbt kan omsättas i likvida medel, om ägarna har ytterligare finansiella 

resurser att sätta in eller om det främmande kapitalet är bundet för längre tid”.86 

 

3.5 Riskhantering 

 

De flesta företag försäkrar sig mot olika risker, t.ex. risken att byggnader förstörs vid en 

brand eller att fordon förstörs vid olyckor. När ett företag tecknar en försäkring överförs 

risken till försäkringsbolaget.87 Företag kan även skydda sig mot andra risker, t.ex. 

valutarisk och ränterisk. En möjlighet att skydda sig mot valutakursrisk är att ta med en 

valutaklausul i köpeavtalet. Klausulen föreskriver hur hänsyn skall tas till kursändringar 

efter att avtalet slutits. På detta sätt kan man t.ex. binda priset på varan eller bestämma 

att priset får fluktuera inom vissa gränser. Ett annat sätt att skydda sig mot valutarisk är 

att företaget, om det både exporterar och importerar, låter fordringar och skulder i 

samma valuta ta ut varandra.88 Det finns ytterligare sätt att eliminera valutarisk. Efter 

en beskrivning av terminsaffärer och valutaoptioner följer en redogörelse för hur 

företag kan skydda sig mot en annan risk, nämligen ränterisk. 
                                                 
83 Hallgren, 1996 
84 Hansson, 2000 
85 Hansson, 1996 
86 Hansson, 2000 
87 Brealey & Myers, 2003 
88 Larsson, 1995 
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3.5.1 Terminsaffärer 

Det vanligaste sättet att skydda sig mot valutarisk är genom en terminsaffär med en 

bank. Detta innebär att exportören säljer sin exportvaluta till (eller att importören köper 

sin valuta från) banken på termin, dvs. banken förbinder sig att vid en framtida tidpunkt 

köpa (respektive sälja) valutan till en i förväg fastställd kurs. Terminsaffären är 

bindande för båda parter. Det betyder att företaget måste fullgöra sina skyldigheter 

enligt terminskontraktet gentemot banken även om en order inte går i lås. Därför bör en 

terminsaffär endast göras när den bakomliggande affären är klar.89 Banken tar ingen 

provision eller andra avgifter för att göra en terminsaffär. Terminskursen bestäms i 

huvudsak av skillnader i räntesatser mellan de aktuella valutorna, men även andra 

faktorer kan spela in, t.ex. förväntningar om framtida kursutveckling.90 

 

3.5.2 Valutaoptioner 

Skillnaden mellan en valutaoption och en terminsaffär är att optionen enbart är en 

rättighet att till en bestämd kurs köpa eller sälja valuta fram till, eller under, en bestämd 

dag i framtiden. Den kan därför ibland vara ett alternativ till terminsaffären, som är en 

skyldighet att köpa eller sälja valuta. Framförallt gäller det i offertstadiet, när den 

svenske exportören inte vet säkert om affären kommer att bli av. Om det skulle bli så 

att affären inte går igenom kan företaget välja att inte utnyttja optionen. Vid köp av en 

option finns alltså en valmöjlighet, optionen utnyttjas bara om det är lönsamt för 

företaget. 91  Utställaren/säljaren av en option är däremot skyldig att, om köparen 

utnyttjar sin rätt, sälja eller köpa valutan. Köparen betalar en premie som säljaren 

erhåller när optionen utfärdas.92  

 

3.5.3 Hantering av ränterisk 

Med ”hedging” menas att företaget vidtar olika åtgärder som minskar de negativa 

konsekvenserna för företaget av förändringen i räntor på de finansiella marknaderna.  

Företag kan i viss utsträckning minska eller helt eliminera sin ränterisk genom att 

matcha lånefordringar mot skulder. Ett företag som t.ex. har ett fastighetslån som 

                                                 
89 Grath, 1999 
90 Larsson, 1995 
91 Grath, 1999 
92 Larsson, 1995 
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förfaller om två år till fast ränta kan placera (om det finns likvida medel) ett belopp som 

motsvarar fastighetslånet i obligationer till fast ränta. Genom att välja samma förfallotid 

för obligationerna som fastighetslånet elimineras ränterisken. Företag kan också 

eliminera sin ränterisk genom s.k. ränteswapar.93 En ränteswap är ett avtal mellan två 

parter att byta kassaflöden i framtiden. Den vanligaste typen av ränteswap innebär att 

den ena parten lovar att till den andra parten betala en fast ränta beräknat på ett fiktivt 

nominellt belopp under ett antal år. I gengäld erhåller denna part av den andre ett 

räntebelopp beräknat efter en rörlig räntesats baserat på samma nominella belopp.94 

 

3.6 Aktiekursrisk 

 

En aktieinvesterare utsätts för en risk att inte få sitt avkastningskrav tillgodosett. Den 

företagsspecifika risken kan förstås elimineras genom att investeraren diversifierar sin 

aktieportfölj. Den systematiska risken (marknadsrisken) kan inte diversifieras bort, 

eftersom den beror på faktorer som är gemensamma för alla företag, t.ex. 

konjunkturen.95 

 

3.6.1 Företagsspecifik risk96 

Företagets lönsamhets- och tillväxtmöjligheter 

Ofta stiger aktiekurserna i samband med att företagen lämnar positiva vinstprognoser 

eller positiva bokslutsrapporter.  

Företagsledningen 

Förtroendet för företagets ledning kan påverka aktiekursens utveckling. En kompetent 

företagsledning kan framgångsrikt driva företaget och öka aktieplacerarnas 

förväntningar på lönsamhet och avkastning. 

                                                 
93 Ibid. 
94 Söderlind, 2001 
95 Greve, 2003 
96 Olbert, 1992 
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Börsskribenters artiklar 

Ibland kan en börsskribents positiva eller negativa uttalanden om företagen få effekt på 

aktiekurserna. 

Ledande företag 

Ett företag kan dra med sig andra företag inom samma bransch i upp- och nedgångar. 

Detta gäller främst skogsföretag och banker eftersom förväntningarna inom dessa 

branscher är likartade. 

Fusioner och uppköp 

En fusion innebär att två eller flera företag går samman till ett företag, men oftast är det 

dock ett företag som köper ett annat. Aktieägarna i det uppköpta företaget erbjuds, ofta 

till förmånliga villkor, antingen aktier i det uppköpande företaget eller kontanter. Dessa 

sammanslagningar medför i de flesta fall synergieffekter som leder till en högre 

vinstnivå än de enskilda företagen kan prestera totalt. 

Nyemissioner 

En nyemission innebär att företaget ger ut fler aktier och därmed får in nytt kapital. 

Detta kapital kan användas bl.a. till nyinvesteringar. En nyemission kan vara intressant 

för en aktieplacerare, beroende på syftet med emissionen. 
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3.6.2 Systematisk risk97 

Även framgångsrika företag kan ha aktier vars värde fluktuerar över tiden. Värdet på 

aktien beror, som nämnts ovan, inte enbart på hur bra det går för företaget utan det finns 

också faktorer utanför företagets kontroll som påverkar aktiekursen. 98  Exempel på 

faktorer är: 

Ränteläget 

Om marknadsräntan ökar så ökar också företagens räntekostnader vilket leder till att 

lönsamheten avtar. Det blir dyrare att låna och därmed svårare att göra lönsamma 

investeringar. Den ökade räntan gör att en privatperson hellre sparar pengar på banken 

än placerar dem i aktier. Förändringar på räntenivån utomlands påverkar indirekt den 

svenska börsen. Ett högre ränteläge i t.ex. USA kan bidra till ett stort valutautflöde från 

Sverige, vilket kan leda till att de svenska räntorna höjs.  

Konjunkturutvecklingen 

En kurshöjning eller kurssänkning på börsen sker före en uppgång respektive nedgång i 

konjunkturen. Vid en framtida förväntad högkonjunktur ligger förväntningarna på 

börsen ca 6-12 månader före den inträffade högkonjunkturen.  

Världspolitiska händelser 

Börsen reagerar ofta på vad som händer runt om i världen. Oroligheter i t.ex. Persiska 

viken får kurserna att sjunka vid risk för krig och därmed ökade oljepriser. 

Kapitaltillgång 

Vid större kapitaltillgång, t.ex. på grund av att det är lättare att låna i bank, ökar 

intresset för att placera i aktier. När efterfrågan på börsen ökar tenderar kurserna att 

stiga. 

Handelshinder 

När länder sätter upp importhinder försämras konkurrenssituationen för 

exportföretagen, och lönsamhetsförväntningarna på dessa företag avtar. Om villkoren 

för handelshindren förbättras påverkas exportföretagen positivt. 

 
                                                 
97 Olbert, 1992 
98 Wilke, 2000 
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3.6.3 Betavärde 

Hur mycket risk en enskild aktie bidrar med till portföljen beror på hur känslig aktien är 

för variationer på marknaden, dvs. hur stor dess systematiska risk är. Denna känslighet 

kallas aktiens betavärde 99  (β-värde) och är alltså ett mått på aktiens bidrag till 

portföljens totala risk.100 Marknadsportföljens101 betavärde är lika med 1. Om en akties 

betavärde är lika med 1 så betyder det att variationer i den enskilda aktien exakt 

motsvarar marknadsportföljens variationer. 102  Ett betavärde större än 1 innebär att 

aktien reagerar kraftigare på variationer i marknadsportföljen än genomsnittet. Om en 

aktie har ett betavärde som är mindre än 1 innebär det att aktien uppvisar mindre 

kurssvängningar än börsen i genomsnitt. 103  Ett värdepapper utan risk (t.ex. en 

statsobligation) har betavärdet 0104.  

 

3.7 Känslighetsanalys 

 

En viktig komponent som aktieplacerare kan behöva, för att kunna bedöma riskerna 

med en investering, är resultatet av en känslighetsanalys105. En känslighetsanalys visar 

hur företagets resultat påverkas vid förändringar i några för företaget viktiga 

variabler 106 . Analysen innebär att man bedömer vad en mer dramatisk 

händelseutveckling skulle innebära för resultatet. Det handlar inte om de scenarier som 

är mest sannolika, utan om att identifiera de mest allvarliga scenarierna som skulle 

kunna inträffa. Detta är en mycket värdefull information för investerare som måste göra 

en bedömning om vilken risk de ska välja att ta.107 

 

Nedan visas ett exempel på en känslighetsanalys hämtad från Billeruds årsredovisning. 

Billerud är ett företag som tillverkar förpackningspapper. 

 
                                                 
99 Betavärdet definieras som kvoten mellan kovariansen i avkastningen mellan aktiens (eller portföljens) 
och marknadsportföljens avkastning dividerat med variansen i marknadsportföljens avkastning (De 
Ridder, 1997).  
100 Brealey & Myers, 2003 
101 Marknadsportföljen är hela aktiemarknaden (t.ex. alla börsnoterade aktier). 
102 Greve, 2003 
103 De Ridder, 1997 
104 Greve, 2003 
105 Bäckström, 2000 
106 Skistars årsredovisning, 2004 
107 Bäckström, 2000 
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Variabel Förändring 

Ungefärliga effekter på resultat 
före skatt i MSEK 

Försäljningsvolym +/- 10 % +/- 360 

Massapris +/- 10 % +/- 140 

Växelkurser, SEK +/- 10 % +/- 400 

Vedpris +/- 10 % -/+ 180 

Elpris +/- 10 % -/+ 30 

Låneränta +/- 1 procentenhet -/+ 15 

Tabell 4: Exempel på känslighetsanalys, Billerud108 

 
Om företagets försäljningsvolym ökar med 10 % kommer resultatet före skatt att öka 

med ungefär 360 miljoner kronor. Om priset på ved ökar med 10 % kommer resultatet 

att minska med ungefär 180 miljoner kronor.  

 

                                                 
108 www.billerud.se, 2005-05-05 
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4. Undersökningsresultat 
 

Vi börjar med att redogöra för högrisk- och lågriskbolagens riskinformation. Varje 

stycke börjar med en kort beskrivning av vad det är för typ av företag. Därefter går vi 

in på var företagen placerar riskinformationen i årsredovisningen. Sedan följer en 

redogörelse för vilka företag som har en känslighetsanalys i anslutning till 

riskinformationen och vilka företag som upplyser om aktiens betavärde. 

 

4.1 Högriskbolag  

 
Företagen beskrivs i storleksordning efter hur hög total risk de har. Företaget med högst 

risk beskrivs alltså först och följs av det med näst högst risk osv. Hur informationen är 

fördelad på affärsrisk och finansiell risk samt uträknat genomsnitt återfinns i bilaga 3. 

För att se tabeller som visar hur hög affärsrisk och finansiell risk företagen har hänvisar 

vi till bilaga 4. 

 

Risk jämfört med riskinformation
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Procent av genom. Procent av genom.
 

Företag 
 

Total risk 
(St.avv.) antal ord 

 
Företag 

 
Total risk
(St.avv.) antal ord 

Framfab 123,7 25 % NAN 48,2 18 % 
Intentia  100,1 48 % Readsoft 38,7 57 % 
Feelgood 80,5 28 % Resco 35,1 10 % 
Nocom 63,6 7 % Tele 2 34,5 44 % 
Karo Bio 48,2 148 % Havsfrun 28,9 28 % 
Tabell 5: Högriskbolagens totala risk och riskbeskrivning i % av genomsnittet, egen konstruktion 

 
Framfab  
Framfab är en förkortning av Framtidsfabriken, som företaget först hette när det 

startade i Sverige. Företaget skapar marknads- och varumärkeskommunikation, på 

webben och i andra digitala kanaler. Kunderna finns inom många olika branscher.109 

Framfab utsätts för högst affärsrisk och finansiell risk av de tio utvalda högriskbolagen, 

men deras totala riskinformation är bara en fjärdedel av det genomsnittliga antalet ord. 

Informationen om affärsrisken utgör ungefär 100 ord (ca 30 % av genomsnitt), medan 

den finansiella risken beskrivs med ungefär 50 ord (ca 20 % av genomsnitt). 

 

Intentia  

Intentia är en global leverantör av affärssystem och fokuserar på att förse företag inom 

tillverkning, distribution och underhåll med programvara och konsultservice. Företaget 

har mer än 3400 kunder i ett 40-tal länder i hela världen.110 Intentia utsätts för näst 

högst finansiell risk men har lägst affärsrisk av högriskbolagen. Beskrivningen av 

företagets finansiella risk omfattar bara 70 ord (ca 30 % av företagens genomsnitt). 

 

Feelgood 

Feelgood är ett hälsoföretag som erbjuder tjänster till företag som investerar i 

förebyggande åtgärder till nytta för medarbetarnas hälsa och välbefinnande men de 

riktar sig också till privatpersoner när det gäller fysioterapi, träning och motion111. 

Feelgood utsätts för en hög finansiell risk och denna utgör 97 %112. Beskrivningen av 

den finansiella risken omfattar endast 15 % av genomsnittet, affärsrisken 36 %. 

                                                 
109 www.framfab.com, 2005-04-08 
110 www.intentia.com, 2005-04-08 
111 www.feelgood.se, 2005-04-08 
112 För att få fram den finansiella riskens del av den totala risken används som nämnts variansberäkningar 
vilka återfinns längst ner i bilaga 2. 
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Nocom 

Nocom är ett IT-företag som säljer programvaror och tjänster. 

Programvaruförsäljningen sker via ett stort antal återförsäljare i Norden.113 Nocom är 

ett av de fyra bolagen som utsätts för högst total risk, men av denna utgör den 

finansiella risken 78 %. De beskriver affärsrisken med ca 380 ord och den finansiella 

risken med endast sju ord. Informationen om affärsrisken är ca 15 % längre än 

genomsnittet. 

 

Karo Bio 

Karo Bio är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag som fokuserar på nukleära 

receptorer (sinnesceller). Företaget samarbetar med flera världsledande 

läkemedelsföretag.114 Karo Bios totala risk består till 79 % av finansiell risk. Denna 

beskrivs med ca 200 ord, affärsrisken med 630 ord. Vid jämförelse med de andra 

företagen ser vi att Karo Bio informerar mest om risk. Beskrivningen av affärsrisken är 

ca 80 % längre än genomsnittet och informationen om den finansiella risken når nästan 

upp till det genomsnittliga antalet ord. 

 

NAN 

North Atlantic Natural Resources (NAN) letar efter mineralfyndigheter inom den s.k. 

Baltiska skölden. Den Baltiska skölden upptar omkring en miljon kvadratkilometer i 

Sverige, Norge, Finland och nordvästra Ryssland. 115  NAN utsätts för näst högst 

affärsrisk av de tio högriskbolagen, men företagets affärsrisk och finansiella risk är 

ungefär lika höga. Företaget beskriver de båda riskerna lika mycket, eller rättare sagt 

lika lite. NAN är ett av de två högriskbolagen som informerar minst om affärsrisk. 

Denna information utgör endast ca 10 % av genomsnittet, den finansiella risken ca 30 

%. 

 

Readsoft 

Readsoft är marknadsledande inom automatisk dokumenthantering. Företaget har mer 

än 3500 kunder världen över. De har ett nära samarbete med ett flertal företag som t.ex. 

                                                 
113 www.nocom.se, 2005-04-08 
114 www.karobio.se, 2005-04-08 
115 www.nanr.se, 2005-04-08 
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Intentia, Siemens och Ernst & Young.116 Readsofts finansiella risk utgör 79 % av den 

totala risken. Beskrivningen av den finansiella risken omfattar 60 ord och 

beskrivningen av affärsrisken ca 260 ord. Jämfört med det genomsnittliga antalet ord så 

informerar de inte särskilt mycket (totalt 57 %). Informationen om affärsrisken är 

nästan 80 % av genomsnittet och den finansiella risken ca 30 %. 

 

Resco 

Resco är ett internationellt konsultbolag inom IT, affärssystem och 

verksamhetsutveckling. Företaget implementerar, bygger och vidareutvecklar 

affärssystem och IT-system. Rescos viktigaste affärspartners är IBM, Microsoft och 

SAP. Bland kunderna finns t.ex. Coop, Ericsson och Telia.117 Företagets totala risk 

består till 94 % av affärsrisk. De utsätts för lägst finansiell risk av de tio 

högriskbolagen. Resco är det andra av de två högriskbolagen som informerar minst om 

affärsrisk. 

 

Tele2 

Tele2 erbjuder produkter och tjänster inom områdena fast och mobil telefoni, Internet, 

datanättjänster, kabel-TV och innehållstjänster. Tele2 vänder sig till både företag och 

privatpersoner och har nära 28 miljoner kunder i 24 länder.118 Företaget utsätts för hög 

finansiell risk. Denna utgör 80 % av den totala risken. Affärsriskinformationen omfattar 

hälften av det genomsnittliga antalet ord, den finansiella risken en tredjedel. 

 

Havsfrun 

AB Havsfruns affärsidé är att, direkt eller indirekt genom annat bolag, köpa och sälja 

samt äga och förvalta fastigheter samt aktier och andra finansiella instrument 119 . 

Havsfrun utsätts för lägst total risk av de tio högriskbolagen. Företagets finansiella risk 

utgör 68 % av den totala risken. Informationen om affärsrisken omfattar ca 110 ord som 

är en tredjedel av genomsnittet och beskrivningen av den finansiella risken omfattar 45 

ord som är en femtedel av genomsnittet. 

 

                                                 
116 www.readsoft.com, 2005-04-08 
117 www.resco.se, 2005-04-08 
118 www.tele2.com, 2005-04-08 
119 www.havsfrun.se, 2005-04-08 
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4.2 Lågriskbolag 
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Diagram 2: Förhållandet mellan lågriskbolagens totala risk och riskinformation, egen 

konstruktion 

 

Procent av genom. Procent av genom.
 

Företag 
 

Total risk 
(St.avv.) antal ord 

 
Företag 

 
Total risk 
(St.avv.) antal ord 

Gambro 4,1 482 % Biacore 2,8 33 % 
ClasOhlson 3,8 210 % Mekonomen 2,5 3 % 
Kabe 3,8 12 % SEB 2,2 432 % 
Strålfors 3,3 92 % Sardus 1,3 79 % 
Fastpartner 3 97 % Hexagon 0,9 83 % 
Tabell 6: Lågriskbolagens totala risk och riskbeskrivning i % av genomsnittet, egen konstruktion 

 

Gambro 

Gambro är verksamt inom branschen medicinsk teknik och vård och tillverkar främst 

produkter och tillhandahåller tjänster för njursjukvård och blodkomponentteknik. De 

levererar med hjälp av cirka 22 000 medarbetare i ett 40-tal länder, blod- och 

cellbaserade lösningar och tjänster till patienter och vårdgivare världen över.120 Av alla 

lågriskbolagen har Gambro högst total risk. De är också noggranna i sin riskbeskrivning 

                                                 
120 www.gambro.se, 2005-04-08 
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och ligger nästan 400 % över genomsnittet av ord använda för beskrivning av risk 

vilket är högst av de tio lågriskföretagen. Speciellt den finansiella risken beskrivs 

mycket med 1531 ord vilket är 600 % över snittet. Affärsrisken beskrivs med en lägre 

procentsats, 240 % över medelvärdet vilket ändå är 1158 ord. Procentsatserna går inte 

riktigt att jämföra när förhållandet mellan de olika riskerna mäts eftersom medelvärdet 

på ord som beskriver den finansiella risken är lägre, vilket gör att procent av 

genomsnittet självklart alltid kommer att bli högre för finansiella ord även då exakt lika 

många ord använts för båda kategorierna. 

 

Clas Ohlson 

Clas Ohlson är ett nordiskt detaljhandelsföretag med cirka 15 000 artiklar i sitt 

sortiment. De startade som ett postorderföretag men har idag 46 butiker i Norge, 

Sverige och Finland. Försäljning sker dock fortfarande via postorder.121 Clas Ohlson 

har den högsta affärsrisken av alla lågriskföretag. De redogör också mycket för sin 

affärsrisk, denna beskrivning är ca 130 % längre än genomsnittet. Informationen om 

den finansiella risken ligger också över snittet. Detta leder till att deras totala 

användning av ord för risk ligger 110 % över genomsnittet.  

 

Kabe 

Kabes huvudsakliga verksamhet är försäljningen av husvagnar, där de är ett välkänt 

namn. De sysslar även med annan typ av försäljning och har cirka 7000 

tillbehörsartiklar som förknippas med fritidssektorn. Försäljningen sker i Skandinavien 

med hjälp utav drygt 700 anställda, och de omsätter cirka 750 miljoner kronor om 

året.122 Kabes finansiella risk är högst av alla tio lågriskbolag. Företagets totala risk är 

därmed också bland de högsta av de tio företagen men beskrivs med näst minst ord, ca 

10 % av genomsnittet. De få orden de använder till riskbeskrivning läggs på att förklara 

hur de vill förbättra riskspridningen genom att öka exportandelen.    

 

Strålfors 

Det gamla anrika företaget Strålfors kärnverksamhet är att stödja företag i deras 

informationsöverföring till sina kunder vilket kan göras genom både pappers-, kort- 

eller elektronisk överföring. Kunderna, vilka många är stora spelbolag, erbjuds 

                                                 
121 www.clasohlson.se, 2005-04-08 
122 www.kabe.se, 2005-04-08 
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helhetspaket där även logistiklösningar ingår i informationsöverföringen.123 Strålfors 

ligger nästan på genomsnittet av de utvalda företagen i sin beskrivning av risk. 

Företaget placerar sig längre upp, vid jämförande med alla lågriskbolagen, i tabellen för 

affärsrisk än i tabellen för finansiell risk (se bilaga 4). Av deras totala risk är dock den 

finansiella risken något högre.  

 

Fastpartner 

Fastighetsbolaget Fastpartner bildades från början av flera stora företag bl.a. Skandia, 

Skanska och ICA. Deras affärsidé är att äga och förvalta egna fastigheter på expansiva 

orter. De utvecklar också portföljbolag genom sin riskkapitalverksamhet och har nu 

beslutat sig för att koncentrera sig på sju olika bolag.124 De beskriver affärsrisken och 

den finansiella risken nästan lika mycket och ligger ungefär på genomsnittet i antal ord 

som används för båda sorters risker. Fastpartner har tredje högst finansiell risk av 

lågriskbolagen men en låg affärsrisk, vilken utgör ca 6 % av den totala risken i 

företaget.    

 

Biacore 

Det globala företaget Biacore arbetar inom området bioanalytiska instrument. De 

utvecklar framför allt en ny sorts teknologi kallad SPR som används av 

forskningsinstitutioner, läkemedels- och bioteknikföretag för att få ny insikt om orsaken 

till sjukdomar och effektiviteten hos olika läkemedel.125 Biacore har en mycket högre 

finansiell risk än affärsrisk, affärsrisken utgör bara ca 2,5 % av företagets totala risk och 

är näst lägst av alla företag. Deras totala risk är ändå så pass hög att de hamnar i mitten 

av tabellen som visar lågriskföretagens totala risk i storleksordning. Biacore ligger 

under den genomsnittliga beskrivningen av affärsrisk med cirka 60 % jämfört med 80 

% under snittet vad gäller den finansiella risken. Deras totala riskbeskrivning är därmed 

70 % under genomsnittet.  

 

Mekonomen 

Skandinaviska bildelskedjan Mekonomen säljer ett brett sortiment av reservdelar och 

tillbehör till bilverkstäder och enskilda bilägare. De har en årlig omsättning på uppemot 

                                                 
123 www.stralfors.se, 2005-04-08 
124 www.fastpartner.se, 2005-04-08 
125 www.biacore.se, 2005-04-08 
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2 miljarder kronor. De har cirka 1000 personer anställda i 194 butiker.126 Mekonomen 

ligger lite högre i tabellen jämförande företagens affärsrisk än i tabellen för den 

finansiella risken. Med den totala risk de har hamnar de någonstans i mitten av 

lågriskföretagen vid riskjämförande. De använder minst ord till att beskriva sin risk av 

alla de 20 företagen. Den finansiella risken tas inte upp överhuvudtaget och affärsrisken 

nämns med endast 15 ord vilket är 5 % av genomsnittet.  

 

SEB 

Skandinaviska Enskilda Banken, SEB, har fått ett flertal hemmamarknader även ute i 

Europa så det är numera en nordeuropeisk bank. De har cirka 18 000 anställda i cirka 

20 länder runtom i världen. SEB ger finansiell service och alla typer av finansiella råd 

till både stora företag, institutioner och privatpersoner vilka är sammanlagt cirka 5 

miljoner kunder.127 SEB har en förhållandevis högre finansiell risk än affärsrisk, men 

den finansiella risken är fortfarande låg jämfört med de andra bolagen. Det kan 

förklaras med att deras affärsrisk är lägst av alla. Trots detta ligger de klart över 

medelvärdet i sin beskrivning av risk inom båda kategorierna. De använder sig totalt av 

näst flest ord av alla för att beskriva risk i sin årsredovisning.         

 

Sardus 

Det nordiska företaget Sardus är en leverantör av djupfrysta livsmedel för storhushåll 

och en tillverkare av skandinaviska påläggsprodukter. Företaget är uppdelat i fem 

affärsenheter; Pastejköket, Charkdelikatesser, Sardus Foodpartner, 3-Stjernet och 

Falkbygdens Ost. Två av deras största konkurrenter är Scan Foods och Pärsons. De har 

cirka 750 anställda i koncernen.128 Av de 60 undersökta företagen har Sardus näst lägst 

risk. De ligger trots det bara cirka 20 % under snittet på antal ord använda för 

riskbeskrivning. Företaget ligger längre under snittet inom kategorin beskrivning av 

affärsrisk (30 %) jämfört med den finansiella risken (10 %), pga. som tidigare nämnts 

ett högre medelvärde för affärsrisk.    

 

 

 

                                                 
126 www.mekonomen.se, 2005-04-08 
127 www.seb.se, 2005-04-08 
128 www.sardus.se, 2005-04-08 
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Hexagon 

Hexagon är en teknikkoncern som globalt driver och utvecklar ledande 

teknikorienterade affärsverksamheter. Koncernen är uppdelad på fyra olika 

affärsområden; hydraulik, mätteknik, gummiprodukter samt området pressverktyg, 

metaller och tryckkomponenter. 129  Hexagon har lägst total risk av alla företag i 

urvalsgruppen. Riskbeskrivningen är framför allt koncentrerad på den finansiella risken 

där de ligger 44 % över medelvärdet. Affärsrisken beskrivs med 55 % färre ord än det 

genomsnittliga antalet ord.     

 

 

4.3 Placering av riskinformation i årsredovisningen 
 

4.3.1 Högriskbolag 

 

Av de sex högriskbolag som redogör för risker i årsredovisningen 2001 har tre av dem 

placerat informationen centralt i rapporten. I årsredovisningen 2002 har fyra av sex 

företag placerat riskinformationen centralt och 2003 har bara tre av tio företag gjort det. 

Hela sju företag beskriver risker i noter längst bak i årsredovisningen. De tre företagen 

som har riskinformation centralt i årsredovisningen 2003 har alla med ordet risk i 

innehållsförteckningen, så det är lätt för aktieinvesterarna att hitta vad de söker. 

Företagen som beskriver risker i noter hänvisar till dessa i balansräkningen, vilket gör 

det svårare att hitta riskinformationen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
129 www.hexagon.se, 2005-04-08 
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2001  2002                  2003    

Central information: Intentia  Feelgood                  Feelgood
  Readsoft   Karo Bio                  Readsoft 

Havsfrun   Readsoft                  Nocom
   Havsfrun 

 
Utspridd information Nocom*  Nocom*                  Framfab 
/information i noter: Tele2  Tele2                  Intentia 
   Karo Bio                    Karo Bio 
                      NAN 

                 Resco 
                 Tele2 
                 Havsfrun 

 
Ingen information:  Framfab  Framfab   

Feelgood  Intentia   
NAN   NAN   
Resco  Resco 

 

*) kommentarer till resultaträkningen 

 

4.3.2 Lågriskbolag 

 

Av de åtta lågriskbolagen som beskriver risker i årsredovisningen 2001 har sex av dem 

placerat informationen centralt. I årsredovisningen 2002 och 2003 har sju av de tio 

bolagen placerat den centralt. Av dessa sju företag har fyra med ordet risk i 

innehållsförteckningen (i årsredovisningen 2003) och därmed blir det lättare för 

aktieinvesterarna att hitta vad de söker. 

 
2001   2002             2003 

Central information:  Hexagon   Hexagon             Hexagon 
Clas Ohlson  Clas Ohlson             Clas Ohlson 
Gambro  Gambro             Gambro 
Sardus  Sardus             Sardus 
SEB   SEB             SEB 
Strålfors  Strålfors             Strålfors 
  Fastpartner             Fastpartner 

 
Utspridd information  Biacore  Mekonomen             Mekonomen 
/information i noter:  Fastpartner   Kabe             Kabe 
  Biacore  Biacore 

 
Ingen information:  Mekonomen      –       –    

Kabe 
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Högriskbolag 
 
Framfab A 
Intentia B 
Feelgood C 
Nocom  D 
Karo Bio E 
NAN F 
Readsoft G 
Resco H 
Tele2 I 
Havsfrun J 
 
Lågriskbolag 
 
Hexagon a 
Sardus b 
SEB c 
Mekonomen d 
Biacore e 
Fastpartner f 
Strålfors g                    
Kabe h 
Clas Ohlson i 
Gambro j 
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Figur 1: Riskinformationens placering i årsredovisningen   
2003 
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4.4 Känslighetsanalys 

 

Fyra av de tio högriskbolagen har en känslighetsanalys i sin årsredovisning 2003. Två 

av dessa företag har endast en känslighetsanalys för valuta. När det gäller 

lågriskbolagen har sju företag en känslighetsanalys i årsredovisningen. 

 

Känslighetsanalys  Ingen känslighetsanalys 
Högriskbolag:  Högriskbolag: 
Nocom   Framfab 
Karo Bio   Intentia 
Readsoft   Feelgood 
Resco    NAN 
   Tele2 
   Havsfrun 
 
Lågriskbolag:   Lågriskbolag: 
Clas Ohlson    Kabe 
Fastpartner    Hexagon 
Gambro   Biacore 
Mekonomen  
Sardus 
SEB  
Strålfors 
 

 

Exempel på känslighetsanalyser: 

Högriskföretaget Nocom har en känslighetsanalys och denna visar hur mycket årets 

resultat ökar eller minskar om variablerna valuta, lönekostnader och varukostnader 

ändras med 10 %. 

 

Förändring Årlig resultatförändring 
Valuta (USD)  +/- 10 % -/+ 2,5 MSEK 
Lönekostnader +/- 10 % -/+ 4,5 MSEK 
Varukostnader +/- 10 % -/+ 7,0 MSEK 
Tabell 7: Känslighetsanalys Nocom130 

 

                                                 
130 Nocoms årsredovisning, 2003 
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Lågriskföretaget Gambro har en mycket utförlig känslighetsanalys för valutarisk, 

upplånings- och ränterisk samt likviditets- och kreditrisk. Nedanstående tabell visar en 

liten del av analysen av deras valutarisk.131  

 
Omräkningseffekt 

Valuta  Omsättning  EBITDA  EBIT  EBT 
EUR    -61    -9    -1    0 
USD  -162  -26  -11  -7 
Övriga    -30    -2     1   1 
Totalt  -253  -37  -11  -5 
Tabell 8: Känslighetsanalys Gambro132 
 
Tabellen visar omräkningseffekt på den totala omsättningen, rörelseresultatet före 
räntor, skatt och avskrivningar (EBITDA), rörelseresultatet före räntor och skatt 
(EBIT) samt resultat före skatt (EBT) under 2003 om den svenska kronan stärkts med 
en procent. Den totala effekten på resultat före skatt och före säkringstransaktioner 
skulle då bli -5 MSEK. Den relativt begränsade påverkan på EBT till följd av 
valutaeffekter kan förklaras av att huvuddelen av verksamheten är lokal med kostnader 
och intäkter i samma valuta. 

 
 

4.5 Aktiekursrisk  
 
 
Högriskbolag Beta Lågriskbolag Beta 
Nocom 3,0 Sardus 0,3 
Framfab 2,5 Fastpartner 0,3 
Readsoft 2,1 Mekonomen 0,6 
Intentia 1,9 Hexagon 0,8 
Feelgood 1,7 Clas Ohlson 0,8 
Tele2 1,3 SEB 0,8 
Resco 1,2 Gambro 1,2 
Karo Bio 1,1 Biacore 1,3 
NAN 0,7 Strålfors - 
Havsfrun - Kabe - 

 
Tabell 9: Företagens betavärden, egen konstruktion (På Affärsvärldens hemsida finns inte 
betavärden för Havsfrun, Strålfors och Kabe.) 
 

 

Åtta högriskbolags aktier har ett betavärde som är större en 1. Detta innebär att aktierna 

uppvisar större kurssvängningar än marknadsindex i genomsnitt. Om index t.ex. stiger 

                                                 
131 För att se dessa tabeller hänvisar vi till Gambros Årsredovisning 2003 sida 34 
132 Gambros Årsredovisning, 2003 
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med 10 % förväntas en aktie med ett betavärde på 1,2 öka med ytterligare 20 %. Sex 

lågriskbolags aktier har ett betavärde som är mindre än 1 och det innebär att 

aktiekurserna svänger mindre än marknadsindex i genomsnitt. En aktie med ett 

betavärde på t.ex. 0,5 stiger bara med hälften när marknadsindex går upp, men den 

sjunker också bara med hälften när marknadsindex går ned.  

 

Tre av de tjugo studerade företagen informerar om aktiens betavärde i årsredovisningen 

2003; ett högriskbolag (Intentia) och två lågriskbolag (Gambro och Sardus). De 

upplyser om aktiens betavärde och förklarar dessutom kort vad betavärdet betyder. 

 

Nio lågriskbolag och nio högriskbolag jämför aktiekursen med någon typ av index. Tre 

högriskbolag visar bara en graf med aktiekursutvecklingen. Tio företag använder 

Affärsvärldens generalindex (AFGX) och sju använder Stockholmsbörsens SAX-index.  
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5. Slutsatser 
 

Vi kan konstatera att endast tre av de undersökta högriskbolagen har informerat om risk 

i årsredovisningen alla tre åren. Både 2001 och 2002 är det fyra företag som inte 

beskriver risker överhuvudtaget, men 2003 gör samtliga högriskbolag det. Bland 

lågriskbolagen informerar däremot alla företag om risk alla tre åren förutom ett som 

börjar med det 2002. Det syns i tabellerna (se bilaga 3) att trenden för de allra flesta 

företag, oavsett om de utsätts för hög eller låg risk, går mot att informera mer. En 

intressant iakttagelse är dock att de flesta högriskföretag som börjat redogöra mer för 

risker samtidigt har flyttat denna beskrivning från centrala platser i årsredovisningen till 

noter. Riskinformationen har därmed blivit svårare att hitta. Bland lågriskföretagen 

råder däremot det omvända förhållandet, fler företag har börjat beskriva risk mer 

centralt i årsredovisningen vilket gör att informationen blir lättare att hitta. 

 

Generellt beskriver företag sin affärsrisk mer än sin finansiella risk. Medelvärdet för 

ord som beskriver affärsrisk (340 ord) är 60 % högre än medelvärdet för beskrivning av 

den finansiella risken (218 ord) (se bilaga 2). Granskarna i tävlingen årets 

årsredovisning tyckte som nämnts i bakgrunden att företagens riskinformation har 

förbättrats vilket även stämmer överens med vårt resultat som visar att antal ord om risk 

har ökat från år 2001 till år 2003. De ansåg däremot att den finansiella risken var bättre 

beskriven än affärsrisken (rörelserisken). De definierade rörelserisken enligt hur 

företagen själva definierar den medan vi i vår undersökning bedömde vissa andra 

faktorer än just dessa som affärsrisk. De många faktorer som bidrar till affärsrisken kan 

vara en orsak till att det är nödvändigt för företag att beskriva den mer omfattande än 

den finansiella risken. Allt som har med företagets finansiella risk att göra går att 

beskrivas ganska kortfattat. Att affärsrisken är sämre beskriven kan alltså fortfarande 

vara ett fullt legitimt påstående i vår undersökning då fler ord kanske behövts för att 

innefatta en beskrivning av hela affärsrisken. För att dra en slutsats om mer information 

bör ges om affärsrisk behöver vi dock veta exakt vilka risker företaget har för att sedan 

se hur de beskriver dem vilket vi i denna undersökning inte gått närmare in på.   
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Undersökningen visade att totalt elva av de tjugo företagen har en känslighetsanalys i 

anslutning till riskinformationen. Av dessa elva är sju lågriskbolag medan bara fyra är 

högriskbolag. Fler lågriskbolag än högriskbolag har alltså en känslighetsanalys, trots att 

det är viktigare att högriskbolagen har det.  

 

Vad gäller information om beta ser vi ingen skillnad mellan hög- och lågriskbolagen. 

Endast ett par bolag upplyser om aktiens betavärde. Orsaken till det kan t.ex. vara att 

företag inte måste upplysa om beta. På affärsvärldens hemsida kan en aktieinvesterare 

lätt hitta betavärden för de flesta företagen.  

 

För att tydliggöra förhållandet mellan hög- och lågriskbolagens riskinformation, har vi 

gjort ett diagram och ställt upp en tabell med alla företag. Tabellen visar företagen i 

storleksordning efter beskriven risk. Vi kan tydligt se här att företagens risknivå inte ser 

ut att påverka i vilken utsträckning de informerar om risk i årsredovisningen. Resultatet 

är snarare tvärtom, företag med en lägre risk använder fler ord för att beskriva risk än 

företag med en högre risk. Det genomsnittliga antalet ord i högriskbolagen blir totalt 

2657. Lågriskbolagen däremot använder tillsammans mer än tre gånger så många ord, 

8503 stycken. Högriskbolagen informerar om affärsrisk med 40 % av det antal ord som 

lågriskbolagen använder för att beskriva affärsrisk. Den finansiella risken beskrivs med 

endast 16 % av antalet ord som lågriskbolagen använder. Värt att notera är också att 

medelvärdet vi har räknat ut, som visar hur mycket de 20 företagen i genomsnitt 

informerar om risk, dras upp av några få företag. Det är bara fyra av företagen som 

ligger över genomsnittet och informerar mycket mer än resterande, endast ett av dessa 

fyra är ett högriskbolag.  
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Risk jämfört med riskinformation
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Diagram 3: Risk i förhållande till riskinformation, egen konstruktion 
 

Företag 
Antal ord om 

risk Total Risk Företag 
Antal ord om 

risk Total Risk 
Gambro 2690 4,1 Intentia  268 100,1 
SEB 2413 2,2 Tele2 246 34,5 
Clas Ohlson 1173 2,2 Biacore 186 2,8 
Karo Bio 826 48,2 Havsfrun 157 28,9 
Fastpartner 539 3,0 Feelgood 156 80,5 
Strålfors 514 3,3 Framfab 142 123,7 
Hexagon 465 0,6 NAN 99 48,2 
Sardus 443 1,3 Kabe 66 3,8 
Nocom 391 63,6 Resco 54 35,1 
Readsoft 319 38,7 Mekonomen 15 2,5 
Tabell 10: Företagens totala risk och riskbeskrivning i storleksordning (företagen med fet stil är 
högriskbolag),  egen konstruktion 

 

Vi kan utifrån dessa slutsatser konstatera att svaret, på vår fråga om företag med högre 

risk informerar mer om risk, är nej. Om högriskföretagen skulle informera bättre om 

sina risker skulle aktieplacerare ges en möjlighet att vara mer beredda på dessa och den 

förväntade avkastningen skulle stämma bättre överens med den verkliga avkastningen, 

kalkylräntan blir då lägre vilket skulle öka värdet på företaget. Då många högriskbolag 

informerar lite om risk har de stora möjligheter att ta efter andra genom att börja 

informera i större utsträckning och därmed öka företagsvärdet.   
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5.1 Förslag till framtida undersökning 
 
Resultatet av vår undersökning visar att företag som utsätts för relativt låga risker 

beskriver dessa mer utförligt än vad företag som utsätts för höga risker gör. Syftet med 

uppsatsen var inte att undersöka varför högriskbolag informerar väldigt lite om risk 

eller varför de inte gör det överhuvudtaget. Ett förslag till en framtida undersökning är 

att ta reda på orsaken till att det förhåller sig på detta sätt. Intervjuer på företagen är 

förstås det bästa tillvägagångssättet. Frågan är bara om det går att få ärliga svar. Att inte 

informera om risk kan slå hårt tillbaks på företaget om något händer som de varit 

medvetna om medan aktieinvesterarna inte får reda på detta förrän i efterhand.   
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Bilaga 1

Standardavvikelse RE för 60 företag

RE NAN Höganäs Rörvik Timber JM Skanska Hexagon
2003 43,1 18,7 3,8 5,5 19,5 10
2002 8,1 18,8 -3 6,8 -5,2 9
2001 51 11,8 -10,2 30,1 0,1 8
2000 -57 23,8 0,66 24,4 30,6 8
1999 -39 24,7 0,82 14,8 27,7 8

Standard- 48,18 5,15 5,39 10,78 16,23 0,89
avvikelse

RE Gorthon Lines Ortivus Itab Fagerhult HL Display Clas Ohlson
2003 6 3 10,1 13,4 15,3 44,9
2002 9 35 9,9 19,1 11,6 50,4
2001 -4 -32 19,4 22,1 21,2 46,4
2000 3 -14 23,6 25 14,6 43,1
1999 9 -1 26,4 21,9 -3,3 40,1

Standard- 5,41 24,69 7,61 4,39 9,17 3,83
avvikelse

RE Holmen Skistar Proffice Tv 4 MTG Nolato
2003 9,7 36 -23,3 9,3 13 9,7
2002 13,7 17 0,5 8,1 -3,5 3,5
2001 16 15 2,7 17,8 6 -16,6
2000 24,1 9 25,6 28,4 -16,5 19,5
1999 10,6 12 18,1 19,5 3,6 21,8

Standard- 5,76 10,62 18,85 8,29 11,19 15,41
avvikelse

RE Midway Atlas Copco Sapa Finnveden Kabe H&M
2003 4 16 10 7,8 21,5 23
2002 2 -16,2 7,5 -16,3 18,8 27,9
2001 4 11,7 4,8 -15,3 15,3 32,9
2000 15 13,2 15,2 11 13,4 32,6
1999 5 13,6 18,6 32,1 12,6 34,4

Standard- 5,15 13,43 5,63 20,23 3,75 4,69
avvikelse

RE Mekonomen Cloetta Fazer Karo Bio Tele2 Resco Pricer
2003 14,2 13,5 -10,4 8,1 -20,5 -65
2002 14,7 14,8 -24,2 0,8 -67 -71
2001 9,7 26,3 -57,5 1,4 -72,5 -67
2000 10,3 15,9 -105,7 -2,4 -94,9 -130
1999 14,7 11,5 -119,3 78,6 -13,7 -74

Standard- 2,50 5,77 48,20 34,48 35,11 27,39
avvikelse



 
 
 

RE Framfab Novotek FastPartner Tornet Ecovision OMX
2003 -143,6 16,5 2,39 16,9 23 -16
2002 -40,3 13,9 4,48 12 5 -3
2001 -310,3 7,9 0,06 15,3 25 -1
2000 -70,4 8 3,37 8,6 48 25
1999 6,5 41,3 -3 6,6 51 16

Standard- 123,73 13,81 2,98 4,35 19,13 16,27
avvikelse

RE OEM Malmbergs ACSC Strålfors Concordia Meda
2003 7,8 14,1 9 -0,8 7 18,7
2002 3,4 12,7 22 2,8 -11 2,19
2001 7,1 8,2 27 6,9 16 2,29
2000 19,6 21,1 14 5,7 21 3,8
1999 19,3 24,2 27 6,7 -8 -7,83

Standard- 7,50 6,49 8,04 3,27 14,20 9,51
avvikelse

RE Scribona Sectra Intentia Readsoft Skanditek Feelgood
2003 0 5,8 -51 20,4 0 -22,1
2002 -3 28,7 -19 -44,8 -48 -163,9
2001 -13 26,9 -18 -65,4 -5,9 -180,5
2000 17 22,7 -258 3,5 10,8 -36,8
1999 5 20,1 -74 15,9 -0,9 -19,3

Standard- 11,01 9,07 100,06 38,65 22,74 80,53
avvikelse

RE Havsfrun IBS SEB Nocom Sardus Nobia
2003 71,3 8 12,3 15,2 22 13
2002 -1,3 -31 12 -137,2 25 18,7
2001 6 -9 11,9 -93,8 22 16,2
2000 11,2 0 16,9 -35,5 23 17,2
1999 23,3 16 14,6 -2,9 24 0

Standard- 28,93 18,10 2,18 63,64 1,30 7,57
avvikelse

RE Karlshamns AztraZeneca Gambro Getinge Biacore Diamyd
2003 15,1 24,9 7,2 23,9 7 -53
2002 17,5 27,3 2,9 21,1 13,4 -53,3
2001 16,4 30,7 -1,9 20,4 9,5 -34,9
2000 3,4 25,6 4,7 27,6 12,8 -57,8
1999 15,5 10,8 8,6 35,1 12,9 -35,7

Standard- 5,77 7,64 4,11 6,01 2,77 10,80
avvikelse



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Högriskbolag i ordning

Företag Standardavvikelse

Framfab 123,73
Intentia 100,06
Feelgood 80,53
Nocom 63,64
Karo Bio 48,20
NAN 48,18
Readsoft 38,65
Resco 35,11
Tele2 34,48
Havsfrun 28,93

Lågriskbolag i ordning

Företag Standardavvikelse

Gambro 4,11
Clas Ohlson 3,83
Kabe 3,75
Strålfors 3,27
Fastpartner 2,98
Biacore 2,77
Mekonomen 2,50
SEB 2,18
Sardus 1,30
Hexagon 0,89



 
 

Bilaga 2

Uträknat RT 1999-2003 för lågriskbolagen 

1999 2000 2001 2002 2003
Hexagon
Rörelseres.+ fin.int 185 958 250 000 347 000 425 000 451 000
IB T 3 294 000 3 119 000 3 541 000 6 487 000 6 218 000
UB T 3 119 000 3 541 000 6 487 000 6 218 000 5 926 000
Genomsnittligt T 3 206 500 3 330 000 5 014 000 6 352 500 6 072 000
RT 5,8% 7,5% 6,9% 6,7% 7,4%

Biacore
Rörelseres.+ fin.int 75 993 87 711 78 912 122 066 43 058
IB T 5 208 740 5 699 850 6 437 690 7 309 340 8 314 310
UB T 5 699 850 6 437 690 7 309 340 8 314 310 8 194 420
Genomsnittligt T 5 454 295 6 068 770 6 873 515 7 811 825 8 254 365
RT 1,4% 1,4% 1,1% 1,6% 0,5%

Clas Ohlson
Rörelseres.+ fin.int 117 111 176 357 237 416 339 700 366 300
IB T 351 300 518 400 652 934 853 521 1 065 400
UB T 518 400 652 934 853 521 1 065 400 1 313 100
Genomsnittligt T 434 850 585 667 753 228 959 461 1 189 250
RT 26,9% 30,1% 31,5% 35,4% 30,8%

Fastpartner
Rörelseres.+ fin.int 198 400 204 500 162 200 200 900 138 900
IB T 3 993 400 3 611 900 3 452 900 3 192 800 3 100 500
UB T 3 611 900 3 452 900 3 192 800 3 100 500 3 001 400
Genomsnittligt T 3 802 650 3 532 400 3 322 850 3 146 650 3 050 950
RT 5,2% 5,8% 4,9% 6,4% 4,6%

Gambro
Rörelseres.+ fin.int 2 503 000 318 000 693 000 1 818 000 1 881 000
IB T 33 406 000 33 920 000 36 664 000 40 151 000 36 019 000
UB T 33 920 000 36 664 000 40 151 000 36 019 000 31 410 000
Genomsnittligt T 33 663 000 35 292 000 38 407 500 38 085 000 33 714 500
RT 7,4% 0,9% 1,8% 4,8% 5,6%

Kabe
Rörelseres.+ fin.int 19 661 25 058 29 080 38 561 49 561
IB T 242 500 262 300 280 416 318 337 368 848
UB T 262 300 280 416 318 337 368 848 383 377
Genomsnittligt T 252 400 271 358 299 377 343 593 376 113
RT 7,8% 9,2% 9,7% 11,2% 13,2%

Mekonomen
Rörelseres.+ fin.int 62 000 79 474 92 374 150 611 171 084
IB T 515 360 572 013 792 290 823 564 1 270 269
UB T 572 013 792 290 823 564 1 270 269 1 410 291
Genomsnittligt T 543 687 682 152 807 927 1 046 917 1 340 280
RT 11,4% 11,7% 11,4% 14,4% 12,8%



 
 

Sardus
Rörelseres.+ fin.int 76 546 115 226 109 576 139 006 147 446
IB T 451 063 917 654 871 771 1 097 952 1 125 955
UB T 917 654 871 771 1 097 952 1 125 955 1 325 414
Genomsnittligt T 684 359 894 713 984 862 1 111 954 1 225 685
RT 11,2% 12,9% 11,1% 12,5% 12,0%

Strålfors
Rörelseres.+ fin.int 102 400 108 700 130 300 70 800 24 600
IB T 1 582 100 1 682 600 1 997 700 2 095 500 2 007 500
UB T 1 682 600 1 997 700 2 095 500 2 007 500 1 892 400
Genomsnittligt T 1 632 350 1 840 150 2 046 600 2 051 500 1 949 950
RT 6,3% 5,9% 6,4% 3,5% 1,3%

SEB
Rörelseres.+ fin.int 5 122 9 743 7 153 6 464 7 305
IB T 710 255 689 657 1 122 810 1 163 315 1 241 112
UB T 689 657 1 122 810 1 163 315 1 241 112 1 279 393
Genomsnittligt T 699 956 906 234 1 143 063 1 202 214 1 260 253
RT 0,7% 1,1% 0,6% 0,5% 0,6%

RT Hexagon Biacore Clas Ohlson Fastpartner Gambro
2003 7,4 0,5 30,8 4,6 5,6
2002 6,7 1,6 35,4 6,4 4,8
2001 6,9 1,1 31,5 4,9 1,8
2000 7,5 1,4 30,1 5,8 0,9
1999 5,8 1,4 26,9 5,2 7,4

Standardavvikelse 0,68 0,43 3,05 0,72 2,70
Varians 0,46 0,19 9,31 0,52 7,29

RT Kabe Mekonomen Sardus Strålfors SEB
2003 13,2 12,8 12 1,3 0,6
2002 11,2 14,4 12,5 3,5 0,5
2001 9,7 11,4 11,1 6,4 0,6
2000 9,2 11,7 12,9 5,9 1,1
1999 7,8 11,4 11,2 6,3 0,7

Standardavvikelse 2,06 1,29 0,79 2,23 0,23
Varians 4,25 1,66 0,62 4,97 0,05

Företag RT varians RE varians RE varians - Standardavvikelse fin. risk
(se ovan) St.avv. RE RT varians Roten ur (RE varians- RT varians)

(från bilaga 4)^2
Gambro 7,29 16,89 9,60 3,10
Kabe 4,25 14,06 9,81 3,13
Strålfors 4,97 10,69 5,72 2,39
Fastpartner 0,52 8,88 8,36 2,89
Biacore 0,19 7,67 7,48 2,74
Mekonomen 1,66 6,25 4,59 2,14
Clas Ohlson 9,31 14,67 5,36 2,31
SEB 0,05 4,75 4,70 2,17
Sardus 0,62 1,69 1,07 1,03
Hexagon 0,46 0,79 0,33 0,58



 
 
 
 

Uträknat RT 1999-2003 för högriskbolagen 

1999 2000 2001 2002 2003
Framfab
Rörelseres.+ fin.int 40 398 -2 226 651 -2 179 000 -58 800 -80 300
IB T 108 619 784 045 2 870 001 365 800 209 000
UB T 784 045 2 870 001 365 800 209 000 227 700
Genomsnittligt T 446 332 1 827 023 1 617 901 287 400 218 350
RT 9,1% -121,9% -134,7% -20,5% -36,8%

Intentia
Rörelseres.+ fin.int -227 400 -103 200 124 500 -16 400 -101 900
IB T 2 270 100 2 896 200 2 946 500 3 866 600 3 414 700
UB T 2 896 200 2 946 500 3 866 600 3 414 700 2 517 600
Genomsnittligt T 2 583 150 2 921 350 3 406 550 3 640 650 2 966 150
RT -8,8% -3,5% 3,7% -0,5% -3,4%

Feelgood
Rörelseres.+ fin.int -6 214 -25 221 -87 433 -77 373 -8 514
IB T 47 833 169 068 264 046 262 820 247 735
UB T 169 068 264 046 262 820 247 735 192 059
Genomsnittligt T 108 451 216 557 263 433 255 278 219 897
RT -5,7% -11,6% -33,2% -30,3% -3,9%

Nocom
Rörelseres.+ fin.int 2 555 -59 037 -179 541 -85 311 6 066
IB T 107 485 156 761 424 966 213 405 103 334
UB T 156 761 424 966 213 405 103 334 96 661
Genomsnittligt T 132 123 290 864 319 186 158 370 99 998
RT 1,9% -20,3% -56,2% -53,9% 6,1%

Karo Bio
Rörelseres.+ fin.int -34 642 -201 551 -319 434 -283 649 -208 135
IB T 276 041 245 525 945 699 688 326 350 422
UB T 245 525 945 699 688 326 350 422 229 027
Genomsnittligt T 260 783 595 612 817 013 519 374 289 725
RT -13,3% -33,8% -39,1% -54,6% -71,8%

NAN
Rörelseres.+ fin.int -28 795 -36 301 -10 548 12 184 64 967
IB T 112 878 84 084 46 983 139 817 195 342
UB T 84 084 46 983 139 817 195 342 164 072
Genomsnittligt T 98 481 65 534 93 400 167 580 179 707
RT -29,2% -55,4% -11,3% 7,3% 36,2%

Readsoft
Rörelseres.+ fin.int -9 598 11 167 -88 945 -35 852 15 041
IB T 74 329 226 552 279 900 216 081 192 288
UB T 226 552 279 900 216 081 192 288 211 524
Genomsnittligt T 150 441 253 226 247 991 204 185 201 906
RT -6,4% 4,4% -35,9% -17,6% 7,4%



 
 
 

Resco
Rörelseres.+ fin.int -10 437 -271 473 -189 380 -47 033 -8 997
IB T 124 204 180 665 453 195 250 611 133 504
UB T 180 665 453 195 250 611 133 504 139 424
Genomsnittligt T 152 435 316 930 351 903 192 058 136 464
RT -6,8% -85,7% -53,8% -24,5% -6,6%

Tele2
Rörelseres.+ fin.int 4 450 246 483 000 -1 196 000 1 700 000 1 990 000
IB T 10 189 121 14 693 731 42 345 000 49 156 000 46 872 000
UB T 14 693 731 42 345 000 49 156 000 46 872 000 47 970 000
Genomsnittligt T 12 441 426 28 519 366 45 750 500 48 014 000 47 421 000
RT 35,8% 1,7% -2,6% 3,5% 4,2%

Havsfrun
Rörelseres.+ fin.int 260 962 157 969 82 951 -15 832 330 221
IB T 371 544 1 265 522 1 320 007 1 363 624 1 226 753
UB T 1 265 522 1 320 007 1 363 624 1 226 753 570 659
Genomsnittligt T 818 533 1 292 765 1 341 816 1 295 189 898 706
RT 31,9% 12,2% 6,2% -1,2% 36,7%

RT Framfab Intentia Feelgood Nocom Karo Bio
2003 -36,8 -3,4 -3,9 6,1 -71,8
2002 -20,5 -0,5 -30,3 -53,9 -54,6
2001 -134,7 3,7 -33,2 -56,2 -39,1
2000 -121,9 -3,5 -11,6 -20,3 -33,8
1999 9,1 -8,8 -5,7 1,9 -13,3

Standardavvikelse 63,80 4,58 13,85 29,67 22,05
Varians 4 070 21 192 880 486

RT NAN Readsoft Resco Tele2 Havsfrun
2003 36,2 7,4 -6,6 4,2 36,7
2002 7,3 -17,6 -24,5 3,5 -1,2
2001 -11,3 -35,9 -53,8 -2,6 6,2
2000 -55,4 4,4 -85,7 1,7 12,2
1999 -29,2 -6,4 -6,8 35,8 31,9

Standardavvikelse 34,87 17,68 34,04 15,48 16,44
Varians 1 216 313 1 159 240 270

Företag RT varians RE varians RE varians - Standardavvikelse fin. risk
(se ovan) St.avv. RE RT varians Roten ur (RE varians- RT varians) 

(från bilaga 4)^2
Framfab 4 070 15 309 11 239 106,01
Intentia 21 10 012 9 991 99,96
Feelgood 192 6 485 6 293 79,33
Nocom 880 4 050 3 170 56,30
Karo Bio 486 2 323 1 837 42,86
NAN 1 216 2 321 1 105 33,25
Readsoft 313 1 494 1 181 34,37
Resco 1 159 1 233 74 8,60
Tele2 240 1 189 949 30,81
Havsfrun 270 837 567 23,81



 
 

Bilaga 3

Antal ord om risk i högriskbolag

2001 2002 2003 Genomsnitt Ord i %
Framfab Affärsrisk 0 0 284 95 28%

Finansiell risk 0 0 142 47 22%
Totalt 0 0 426 142 25%

Intentia Affärsrisk 234 0 358 197 58%
Finansiell risk 0 0 211 70 32%
Totalt 234 0 569 268 48%

Feelgood Affärsrisk 0 129 242 124 36%
Finansiell risk 0 27 70 32 15%
Totalt 0 156 312 156 28%

Nocom Affärsrisk 296 302 552 383 113%
Finansiell risk 0 0 22 7 3%
Totalt 296 302 574 391 70%

Karo Bio Affärsrisk 210 1050 620 627 184%
Finansiell risk 0 276 322 199 92%
Totalt 210 1326 942 826 148%

NAN Affärsrisk 0 0 118 39 12%
Finansiell risk 0 0 179 60 27%
Totalt 0 0 297 99 18%

Readsoft Affärsrisk 371 206 199 259 76%
Finansiell risk 56 53 72 60 28%
Totalt 427 259 271 319 57%

Resco Affärsrisk 0 0 148 49 14%
Finansiell risk 0 0 13 4 2%
Totalt 0 0 161 54 10%

Tele2 Affärsrisk 163 175 181 173 51%
Finansiell risk 28 74 117 73 34%
Totalt 191 249 298 246 44%

Havsfrun Affärsrisk 17 17 302 112 33%
Finansiell risk 17 17 101 45 21%
Totalt 34 34 34 157 28%

Affärsrisk Lågriskbolag 4747 Medel: 340 ord
Högriskbolag 2058

Finansiell risk Lågriskbolag 3756 Medel: 218 ord
Högriskbolag 599

Total risk Lågriskbolag 8503 Medel: 558 ord
Högriskbolag 2657



 
 
 

Antal ord om risk i lågriskbolag

2001 2002 2003 Genomsnitt Ord i %
Hexagon Affärsrisk 176 127 150 151 44%

Finansiell risk 273 252 416 314 144%
Totalt 449 379 566 465 83%

Fastpartner Affärsrisk 309 398 312 340 100%
Finansiell risk 120 112 365 199 91%
Totalt 429 510 677 539 97%

Sardus Affärsrisk 279 105 353 246 72%
Finansiell risk 59 112 21 512 235%
Totalt 338 217 374 758 136%

SEB Affärsrisk 1466 1598 1638 1567 461%
Finansiell risk 811 832 895 846 389%
Totalt 2277 2430 2533 2413 432%

Strålfors Affärsrisk 302 230 279 270 79%
Finansiell risk 123 173 434 243 112%
Totalt 425 403 713 514 92%

Clas Ohlson Affärsrisk 564 840 974 793 233%
Finansiell risk 302 428 411 380 175%
Totalt 866 1268 1385 1173 210%

Kabe Affärsrisk 41 48 108 66 19%
Finansiell risk 0 0 0 0 0%
Totalt 41 48 108 66 12%

Gambro Affärsrisk 1011 1236 1228 1158 340%
Finansiell risk 1379 1509 1706 1531 703%
Totalt 2390 2745 2934 2690 482%

Mekonomen Affärsrisk 0 33 13 15 5%
Finansiell risk 0 0 0 0 0%
Totalt 0 33 13 15 3%

Biacore Affärsrisk 80 164 180 141 42%
Finansiell risk 32 32 70 45 21%
Totalt 112 196 250 186 33%

Affärsrisk Lågriskbolag 4747 Medel: 340 ord
Högriskbolag 2058

Finansiell risk Lågriskbolag 3756 Medel: 218 ord
Högriskbolag 599

Total risk Lågriskbolag 8503 Medel: 558 ord
Högriskbolag 2657



 
 

Bilaga 4

Total risk lågriskbolag, antal ord om risk och procent av genomsnittet 

(bilaga 1) (bilaga 3) (bilaga 3)
Företag Standardavvikelse RE Antal ord Procent av genomsnittligt

antal ord
Gambro 4,11 2690 482%
Clas Ohlson 3,83 1173 210%
Kabe 3,75 66 12%
Strålfors 3,27 514 92%
Fastpartner 2,98 539 97%
Biacore 2,77 186 33%
Mekonomen 2,50 15 3%
SEB 2,18 2413 432%
Sardus 1,30 443 79%
Hexagon 0,89 465 83%

Finansiell risk lågriskbolag, antal ord om risk och procent av genomsnittet 

(bilaga2)
Företag Standardavvikelse: roten ur Antal ord Procent av genomsnittligt

(varians RE - varians RT) antal ord
Kabe 3,13 0 0%
Gambro 3,10 1531 703%
Fastpartner 2,89 200 91%
Biacore 2,74 45 21%
Strålfors 2,39 243 112%
Clas Ohlson 2,31 380 175%
SEB 2,17 846 389%
Mekonomen 2,14 0 0%
Sardus 1,03 197 91%
Hexagon 0,58 313 144%

Affärsrisk lågriskbolag, antal ord om risk och procent av genomsnittet 

(bilaga 2)
Företag Standardavvikelse RT Antal ord Procent av genomsnittligt

antal ord
Clas Ohlson 3,05 793 233%
Gambro 2,70 1158 340%
Strålfors 2,23 270 79%
Kabe 2,06 66 19%
Mekonomen 1,29 15 5%
Sardus 0,79 246 72%
Fastpartner 0,72 340 100%
Hexagon 0,68 157 44%
Biacore 0,43 141 42%
SEB 0,23 1567 461%



 
 
 
 
 

Total risk högriskbolag, antal ord om risk och procent av genomsnittet 

(bilaga 1) (bilaga3) (bilaga 3)
Företag Standardavvikelse RE Antal ord Procent av genomsnittligt

antal ord
Framfab 123,73 142 25%
Intentia 100,06 268 48%
Feelgood 80,53 156 28%
Nocom 63,64 391 70%
Karo Bio 48,20 826 148%
NAN 48,18 99 18%
Readsoft 38,65 319 57%
Resco 35,11 54 10%
Tele2 34,48 246 44%
Havsfrun 28,93 157 28%

Finansiell risk högriskbolag, antal ord om risk och procent av genomsnittet 

(bilaga 2)
Företag Standardavvikelse: roten ur Antal ord Procent av genomsnittligt

(varians RE - varians RT) antal ord
Framfab 106,01 47 22%
Intentia 99,96 70 32%
Feelgood 79,33 32 15%
Nocom 56,30 7 3%
Karo Bio 42,86 199 92%
Readsoft 34,37 60 28%
NAN 33,25 60 27%
Tele2 30,81 73 34%
Havsfrun 23,81 45 21%
Resco 8,60 4 2%

Affärsrisk högriskbolag, antal ord om risk och procent av genomsnittet 

 (bilaga 2)
Företag Standardavvikelse RT Antal ord Procent av genomsnittligt

antal ord
Framfab 63,80 95 28%
NAN 34,87 39 12%
Resco 34,04 49 14%
Nocom 29,67 383 113%
Karo Bio 22,05 627 184%
Readsoft 17,68 259 76%
Havsfrun 16,44 112 33%
Tele2 15,48 173 51%
Feelgood 13,85 124 36%
Intentia 4,58 197 58%




