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Bakgrund: Globalisering och utveckling samt allt större konkurrens har ökat risker för många 
företag. Detta, tillsammans med de tidigare uppkomna finansiella kriserna i världen har gjort 
att vikten av riskhantering har ökat. Risk har blivit en betydelsefull faktor som varje företag 
borde ta hänsyn till och hantera utifrån egna behov. Med tillgång av råvaror, erfarenhet och 
kunskap är svensk möbelindustri en viktig industri för landets ekonomi där den största delen 
omfattar tillverkning av kontorsmöbler, vilket tillhör branschen “offentlig miljö”. Sveriges 
satsning på offentlig miljö är viktig för samhället på grund av allt snabbare utveckling och 
digitalisering där det uppstår ett allt större behov av kreativa och flexibla inredningslösningar 
på aktivitetsbaserade arbetsplatser. I och med ett allt större krav på kvalitet, design och håll-
bara produkter, ställs tillverkande möbelföretag inför olika risker som är branschspecifika och 
som måste behandlas. Det finns i dagsläget tre standarder ramverken som används för risk-
hantering, nämligen COSO ERM, ISO 31 000 samt FERMA. Ramverken är avsedda att 
hjälpa till företag att på ett systematiskt sätt hantera sina risker. Det som dock tidigare studier 
visar på är att dessa ramverken är alltför generella och inte anpassade till ett företags specifika 
behov.  
 
Syfte: Syftet med denna studie är:  
- att identifiera vilka risker och riskområden uppfattas som mest problematiska i dagsläget 
och i framtiden 
- att beskriva och analysera hur tillverkande företag inom svensk möbelindustrin hanterar ris-
ker i dagsläget samt  
- att utveckla en riskhanteringsmodell som är anpassad till tillverkande företag inom svensk 
möbelindustrin. 

 
Metod: En kvalitativ intervjustudie som byggs på den teoretiska referensramen utifrån studi-
ens nyckelord. Empirin till studien har inhämtats genom semistrukturerade intervjuer från sex 
företag av olika storlek som tillverkar kontorsmöbler till det offentliga rummet.  

 
Slutsats: Det insamlade empiriska materialet har gett mig en bild över olika risker som bran-
schen står inför idag och som måste hanteras. Dessa risker är återförsäljare, beroendet av arki-
tekter, ändrade trender inom inredning av offentliga rum samt i viss mån även problem med 
transport, det vill säga platta paket. Riskområden som branschen står inför i framtiden är, för-
utom förändrade kontorstrender och brist på rätt kompetens, även cirkulär ekonomi, arkitek-
ternas makt, återförsäljare samt platta paket. På grund av faktum att det inom branschen inte 
jobbas aktivt med riskhantering samt med nackdelar de befintliga riskhanteringsramverken 
besitter, har en anpassad riskhanteringsmodell för tillverkande företag inom branschen ut-
vecklats.  
 
Nyckelord: Möbelindustri, Kontorsmöbler, Tillverkning, Risk, Riskhantering, Ekonomistyr-
ning, COSO ERM, ISO 31 00, FERMA 



 

Abstract 
Degree of Master Thesis, 30 ECTS, School of Business and Economics at Linnaeus Uni-
versity, Business Administration, Controller, 4FE18E 
Authors: Branka Kozul 
Supervisor: Dr Jan Alpenberg 
Title: Risk  
 
Background: Globalization and development as well as increasing competition have in-
creased risks for many companies. This, together with the previously emerging financial cri-
ses in the world, has led to the increased importance of risk management. Risk has become an 
important factor that each company should consider and manage based on its own needs. 
With the availability of raw materials, experience and knowledge, the Swedish furniture in-
dustry is an important industry for the country's economy, most of which involves the manu-
facture of office furniture, which belongs to the industry line "public environment". Sweden's 
commitment to the public environment is important for society due to faster development and 
digitization, where there is an increasing need for creative and flexible interior design solu-
tions for activity-based workplaces. With increasing demands on quality, design and sustaina-
ble products, manufacturing furniture companies are a subject to various risks that are indus-
try-specific and therefore must be treated. There are currently three standard frameworks used 
for risk management, namely COSO ERM, ISO 31 000 and FERMA. The frameworks are 
intended to help companies manage their risks systematically. What previous studies indicate, 
however, are that these frameworks are too general and not adapted to a company's specific 
needs. 
 
Purpose: The purpose of this study is: 
to identify which risks and risk areas are perceived as most problematic at present time and in 
the future,  
to describe and analyze how manufacturing companies in the Swedish furniture industry cur-
rently handle risks and  
to develop a risk management model that is adapted to manufacturing companies in the Swe-
dish furniture industry. 
 
Method: A qualitative interview study based on the theoretical reference frame and on a 
study keywords. Empire for the study has been obtained through semi structured interviews 
from six companies of various sizes that manufacture office furniture for public spaces. 
 
Conclusion: The collected empirical material has given me an insight of various risks that the 
industry faces today and which should be addressed. These risks are retailers, dependence on 
architects, changed trends in interior decoration of public spaces and to some extent transport 
problems, that is flat packages. Risk areas facing the industry in the future, apart from chang-
ing office trends and lack of proper skilled staff, include circular economics, architects' pow-
er, retailers and flat-rate packages. Since the industry does not work actively with risk man-
agement and with the disadvantages existing risk management frameworks possess, a custom-
ized risk management model for manufacturing companies in the industry has been devel-
oped. 
 
Keywords: Furniture industry, Office furniture, Manufacturing, Risk, Risk Management, 
Management Accounting, COSO ERM, ISO 31 00, FERMA  
 
 



 

Förord 
Denna studie är ett resultat av författarens examensarbete på Civilekonomprogrammet, Con-
trollerfördjupningen vid Linnéuniversitetet i Växjö. Utifrån eget intresse, erfarenhet inom 
möbelindustrin samt spännande utmaningar som svensk möbelindustrin står inför har ämnet 
valts. Förväntningar som författaren hade var att med hjälp av insamlad empirisk material 
utveckla en anpassad riskhanteringsmodell som tillverkande företag inom möbelindustrin kan 
ha nytta av.  
 
Först och främst vill jag tacka alla företag som ställt upp och bidragit med värdefull informat-
ion. På grund av anonymitetskrav står det inte vilka företag det rör sig om. Vidare vill jag 
rikta ett stort tack till min handledare, Dr Jan Alpenberg för en konstruktiv handledning och 
värdefulla råd som hjälpte mig oerhört mycketunder uppsatsens gång. Inte minst vill jag tacka 
mina opponenter samt Elin Funck och Fredrik Karlsson som har vid seminarierna givit mig 
kloka och värdefulla kommentarer och kritik som har varit till stor hjälp vid utveckling av 
mitt arbete.  
 
______________________________         
 
 
Branka Kozul, Linnéuniversitetet, 23 Maj, 2018. 
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Definitioner/Förkortningar 
B2B - Business-to-Business 
 
COSO - Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. Ett ramverk 
för riskhantering. 
 
ERM – Enterprise Risk Management. Ett ramverk för riskhantering. 
 
FSC - Forest Stewardship Council. En oberoende, internationell medlemsorganisation med 
eget certifieringssystem (FSC) som engagerar sig för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande 
samt ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.  

FERMA - Federation of European Risk Management Associations. Ett ramverk för riskhante-
ring. 
 
ICT - Information and Communication Technology 
 
ISO - International Organization for Standardization. Ett ramverk för riskhantering, ISO 31 
000 (med en upptaderad version 2018).  
 
SCB - Statistiska Centralbyrån 

TMF - Trä- och Möbelföretagen  
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1. Inledning 
 

I inledningskapitlet ges en bild över vad arbetet handlar om samt en motivering för det valda 

ämnet förklaras. Vidare innehåller kapitlet forskarens praktisk- och teoretisk relevans där 

avslutningsvis arbetets syfte och frågeställning presenteras. 

 

1.1 Introduktion 
Denna uppsats handlar om riskhantering inom möbelindustrin i Sverige. Möbelindustrin be-

står av sex olika branscher som förklaras vidare i slutet av kapitlet samt i metodkapitlet. Den 

valda branschen för uppsatsen är “offentlig miljö”, d v s tillverkande företag av kontors- och 

butiksmöbler till offentlig miljö, som vidare i uppsatsen kommer att refereras som bransch. 

 

1.2 Bakgrund 
Möbelindustrin i Sverige har lång historia bakom sig som bygger på närhet och tillgång av 

inte bara råvaror, utan även erfarenhet i skapandet av möbler med en blandning av design, 

hållbarhet och modern produktion (Trä- och möbelföretagen - TMF 2017). Inom möbelindu-

strin finns det en stor mängd av företag och olika verksamhetstyper, där de mindre företagen 

som är familjeägda har högt inslag av design till effektiva produktionsföretag som tillverkar 

färdiga möbler samt komponenter till sammansättningsföretag (Nord & Brege 2014). Enligt 

siffror från SCB från år 2017 består möbelindustrin i Sverige av 2 286 företag med drygt 12 

800 anställda. Som ett av några enstaka europeiska länder med ökad produktion av möbler de 

senaste tio åren är produktionsvärde i Sverige beräknat till 23 miljarder kronor år 2017 (TMF, 

Möbler 2017). År 2016 var BNP beräknad till 4 405 miljarder kronor, vilket betyder att 

svensk möbelindustri stod för ca 5.5% av den totala BNP i landet samma år (Ekonomifakta 

2017). Vidare importerar Sverige mycket från utlandet [Kina, Polen, Litauen och Tyskland] 

men även mer jobbar med export [Norge, Danmark, Tyskland och Finland] där exempelvis 

sju av tio möbler som tillverkas i Sverige går på export. Detta sätter Sverige till den femte 

plats av största exportörer av möbler inom EU, samt på tionde plats i världen. (TMF, Möbler 

2017).  

 

Svensk möbelindustri kan delas in i sex olika branscher eller strategiska grupper: designorien-

terade möbeltillverkare, tillverkare av möbler till offentlig miljö, produktionsinriktade volym-

producenter, tillverkare av sängar, underleverantörer samt traditionella möbeltillverkare. Den 
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största delen av möbelindustrin omfattar tillverkning av kontorsmöbler, vilket tillhör bran-

schen “offentlig miljö” där olika krav på kvalitet och design ställs från kunder. Denna bransch 

är även objektet för denna uppsats. Vidare är möbelindustrin byggd av många olika led av 

tillverkare där företagen är både kund och leverantör till varandra och där produktkvalitet, pris 

samt leveranstid är de viktigaste konkurrensfaktorerna (Nord & Brege 2014; Hultgren & Lar-

sson 2006). Enligt Nord och Brege (2014) har utvecklingen av kontorsmöbler till offentlig 

miljö följt den allmänna företagskonjunkturen, vilket betyder att det i hög konjunktur investe-

ras mycket i kontorsmöbler och tvärtom. Detta visar utvecklingen av branschen med en 20%-

ig ökning i omsättning de senaste tio åren.  

 

Enligt en europeisk undersökning, Centre of Industrial Studies, framtagen på ett uppdrag av 

TMF (se Internetkälla 1), ligger svenska möbelföretag i topp när det gäller innovationsinve-

steringar där det investeras drygt 40 % mer i forskning och utveckling per invånare jämfört 

med vad det görs i snitt inom EU. Vidare visar undersökningen att möbelindustrin i Sverige 

har ökat sin tillverkning med ca 18 % under perioden 2004–2014, vilket skiljer sig åt från 

resten av EU- länder där produktionen inte har ökat i samma takt eller har till och med mins-

kat (Internetkälla 1). Ytterligare styrka av svensk möbelindustri är att Sverige är ett av de 

starkaste länderna inom möbelindustrin när det gäller kvalitet, ergonomi samt design där of-

fentlig sektor är dominerande kund. På grund av allt snabbare utveckling samt digitalisering 

uppstår det ett större behov av kreativa och flexibla inredningslösningar på aktivitetsbaserade 

arbetsplatser. Sverige är ett land som satsar mycket på offentlig miljö och kreativa och ergo-

nomiska arbetsplatser och eftersom det i dagens samhälle är viktig att tillverka möbler som 

gör människor att må bra, blir det viktigt att Sverige fortsätter sina investeringar i branschen 

(TMF 2017). I Södra Sverige finns det exempelvis företag som ligger i topp med Danmark 

och norra Italien när det gäller kraftfull innovation och export. Svenska företag som bygger på 

en stark möbel- och inredningstradition samt en stark mångårig företagsutveckling finns bland 

annat i Vaggeryd, Tranås, Tibro, Lammhult och Värnamo (Interiör Cluster Sweden u.å.).  

 

Globalisering och utveckling samt allt större konkurrens har ökat risk för många företag. Ef-

tersom risk är en betydelsefull faktor för varje företag blir det vitalt att den tas hänsyn till och 

hanteras (Lindvall 2011). Risken inom affärsvärlden är vanligtvis direkt kopplad till osäkerhet 

och något negativt som kan skada ett företag. Enligt Power (2007) finns det dock skillnad 

mellan de två där osäkerhet förvandlas till risk när den av ledningen anses som ett objekt som 

måste hanteras vidare. Risken associerar även till något positivt som kan bidra till värdeut-
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veckling inom företaget där exempelvis högre risk i allmänhet är ett uttryck för högre avkast-

ning (Arwinge, Olve & Magnusson 2017; Walker 2013; Nilsson & Olve 2013). Det betyder 

att risk och riskhantering kan handla om möjligheter lika mycket som hot där vissa av risker-

na ett företag stöter på kan ha positiva konsekvenser för företaget om de utnyttjas väl (Blund-

en & Thirlwell 2010; Karanja 2017). Även om begreppet risk kan spåras tillbaka till 1500-

talet då det betraktades som “Guds handling” (Spira & Page 2003), har betydelsen av begrep-

pet risk inom affärslivet utvecklats först under de senaste århundradena där världsomfattande 

integrering har spelat en stor roll (Walker 2014). Nord & Brege (2014) menar till exempel att 

den svenska möbelmarknaden blir alltmer nordisk eller även europeisk på grund av globali-

sering och allt större konkurrens eftersom företagen flyttar ut sin produktion, alternativt slås 

samman, för att kunna upprätthålla sin konkurrenskraft. Maksymets och Lönnstedt (2016) 

styrker detta där de menar att trenden på senare tid har visat att Kina, Chile och Brasilien har 

påverkat konsumtion och produktion av träprodukter i USA, Sverige samt Tyskland som hit-

tills var ledande länder.  

Att styra risker är en viktig del av verksamheten där riskhanteringens främsta uppgift är att se 

till att företagets strategi ligger i samma linje med en lämplig risknivå som passar organisat-

ionen (Nilsson & Olve 2013). Inom svensk möbelindustri är exempelvis konkurrensen från 

inhemska aktörer jättehård men även kunderna anses ha en stark ställning och vara den som 

påverkar branschen mest (Nord & Brege 2014). Att ha insikt i risker är därför viktig eftersom 

många organisationen över- eller underskattar risker vilket leder till hot för hela verksamhet-

en. Att våga ta risker är även grundläggande för att verksamheten ska uppnå en vinst och ett 

företag som förväntar sig hög avkastning måste ta större risk (Nilsson & Olve 2013; Spira & 

Page 2003). Ny och rätt information kan enligt Walker (2013) hjälpa till att minska de nega-

tiva risker inom företaget vilket kan uppnås genom engagemanget av företagets ledning och 

medarbetarna att jobba i linje med företagets strategi. Det avgörande för en effektiv riskstyr-

ning är då hur organisationen kan på ett bättre sätt kommunicera informationen till ledningen 

och andra som fattar viktiga beslut inom organisationen. Det blir i sådant fall vitalt med iden-

tifiering, värdering och användning av rätt information så att rätt informationsflöde kan ge-

nomsyra företaget. Genom att hela organisationen riktar sitt arbete på ett sätt gynnar organi-

sationens strategi vilket underlättar styrning av risktagande (Stoel, Ballou & Heitger 2017; 

Arwinge, Olve & Magnusson 2017). Om inte ledningen har stöd av anställda att kommuni-

cera företagets risker genom hela organisationen, kan riskhanteringsfunktionen i hög grad 

vara inaktiv (Kaplan & Mikes 2016). 
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Riskhantering ökar företagets förmåga att hantera osäkerhet genom att identifiera och priori-

tera möjliga risker samt respondera på dem (Toscha 2012). Några av fördelarna med imple-

mentering av riskhantering inom organisationen är att den leder till ökat värde, minskat volati-

litet i börspriset, lägre kapitalkostnader samt högre kapitaleffektivitet, bättre riskbedömning 

samt riskmedvetenhet men även bättre taktiska och strategiska beslutsfattande processer 

(Bromiley et al., 2015; ISO 2009, se Karanja 2017). Trots fördelarna av att implementera 

riskhantering inom företaget står inte alla företag inför samma typer av risker eftersom orga-

nisationens mål och strategi samt samverkan mellan själva företaget och dess omgivning spe-

lar stor roll när det kommer till vilka risker ett företag måste hantera (Arwinge, Olve och 

Magnusson 2017; Slociec, Kaczorowska och Motyka 2016). Det betyder att varje organisat-

ion bör utforma processer som är specifika för företaget för att kunna möjliggöra en kvalitativ 

bedömning av risker som företaget är exponerad mot samt att kunna förstå dem på det bästa 

sättet. Detta leder till att valet av riskanalysmetod som passar verksamheten och dess risknivå 

är viktig för varje organisation men samtidigt inte det enklaste (Nilsson & Olve 2013; Walker 

2014). Idag finns det många olika riskanalysmetoder som hjälper företagen att hantera risker, 

där vissa är enklare medan andra mer komplexa.  

Enligt Toscha (2012) finns det idag tre generella ramverk eller standard för organisationens 

övergripande riskhantering och dessa är COSO ERM (Committee of Sponsoring Organizat-

ions of the Treadway Commission, Enterprise Risk Management); ISO 31000:2009 (Internat-

ional Organization for Standardization) som uppdaterades våren 2018 samt FERMA (Fede-

ration of European Risk Management Associations). Karanja (2017) poängterar att det är 

COSO och ISO 31000:2009 som är två huvudsakliga branschbeslutande ramverk som an-

vänds för riskhanteringsarbetet. Enligt de två ramverken ska företagets strategiska behov be-

mötas, verksamhetens rapportering förbättras samt industrins bästa praxis följas. 

1.3 Problemdiskussion 
På grund av olika finansiella kriser i världen har vikten av risk och riskhantering ökat (Power 

2007; Smith & Fishbacher 2009). Svensk ekonomi var till exempel fram till 2008 relativt god 

med en positiv export och stor efterfrågan på trävärdekedjans och därmed möbelindustrins 

produkter. Finanskrisen som påverkade valutakursen bidrog med en negativ inverkan på ut-

veckling inom möbelindustrin som gjorde att organisationer fick arbeta intensivt med effekti-

viseringsåtgärder för att kunna förbättra sin kostnadsposition (Nord & Brege 2014). Detta 

ledde till att företagen insåg vikten av riskhantering där kontroll över både interna processer 
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och externa faktorer spelar stor roll för en ökad marknadsnärvaro (Arwinge, Olve & Magnus-

son 2017; Nord & Brege 2014). Även om svensk ekonomi i dagsläget och i framtiden visar en 

god och stark tillväxt influeras möbelindustrin mycket av konjunktursvängningar och globali-

sering vilket har visat sig med tiden (Internetkälla 6). Enligt en forskning gjort år 2013 av 

Teknikföretaget i nära samarbete med Sveriges Produktionsakademi, Swerea IVF, Chalmers, 

KTH samt IF Metall hävdas det att idag måste den svenska tillverkningsindustri hantera fler 

utmaningar än någonsin tidigare eftersom länder som USA, Tyskland, Sydkorea, Brasilien, 

Indien och Kina investerar kraftigt i FoU, innovation och utbildning inom tillverkningen. 

Detta leder till att Sverige, för att behålla konkurrenskraften, måste fortsätta investera i lång-

siktiga strategiska program som stärker FoU, innovation samt utbildning inom produktion 

(Teknikföretagen 2015). Även om svenska möbelföretag ligger i topp inom EU när det gäller 

investeringar i innovation, blir detta en stor utmaning för möbelindustrin eftersom största de-

len av möbelföretagen i Sverige är små företag som inte kan satsa på investeringar i FoU, 

innovation och utbildning som stora och medelstora företag kan (Internetkälla 1).  

 

Eftersom vissa risker är branschspecifika och påverkar organisationens riskbedömning, spelar 

branschen stor roll när det kommer till organisationens riskhantering (Slociec, Kaczorowska 

och Motyka 2016). Enligt Upphandlingsmyndigheten (2017) finns det inom möbelindustrin 

exempelvis ett behov av att formera och utföra riskanalyser gällande råvaror som används i 

tillverkningen. Detta för att vissa råvaror som används för tillverkning av möbler i Sverige 

anskaffas utomlands (ibid.). Även Möbelfakta (2016) ställer krav på tekniska, miljömässiga 

och produktionsetiska förutsättningar i och med att kvalitet är på hög prioritetslista inom 

svensk möbelindustri. Genom att följa Möbelfaktas märkningssystem för möbler blir det lät-

tare för företagen att fånga de kraven och hantera risker inom alla tre områden, vilket bidrar 

till säkerställning av hållbar utveckling samt kvalitet. Möbelfakta som är möbelindustrins eget 

kvalitetssystem har som syfte att hjälpa alla led från underleverantörer, tillverkare, återförsäl-

jare, formgivare och arkitekter till konsumenter (ibid.; Internetkälla 3).  

 

För att kunna möta organisationens strategi och öka effektiviteten bör riskhanteringen vara 

anpassad till företagets specifika behov. Det betyder att organisationens strategi bör samman-

föras med både den typ och mängd av risker som är vitala att hanteras inom företaget oavsett 

organisationens storlek eller bransch (Arwinge, Olve & Magnusson 2017; Viscelli, Herman-

son & Beasley 2017; Whitman 2015). Enligt Nord och Brege (2014) finns det exempelvis tre 
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strategiska vägval som kan hjälpa svensk möbelindustri med goda utvecklingsmöjligheter i 

framtiden, och dessa är: 

• substitution där träprodukter kan ersätta andra material; 

• produktutveckling där modern teknik resulterar i snabb omställning av produktion och 

därmed även skapandet av nya produkter samt 

• export, eftersom svensk möbelindustri i nuläget har en god ställning på den utländska 

marknaden.  

 
Nord och Brege (2014) menar dock att denna utveckling bör fortsätta även i framtiden vilket 

betyder att även små- och medelstora företag måste ta ett steg ut på exportmarknaden. Enligt 

Andersen och Schrøder (2010) är risker som är svåra att förutse, som till exempel förändrat 

behov hos kunder, en viktig egenskap för moderna affärsmiljöer som i tid måste tas hänsyn 

till. För att kunna möjliggöra utvecklingen av svensk möbelindustri i framtiden kan ett behov 

identifieras när det gäller hantering av de faktorer och risker som påverkar svenska möbelfö-

retag att utvecklas i rätt riktning. Faktum att möbelindustri i Sverige har influerats mycket av 

den ekonomiska tillväxten bland hushåll, internationella designtrender samt klimat- och mil-

jöpåverkan, gjorde att kostnatsbild inom landet i större omfattning har påverkats av allt flera 

och hårdare införsel- och miljöregler i olika länder (Nord & Brege 2014). Detta leder till att 

behovet av intern kontroll ökar så att organisationen kan säkerhetsställa att hanteringen av 

vitala risker fungerar som den ska och att den ligger i linje med organisationens mål och stra-

tegi (Nilsson & Olve 2013). Risker med hög verkan som hotar hela verksamheter är avgö-

rande att analysera och eliminera innan de uppstår, medan risker av låg verkan som är mindre 

kritiska ska accepteras rakt av (Viscelli, Hermanson & Beasley 2017; Whitman 2015).  

 

Som Toscha (2012) nämner, finns det tre standardramverken för riskhantering (COCO ERM, 

ISO 31 000:2009 & FERMA), men dessa kritiseras av många forskare för att vara alltför ge-

nerella och inte applicerbara för företagets specifika situation. En gemensam kritik av ram-

verken är att de oftast tolkas som en kontrollram. Trots faktum att de olika ramar lägger ton-

vikten på att riskhantering bör utvecklas i samband med företagets övergripande strategi samt 

vara en del av verksamhetsprocesser, är syftet med dem att se till att strategin inom företaget 

utförs. Detta betyder att dessa ramar prioriterar kontroll, vilket är en kritisk brist eftersom 

allmän riskbedömning borde vara ett viktigt komplement i strategiskt beslutsfattande (Ander-

sen & Schrøder 2010). Att använda sig av ett alltför generellt riskhanteringsramverk leder det 

till tydliga problem att kunna hantera företagsspecifika risker på ett effektivt sätt. Som tidi-
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gare nämnt, är genomförandet av riskhantering inom en organisation påverkad av många fak-

torer, bland annat av lagstiftande miljö, interna faktorer, ägarstruktur och företags- och 

branschrelaterade faktorer, vilket gör att de nämnda standardramverken är alltför generella 

och inte anpassade till företagets specifika situation (Arwinge, Olve & Magnusson 2017; Ols-

son & Olsson 2017; Slociec, Kaczorowska & Motyka 2016; Paape och Speklè 2012, se Ka-

ranja 2017). Begränsningar av ramverken blir då att utan hänsyn till specifika behov ett före-

tag har leder till att ledningens beslutsfattande blir defekt. För att ledningen ska kunna över-

väga företagets riskhanteringsbeslut och upprätta intern kontroll måste den kunna överväga de 

relativa fördelar och nackdelar en risk kan orsaka (Hardy 2014). Som ett svar på de olika före-

tagsskandaler senaste decennierna, har de ramverken utan tvekan förstärkt kontrollmiljön i 

företagssektorn och samtidigt även minskat de förluster som uppkommit från många negativa 

händelser. Frågan är om införandet av ett standardramverk över alla organisatoriska enheter är 

ett adekvat sätt att hantera de ofta multifacetterade risker som gäller för olika företag och 

funktionella enheter (Andersen & Schrøder 2010).  

 

Även om de ovan nämnda standardramverk kan användas av de flesta företag visar en studie 

gjord 2011 av FERMA (se Toscha 2012) att många företag inte använder något av dem alls. 

Resultatet av studien visar vidare att det var mer än hälften av tillfrågade företag som inte 

använde någon referensstandard alls, vilket inkluderar även svenska organisationer (ibid). 

Trots att många företag inte använder sig av något riskhanteringsramverk är processen ändå 

indirekt inbyggd inom organisationer. Eftersom företagande handlar i högsta grad av männi-

skor, måste verksamhetens styrfilosofi vara tydlig och formell. Ett sätt att välja vilka risker ett 

företag ska acceptera respektive hantera och åtgärda är starkt enat med intern kontroll, vilket 

även igen påvisar att de standardramverken är allomfattande. Ett krav på förbättrad styrning 

drivs av de ökade risker och komplexiteten vilket gör att det krävs ett formellt sätt att jobba 

med hantering av de specifika risker ett företag ställs mot (Arwinge, Olve & Magnusson 

2017; Lindvall 2011).  

 

Tidigare forskning visar på några risker som hittills har identifierats inom möbelindustrin där 

en av de mest vanliga inom berörda branschen är att stora delar av kontorsmöbler slängs. 

Detta på grund av att möblerna blir slitna och omoderna efter ett tag vilket samtidigt bidrar 

med stor klimatpåverkan (Internetkälla 1; Internetkälla 7). Vidare är enligt Hammargren, 

Rödegård och Wretman (2008) “single sourcing” ett stort problem inom branschen då tillver-

kande företag använder sig av material som kanske är svårt att anskaffa på flera ställen, vilket 
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leder till en situation där företagen blir beroende av en enda leverantör. Förutom det, skapar 

ökad konkurrens från bland annat Asien en stor utmaning för branschen med en ökad press på 

låga priser (Internetkälla 5).  I och med att Sverige har en lång tradition att satsa på tillverk-

ning av möbler till offentlig miljö, samt på grund av snabb utveckling och digitalisering finns 

det ett allt större behov av kreativa och flexibla inredningslösningar på aktivitetsbaserade ar-

betsplatser (TMF 2017). Men att behålla hållbara produkter av bra kvalitet anses vara svårt på 

grund av den utländska konkurrensen (Internetkälla 1; Lindvall 2011). Enligt Teknikföretagen 

(2015) kommer Sverige år 2013 att bli det främsta valet för utveckling och produktion av 

avancerade prdukter och tjänster. Detta tillsammans med de andra hittills identifierade risker 

inom möbelindustrin (se Tabell 3:1) ger upphov till att det finns en nödvändighet att strategisk 

hantera de specifika risker på ett systematiskt sätt. För att kunna hantera risker inom möbelin-

dustrin är intern kontroll och rapportering viktig. Eftersom de tre standardramverken är alltför 

generella och användbara för både externt och internt perspektiv (Karanja 2017) gör att de 

inte är anpassade till företagets specifika situation (Olsson & Olsson 2017; Slociec, 

Kaczorowska & Motyka 2016). Därför vill rapportens författare bidra med teoretigenerering 

genom att utveckla en riskhanteringsmodell som är anpassad till branschen som tillverkar 

kontorsmöbler till offentliga rummen där fokus kommer att ligga bara på den interna använd-

ningen. En sådan modell kommer att hjälpa företag med deras riskhantering samt att skapa en 

riskmedveten kultur som vidgar medvetenhet och fokus på de specifika risker som berör just 

denna bransch. På det sättet kommer arbetet att bidra även med praktisk relevans. 

 

1.4 Frågeställning: 
Ø Vilka risker kan identifieras av tillverkande företag inom svensk möbelindustrin i 

dagsläget samt vilka risker anses som utmaningar i framtiden? 

Ø Hur hanterar tillverkande företag inom möbelindustrin dessa risker och varför gör 

man som man gör?  

Ø Hur kan en riskhanteringsmodell anpassad för tillverkande företag inom möbelindu-

strin se ut? 

1.4.1 Syfte 

Syftet med denna studie är: att identifiera vilka risker och riskområden uppfattas som mest 

problematiska i dagsläget och i framtiden, att beskriva och analysera hur tillverkande företag 

inom svensk möbelindustrin hanterar risker i dagsläget och varför det görs på det sätt samt att 

utveckla en riskhanteringsmodell som är anpassad till tillverkande företag inom branschen. 
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1.5 Avgränsning   
Denna studie avgränsades till en industri i Sverige, möbelindustrin. Möbelindustrin är en del 

av trävärdekedjan som vidare delas upp i sex olika branscher eller delbranscher. På grund av 

eget intresse och arbetslivserfarenheter samt de utmaningar som oftast berör just den delen av 

möbelindustrin, valdes branschen offentlig miljö (se Figur 2:1). Eftersom den valda branschen 

består av olika led från produktutveckling och arkitekter, inköp och underleverantörer, till-

verkning, marknadsföring och försäljning, återförsäljare samt service och underhåll var det på 

grund av tidsbrist omöjligt att titta på hur alla dessa led jobbar med riskhanteringsfrågor. Där-

för gjordes ytterligare avgränsning där tillverkande företag av kontors- och butiksmöbler till 

offentlig miljö valdes. Ytterligare skäl till varför just dessa företag valdes ut var för att med en 

allt snabbare utveckling och digitalisering uppstår ett större behov av kreativa och flexibla 

inredningslösningar och aktivitetsbaserade arbetsplatser vilket gör det viktigt att satsa på såd-

ana typer av möbler till offentlig miljö (TMF 2017).  

 

Eftersom ordet “branschen” används ofta i texten, därför vill det än en gång förtydligas att det 

menas en bransch av totalt sex inom möbelindustrin, nämligen “offentlig miljö” som består av 

företag som tillverkar kontors- och butiksmöbler till offentliga rummet. 
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2.  Metod  
 

Kapitlet börjar med vald forskningsmetod för att fortsättningsvis beskriva arbetets avgräns-

ning när det gäller val av företag samt respondenter. Arbetet mynnar sedan ut i en förklaring 

av tillvägagångssättet för datainsamling samt hur den insamlade data har analyserats senare 

i arbetet. Avslutningsvis nämner författaren de etiska överväganden samt kvalitetskriterier 

som arbetet tar hänsyn till. 

 

2.1 Forskningsdesign och forskningsansats 
Inom forskningen finns det både kvantitativ och kvalitativ metod. Vid kvantitativ metod lig-

ger tonvikten på teoriprövning där det är viktigt att forskaren gör kvantifiering beträffande 

insamling samt analys av data (Bryman & Bell 2013). Teoriprövning kallas för deduktion 

(Bryman & Bell 2013; Saunders, Lewis & Thornhill 2009). Den kvalitativa forskningen an-

vänds å andra sidan enligt Bryman och Bell (2013) när man vill betona vikten av ord samt när 

man vill generera teorier där accent ligger på hur olika individer uppfattar den sociala verk-

ligheten. Att bygga och generera teorier kallas för induktion (Bryman & Bell 2013; Saunders, 

Lewis & Thornhill 2009). Medan Bryman och Bell (2013) menar att en deduktiv forsknings-

strategi används inom kvantitativ forskning där forskaren ställer upp en eller fler hypoteser 

utifrån befintlig teorin som sen prövas, menar Saunders, Lewis och Thornhill (2009) att fors-

karen kan använda sig av ett deduktivt angreppssätt även inom kvalitativa studier. I sådana 

fall tillämpar forskaren befintlig teori för att forma tillvägagångssätt för den kvalitativa forsk-

ningen och dataanalys. Alternativt börjar forskaren enligt författarna samla in data och sedan 

utforska den för att se vilka teman eller problem som forskaren ska följa upp och koncentrera 

sig på, och då pratar man om en induktiv metod (ibid.). Enligt Yin 2003 (se Saunders, Lewis 

& Thornhill 2009) finns det alltså en stor skillnad mellan att å ena sidan använda teorin i bör-

jan av forskningen för att analysera kvalitativa data samt att å andra sidan påbörja forskningen 

genom att samla in och utforska data utan en redan förutbestämd teoretisk eller beskrivande 

ram. Enligt Saunders, Lewis och Thornhill (2009) kan forskaren i praktiken sannolikt kombi-

nera delar av både en induktiv och en deduktiv metod.  

 

I denna uppsats behandlades frågor som vilka risker tillverkande företag inom branschen mö-

ter idag samt hur de risker hanteras men även vilka risker anses hota företagen i framtiden. 

För att få en bild över möbelindustrins risker i dagsläget samt om och hur organisationer iden-
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tifierar, analyserar, prioriterar, löser samt följer upp olika risker, användes kvalitativ forsk-

ning. I studien utgick jag ifrån en deduktiv ansats där jag använde mig av befintlig teori inom 

ämnet riskhantering för att forma tillvägagångssättet för den kvalitativa forskningen samt da-

taanalys. Teorin användes för att skapa en frågeställning för den valda branschen som sedan 

användes vid intervjuer ute hos företagen. Med hjälp av analys av den insamlade data från 

relevanta personer samt befintlig teori har slutsatser om branschens riskhantering i dagsläget 

tagits fram. Vidare har den insamlade data hjälpt mig att skapa en anpassad riskhanterings-

modell som tillverkande företag kan ha en praktisk nytta av. Syftet var alltså inte att dra gene-

rella slutsatser utan en teoretisk generalisering som branschen kan ha nytta av. Teoretisk ge-

neralisering betyder enligt Jacobsen och Andersson (2017) att författaren bildar en generell 

teori om verkligheten samt drar slutsatser utifrån ett eller ett fåtal fall. Att dra generella slut-

satser i en kvalitativ studie är enligt författarna i regel svårt för forskaren eftersom forskaren 

kan ha det krångligt med den externa giltigheten. Eftersom stickprovet av studien var så liten 

jämfört med hela möbelindustrin, kunde jag inte dra generella slutsatser, utan det slutliga re-

sultatet teoretisk generaliseras över den berörda branschen inom möbelindustrin. 

 

Enligt Starrin et al. (1991) är huvudargumenten för användning av kvalitativ forskningsdesign 

förståelse av ämnet, intersubjektivitet, validitet och teorigenerering från insamlade data där 

variation och nyfikenhet spelar en viktig roll. Eftersom de argumenten återspeglade mitt 

tänkta arbete, passade kvalitativ forskningsdesign bra till valt ämne. Att använda en kvantita-

tiv forskning skulle inte passa här eftersom jag inte ville pröva teori utan generera teori som är 

viktig för det valda stickprovet. Vidare var jag inte ute efter precision samt bestämda egen-

skapen av ämnet utan en följsamhet och betydelse av samma (Starrin et al. 1991; Eriksson & 

Finn 2014) vilket gjorde att en kvalitativ forskningsdesign ansågs passa bättre. 

2.1.1 Intervjustudie 
Studieform som användes i denna rapport var intervjustudie. Enligt Dalen (2015) handlar in-

tervjustudier om att med hjälp av intervjuer nå insikt om olika fenomen från berörda personer 

och situationer. Med andra ord handlar det enligt författaren om att få en djupare insikt om 

dessa personers sociala verklighet genom att intervjua dem. Vidare är det oftast så att forska-

ren inom den kvalitativa intervjun utformar någon slags intervjuguide (Jacobsen & Andersson 

2017; Dalen 2015). Författarna menar att forskaren får på det sättet en överblick över vad 

intervjun kommer att handla om samt vilka teman som ska beröras, vilket måste vara relevant 

med de frågeställningar forskaren önskar att lyfta fram. På det sättet säkerställer forskaren 
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fokus på de viktiga teman som vill belysas (Dalen 2015). Intervjustudie kan bli gjord både 

fysiskt, via telefon, chatt eller mail (Dalen 2015).  

 

Denna studie är en intervjustudie där referensramen användes för att forma en intervjuguide 

som användes vidare när jag intervjuade de valda företagen (se Bilaga 2). Några av de inter-

vjuerna var av fysisk karaktär, d v s ansikte-mot-ansikte, medan några var gjorda per telefon 

på grund av geografiskt avstånd. Det finns både för- och nackdelar med båda två typer av 

intervjustudier (Jacobsen & Andersson 2017; Dalen 2015; Bryman & Bell 2013). Med fysiska 

intervjuer kan man ha bra flyt och bättre kontroll på samtalet men det kan ibland bli för kost-

samt för forskaren, speciellt om respondenten drar sig ur i sista minut. Å annan sida är telefo-

nintervjuer mindre kostsamma och har något mindre intervjuareffekt än om forskaren pratar 

ansikte-mot-ansikte med respondenter. Svaga sidor av en telefonintervju är dock att de bidrar 

till svårigheter att etablera tillit och öppenhet mellan parter samt att forskaren förlorar kontroll 

över intervjusituationen (ibid.). Det var i denna studie omöjligt att fysiskt besöka varje vald 

företag på grund av geografiskt avstånd, därför valde jag att intervjua företag per telefon om 

det var mer än 15 mil geografiskt avstånd mellan oss. Till slut blev tre företagen intervjuade 

per telefon och tre personligt.  

 

Vidare, för att kunna förstå branschens syn på riskhanteringen, en jämförelse gjordes på hur 

tillverkande företag av olika storlekar jobbar med riskhantering idag. Detta bidrog till att stu-

dien fick ett komparativt inslag. På det sättet kunde jag gå in på djupet hur tillverkande mö-

belföretag av olika storlekar hanterar risker i dagsläget. Att förstå hur företag med olika stor-

lekar inom branschen jobbar idag samt vilka risker är de exponerade mot nu och i framtiden, 

hjälpte till att få en bättre förståelse av vad det är som är viktigt att tänka på när en branschan-

passad riskhanteringsmodell utvecklades vidare i arbetet. En komparativ metod är enligt Denk 

(2002) en logik som används när forskaren vill med hjälp av jämförelse förstå samband mel-

lan två eller flera undersökta fenomen. Detta är någonting som strävades efter i uppsatsen då 

jag ville se om risker och riskhanteringsarbete inom branschen är påverkad av företagsstorlek. 

 

2.2 Tillvägagångssätt för datainsamling  
Inom kvalitativa ansatser finns det primär och sekundär datainsamling. Primärdata är data 

som samlas in specifikt för det forskningsprojekt som genomförs av forskaren och som fors-

karen samlar in med hjälp av i första hand observationer samt individuella- och gruppinter-
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vjuer. Sekundärdata är den data som redan finns inom området och som forskare samlar in via 

olika öppna källor som ursprungligen samlades in för ett annat forskningsprojekt (Eriksson & 

Finn 2014; Jacobsen & Andersson 2017; Saunders, Lewis & Thornhill 2009). För datain-

samling till både teoretisk referensram samt empiri har jag använt mig av både primär och 

sekundärdata.  

2.2.1 Litteraturundersökning 
Till studien användes i första hand tidigare forskning inom ämnet möbelindustrin, men även 

relevant litteratur inom ämnet riskhantering brukades där stora delen handlar om tre standar-

dramverken som finns idag. För att materialets höga kvalitet skulle säkerhetsställas, togs ve-

tenskapliga artiklar i anspråk. För att kunna hitta tidigare forskning inom ämnet användes 

tillgängliga öppna källor, bland annat OneSearch, Google Scholar och Business Source Pre-

mier. Eftersom studien handlar om svensk möbelindustri, använde jag mig även av andra ty-

per av sekundärdata i form av olika tryckta källor om branschen som exempelvis tidningsar-

tiklar, rapporter, artiklar från radio och olika relevanta webbsidor (www.tmf.se och 

www.mobelfakta.se bland annat). Även kontakt med en forskare inom ämnet på Linköpings 

Universitetet togs där behövd forskning om möbelindustrins utveckling anskaffades. Sökord 

som används för att hitta relevant material var: risk, strategisk risk, operationell risk, affärs-

risk, intern- och extern risk, möbelindustri, kontorsmöbler, tillverkning, ekonomistyrning, 

COSO ERM, ISO 31 00, FERMA, riskhantering inom möbelindustrin, risk management, fur-

niture industry, management accounting.  

2.2.2 Insamling av empiriska data 
Eftersom jag var ute efter att se hur riskhanteringen inom möbelindustrin hos företag som 

tillverkar kontorsmöbler ser ut idag och vilka risker företagen finner nu samt vilka anses 

komma i framtiden, ansågs intervjustudie passa bäst. Genom att intervjua relevanta personer 

inom riskhanteringsfrågor, bidrog det till med behövd information som senare användes för 

utarbetning av en anpassad riskhanteringsmodell för branschen. Även sekundärdata i form av 

modeller eller dokumentation företagen använde sig av vid riskhantering var efterfrågad, men 

de intervjuade nekade tillgång till dem för att sådan data ansågs hemlig.  Det finns öppna och 

strukturerade intervjuer en forskare kan använda sig av. Inom den öppna intervjun är mening-

en att respondenterna fritt ska berätta om sina livserfarenheter (Dalen 2015). Bryman och Bell 

(2013) kallar sådana intervjuer för kvalitativa där forskaren är ute efter respondenternas egna 

ståndpunkter om ämnet. Å annan sida finns det strukturerade intervjuer där metoden är myck-
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et strukturerad samt där forskaren har en tydligt formulerad uppsättning av frågor som ska 

undersökas för att säkerhetsställa hög reliabilitet och validitet. Det är även viktigt att nämna 

att det inom strukturerade intervjuer inte finns utrymme för variation av ordningsföljd i frå-

gorna samt ingen möjlighet att ställa till följdfrågor (ibid.).  

 

På grund av vikten att ha möjlighet att ställa ytterligare frågor samt att respondenterna skulle 

ha en frihet att formulera sina svar på sitt eget sätt, användes öppna intervjuer av semistruktu-

rerad karaktär. Semistrukturerade intervjuer betyder att forskaren använder sig av en intervju-

guide riktad mot en specifik teman, men där respondenterna har friheten att formulera svaren 

på sitt eget sätt (Dalen 2015; Bryman och Bell 2013). Därför skapades en intervjuguide (se 

Bilaga 2) i förväg som mailades till relevanta personer som skulle intervjuas. På det sättet 

kunde respondenterna ha en bild över viktiga teman samt kunde de förbereda sina svar och 

hålla fokus på ämnet när det var dags för intervjun. Eftersom en öppen konversation med fo-

kus på ämnet samt möjligheten att ställa till följdfrågor var viktig för studien, ansåg jag att 

strukturerade intervjuer inte skulle passa.  

 

2.3 Urval 
Som det framgår av figur 2:1 finns det många olika delar inom trävärdekedjan. Av hela popu-

lationen valdes då till denna uppsats möbelindustrin som är en del av hela trävärdekedjan. 

Eftersom vidare avgränsning behövdes valde jag att begränsa mig branschen offentlig miljö. 

På grund av tidsbrist kunde inte hela branschen med alla dess led undersökas vilket gjorde att 

ytterligare avgränsning gjordes där tillverkande företag av kontors- och butiksmöbler till of-

fentlig miljö valdes som stickprov.  
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Figur 2:1 Bild över urvalet, egen illustration 

2.3.1 Val av företag 
För att kunna få behövd information om branschen och dess riskhantering använde jag mig av 

icke-sannolikhetsurval som enligt Bryman och Bell (2013) betyder att forskaren medvetet 

väljer de företag och personer relevanta till studien. I denna studie var poängen att komma 

fram till hur en bransch inom möbelindustrin hanterar risker som finns i dagsläget men även 

hur kommande risker och riskområden som ses i framtiden kan hanteras med en anpassad 
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riskhanteringsmodell. På grund av tidsbrist kunde jag inte undersöka hur hela branschen med 

alla dess led jobbar med riskhanteringsfrågor, utan jag valde att intervjua bara de företag som 

tillverkar kontorsmöbler som var relevanta för studien. Tillverkande företag ansågs mest rele-

vanta eftersom det är de som berörs av alla led, alltså av arkitekter, leverantörer, försäljning, 

kunder, återförsäljaren samt service.  

 

Eftersom möbelindustri i Sverige är byggd av många olika led av tillverkare där företagen är 

både kund och leverantör till varandra (Hultgren & Larsson 2006) ansågs företag av olika 

storlekar inom avgränsnings ramar vara lämpligaste (små, medelstora samt stora företag, se 

nedan Tabell 2:1). På det sättet kunde jag få information om riskhanteringen utifrån flera per-

spektiv där till exempel vissa företag jobbar med riskhantering på strategisk nivå medan andra 

på en mer operativ nivå. Vidare kunde jag få en bild över likheter och skillnader över hur 

dessa tillverkande företag av olika storlekar jobbar med riskhantering samt vilka riskområden 

anses utmanande enligt dem. Med respondenternas olika perspektiv på riskhantering kunde 

jag få tillräckligt med information för att utveckla en anpassad riskhanteringsmodell som kan 

användas av alla företag som tillverkar kontors- och butiksmöbler. Efter att ha ringt mellan 20 

till 30-tal företag runt om i Sverige, fick jag till slut besked att tiotal av de tillfrågade var vil-

liga att ställa upp för intervjun. Resterande företag var inte villiga att ställa upp för en intervju 

eller så hade de någonting annat på gång som gjorde att de inte hade tid att göra det. Eftersom 

jag var ute efter att intervjua stora, medelstora samt små företag ville jag ha samma antal av 

varje storlek och därför selekterades urvalet till sex företag totalt, där två stora, två medelstora 

samt två små företag intervjuades.  

 

 Antal anställda Omsättning miljoner €/år 

Små < 50 < 10 

Medelstora 50 – 249 < 50 

Stora 250 och fler > 50 

Tabell 2:1Definition av företagsstorlek 

Källa: EU:s definition av små, medelstora och stora företag (Länsstyrelsen 2015). 
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2.3.3 Val av respondenter 
När det gäller urval av respondenter finns det olika sätt en forskare kan använda sig av. 

Jacobsen & Andersson (2017) menar att urvalskriterier vid kvalitativ forskning är ändamåls-

styrda där syftet med studien bestämmer vilka personer är relevanta att intervjua. I denna stu-

die användes målstyrt urval som enligt Bryman och Bell (2013) betyder att forskaren väljer ut 

deltagarna på ett strategiskt sätt. Eftersom denna studie handlar om riskhantering efterfråga-

des inom valda företagen i första hand de personer som jobbar med riskhantering. Om företa-

get inte hade någon avdelning eller person som jobbade med riskhanteringsfrågor, valdes re-

spondenterna på ett strategiskt sätt utifrån relevans för ämnet för att kunna få så rätt informat-

ion som möjligt. Personer som ansågs relevanta var de som jobbade med intern kontroll samt 

ekonomistyrning. Varför jag valde just intern kontroll och ekonomistyrning var för att det var 

just de personer som har koll över hur ett företag fungerar samt vilka risker som finns inom 

företaget (Arwinge, Olve & Magnusson 2017). Eftersom jag ville intervjua de personer inom 

branschen som utifrån syftet var relevanta för studien och som kunde svara på de forsknings-

frågor som ställdes, ansåg jag att målstyrt urval passade bäst. I fall respondenterna inte kunde 

svara på mina frågor frågades det efter andra personer som skulle kunna vara relevanta för 

studien samt kunde bidra med rätt information. Ett sådant urval där forskaren får kontakt om 

ytterligare respondenter från intervjupersonen kallas för snöbollsurval (Bryman & Bell 2013).  

 

Företag Befattning Erfarenhet Intervjutillfälle Typ av intervju 

Företag A1 

(stor) 
Företagsledare 31 år inom branschen, 7 år inom 

företaget 
2018-03-09 Telefonintervju 

Företag A2 

(stor) 
VD 20 år inom branschen, 3 år inom 

företaget 
2018-03-26 Personlig inter-

vju 

Företag B1 

(medel) 
Ekonomichef 10 år inom branschen, 7 år inom 

företaget 
2018-03-14 Personlig inter-

vju 

Företag B2 

(medel) 
Ekonomichef 2 år inom branschen och företaget 2018-03-22 Personlig inter-

vju 

Företag C1 

(små) 
Vice VD 25 år inom branschen och företa-

get 
2018-03-27 Telefonintervju 

Företag C2 

(små) 
Operativ chef 20 år inom branschen och 6 år 

inom företaget 
2018-03-28 Telefonintervju 

Tabell 2:2 Tabell över respondenter som intervjuades, deras befattning samt tillfälle
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2.4 Tillvägagångssätt för analys av empiri 
I min studie använde jag mig av semistrukturerade intervjuer där intervjuguide tillämpades 

som en vägledning att kunna få behövd information. För att vara säker på att insamlat empi-

riskt material inte skulle gå förlorad transkriberades intervjuerna. Transkribering är i regel ett 

krävande analysunderlag av forskningsmetoden som är en förutsättning för organisering och 

bearbetning av den insamlade empirin (Eriksson & Finn 2014; Dalen 2015). Eftersom jag 

använde mig av semistrukturerade intervjuer där respondenterna kunde fritt forma sina svar 

samt där ordningsföljd av frågor kunde ändras (Bryman & Bell 2013) fick jag även en del 

information som inte var av essentiell betydelse för studien. Därför analyserades vidare in-

samlad empiriska data kvalitativt, vilket enligt Jacobsen & Andersson (2017) betyder att tran-

skriberad data reduceras till de delar som är väsentliga för studien. En så selekterad data an-

vände jag vidare för att förstå vilka risker identifieras av de studerande företag i dagsläget 

samt hur de olika tillverkande företag inom branschen jobbar med riskhantering idag. På det 

sättet fick jag från intervjuer viktig information behövd till vidareutveckling av en branschan-

passad riskhanteringsmodell. 

 

Transkriberat material användes först för att analysera vilka risker de valda företagen ser i 

dagsläget samt vilka områden anses vara problematiska i framtiden. Den empiriska data ställ-

des vidare mot referensramen som nämner olika risktyper samt utmaningar inom svensk mö-

belindustri. På det sättet kunde slutsatser dras om det finns något unikt som karakteriserar 

branschens risker samt utmaningar i framtiden men som inte nämns i tidigare studier och refe-

rensramen. Vidare användes transkriberat material till att analysera hur de berörda företag 

jobbar med identifierade risker och är det någonting som görs för de risker som anses komma 

i framtiden. På det sättet kunde slutsatsen dras om dessa företag använder någon egen modell 

eller kanske tar nytta av ett av de tre standardramverken för riskhantering. Om företagen inte 

använde någon av tre standardramverken eller inte hade en egen modell, analyserades vidare 

varför inte och i så fall hur hanteras risker inom företaget. I mitt arbete intervjuades företag 

oavsett om de i dagsläget jobbar aktivt med riskhanteringen eller inte alls. De som i dagsläget 

inte aktivt jobbar med riskhantering intervjuades för att jag skulle kunna få information om 

vilka risker inom branschen anses viktiga samt hur risker hanteras när de väl uppkommer. De 

företag som i dagsläget jobbar med riskhantering intervjuade jag för att få en bild över hur 

företagen jobbar med att hantera sina risker samt vilka risker anses viktiga för branschen. 

Jacobsen & Andersson (2017) menar att om forskaren använder sig av intervjustudier inom 
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kvalitativa ansatser där inte mer än sex intervjuer genomförs, kan forskaren i sådana fall pre-

sentera först de enskilda intervjuerna för att sedan lyfta fram det som är centralt. Genom att 

intervjua två företag i respektive storlek (små, medelstora, stora) kunde jag kategorisera det 

som var gemensamt för de studerande företag, både de som jobbar och de som inte jobbar 

med riskhanteringen idag, men samtidigt kunde olikheter som lyftas fram. 

 

Med svaren på de två första frågeställningarna kunde jag dra slutsatser vilka risker är det som 

är mest problematiska och behöver åtgärdas i dagsläget inom branschen samt vilka utmaning-

ar är mest kritiska att hanteras i framtiden. Resultaten använde jag till slut för att utveckla en 

riskhanteringsmodell som är anpassad till branschen och som innehåller de viktigaste risker 

som måste hanteras. Att parallellt med insamling av empiriska data göra en preliminär analys 

av samma är enlig Patton (2002) viktigt vid kvalitativa studier. Därför, tillsammans med em-

piriska data, tillämpades teoretisk referensram där de tre riskhanteringsramverken (COSO, 

ISO 31 000 & FERMA) analyserades för att kunna komma fram till det mest användbara uti-

från varje modell. Genom att använda mig av ramverkens fördelar och inkludera branschens 

specifika behov gav mig en möjlighet att utveckla en riskhanteringsmodell som är anpassad 

till möbelindustrins riskhantering.  

 

2.5 Etiska överväganden 
Etik är enligt Hermerén (2011) medveten, reflekterad och motiverad moral som inte kan vara 

godtycklig. Forskningsetik inkluderar enligt författarna de frågor som gäller relationen mellan 

forskning och etik där normer fungerar som en vägledning inom forskningen. Av stor vikt är 

även hur personer som medverkar i studien får behandlas. Enligt Codex (2016) är forskaren 

själv skyldig att se till att olika etiska principer är inkluderade i arbetets gång. I studien an-

vände jag mig av olika etiska principer för att inte förlora trovärdighet i mitt arbete samt att 

respondenterna inte skulle förlora sitt förtroende för mig som forskare. Det finns vissa etiska 

riktlinjer som måste följas vid intervjuer som forskningsmetod och som delas i olika kraven, 

bland annat: krav på att bli informerad, krav på samtycke, konfidentialitets- och anonymitets-

kravet samt nyttjandekravet (Dalen 2015; Bryman och Bell 2013).  

 

I studien informerades först intervjupersoner med ett introduktionsbrev (se Bilaga 1) om vad 

syftet med studien var, vad respondenternas uppgift och roll i studien var där även frågan om 

deltagandet ställdes. De personer som valde att ställa upp för en intervju fick i förväg ett mail 
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med intervjufrågor så att de kunde ha insyn till vad det är som intervjun skulle handla om 

(Bryman & Bell 2013; Dalen 2015). Med en sådan handling uppfylldes informationskravet. 

Genom att det sågs till att intervjuade personerna lämnade still samtycke att medverka i 

undersökningen samt genom att informera de att deltagandet var frivilligt och att de kunde 

avbryta när än de ville (Bryman & Bell 2013; Dalen 2015), uppfyllde arbetet även samtyck-

eskravet.  

 

För att vara säker på att obehöriga inte skulle ta del av insamlade materialet, förvarades all 

data såsom inspelad material, diktafon och transkribering i säkerhet. Innan intervjun påbörja-

des tillfrågades respondenterna om de eller företaget ville vara anonyma. I fall respondenterna 

ville vara anonym behandlades personen (företaget) med sekretess där jag som forskaren hade 

tystnadsplikt vilket betyder att uppgifter inlämnade under intervjun inte kunde spåras till per-

sonen som lämnat dem. På det sättet uppfylldes kraven för konfidentiellt-och anonymitet 

(Bryman & Bell 2013; Dalen 2015; Hermerén 2011). Forskaren tog i anspråk även nyttjande-

kravet då alla uppgifter insamlade under intervjuer användes endast i undersökningssyfte, 

vilket respondenterna meddelades om i början av intervjun (Bryman & Bell 2013).  

 

2.6 Kvalitetskriterier 
Inom forskningen finns det ett antal erkända krav på kvalitet som måste göras och tydligt mo-

tiveras (Hermerén 2011). Att läsaren verkligen tror på det han eller hon läser är sant blir avgö-

rande för studiens kvalitet (Jacobsen & Andersson 2017). Bryman och Bell (2013) samt 

Jacobsen och Andersson (2017) menar att validitet och reliabilitet är två viktigaste kvalitets-

kriterier i en undersökning. Man kan dock skilja mellan intern- och extern validitet, samt in-

tern- och extern reliabilitet, menar författarna medan Yin (2007) nämner även vikten av be-

greppsvaliditet. Vidare i texten förklaras nämnda kvalitetskriterier att samt deras användning i 

studien motiveras.  

2.6.1 Validitet 
Validitet handlar om huruvida forskaren observerar, identifierar eller “mäter” det som man 

säger att man ska (Bryman & Bell 2013; Jacobsen & Andersson 2017). Inom datainsamling 

använde jag mig av begreppsvaliditet som enligt Yin (2007) betyder att jag som forskare an-

vände mig av olika begrepp som i arbetet förklarades på ett vedertaget och väldefinierat sätt. 

Exempelvis har jag som forskare tidigare i kapitlet avgränsat vad möbelindustri och bran-
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schen i uppsatsen innebär, samt att jag att använde mig av multipla källor för att förklara olika 

begrepp som användes i arbetets gång. 

 

Inom intern validitet ska det finnas en bra samklang mellan begrepp och observationer. Det 

handlar alltså om huruvida resultaten av studien uppfattas som genuin (Bryman & Bell 2013; 

Ericsson & Finn 2014; Jacobsen & Andersson 2017). Enligt Yin (2007) kan intern validitet 

användas endast vid kausala och förklarande studier för att forskaren ska kunna avgöra om en 

viss händelse leder till en annan. Intern validitet kan då enligt författaren användas vidare för 

att dra hållbara slutsatser. Om forskaren inte kan dra några slutsatser om kausalitet mellan två 

variabler hotar det enligt författaren den interna validiteten. För att den interna validiteten kan 

förstärkas, intervjuades i studien flera stora tillverkande företag inom möbelindustrin, flera 

medelstora samt flera små. På så sätt kunde jag garantera att hållbara slutsatser om branschens 

riskhantering i dagsläget kunde dras samtidigt som jag kunde använda insamlad information 

till vidareutveckling av en branschanpassad riskhanteringsmodell. Om jag inte intervjuade 

flera företag inom en och samma storlek skulle jag inte kunna dra några hållbara slutsatser om 

hela branschen.  

 

Extern validitet handlar om i vilken utsträckning resultaten av studien kan generaliseras 

(Bryman & Bell 2013; Ericsson & Finn 2014). Det är svårt att göra en statistisk generalisering 

med bara ett enda fall inom kvalitativa studier så forskaren snarare gör en analytisk generali-

sering där sammanställt resultat generaliseras till en teori istället. Forskaren inom kvalitativa 

studier finner vidare olika faktum som påvisar att det finns vissa specifika förutsättningar att 

resultaten av studien kan ha en effekt (Jacobsen & Andersson (2017; Yin (2017). I denna stu-

die användes insamlat material till att skapa en branschanpassad riskhanteringsmodell som 

skulle vara en vägledning till hur de tillverkande företag inom branschen kan hantera sina 

risker. Resultatet generaliseras alltså inte till varenda led inom branschen, men kan vara av 

hjälp till de tillverkande företag.  

2.6.2 Reliabilitet (tillförlitlighet) 
Vald forskningsdesign, datainsamling samt analysen av samma kan påverka resultaten av stu-

dien. Även hur forskaren påverkar de intervjuade och hur forskaren själv påverkas av olika 

situationer som uppkommer i samband med datainsamling kan ha en effekt på resultaten av 

forskningen (Jacobsen & Andersson 2017). Ett viktigt kvalitetskriterium inom forskningen är 

reliabilitet vilket betyder att ett upprepat forskningsförsök av en annan forskare skulle ge 
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samma resultat (Yin 2007; Ericsson & Finn 2014). För att säkerhetsställa tillförlitlighet i min 

studie, dokumenterades forskningens tillvägagångssätt så tydligt som möjligt i metodkapitlet 

samt intervjuguide och all använd litteratur finns bifogade som Bilaga 2 och i referenslistan. 

Detta betyder att om en annan forskare med samma ämnesintresse skulle följa tillvägagångs-

sättet jag använde mig av, skulle hen komma fram till samma resultat.  
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3. Referensram  
 

I teorikapitlet ges läsaren en bild över svensk möbelindustri samt vilka faktorer det är som 

påverkar den. Vidare förklaras vad risken och riskhanteringen innebär för att sedan ge läsa-

ren en bild över de tre standardramverken inom riskhanteringen, COSO, ISO 31000 och 

FERMA, samt brister med dem. Avslutningsvis presenteras en konceptuell modell över ka-

pitlet. 

 

3.1 Möbelindustri i Sverige  
Nord och Brege (2014) har på uppdrag av branschorganisationen Trä- och Möbelföretagen 

(TMF) gjort en studie av hur den svenska trävärdekedjan som inkluderar alla led (se Figur 

2:1) från sågverk, hyvlerier, trämanufaktur och möbelindustri, har utvecklats under en tioårs-

period (2004–2014). Resultatet av studien visar att tillväxten av den svenska möbelindustri 

har varit måttlig under perioden vilket har även påverkat lönsamhetsbilden av branscher där 

man har sett störst tillväxt inom design, kontorsmöbler samt stora underleverantörer med en 

tillväxt mellan 30 och 40 %. Enligt författarna var det effektiv produktion samt möjlighet till 

automatisering som har skapat lönsamhet men där även svensk design verkade ha en positiv 

effekt på företag. Högberg (2007) menar att design har fått en stor uppmärksamhet och blivit 

en viktig industriell resurs. Design har enligt författaren blivit en integrerad input för fram-

gångsrik produktutveckling i stort sätt all tillverkning- och serviceindustri. Ändå menas det att 

av alla industrier i landet är det möbelindustrin där majoriteten av företag använder design 

som en utvecklingsstrategi i olika grad. Svensk möbelindustri som är historiskt byggd på 

hantverkskunnande består i huvudsak av företag som tillverkar komponenter eller färdiga 

möbler för privat och offentligt bruk (Nord & Brege 2014; Högberg 2007). Inom möbelindu-

strin finns det alltså olika verksamhetstyper som till exempel enskilda servicetjänsteföretag 

inom design, underleverantörer av olika komponenter, tapetserare av möbler till producenter, 

tillverkande företag samt återförsäljare (Högberg 2007). 

 

Branschen offentlig miljö är den som har haft störst omsättning under perioden 2004–2014 

som vidare består av större kontorsmöbeltillverkare samt mindre traditionella möbelföretag 

med offentlig marknad som primär kund (Nord & Brege 2014). Enligt TMF (2017, Möbel-

rapport jan-sep) visar Figur 3:1 samt Figur 3:2 utvecklingen av produktion, export, import 

samt konsumtion av möbelindustrins produkter där offentlig miljö med komponenter och kon-
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torsmöbler tar störst plats i perioden 2005–2016. Enligt Högberg (2017) var det design som 

har bidragit till den ökade exporten och tillväxten medan branschorganisationen TMF (se In-

ternetkälla 4) menar att förutom design är orsaken till en framgångsrik export av svensk mö-

belindustri faktum att Sverige har kunskapen av att skapa miljövänliga, ergonomiska och 

akustiska möbler som är av både hög kvalitet och högt designvärde. Med den ökade betydel-

sen av människors välbefinnande är Sverige ledande när det gäller möbler och inredning för 

det offentliga rummet. Trots den ökade exporten samt faktum att det fortfarande finns mycket 

produktion av möbler och komponenter inom Sverige har även importen ökat (Internetkälla 4; 

Maksymets & Lönnstedt 2016). 

 

Figur 3:1 Sveriges produktion, export, import och konsumtion av möbler 

Källa: TMF, Möbelrapport jan-sep 2017  

      

 
      

Figur 3:2 Sveriges produktion fördelad på de största produktgrupperna 

Källa: TMF, Möbelrapport jan-sep 2017  
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3.1.1 Faktorer som utmanar möbelindustrin 
Ledarskap inom avancerad teknik och produktivitetstillväxt samt tillgång till rätt kompetens 

och kvalificerad personal har hjälpt svensk tillverkningsindustri att lyckas med att skifta från 

massproduktion till produktion av varor och tjänster som är avancerade och mer kundanpas-

sade, vilket Sverige är känd för. Detta har även möjliggjorts med en bra kollaboration mellan 

arbetsgivare och fackföreningar som gynnar företag med problemlösning och innovation 

(Teknikföretagen 2015). Eriksson (2016) menar dock att serviceindustrin i Sverige överträffar 

tillverkningsindustrin vilket även artikel av Teknikföretagen (2015) bekräftar där det står att 

en av sex kritiska områden för svensk tillverkningsindustri i framtiden blir att skapa kund-

värde i form av en fysisk produkt som är integrerad med tjänster. Enligt Teknikföretagen 

(2015) finns det alltså sex områden som ses som utmaningar inom tillverkningsindustri, och 

dess är:  

o Miljövänlig produktion med den övergripande utmaningen för Sverige att minimera 

resursförbrukningen och miljöpåverkan av produktionssystem och produkter med en 

effektiv användning av material, lätta strukturer, energioptimering samt avancerade 

metoder för återvinning. 

o Flexibla tillverkningsprocesser där den övergripande utmaningen är att utveckla 

moderna tillverkningsprocesser för framtida produkter. Detta betyder att erbjuda ett 

"oändligt" produktsortiment med hög anpassning men att även samtidigt snabbt kunna 

introducera nya produkter på marknaden.  

o Virtuell produktionsutveckling och simulering med de övergripande utmaningarna 

att kunna konvertera information och data till kunskap och beslutsstöd i virtuella och 

fysiska produktionssystem. Produktutveckling, geometrisk försäkring, material-

testning och produktionslayoutplanering är några exempel på hur detta kan åstad-

kommas. 

o Mänskligt centrerat produktionssystem där utmaningen blir interaktion och samar-

bete mellan människor och avancerad automation för att uppnå hög prestanda. Detta i 

sin tur ställer nya krav på uppdelning av arbetsuppgifter, säkerhet, kognitiv kompe-

tens samt avancerad kommunikation. 

o Produkt- och produktionsbaserade tjänster som nämnt tidigare, där transformat-

ionen av traditionella produkten till serviceintegrerade produkter är avgörande för 

konkurrenskraftig produktion i högkostnadsländer som Sverige är.  

o Integrerad produkt- och produktionsutveckling där utmaningen är att stärka pro-

cesser för produktutveckling och innovation vilket gör att snabb marknadsintrodukt-
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ion av nya produkter samt effektiv användning av tid och resurser blir avgörande för 

den svenska tillverkningsindustrins konkurrenskraft. 

 

Förutom nämnda, följer i nedanstående tabell fler av de riskområden som möbelindustrin står 

inför i dagsläget:  

 

Risker inom möbel-
industrin 

Hur påverkas branschen: 

Ökad konkurrens från 

Asien 
Ökad konkurrens från Asien ökar press på låga priser vilket betyder 

att privatpersoner i Sverige handlar utländska möbler i stor grad på 

grund av att priset på utländska möbler är lägre än på möbler tillver-

kade i Sverige (Internetkälla 5). 
 

Ständig investering i 

FoU behövs 
Trots konkurrensen från Asien måste svenska möbelföretag fortsätta 

att investera i FoU samt behålla kvalitet och hållbarhet för att inte bli 

utkonkurrerade. Eftersom största delen av möbelföretagen inom Sve-

rige är små företag, leder det till svårigheter för dem att satsa på in-

vesteringar (Internetkälla 1; Lindvall 2011). 

Regelverket kring of-

fentlig upphandling 

måste bli grönare 

Det är viktigt att kunna stimulera efterfrågan på hållbart tillverkade 

möbler. Därför anses miljön vara av stor betydelse inom möbelindu-

strin på grund av de krav som kunder ställer då de vill ha hållbara 

möbler (Internetkälla 1; Hammargren, Rödegård & Wretman 2008). 

Stora delar av möbler 

slängs 
Även om det produceras möbler för 23 miljarder SEK om året i Sve-

rige, slängs oftast en fjärdedel av detta. Det är kontorsmöbler vi 

slänger på grund av omorganisering och för att möblerna blir slitna 

eller omoderna. Detta bidrar till stor klimatpåverkan (Internetkälla 2; 

Internetkälla 7). 

Livslång arbetsskada Tunga och besvärliga lyftsituationer är en vardag inom möbelindu-

strin vilket leder till arbetsskador. Ensidigt jobb samt användning av 

vibrerande maskiner har som konsekvens permanenta handleds-, 

axel- och ryggskador (Mirka et al. 2002; Gauthier, Gélinas & 

Marcotte 2012; Paskiewicz & Fathallah 2007). 
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“Single sourcing” Om man använder sig av bara en enda leverantör, finns det stor risk 

att leverantören höjer priserna som i sin tur leder till risk för bristfällig 

tillgång av material samt högt pris av råmaterial (Hammargren, 

Rödegård & Wretman 2008). 

Kulturella skillnader 

och kommunikation 
Eftersom tid är en viktig strategisk faktor, kan då användning av glo-

bala leverantörer ses som en risk eftersom informationsutbytet för-

svåras och missförstånd ökar (Hammargren, Rödegård & Wretman 

2008; Lindvall 2011). 

Växande trend på im-

port 
Trenden på senare tid har visat att globala aktörer [Kina, Chile & 

Brasilien] har påverkat konsumtion och produktion av skogsprodukter 

i hittills ledande länder [USA, Sverige & Tyskland]. Eftersom det idag 

finns så mycket produktion inom Sverige är det viktigt att ständigt 

arbeta med att behålla en sådan möbelindustrins konkurrenskraft, 

annars förflyttas tillverkningen utomlands (Internetkälla 4; Maksymets 

& Lönnstedt 2016). 

Ryktesrisk Den globala konkurrensen om resurser och investeringar har gjort att 

företagsstruktur förändrats drastiskt där material till produktionen 

oftast anskaffas från utlandet. Även hela produktionen flyttas till ut-

landet där i vissa fall arbetsförhållandena är helt oacceptabla, vilket 

bidrar med stor risk till för organisationens rykte (Toscha 2012). 

Tabell 3:1 En översikt över risker och riskområden möbelindustrin står inför idag, egen il-

lustration 

Som det framstår av tabell 3:1 är svensk möbelindustri inte oberörd av nämnda utmaningar 

inom tillverkningsindustri. Några av de största påverkande omvärldsfaktorer är bland annat 

den demografiska utvecklingen i landet, bostadsbyggande, valutakursen men på senare tid 

även en ökad debatt om klimatpåverkan (Nord & Brege 2014). Eftersom miljön anses vara av 

stor betydelse inom möbelindustrin på grund av de olika kraven som kunder ställer för att 

kunna få hållbara möbler (Hammargren, Rödegård & Wretman 2008), finns det enligt Besch 

(2005) existerande miljöproblemen där även konsumtion av kontorsmöbler till exempel krä-

ver en effektivare användning av samma så att utsläppen och avfallsmängden kan minskas. 

Att stora delar av möbler i Sverige slängs bidrar till stor klimatpåverkan, vilket leder till ett 

behov att branschen ställer om till cirkulär ekonomi (Internetkälla 2; Internetkälla 7). Ef-

tersom Sverige är ett av de ledande länder när det gäller generell hållbar produktion som base-

ras på effektiv användning av råvaror, energi och logistik på alla nivåer, blir det alltmer vik-
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tigt med återvinningsbart material (Teknikföretagen 2015). I och med detta finns det ett behov 

även inom möbelindustrin att regelverket kring offentlig upphandling blir grönare. På det sät-

tet kan efterfrågan på hållbart tillverkade möbler stimuleras så att fler företag kan börja jobba 

med cirkulär ekonomi (Internetkälla 1).  

 

Förutom ovan nämnda kritiska områden som svensk tillverknings- och även möbelindustri 

ställs inför finns det även några globala trender som enligt Teknikföretagen (2015) har stor 

inverkan på tillverkande företag i Sverige. Dessa är: hållbarhet och effektiv resursanvändning, 

nya typer av produktion, råmaterialbrist och utveckling av nya avancerade och exotiska 

material, att allt kommunicerar i framtiden, en utmanande demografiutveckling samt kompo-

nenter med mikro- och nanostrukturer. Att globalisering och konjunktur påverkar möbelindu-

stri i Sverige är någonting som har visat sig med tiden för om det går dåligt för kontorsmöbel-

tillverkarna, går det dåligt för deras underleverantörer och vice versa (Internetkälla 6). Nord 

och Brege (2014) samt Lennaárd (2017) menar att den sammanvägda bilden av hela 

trävärdekedjan, inklusive möbelindustrin, är att externa faktorer har påverkat mest företagen 

då de fick arbeta intensivt med effektiviseringsåtgärder för att möjligtvis kunna förbättra sin 

kostnadsposition. Inom svensk möbelindustri har det informationstäta samhället och IT-

revolutionen bidragit till att den tunga stordrifsbaserade industrin ersatts med den digitali-

serade tillverkningen med små och snabba igångsättningskostnader. Den tekniska utveckling-

en är alltså den faktor som har haft störst påverkan på produktionen inom möbelindustrin där 

bättre möjligheter till kvalitetsbedömning efter kundönskemål har bidragit till att företag har 

kunnat öka sin automatiseringsgrad och samtidigt även minskat löneandelen av totala kost-

nadsmassan (ibid.). Nord och Brege (2014) menar dock att utmaningen är utbildad personal 

som kan hantera den nya teknologin, vilket är den begränsade faktor för utvecklingen. Flexi-

bilitet i produkter och kundvalet är vidare någonting som kan hjälpa möbeltillverkare att klara 

av konjunkturen där företagen måste se till att bredda sin produktion och inte tillverka bara de 

produkter som ligger nära ens specialitet (Internetkälla 6). 

 

Under 2015 har importen inom möbelindustrin ökat till 12 % och senaste tio åren har den ökat 

med totalt 42 %, vilket utmanar den framgångsrika möbelindustrin (Internetkälla 4; 

Maksymets & Lönnstedt 2016). Lönnstedt (2016) menar att ytterligare faktor som har stor 

inflytande på möbelindustrin är att konkurrensen från Kina, Chile och Brasilien påverkar kon-

sumtion och produktion av skogs- och träprodukter i Sverige. Den vanligaste förklaringen till 

detta är att lönekostnader är höga i Sverige så produktionen flyttas ut (Internetkälla 6). Även 
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kulturella skillnader samt “single sourcing” är utmaningar som påverkar möbelindustrin ef-

tersom många företag använder sig av globala leverantörer med ett lägre pris på råvaror som 

används inom tillverkning (Wretman 2008). Detta gör att det blir vitalt med en fortsatt stark 

kontroll över materialflödet inom svensk möbelindustri som möjliggör en god spårbarhet till 

möblernas ursprung där även kvalitet gynnar flertalet branscher. I takt med den ökade vikten 

av hållbarhet och effektiv resursanvändning bör kunskapen om trämaterialet och dess egen-

skaper för produkt och affärsutveckling integreras på ett effektivt sätt i olika tillverk-

ningslösningar (Nord & Brege 2014). För att kunna göra detta möjligt är enligt Möbelfakta 

(2016) en riskbedömning av möbeltillverkningen samt de ingående komponenter och materi-

alen gentemot ställda krav grunden i det systematiska arbetet. Möbelfaktas krav på socialt 

ansvar följs genom alla led, från leverantörskedjan och inom den egna verksamheten. 

 

Enligt Teknikföretagen (2015) kommer Sverige år 2030 är Sverige att bli det främsta valet för 

utveckling och produktion av avancerade produkter och tjänster, därför	 är	hantering av de 

olika utmaningar och risker som påverkar möbelindustrin viktigt. Eftersom risktagande i varje 

organisation börjar med dess strategi bör de två inte separeras. Detta för att kunna uppnå or-

ganisationens mål och vision (Arwinge, Olve & Magnusson 2017; Anthony et al. 2014). En-

ligt exempelvis uppdaterad COSO ramverket, bygger riskhanteringen på fem komponenter 

som är relevanta för alla organisationer oavsett deras bransch eller karaktär: styrning och kul-

tur; strategi och målformulering; strategisk genomförande; utvärdering och anpassning samt 

information, kommunikation och rapportering (COSO 2017; se Arwinge, Olve & Magnusson 

2017). Trots detta måste ledningen anpassa dessa komponenter utifrån organisationens speci-

fika förutsättningar, vilket ligger i linje med “contingency theory” (Arwinge, Olve och Mag-

nusson 2017). Fisher (1998) samt Anthony et al. (2014) menar att enligt “contingency theory” 

är användbarhet av olika styrsystem beroende av företagets situation, där även Slociec, 

Kaczorowska och Motyka (2016) skriver i sin artikel att beroende på organisationens bransch 

kan riskbedömningen skiljs åt samt att vissa risker är branschspecifika. Eftersom svensk 

möbelindustri enligt Hultgren & Larsson (2006) bygger på många olika led av tillverkare där 

företagen är både kunder och leverantörer till varandra blir det viktigt att ta hänsyn till många 

olika risker. Müller (2015) menar att även om användningen av riskhanteringsverktyg för att 

utvärdera olika risker inte är ett nytt koncept på något sätt, är det hur det används som oftast 

sätter gränser för dess inverkan på organisationen. Därför är det inom möbelindustrin viktigt 

med exempelvis olika märkningar och certifieringar där Möbelfakta föreställer ett av de mest 

viktiga kvalitetskriterier. Intern kontroll av olika risker blir då essentiellt för tillverkande före-
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tag för att kunna handskas med de olika riskområden som påverkar branschen. Möbelfakta 

(2016) har skapat en guide för socialt ansvar inom möbelindustrin och det blir allt viktigare 

att tillverkande företag i Sverige märker sina produkter med Möbelfakta. Vad detta innebär är 

att på ett systematiskt sätt arbeta med socialt ansvar där bland annat kartläggning, riskanalys, 

uppföljning och förbättringsarbete är viktiga delar som måste följas.  

 

3.2 Risk  
Risk är ett bekant begrepp som har funnits genom alla tider, men när det kommer till affärsli-

vet har det utvecklats under de senaste århundradena (Walker 2014). Den historiska utveckl-

ingen av begreppet risk kan spåras tillbaka till 1500-talet när risken ansågs sig vara en natur-

lig händelse, eller “guds handlingar”, som var ödets resultat (Spira & Page 2003). På den ti-

den menar författarna att riskhantering som man använder idag var i stor grad frånvarande. 

Det var inte förrän 1970- och 1980-talet som riskens karaktär visas på ett väsentligt an-

norlunda sätt (Smith & Fischbacher 2009). Enligt Arwinge, Olve och Magnusson (2017) har 

både statistiker och ekonomer kämpat länge med begreppet risk och vad det innebär. I vissa 

fall tillämpas risken enligt författarna som sannolikheten för förlust där den används för att 

uppskatta förväntad förlust, medan andra gånger tillämpas den som spridning i utfallet som 

kan sedan användas för en rationell analys när ett beslut ska fattas. Enligt Athearn (1971) har 

samtliga definitioner på risk en sak gemensamt, de hänvisar till framtiden. Några av de defini-

tioner på risk är: “Risk is uncertainty of loss”, “Risk is uncertaint about loss”, "Risk is uncer-

tainty as to the occurrence of an economic loss.”, "Risk is measurable uncertainty.”, “Risk is 

the objectified uncertainty regarding the occurrence of an undesirable event.” (Denenberg et 

al. 1984, s. 4; Mehr & Cammack 1961, s.23; Greene 1962; Knight 1921, s.233; Willett 1951, 

ss. 9–10; se Athearn 1971). Enligt Barwise (2014) är risken en egenskap av en händelse, det 

vill säga ett mått på sin konsekvens medan Anderson (2013) skriver om risker som någonting 

som har en negativ effekt där i vårt intresse är att minska sannolikheten till orsakerna av de 

negativa händelserna, eller eliminera dem helt. Vidare skriver författaren att ibland är de mer 

riskfyllda handlingar faktiskt att föredra eftersom de är i vissa situationer klokare. Pritchard 

(2015) förklarar också risken som något bara negativt där han menar att alla risker är oöns-

kade händelser som måste elimineras. 

När rationella beslut ska fattas inom en organisation spelar osäkerhet en viktig roll där den 

bidrar med värdefull information till ledningen (Hopper, Northcott & Scapens 2007). Osäker-

het är en term som är tydligen oftast kopplat till risk där skillnaden mellan två är enligt Power 
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(2007) en fråga om institutionell åtskillnad mellan händelser och frågor som förväntas be-

handlas av ledningen inom organisationen. Författaren menar att osäkerhet förvandlas till risk 

när det anses som ett objekt av ledningssystemet. Med andra ord, när osäkerhet organiseras 

förvandlas det till en “risk” som måste hanteras vidare (ibid.) Arwinge, Olve och Magnus-

son (2017) nämner att när osäkerhet omvandlas till risk leder det som en regel till viktiga dis-

kussioner inom ledningsgrupper. Trots detta väljer författarna att använda termen osäkerhet 

som en mer abstrakt begrepp än risk där de menar att osäkerhet står för viktiga omständighet-

er och deras konsekvenser som är fortfarande främmande för oss. Som en betydelsefull och 

djupgående egenskap i vår omgivning, påvisar vidare risk att det finns ett tydligt förhållande 

mellan beslutsteori och riskteori (Athearn 1971). Enligt klassisk beslutsteori är förväntningar 

av värde nyckeln till förhållandet mellan beslut och teori (Athearn 1971; Arwinge, Olve & 

Magnusson 2017). För att kunna förstå risk på bästa sättet ska man enligt författarna sätta den 

i förhållande till förväntningar vi har. Oavsett hur man ser på risker är de viktiga att ta upp i 

beslutsprocesser där lämplig information ska ges till ledningen (Nilsson & Olve 2013; 

Arwinge, Olve & Magnusson 2017). 

3.2.1 Typer av risker 
Det finns olika typer av risker som idag kan identifieras och deras indelning i olika grupper 

kan hjälpa organisationen att bestämma vilka risker som är avgörande för företaget och som 

måste analyseras och behandlas (Nilsson och Olve 2013; Arwinge, Olve & Magnusson 2017). 

I tabellen nedan finns en översikt över olika risker ett företag ställs inför:  

TYPER AV RIS-
KER: 

KÄLLOR: 
EXEMPEL PÅ OLIKA TYPER AV RISKER ENLIGT 
KÄLLOR: 

Strategiska risker 

Kaplan och Mikes (2012); 

Arwinge, Olve och Mag-

nusson (2017); Andersen 

och Schrøder (2010); Stoel, 

Ballou och Heitger (2017) 

Felaktiga strategiska beslut, konkurrenter flyttar, nya 

regler införs, politiska händelser, sociala förändring-

ar, utveckling av ny teknologi, styrning, företagsmål, 

affärsmodeller, anskaffning av ny kapital, samt pla-

nering av styrelseledamöters medlemmar. 

  
 

Externa risker 

Kaplan och Mikes (2012); 

Anderson (2014); Karanja 

(2017); Horcher (2005); 

Hampton (2015) 

Förändringar i växelkursen, statlig reglering, politiska 

och naturliga katastrofer, stora makroekonomiska 

förändringar, risk för bedrägeri av externa parter 

(konkurrensmiljö, ekonomiska faktorer, rättsakter 

samt andra externa källor). 
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Operativa (inter-
na) risker 

Stoel, Ballou och Heitger 

(2017); Anderson (2013); 

Lindvall (2017); Horcher 

(2005); Arwinge, Olve och 

Magnusson (2017); Ander-

sen och Schrøder (2010); 

Blunden och Thirlwell 

(2010) 

Tillgänglighet, utbud och drift av anställda, bedrägeri, 

olika fel i systemet, rykte, organisationens förmåga 

till förändring, interna processer, anställningsretent-

ion, IT, ansvar, fysisk skada, juridiska exponeringar. 

  
 

Finansiella risker 

Arwinge, Olve och Mag-

nusson (2017); Horcher 

(2005); Arwinge, Olve och 

Magnusson (2017); Nilsson 

och Olve (2013); Spira och 

Page (2003); Hampton 

(2013) 
 

Kreditrisker, försäkringsrisker, likviditetsrisker, mark-

nadsrisker, investeringsrisk, valutarisk, kassaflödes-

risk, skuldridrisk, hypotekarisk, värderingsrisk, olika 

finansiella exponeringar ett företag väljer direkt eller 

indirekt, risker som uppkommer på grund av olika 

transaktioner ett företag har med andra organisat-

ioner (kunder, leverantörer, konkurrenter), risker som 

uppkommer på grund av företagets exponering för 

olika förändringar (marknadspriser, räntor, växelkurs, 

råvaror), förhållande mellan företagets skulder och 

dess egna kapital, inköp och försäljning, lån. 

  
 

Bransch- och 
företags- 
specifika risker 

Iverson (2013); Nilsson och 

Olve (2013); Arwinge, Olve 

och Magnusson (2017) 

Ökning av utländska investeringar, branscher påver-

kas av globala villkor, företagets kapital, beroende-

graden av olika marknader. 

  
 

Hållbarhetsrisker 

Toscha (2012); Bormane, 

Škiltere och Batraga 

(2017); Mirka et al. (2002); 

Gauthier, Gélinas och 

Marcotte (2012); 

Paskiewicz och Fathallah 

(2007) 

Miljömässiga, mänskliga rättigheter, arbetsmiljö, 

etiska risker. 

Tabell 3:2 En sammanfattande tabell över nämnda risker, egen illustration 
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3.3 Risk Management 
Risk är ett bekant begrepp som har funnits genom alla civilisationen, men när det kommer till 

Den ekonomiska kollapsen inom finanssektorn, finansiella skandalerna och medföljande glo-

bala ekonomiska krisen på 1990-talet var en markör av tydliga misslyckanden av beslut- och 

ansvarsskyldighet inom ekonomistyrningen (Spira & Page 2003). Detta gjorde att fokus på 

riskhanteringen har blivit en viktig del när det gäller precisering av ansvaret för organisation-

ens ledning (Smith & Fischbacher 2009). Enligt Kaplan och Mikes (2016) är riskanalyser, 

känslighetsanalyser, riskkartor, scenarioplanering och riskaptitdiagram viktiga komponenter i 

ett företags riskhanteringspraxis, dock kan de inte ersätta ledningsomdömen. Därför, för att 

kunna identifiera och bedöma risker och sedan fatta rätta beslut, ska de olika modeller enligt 

författarna kombineras med analytiska, djupgående och noggranna diskussioner mellan led-

ningen och medarbetarna. Att det är viktigt att ledningen ska få rätt information när ett beslut 

ska fattas (Nilsson & Olve 2013; Arwinge, Olve & Magnusson 2017) lyfter upp det som 

Athearn (1971) skriver i sin artikel, att det finns en tydlig relation mellan beslutsteorin och 

riskteori. 

Riskhanteringen handlar i huvudsak om att arbeta effektivt i en osäker och riskabel värld så 

att företaget ska kunna få ett bättre resultat (Anderson 2014). Även Andersen och Schrøder 

(2010) argumenterar att det är essentiell för företaget att effektivt hantera de olika risker som 

uppkommer. Med en ny syn på den globala risken sedan 1990-talet, och i enlighet med grund-

läggande finansteorin som säger att avkastningen på tillgångar alltid är i förhållande till risker, 

argumenterar Power (2007) att riskhanteringen blev en viktig del av ett företags värderings-

process samt att den har blivit en mycket standardiserad metod som hjälper organisationer att 

identifiera risker de står inför. I och med att företagen möter mängder olika risker på grund av 

den globala affärsmiljön, kan vissa risker med positiva konsekvenser utnyttjas (Karanja 

2017). Å annan sida, om företaget misslyckas att identifiera och bedöma dessa risker kan de 

ha negativa konsekvenser på företagets strategiska, taktiska, operativa och externa verksam-

heten, menar vidare författaren. Även om det är omöjligt att kunna identifiera alla möjliga 

risker i framtiden, kan en uppsättning av olika scenarion hjälpa till att organisationen kan pla-

nera och hantera dessa risker på bästa möjliga sätt som gynnar företaget (Anderson 2014). 

Författaren menar att ett företag kan överväga både sannolikheten samt konsekvenser av olika 

riskhändelser för att på ett effektivt sätt kunna hantera risker.  Därför har riskhantering växt 

fram som ett mycket omdiskuterat ämne ändå sedan efter andra världskriget (Nilsson och 

Olve 2013). 



Sida 39 av 120 
 

Viscelli, Hermanson och Beasley (2017) och Müller (2015) argumenterar att det ultimata syf-

tet med en effektiv riskhanteringsprocess är att stärka organisationens förmåga att identifiera, 

hantera samt övervaka risker som kan påverka organisationens förmåga att uppnå sina cen-

trala mål. Enligt Gjerdrum och Salen (2010) samt Kaplan och Mikes (2012) är riskhanterings-

ramverket avsett att anpassa sig till varje organisations särskilda behov och struktur. Kaplan 

och Mikes (2012) menar vidare att varje organisation borde ha öppna riskdiskussioner för att 

hantera de risker som går att förebygga, vilket på grund av kognitiva företeelser man inte gör 

förrän det är för sent. Därför bör riskhanteringsprocessen enligt Viscelli, Hermanson och Be-

asley (2017) vara ett viktigt strategiskt verktyg som ska hjälpa ledningen att effektivt hantera 

och övervaka risker som kan påverka, både positivt eller negativt, företagets affärsmodell och 

strategiska initiativ. 

Mikes (2009) menar att riskhanteringen är ett strategiskt styrsystem där den tillämpas för att 

försäkra åstadkommande av organisationens mål. Författaren menar då att ledningen måste 

skapa planer för hur kontrollen över risker ska tas över. Att använda sig av ett riskhanterings-

system kommer inte bara att hjälpa företaget att minska negativa risker utan även göra det 

möjligt att satsa på de risker som ger högre belöning (Kaplan & Mikes 2012). Att lyckas iden-

tifiera, bedöma, mildra och utnyttja viktiga risker i tid kan förhindra att katastrofala effekter 

påverkar organisationens strategiska, taktiska, interna och externa verksamhet (Karanja 2017). 

Ett problem dock med riskhanteringen är enligt Müller (2015) att många företag och anställda 

har svårigheter att förstå sannolikheter med risker vilket leder till att vissa risker uppskattas 

som större än de borde och tvärtom, vilket kan påverka organisationen negativt. Ytterligare 

problem med riskhanteringen enligt Toscha (2012) är att implementering av systematisk risk-

hanteringsprocess är en svår uppgift som ibland kan ta flera år för vissa organisationen. Där-

för krävs det enligt författarna, förutom stöd och vilja från ledningen, även bra argument till 

varför ledningen ska investera resurser i ett sådant initiativ. Att jobba proaktivt med riskhante-

ringen och alltid blicka framåt är av stor betydelse för verksamheter så att negativa risker kan 

reduceras eller elimineras, menar Nilsson och Olve (2013).  

Ett företags styrning består av olika delar där man fattar beslut på strategisk, taktisk samt ope-

rativ nivå. För att fatta rätta beslut på varje nivå behövs adekvat information (Nilsson & Olve 

2013). Eftersom hantering av risker sker på olika nivåer inom företaget, vid prioritering delas 

dem i olika risktyper enligt organisationens nivå, alltså strategisk, taktisk samt operativ 

(Arwinge, Olve & Magnusson 2017). På liknande sätt menar Hampton (2015) att riskhante-

ring sker i olika områden, där författaren pratar om strategisk, finansiell samt operativ risk-
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hantering. Det finns olika beskrivningar av hur riskhanteringsprocessen går till, men de flesta 

innehåller samma steg (Andersen & Schrøder 2010; Arwinge, Olve & Magnusson 2017; 

Smith & Fischbacher 2009; Iverson 2013; Bonham 2008): identifiera risker, analysera och 

värdera risker, hantera risker (åtgärd), kommunicera risker samt följa upp och granska risker.  

3.3.1. Strategisk riskhantering  
Strategisk risk är enligt Kaplan & Mikes (2012) risk som ett företag tar frivilligt för att gene-

rera bättre avkastning medan Arwinge, Olve och Magnusson (2017) menar att felaktiga stra-

tegiska beslut ibland kan räknas som risker som exempelvis är kopplade till dåliga strategi-

processer eller strategiinnehåll. Strategiska risker är enligt Kaplan & Mikes (2012) samt Nils-

son och Olve (2013) inte ovälkomna, till skillnad från risker som kan förebyggas. Detta för att 

ett företag som förväntar sig hög avkastning måste ta större risk. På så sätt blir det extremt 

viktigt för företaget att hantera strategiska risker på ett bra sätt för att möjligtvis fånga upp en 

bättre vinst (Kaplan & Mikes 2012). För att kunna uppnå effektiva beslut samt bättre resultat 

måste organisationen göra sig bekant med beteendefenomen, organisationskultur samt alterna-

tiva strategiska åtgärder för att kunna öka sin kraft att motstå strategiska risker som uppkom-

mer (Andersen & Schrøder 2010; Stoel, Ballou & Heitger 2017). Enligt Andersen och 

Schrøder (2010) måste ett företag ha fullständig koll över viktiga företagsrisker som i sin tur 

tar hänsyn till olika strategiska exponeringar. Kaplan och Mikes (2012) menar att strategiska 

risker inte kan hanteras med en regelbaserad kontrollmodell, utan organisationen borde ut-

forma ett riskhanteringssystem som ska förbättra dess förmåga att hantera risker. Ett sådant 

system borde enligt författarna inte stoppa företaget från att ta riskabla steg, utan tvärtom, ett 

sådant system skulle hjälpa företaget att uppnå högre belöning. 

Strategiska beslut som berör organisationens affärsidé och strategi handlar om organisation-

ens riktning och omfattning. Behövd information för denna nivå är efterfrågan, konkurrenter 

och teknologi bland annat (Nilsson & Olve 2013). Strategisk riskhantering omfattar fem olika 

steg som förklaras kort i Figur 3:3 nedan. 
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Figur 3:3 Strategisk riskhantering, egen illustration 
Källa: Hampton (2015, s 79)  

3.3.2 Taktisk och finansiell riskhantering 
Taktisk styrning är ettårsstyrning som handlar om beslut angående verksamhetsplanering, 

budgetering och prognoser. På denna nivå tas viktiga beslut som gäller exempelvis organisat-

ionens finansiering, kapacitetsförändringar, soliditet, lönsamhet samt likviditet. Behövd in-

formation för att fatta rätta beslut på taktisk nivå är organisationens marknadsandel, mark-

nadstillväxt samt pris- och kostnadsutveckling (Nilsson & Olve 2013). På grund av olika fi-

nansiella exponeringar ett företag väljer direkt eller indirekt, uppkommer det olika finansiella 

risker som påverkar organisationen samt driver den i riktning mot potentiell vinst eller förlust 

(Arwinge, Olve & Magnusson 2017; Horcher 2005). Arwinge, Olve och Magnusson (2017) 

samt Hampton (2013) diskuterar finansiella risker däribland kreditrisker vilket är risker en 

bank tar på grund av kundens ändrade kreditvärdighet. Likviditetsrisker är ytterligare ett ex-

empel på finansiella risker som betyder att företagets betalningsförmåga kan ändras. Sedan 

nämner författarna marknadsrisker som uppkommer på grund av modifierade marknadsvill-

kor. Nilsson och Olve (2013) pratar vidare om finansiella risker som ett förhållande mellan 

företagets skulder och dess egna kapital där risker beror på skuldandelen av främmande kapi-

tal företaget är finansierad med.  

Enligt Hampton (2013) är riskhantering på denna nivå en ganska stor uppgift som handlar om 

att täcka alla de komponenter som är unika för finansiering av organisationens tillgångar, in-

klusive operativa och strategiska risker. Att ta risker är grundläggande för att verksamheten 

ska uppnå en vinst, menar Spira och Page (2003). Det som är dock viktigt enligt författarna 
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för finansiella risker är att dessa måste hanteras i form av olika finansiella rapporteringar, 

intern kontroll samt revision.  

3.3.3 Operativ riskhantering 
På grund av det faktum att riskens inflytande på företaget beror på riskens specifika typ är det 

förutom strategiska risker de operativa som är mest viktiga (COSO 2014; se Stoel, Ballou & 

Heitger 2017). Anderson (2013) menar att dessa även kallas för interna risker och att företaget 

kan utöva en viss kontroll över dem. Operativ styrning handlar enligt Nilsson och Olve (2013) 

om att fatta dagliga beslut angående produkter som ska tillverkas och säljas. Hampton (2013) 

menar att det handlar om att dagligen hantera risker som gäller exempelvis intern kontroll, 

internrevision samt överensstämmelse med lagar och förordningar. Enligt författaren är det 

viktigt att ha regelbundna kontroller över kostnader, processer och ledning. På det sättet kan 

företaget identifiera svagheter i tid för att sedan kunna hantera dem på ett sätt som gynnar 

företaget (ibid.).  

Att kunna hantera operativa risker måste ett företag enligt Horcher (2005) ha en tydlig finan-

siell riskhanteringspolitik samt dokumentation av densamma.  Vidare menar författaren att en 

lämplig riskövervakning samt uppdelning av uppgifter behövs, men inte minst tillsyn till ade-

kvat information, inklusive administrativa funktioner och interna revisioner. På så sätt ska 

organisationen se till att aktiviteterna stämmer överens med företagets politik (ibid.). Ett före-

tag borde kunna ha koll över de interna riskerna med hjälp av regler och rapportering. På det 

sättet kan företaget genomföra effektiva operativa kontroller (Horcher 2005; Arwinge, Olve & 

Magnusson 2017).  

3.4 Riskhanteringsprocess 
Det finns olika beskrivningar av hur riskhanteringsprocessen går till, men de flesta innehåller 

samma steg (Andersen & Schrøder 2010; Arwinge, Olve & Magnusson 2017; Smith & Fisch-

bacher 2009; Iverson 2013; Bonham 2008) (se Figur 3:4). 
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Figur 3:4 Riskhanteringsprocess, egen illustration 

3.4.1 Identifiera risker  
Det första steget inom riskhanteringen är att identifiera de riskområden ett företag har när det 

gäller potentiella förluster och möjligheter (Andersen & Schrøder 2010). Eftersom det finns 

diverse riskhändelser som har olika sannolikhet och konsekvens på företaget bör dessa identi-

fieras till rimligaste mån (Anderson 2014; Arwinge, Olve & Magnusson 2017). Detta kommer 

att ge företaget en bättre förståelse om hur olika händelser kan påverka verksamheten i dess 

strävan att uppnå långsiktiga mål (Andersen & Schrøder 2010). Även Mikes (2009) argumen-

terar att riskhantering bör tillämpas i syfte för att identifiera potentiella händelser som kan 

påverka verksamheten och för att vidare föra dem till beslutsfattande på hög nivå. Eftersom 

det är svårt att förutspå vilka risker kan ha negativa respektive positiva konsekvenser på före-

taget, kan företaget använda sig av strategisk analys, scenarioplanering samt SWOT analysis 

(“Strength, Weakness, Opportunity, Threat”), menar Andersen och Schrøder (2010). Hampton 

(2013) menar att vid identifiering av risker betyder positiva risker möjlighet medan negativa 

risker betyder förlust. 

3.4.2 Analysera och värdera risker 
Efter att ha identifierat risker är nästa steg inom riskhanteringsprocessen att analysera samt 

värdera de risker man identifierat så att man kan förstå dem bättre vilket underlättar organisat-

ionen att prioritera de risker som är mer väsentliga att titta på (Arwinge, Olve & Magnusson 

2017). Hutter and Power (2005a; se Power 2007) menar att de risker som en organisation 
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identifierar tas aldrig som givna, utan de måste tolkas samt samordnas. Enligt Iverson (2013) 

bör varje aspekt av styrningen övervakas och utvärderas på ett lämpligt sätt så att eventuella 

problem kan identifieras tydligt samt effektiva lösningar nås. 

 

Om det saknas tillräckligt med information kan den också inkluderas som osäkerhet i riskana-

lysen, menar Anderson (2013). Andersen och Schrøder (2010) hävdar att organisationer kan 

använda sig av enkla analysmetoder, inklusive scenarioanalyser och datorsimuleringar, för att 

analysera identifierade risker samt jämföra deras resultat med företagets mål för att kunna 

avgöra om identifierade risker är kritiska för företaget. Författarna menar vidare att dessa tek-

niker kan öka medvetenheten om olika riskfaktorer inom företaget. Arwinge, Olve och Mag-

nusson (2017) nämner så kallad “heat-map” som kan användas för att illustrera riskers bety-

delse för företaget. Eftersom företagen har knappa resurser som måste tas hänsyn till, en prio-

ritering av risker måste göras. Att prioritera risker betyder att man multiplicerar riskens kon-

sekvens med dess sannolikhet vilket kommer att ge svar vilka risker är av hög prioritet samt 

vilka kan man accepter (ibid).  

3.4.3 Hantera risker (beslut om åtgärd)  
Efter att företaget har identifierat samt analyserat och värderat risker väsentliga för företaget, 

är det dags att fatta beslut om deras åtgärder, det vill säga hantera risker (Arwinge, Olve & 

Magnusson 2017; Iverson 2013). Detta stödjer även Andersen och Schrøder (2010) där förfat-

tarna menar att efter att ha använt sig av olika scenarier för att diskutera risker, ska företaget 

bestämma över fler taktiska och operativa planer som stödjer strategin. Vidare vilken typ av 

riskbehandling ett företag ska bestämma sig för beror på riskbedömningen man gör samt på 

riskhanteringsramverken ett företag väljer (Arwinge, Olve & Magnusson 2017). Om organi-

sationen har dålig prestationsmätning samt övervakning av dess egna processer och risker 

kommer det att hindra beslutsfattarnas förmåga att effektivt hantera samma. Därför är det av-

görande med rapportering av information till styrelsen för att den effektivt ska kunna hantera 

risker (Iverson 2013). Även Hampton (2013) menar att kunna definiera ett problem och risk 

på rätt sätt gör det möjligt för företaget att hantera risker på ett effektivt sätt. 

3.4.4 Kommunicera risker  
Riskinformation ska enligt Arwinge, Olve och Magnusson (2017) samt Selim och McNamee 

(1999; se Spira & Page 2003) kommuniceras både intern inom organisationen men även ex-

ternt till företagets omgivning och intressenter. Iverson (2013) menar att det är viktigt att vä-
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sentlig information ska kommuniceras till ledningen så att eventuella problem kan identifieras 

i tid vilket leder till effektiva lösningar. Även Arwinge, Olve och Magnusson (2017) menar 

att utifrån strategiskt perspektiv är det avsevärt viktigt för företaget att kommunicera risken i 

tid. Då kan man enligt författarna använda sig av olika verktyg som exempelvis “key risk in-

dicators” eller “risk maps” (“dashboards”) så att ledningen ska på ett effektivt sätt kunna 

framföra en rimlig bild över företagets risker, deras trender och utvecklingen. Andersen och 

Schrøder (2010) argumenterar att det finns stora fördelar med att skapa ett “gemensamt 

språk” inom företaget då kommunikation underlättas vilket säkerställer ett mer konsekvent 

sätt att betrakta och analysera risker i hela organisationen. På det sättet skapas en förståelse 

inom organisationens alla nivåer vad är den strategiska situationen samt vad är den framtida 

riktningen för företaget (ibid.). 

3.4.5 Följa upp och granska risker  
Det sista, men inte mindre viktiga steget inom riskhanteringsprocessen, är att följa upp samt 

granska de identifierade risker (Arwinge, Olve & Magnusson 2017) där tanken enligt Bonham 

(2008) är att reducera de negativa risker som uppkommer. Woods (2009) menar att uppfölj-

ning av riskhanteringssystemet ät viktig för att förbättringar kan ske. Författaren menar vidare 

att organisationen borde göra regelbundna riskbedömningar samt övervakningar av de hand-

lingsplaner man har inom företaget, vilket borde vara i linje med “contingency theory” där 

riskhanteringsprocessen bör utformas utifrån företagets sammanhang. Även Hampton (2015) 

påpekar att organisationen borde följa upp samt övervaka resultaten så att justeringar kan gö-

ras efter behov.  

3.5 Riskhanteringsramverk 
Idag finns det tre huvudramverken inom riskhantering som används mest av industriföretagen, 

och dessa är COSO, 2004 ERM Framework (COSO, 2004), ISO 31000: 2009 ERM 

Framework (ISO 2009) som uppdaterades våren 2018 samt FERMA (Karanja 2017; Andersen 

& Schrøder 2010). Vidare i texten kommer de tre standard riskhanteringsramverken att besk-

rivas samt deras för- och nackdelar lyftas fram.  

3.5.1 COSO 
The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) som eta-

blerades 1985 är ett gemensamt handlingskraft skapad från fem privata sektorns organisation-

er: American Accounting Association (AAA), American Institute of Certified Public Ac-
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countants (AICPA), Financial Executives International (FEI), The Association of Accountants 

and Financial Professionals in Business (IMA) samt The Institute of Internal Auditors (IIA) 

(COSO 2017; The Institute of Internal Auditors 2012). Den övergripande avsikten med risk-

hanteringen är att skänka företaget rimlig säkerhet grundad på riskaptit, kontroller, rapporte-

ring samt överensstämmelse med lagar och förordningar i landet så att företaget kan uppnå 

sina uppsatta mål (Hardy 2014). Tanken med COSO ramverket är att tillhandahålla ledningen 

med vägledning inom riskhantering, internkontroll samt kamp mot bedrägeri (COSO 2017). 

Med fokus på bolagsstyrning, etiska metoder samt intern kontroll är COSO´s mål enligt IIA 

(2012) att förbättra kvaliteten på organisationens finansiella rapportering.  

Enligt Moeller (2014) är internt kontrollsystem vital för affärsutveckling samt hantering av 

risker vilket i sin tur bidrar till bevarandet av företagsvärdet. Det första någonsin COSO ram-

verket, “Internal Control — Integrated Framework”, publicerades 1992 med fokus på intern 

kontroll (COSO 2017). Sedan COSO´s uppdatering av intern kontroll 2013 har ramverket 

blivit en standard i bedömningen av internkontrollens effektivitet, menar Graham (2015). År 

2004 publicerades COSO “Enterprise Risk Management — Integrated Framework” med fo-

kus även på extern kontroll (Schiller & Prpich 2014). Nyligen har ramverket uppdaterats samt 

publicerats 2017 under namnet "Enterprise Risk Management — Integration with Strategy 

and Performance". Ramverket lyfter nu fram vikten av att organisationer borde överväga ris-

ken både i strategin och körprestanda (COSO 2017). Fudalinski (2015) menar att ramverket 

som presenteras i form av en kub (se Figur 3:5) innebär en process som identifierar potentiella 

negativa händelser som kan påverka företaget där den risk som upprätthålls inom de över-

enskomna gränserna bör säkra organisationens måluppfyllelse. Enligt Hardy (2014) ställer 

COSO ramverket större ansvar i styrelsen mer än något annat ramverk, vilket i sin tur kräver 

att styrelsen förutom att stödja riskhanteringen blir också direkt involverad i riskhanterings-

processen. 
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Figur 3:5 Bild som visar COSO ramverket 
Källa: Hardy (2014, s 138) 

Ramverket som är avsett att hjälpa organisationer både utveckla och upprätthålla system för 

intern kontroll innehåller fem komponenter för intern kontroll: kontrollmiljö, riskbedömning, 

kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt övervakning. Vidare består standar-

den av tre mål för intern kontroll: verksamhet, rapportering och överensstämmelse (Janvrin et 

al. 2012). Att organisationer integrerar intern kontroll som en del av företagets styrsystemet 

underlättar riskhanteringen (Moeller 2014). Detta måste fullbordas samt aktivt övervakas av 

ledningen för att företaget ska uppnå sina mål men samtidigt utnyttja möjligheterna och mot-

verka hot som uppkommer (ibid.). Med en önskan att vara ett allomfattande och brett ramverk 

som kan används av alla företag, både icke-vinstdrivande såväl som offentliga och privata 

vinstdrivande företag, är denna standarden för komplex och bred (Bowling & Rieger 2005). 

En kvantitativ studie gjort av Klamm och Watson (2009) visar svagheter med COSO ramver-

ket där dess komplexitet påverkar rapporteringssäkerheten. Studien visar att tillförlitlighet av 

rapporteringen påverkas av standardens omfattning negativt vilket ställer till styrproblem med 

kontrollmiljö, riskbedömning, och övervakning i sin tur. Även Olsson & Olsson (2017) har i 

sin empiriska studie konstaterat att det finns specifika risker som är unika för verksamheter, 

där de operativa riskerna spelar stor roll. På den fronten anser författarna att exempelvis 

COSO ramverket brister och inte är tillämpbar till ett företags specifika situation. Vidare ar-

gumenterar Bowling och Rieger (2005) COSO:s ram för intern kontroll utan att ge den någon 

stor entusiasm. Författarna menar att modellen, som ser ut som ett färgstarkt “Rubiks Cube®-

pussel”, var inte ett enkelt koncept att förstå eller genomföra vilket förklarar dennes lång-

samma upptagning före 2002. Utan någon vägledning kommer ramverket sannolikt att bidra 
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med brist på inledande fokus och förståelse för de många komponenter och relationer. Detta 

betyder att modellens inneboende komplexitet och definitionen skapar stort arbete för konsul-

ter att kunna hjälpa organisationer att genomföra modellen och realisera fördelarna. Fuda-

linski (2015) argumenterar att faktum att standarden inför mycket byråkrati inom företaget ger 

inte för mycket utrymme till fri tolkning, vilket kan ses både som en nackdel men även som 

något som positivt kan påverka företagsledningen. Trots detta anser författaren att sättet att 

presentera riskhanteringsprocessen i en kub verkar vara omfattande och mycket detaljerad. 

3.5.2 ISO 31000:9000 
ISO 31000:9000 riskhanterings ramverket är en oberoende samt icke-statlig internationell 

organisation med medlemskap i 161 nationella standard organ som används inte för certifie-

ringsändamål, utan som en vägledning för interna eller externa granskningsprogram (Internat-

ional Organization for Standardization 2017). ISO 31000 skapades av en arbetsgrupp bestå-

ende av expertismedlemmar från 28 länder som med hjälp av kunskap från många specialist-

organisationer vägledde utvecklingen av standarden. Standarden erbjuder lösningar och inno-

vationer till olika organisationer och kan användas av varje typ eller storlek av organisationen 

(Gjerdrum & Salen 2010; Hardy 2014; International Organization for Standardization 2017; 

Prudy 2010). Vidare syftar standarden till att vara till nytta för alla chefer, oavsett operativa 

eller finansiella riskhanterare eller projektledare (ibid.). 

Alla individer och organisationer måste på en konsekvent och pålitlig grund göra säkra och 

balanserade beslut om risker som måste hanteras, menar Purdy (2010). Även om COSO enligt 

Karanja (2017) är ett av de mest använda riskhanteringsramverken menar Hardy (2014) att 

vissa organisationer föredrar ISO 31000:2009. Efter att ISO 31000:2009 Risk Management 

Principles and Guidelines publicerades den 15 november 2009, har många företag inom både 

privat och offentlig sektor som använt sig av COSO insett att COSO var ett begränsat verktyg 

när det gäller intern- och externkontrolls effektivitet (Hardy 2014). Författaren menar att det 

som organisationer behövde var ett proaktivt förvaltningsverktyg som grundar sig på riskba-

serat beslutfattande, vilket COSO inte var. Sedan februari 2018 finns det ett reviderat ram-

verk, ISO 31000:2018, Risk management – Guidelines, som erbjuder principer, ramar samt en 

process för hantering av risker (se Figur 3:6). Ramverket kan användas av alla organisationer 

oavsett storlek, aktivitet eller sektor (ibid.) 
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Figur 3:6 Bild som visar ISO 31000:2009 ramverket 
Källa: Hardy (2014, s135) 

ISO 31 000:2009 är inte avsedd för certifiering, utan avsikten med standarden är att den ska 

användas som tillvägagångssätt och stöd för standarder som behandlar särskilda risker eller 

sektorer (Leitch 2010; SIS 2009). Enligt Prudy (2019) handlar standarden om att utveckla en 

förståelse för varje risk som uppkommer, vilka är dess konsekvenser och sannolikheten för 

dessa konsekvenser. Med hänsyn till detta krävs förståelse och hänsyn till effekten och tillför-

litligheten hos befintliga kontroller och eventuella kontrollhål inom organisationen. Gjerdrum 

och Salen (2010) argumenterar att alla organisationer rekommenderas att utveckla en ram som 

integrerar processer för riskhantering, rapportering och ansvarighet i organisationens strategi. 

Detta i sin tur innebär att riskhanteringsprocessen blir en aktiv del av företagets ledning, pla-

nering, rapportering, politik, värdering samt kultur (ISO 31000:2009, se Gjerdrum & Salen 

2010). 

Enligt Swedish Standard Institute (2009) finns det både för- och nackdelar med ISO 

31000:2009 ramverket. Det menas att med en implementerad riskhanteringsramverk kan or-

ganisationen exempelvis bidra till proaktiv styrning, förbättrad krav- och måluppfyllelse, ef-

fektivare tilldelning och användning av resurser, förbättrad rapportering och tillsyn inom före-

taget, förbättringar avseende hälsa, säkerhetsprestanda och miljöskydd samt ett ökat förtro-
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ende hos intressenter.  Även om denna internationella standard ger allmänna riktlinjer finns 

det även nackdelar med den. Ramverket är inte avsedd till att bidra med identisk riskhantering 

i alla företag. Eftersom varje företag har specifika mål, struktur, drift, processer, kontext, 

olika funktioner och projekt, produkter eller tjänster, tillgångar samt andra skiljaktiga rutiner 

gör att hänsyn till de bör tas när man utformar och implementerar riskhanteringsplaner och 

ramverket (ibid.). Vidare har studien gjort av Leitch (2010) visat endast svagheter i standar-

den. Exempelvis betonar standarden upprepade gånger att riskhanteringen ska vara integrerad 

på alla nivåer inom organisationen, vilket är en viktig punkt, men enligt författaren finns det 

inte någon specifik vägledning om hur detta kan göras (ibid.).  

Även om ISO 31 000:2009 kan hjälpa organisationer med att öka sannolikheten för att uppnå 

sina mål, förbättra identifieringen av hot och möjligheter samt effektivt fördela och använda 

resurser för riskhantering (ISO 2018) argumenterar Leitch (2010) att standarden är en besvi-

kelse. Författarens uppfattning om ramverket är den är oklar, att den leder till ologiska beslut 

om den följs, att den är omöjligt att följa samt att den inte är matematiskt baserad vilket bety-

der att den säger lite om sannolikhet, data och modeller som anses viktiga enligt standarden 

(ibid.). Trots förbättringar och tydligare principer, som bland annat att det är ledningens an-

svar att integrera riskhanteringen i verksamheten, betoning på riskhanteringens iterativa me-

tod samt större fokus på en öppen och anpassningsbar systemmodell, innebär även det uppda-

terade ramverket ISO 31 000:2018 vissa nackdelar. Standarden är inte specifikt utformad för 

någon speciell bransch eller sektor, vilket gör att den blir för generell och måste anpassas till 

företagets specifika behov (SIS 2018). 

3.5.3 FERMA 
Förutom de två vanligaste ramar för riskhantering, COSO och ISO 31000, finns det ytterligare 

en till riskhanteringsramverk, nämligen Federation of European Risk Management Associat-

ion (FERMA) (Karanja 2017). Enligt FERMA (2017) handlar ramverket om riskhanterings-

arbete på europeisk nivå. Hardy (2014) nämner att FERMA skapades av ett team som i stort 

sätt består av brittiskbaserade medlemmar inom riskhanteringsorganisationer. Författaren me-

nar att standarden är en strategisk process som börjar med organisationens övergripande mål-

sättning genom identifiering, utvärdering och begränsning av risker för att slutligen överföra 

vissa av de riskerna till ett försäkringsbolag (se Figur 3:7). Enligt Fudalinski (2015) verkar 

det inom ramverket vara viktigt att uppmärksamma vikten av internrevision i alla skeden av 

riskhanteringsprocessen, från riskidentifiering till riskrapportering och övervakning.  
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Figur 3:7 Bild som visar FERMA ramverket 

Källa: Hardy (2014, s 141) 

FERMA’s vision är en värld där riskhantering är inbäddad i organisationens affärsmodell och 

organisationskultur (FERMA 2017). Standarden framhäver uppfattningen att det i någon risk-

relaterad omständighet finns både möjligheter till nytta men också till hot mot organisationens 

framgångar där risken definieras som en kombination av sannolikhet och konsekvens för en 

händelse (Hardy 2014). Vidare förutsätter FERMA standarden en övergång från strategiska 

antaganden till de taktiska och operativa där främjande av effektivitet bör ske på varje nivå i 

organisationen. Eftersom riskhanteringsprocessen är inbyggd i ledningssystem måste den 

även integreras som en del av organisationskultur, vilket inkluderar att fastställa ansvar för 

riskhantering som en del av arbetsbeskrivningen för chefer och anställda för att kunna främja 

operativ effektivitet på alla nivåer (Hardy 2014; Fudalinski 2015). Detta betyder att effektivi-

teten kan erhållas genom en förbättrad beslutsprocess och specifikationer av prioriteringar 

som gör att graden av osäkerhet samt möjligheten för oönskade händelser förbättras. Även om 

standarden möjliggör anpassning av lösningar för risktagande i organisationer, kräver den 

kunskap och sökning efter företagsspecifika lösningar (ibid.).  
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3.5.4 För och nackdelar med standardramverken för riskhantering 

 

Tabell 3:3 En sammanfattande bild som visar för- och nackdelar av de olika ramverken, egen 

illustration 

Ett ramverk som ställer större krav på att styrelsen är involverad i alla steg av riskhanterings-

processen är COSO. Detta bidrar i sin tur till bättre intern kontroll som är viktig för affärsut-

veckling men även till bibehållandet av företagsvärdet. Även en förbättrad kvalitet på organi-

sationens finansiella rapportering är ett mål som COSO har (IIA 2012; Hardy 2014), har 

många företag som redan använde sig av COSO insett att ISO 31 000:2009 ramverket erbju-

der ett bättre proaktivt styrverktyg för intern- och externkontrolls effektivitet (Moeller 2014; 
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Hardy 2014). Med rapportering och ansvar som är kopplade till företagets strategi bidrar ram-

verket enligt Gjerdrum och Salen (2010) en riskhanteringsprocess som är en aktiv del av led-

ningen och företagets kultur. Även FERMA ramverket börjar med organisationens övergri-

pande målsättning där riskhanteringsarbete sker på europeisk nivå (Hardy 2014; FERMA 

2017). Samma som COSO ramverket, betonar även FERMA vikten av internrevision från 

början till slut av riskhanteringsprocessen (Fudalinski 2015).    

Trots många fördelar som alla tre ramverken har på organisationens riskhantering och effekti-

vare prestanda innebär de även vissa nackdelar vilket framgår av Tabell 3:3. En gemensam 

nackdel som alla tre standardramverken har är att de inte är anpassade till företagets specifika 

situation. Idag finns det olika riskfaktorer, både kontrollerbara och okontrollerbara, som kan 

utgöra störningar och hot inom organisationen (Andersen & Schrøder 2010). Därför är det 

enligt författarna essentiell för företaget att effektivt hantera de olika risker med en kombinat-

ion av olika riskhanteringsmetoder hellre än att använda en enda företagsövergripande ram. 

Kaplan och Mikes (2012) har i sin studie kommit fram till att hantering av risker beror i stort 

på de sammanhang en organisation arbetar inom där författarna menar att det inte finns ett 

standardiserat sätt att hantera risker som passar alla företag. Oavsett vilket ramverk organisat-

ionen använder sig av, ska det användas som en skiss av riskhantering som ska anpassas till 

ett företags idealiserad riskhanteringsmodell (Andersen & Schrøder 2010). Oavsett typer av 

risker måste ledningen alltså välja modell som är anpassad till strategin och som ska minska 

risker kopplade till genomförandet av strategin. Eftersom risk handlar om samspelet mellan 

organisationens egen verksamhet samt dess omvärld, borde alla risker identifieras samt analy-

seras utifrån organisationens mål och strategi (Arwinge, Olve & Magnusson 2017). Därför 

ska enligt Woods (2009) riskhanteringen anpassas till företagets specifika situation vilket är i 

linje med “contingency theory”.  

Med hjälp av nedanstående figur (Figur 3:8) presenteras visuellt det som tidigare studier visar 

om risker, riskhantering samt utmaningar som möbelindustrin står inför. Inom uppsatsens 

gång användes modellen både när det gäller intervjuguide (se Bilaga 2) men även inom ana-

lys- och slutsatskapitlet.  
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Figur 3:8 Konceptuell modell över teoretiska referensramen, egen illustration 

Jag har gått ifrån hela möbelindustrin för att kunna identifiera nuvarande risker inom berörda 

branschen men även utmaningar som branschen står inför i framtiden. Vidare, med viktig 

utgångspunkt i mål och strategi kan specifika företagets behov identifierats beroende om det 

gäller stora, medelstora eller små företag. Eftersom de tre standardramverken påvisar vissa 

brister om de ska användas till ett företags specifika behov, har jag valt att dra ut det bästa 

från de tre ramen för att till slut kunna utveckla en modell för riskhantering som är anpassad 

till specifika behov som tillverkande företag inom branschen har, vilket ligger i linje med 

“contingency theory”. 
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4.  EMPIRI 
 

I detta kapitel redogörs insamlade empiriska data som erhållits med hjälp av intervjuer där 

företagen samt deras risker och riskhantering presenteras i tur och ordning efter företags-

storlek. Först visas fram två stora företag som intervjuades, sedan två medelstora och till slut 

två små företag. 

 
Eftersom de flesta företag som intervjuades ville vara anonyma, valde jag att dela de i tre 

grupper, A (stora), B (medelstora) och C (små). De två stora företag som intervjuades kalla-

des för Företag A1 och Företag A2; två medelstora företag kallades för Företag B1 och Före-

tag B2 samt två små företag kallades i arbetet för Företag C1 och Företag C2. På grund av 

anonymitetskrav kallades de intervjuade efter deras befattningar (se Tabell 2:2 i metodka-

pitlet). Vidare vill det betonas att de flesta intervjuade aldrig hörde talas om de tre standar-

dramverken för riskhantering, förutom några få som hörde om ISO 31 000. Detta betyder att 

samtliga företag enligt de intervjuade inte använder sig av varken COSO ERM, ISO 31 

000:2009 eller FERMA ramverket.  

Ytterligare förtydligande gäller olika led inom branschen, där alla led tillsammans kallas för 

“värdekedjan” av de intervjuade (se Figur 4:1).  

 

Produkt- 

utveckling 

Inköp Tillverkning Marknadsföring och för-

säljning 

Service och un-

derhåll 

- arkitekter - leverantörer - 

material 

- interna pro-

cesser 

- återförsäljare - transport - garanti 

- underhåll 

Figur 4:1 En bild över “värdekedjan” inom branschen, egen illustration 

4.1 Företag A1 

4.1.1 Företagspresentation 
Företag A1 är ett familjeföretag som är dotterbolag till en stor koncern med totalt nästan 1800 

anställda idag, varav 40 % tjänstemän och 60 % inom tillverkning. Omsättning 2016–8 be-

räknades till drygt 1, 900 tusen kronor (Alla Bolag 2017) vilket gör att företaget klassas som 

stor enligt Länsstyrelsens (2015) definition.  
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Med kunder inom både offentligt och privat näringsliv har Företag A1 som vision att kunna 

leverera inredning och möbler till kotor inom hela Europa. Genom att täcka hela värdekedjan 

från produktutveckling samt inköp av råmaterial och komponenter tillverkar företaget möbler 

för kontor, skolor och vård samt interiör där det även sköter garanti och underhåll av möbler i 

efterhand om så skulle behövas. För att kunna tillverka möbler använder sig organisationen av 

både svenska men även internationella leverantörer. 

I och med att Företag A1 håller hela värdekedjan inom eget sortiment, har det kontroll hela 

vägen från dess att produkten utvecklas till dess att produkten levereras till slutkund. Organi-

sationen har cirka 45 % av egen produktion där den tillverkar metallkomponenter till möbler 

och har eget träbearbetning. Förutom egen tillverkning köper företaget olika komponenter 

samt en del systemlösningar från legotillverkare utifrån hela världen. Eftersom kvalitet är en 

av de viktigaste särdrag av organisationens produkter erbjuder Företag A1 inga prisfördelar, 

utan anser att varumärke och god status av dess produkter är viktigaste konkurrensfördelar. 

Vidare jobbar företaget med effektivitet samt omsättning inom sortimentet där närhet till kun-

den spelar viktig roll (Företagsledare 2018). 

4.1.2 Nuläget av företagets risker och framtida utmaningar 
Det finns i dagsläget ett antal risker som kan identifieras utifrån företagets perspektiv där även 

hållbarhetsrisker samt risker som är mer branschspecifika förekommer. Strategiska risker som 

idag anses som mest viktiga är varumärke och ryktesspridning samt kundrelations- och pro-

duktionsfrågor. De finansiella risker omfattar omvärldssituationer där olika besvär kan på-

verka räntan men även valutarisker och andra politiska och ekonomiska händelser som kan ha 

inverkan på företaget. Förutom finansiella finns det även externa risker, som till exempel 

olika händelser som inte kan påverkas av företaget, men de tillsammans med finansiella risker 

är kopplade till de strategiska vilket blir svårt att dra gränser mellan dem. Företaget har bara 

inte brutit ner dem, utan ser på dem tre som en generell risk, menar respondenten.  

Inom Företag A1 finns det även operativa eller interna risker där som mest kritiska anses vara 

nyckelpersoner som är vitala aktörer inom tillverkningen. Förutom nyckelpersoner kollar man 

inom företaget även på risk av strömförsörjning, d v s om en naturlig katastrof skulle hända, 

vad händer då med strömmen. Ytterligare operativa risker är att någonting kan hända med 

maskiner som används inom tillverkning, men detta är ett område som enligt respondenten 

företaget borde vara lite bättre på och ha alternativa produktionsmetoder och leverantörer som 

kan hjälpa till om någonting allvarligt skulle hända inom de interna processerna. Även om 
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Företag A1 har många leverantörer, förekommer det att det finns bara en leverantör till just en 

specifik produkt vilket gör att risken med “single sourcing” uppkommer inom organisationen. 

Trots risken med “single sourcing” har organisationen alltid alternativa produkter som kan 

erbjudas till kunder så att man på det sättet uppfyller kundens specifika behov. När det gäller 

hållbarhetsrisker tas de övergripande upp i Uppförandekoden (“Code of Conduct”) som anser 

olika etiska frågor och synen på människor samt risker inom arbetsmiljö, men Företag A1 

jobbar inte så specifikt med dem. Respondenten menar att organisationen inte har identifierat 

hållbarhetsrisker på en mer detaljerad nivå, utan anser dem vara som en mer allmänt hållbar-

hets- och uppförandekod som i så fall måste tas hänsyn till.  

I frågan om branschspecifika risker anses den globala konkurrensen (i detta fall inom kon-

torsmöbler) som den främsta risken som påverkar möbelindustrin, även om det är en risk som 

påverkar andra branscher också. 

Det är ju väldigt lätt att säga att den globala konkurrensen, att vi tycker att vi är 

utsatta inom det området... Sen kan man säga mer branschspecifik, inom vårt om-

råde för kontorsmöbler, det är ju i så fall att vi förändrar vårt sätt att arbeta. Vi 

sitter inte på kontoret i framtiden... (Företagsledare 2018). 

Förändrat sätt att arbeta anses som den största risken som är mer specifik inom branschen. 

Detta betyder att man inte längre sitter på ett kontor som man gjorde förr i tiden där man be-

hövde det traditionella skrivbordet och kontorsstolen, utan man använder sig av en mer aktivi-

tetsbaserad arbetsplats och kommer att göra det mer och mer i framtiden. Eftersom organisat-

ionens kundfokus är stora och medelstora företag som har en systematik för upphandlingsar-

bete, är aktivitetsbaserad arbetsplats något som påverkar mest företagen som tillverkar kon-

torsmöbler. Detta är redan ett trendbrott som gör att Företag A1 måste anpassa sin produktion 

från den traditionella skrivbordsarbetsplatsen till en mer aktivitetsbaserad arbetsplats. Även 

om det är en process som kan ta många år är detta radikalt en risk som måste tas hänsyn till. 

Vidare finns det alltid risker med att tappa kundförtroende om man skulle använda sig av le-

verantörer som har ett oacceptabelt sätt att nyttja resurser eller medarbetarna. Det är därför 

väldigt viktigt med vissa certifieringar, som till exempel FSC, då man garanterar en viss nivå 

av färdig vara. Förutom FSC använder sig företaget av Uppförandekoden som är ett till-

läggskrav och ett sätt att reducera risker att tappa kundförtroende.  
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Det finns vissa riskområden som anses som utmaningar inom företaget och med detta inom 

hela möbelindustrin. Ett av de områdena är hållbarhetsperspektivet eller cirkulär ekonomi. 

Jag tycker att en utmaning är just med hållbarhetsperspektivet, att klara av att ta 

hem förbrukade möbler och återanvända. Den tror jag i vår bransch är en av de 

stora utmaningar (Företagsledare 2018). 

Företag A1 har idag en väldigt patriotiskt och lokal produktion vilket betyder att även globali-

seringen kan anses som en utmaning inom branschen. Att kontorsmöbler tillverkas i andra 

länder skulle påverka Företag A1 negativt eftersom företaget har upp till 45 % egen produkt-

ion. Även transport anses som ett utmanande område för att företaget använder sig inte av 

platta paket som till exempel IKEA gör. På det sättet kostar det företaget mer att frakta möb-

ler för att paketen inte är fyllda med bara produkten, utan mycket luft transporteras också (Fö-

retagsledare 2018).  

4.1.3 Riskhantering inom företaget - hur och varför 
Företag A1 jobbar med riskhanteringen i dagsläget, men inte på ett så aktivt sätt, utan det går i 

perioder. Vid två tillfällen per år utvärderar företaget risker och uppdaterar riskbedömningen. 

Eftersom hela värderingen och avstämningen har gjorts på koncernnivå, är riskhanteringen 

implementerad genom alla led som en process vilket betyder att den inte är frikopplad. Däre-

mot kan respondenten inte säga om riskhanteringen är implementerad i varje avdelning eller 

varje enskild organisation. De som jobbar med riskhanteringen inom företaget består av en 

liten arbetsgrupp med tre personer där förutom Företagsledare finns ytterligare två personer 

som jobbar med administrationen och sammanställningen av riskhantering inom organisation-

en.  

Den intervjuade har aldrig hört talas om de tre ramverken och hävdar att Företag A1 inte an-

vänder sig av någon utav dem för att kunna hantera risker, utan går ifrån ISO 9000 standarden 

som handlar om kvalitet. Med hjälp av ISO 9000 systematik har företaget utvecklat en egen 

metod, eget ramverk för riskhantering som är väldigt enkelt där man värderar riskerna utifrån 

en sannolikhet och konsekvens tabell.  

...det som vi använder idag bygger egentligen på ISO 9000 standarden som hand-

lar om kvalitet. Det är inte själva innehållet utan mer systematiken. Vi har utveck-

lat egen metod, egen systematik runt omkring standarden som är väldigt enkelt 

men vi har jobbat med den i olika delar av verksamheten för att identifiera risker 
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och sedan har vi då värderat riskerna utifrån sannolikhet och konsekvens och 

byggt upp ett ramverk utifrån olika kriterier då så att vi ska kunna bedöma.... (Fö-

retagsledare 2018). 

Företaget har valt ett väldigt enkelt 5-stegs skala där det finns 5 steg på sannolikhet och 5 steg 

på konsekvens (obetydlig, liten, medium, stor, mycket stor) där man identifierar risker i olika 

delar av verksamheten och sedan använder riskmatrisen eller tabellen för att värdera dem. 

Med hjälp av en sådan systematik kan företaget bedöma risker utifrån olika kriterier, exem-

pelvis produktionsstörning, störningar hos kund, ryktesspridning, ekonomiska konsekvenser 

och så vidare. Om det ibland inträffar något så ingriper företaget direkt, men i stort sätt görs 

riskanalyser två gånger per år. Respondenter menar att detta sättet att hantera risker har funge-

rat bra utifrån företagets förutsättningar, och det är därför företaget inte har sökt andra vägar 

att arbeta med riskhantering. Vidare använder sig Företag A1 av en så kallad bruttolista där de 

viktigaste risker i nuläget finns listade. Utifrån den bruttolistan har företaget ett projektverk-

tyg som är lagt över de prioriterade riskerna eller de som då är aktiva under en viss period. På 

det sättet väljer företaget vad de ska arbeta med samt var de ska lägga sin fokus på. Det finns 

andra risker i bruttolistan också, som till exempel konkurrenter, men eftersom de riskerna inte 

är prioriterade just nu behandlas dem inte heller.  

Ett område där företaget borde enligt respondenten vara lite bättre på är när det gäller maskin-

fel. Företaget har där identifierat interna risker och har ett tankesätt hur man borde göra, men 

inte kommit långt när det gäller hantering av samma. När det gäller risken med “single sour-

cing” har organisationen kommit lite längre och alltid har alternativa produkter att erbjuda till 

sina kunder så kundens specifika behov kan uppfyllas. Hållbarhetsrisker är å andra sidan nå-

got organisationen inte arbetar så specifikt med, för de anser att den typen av risken tillhör en 

mer allmänt hållbarhets- och uppförandekod som i så fall måste tas hänsyn till, menar respon-

denten.  

Riskhanteringen på företaget är enligt en grov fördelning till 60 % proaktivt och 40 % reaktivt 

och täcker då hela värdekedjan, från inköp av råmaterial till service och underhåll. Inom varje 

område finns det då en områdesansvarig som först gör en analys samt värdering av riskerna 

och sedan bedömer om de risker som har kommit upp kan avslutas eller reduceras via några 

åtgärder. Till slut samlas ihop då olika grupper eller områden för att göra en gemensam be-

dömning. De risker som anses relevanta vid bedömningstillfällen prioriteras automatiskt, men 

det finns även de risker som har låg konsekvens på företaget och de prioriteras inte direkt utan 
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man gör en manuell bedömning om det är något företaget ska arbeta med eller är det något 

som man kan bli beredd att acceptera.  

 

4.2 Företag A2 

4.1.1 Företagspresentation 
Företag A2 är noterade börsbolag på NASDAQ Stockholm “small cap” med 5 anställda på 

koncernnivå, varav den intervjuade är VD:n, sedan finns det en ekonomichef och en person 

till som jobbar inom ekonomi samt två personer som arbetar gemensamt med ”supply chain” 

frågor. Totalt, med alla 7 bolagen finns det idag 430 anställda. Moderbolagets omsättning är 

beräknad till 960 MSEK 2017 vilket gör att företaget klassas som stor enligt Länsstyrelsens 

(2015) definition. Med verksamheten på många olika ställen är Företag A2 ett konglomerat 

som äger 7 dotterbolag som alla har ganska egen frihet. Eftersom moderbolaget inte är inne 

och styr hur de olika bolagen jobbar, handlar det på sätt och vis ett finansiellt ägande där mo-

derbolaget ser till att dotterbolagen presterar med så bra resultat som möjligt (VD 2018). 

Eftersom Företag A2 är en koncern där alla 7 bolag är olika och tillverkar egna produkter, är 

det inte så lätt att uttrycka koncernens vision. Som koncern ska Företag A2 utöva långsiktigt 

ägande med lönsam tillväxt av en grupp möbel- och inredningsföretag i norra Europa. Vidare 

vill företaget som en grupp skapa positiva upplevelser genom moderna och tidlösa inredning-

ar för en internationell publik där kundinsikt, innovation, design management, hållbarhet och 

starka varumärken gör grunden för hela verksamheten. Som en stor koncern äger Företag A2 

hela värdekedjan (se Figur 4:1) där viktigaste delarna är produktutveckling och tillverkning 

samt i mycket mindre grad service och underhåll. Det händer ibland att kunden skickar till-

baka möbler för service och underhåll, men detta förekommer inte i så stor utsträckning, me-

nar respondenten.  

Företag A2 använder sig av både svenska samt utländska leverantörer vid tillverkning av 

möbler för offentliga lokaler som kontor, restauranger, myndigheter, skolor, sjukhus med 

mera som till hela 95 % går till Business-to-Business (B2B), där hälften säljs till privat sektor 

och hälften till offentlig sektor. Bara 5 % av tillverkade möbler går till privata kunder. Det är 

därför framförallt starka varumärken som är den viktigaste konkurrensfördelen av företaget. I 

och med att störst andel av kunder är B2B, är återförsäljarna jätteviktiga för hela koncernen. 

Eftersom det är inredningsarkitekterna i mycket stor utsträckning bestämmer vilka produkter 

som ska tillverkas, spelar de en jätteviktig roll inom företaget då de påverkar återförsäljarna 
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från vilken tillverkare produkterna ska väljas. Förutom starka varumärken jobbar Företag A2 

även mycket med kvalitet, design och kundrelationer. 

4.2.2 Nuläget av företagets risker och framtida utmaningar 
Den viktigaste strategiska risken för Företag A2 är hur branschen företaget verkar i utvecklas, 

hur det går för marknaden, d v s går marknaden upp eller ner. Om det till exempel av någon 

anledning skulle hända att antalet inredningsprojekt minskar under det kommande året, då 

måste företaget se till att anpassa sig efter det, menar respondenten. Vidare är det arkitekter-

nas makt som är avgörande för företaget eftersom företaget säljer via återförsäljare till slut-

kunder. Arkitekterna i så fall föreskriver organisationens produkter inne i ett projekt, vilket 

leder till en liten maktfördelning. Förutom arkitekternas makt är det själva återförsäljarna som 

föreställer en strategisk risk eftersom de har egen produktion och kan istället för Företag A2’s 

produkter välja sina egna eller även välja externa varumärken. När det gäller externa risker 

anser VD (2018) att det i dagsläget inte finns någonting alarmerande. Detta på grund av att 

Företag A2 inte har mycket med konsumentmarknaden att göra vilket gör att de inte drabbas 

av bostadsbyggen, om det går upp eller ner, utan företaget följer byggandet och renovering av 

offentliga lokaler. Som det ser ut just nu befinner sig Sverige i en stark byggkonjunktur där 

det byggs mycket, vilket oftast leder till många inredningsprojekt för företaget. Ytterligare 

exempel att externa risker inte påverkar företaget så mycket är att Företag A2 inte säljer en-

bart till Sverige. Sverige består av 35–40 % av koncernens försäljning,  

...så skulle det gå lite ner i försäljning i Sverige då kanske det går upp i Norge, så 

det kanske kan motverka varandra lite (VD 2018). 

När det kommer till finansiella risker, berörs Företag A2 inte så mycket av dem. Kassaflöde 

är exempelvis alltid en risk, men respondenten menar att företaget har det ganska stabilt på 

grund av den fördelen att de har B2B kunder som alltid betalar i tid. Vidare, i och med att 

företaget verkar i så många olika länder, har det en ganska naturlig säkring i sina valutaflö-

den. Det skulle ha varit värre om organisationen bara fanns i Sverige och köper in allt från 

utlandet, för då skulle man vara mer sårbar angående valutaflöden, vilket inte är fallet med 

Företag A2. Operativa eller interna risker är något som koncernen jobbar väldigt lite eller inte 

alls med eftersom detta gör respektive bolag var för sig.   

Hållbarhetsrisker är inte så stor del av moderbolaget, men det är å andra sidan en viktig fråga 

för bolagen inom koncern samt det hela med hållbarhetsfrågor är viktig för hela branschen. 
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Inom själva moderbolagen finns det en person som enbart jobbar med hållbarhetsfrågor vilket 

hjälper bolagen att hitta rätt. Det handlar om många olika certifikat, framförallt olika typer av 

märkningar som Svanen och FSC bland annat, men även hur ska företaget driva olika tester 

som Möbelfakta ställer krav på. I och med att hållbarhet är en inträdesbiljett inom branschen 

är det viktigt att varje bolag tar hänsyn till olika hållbarhetsrisker som kan påverka företaget, 

menar respondenten. För att minska olika hållbarhetsrisker är företaget ISO 14 000 certifie-

rade där kanske det viktigaste är bra val av råmaterial, att ge möjlighet till cirkulära möbelflö-

den samt att ha hög kvalitet på produkter som ska hålla länge. Det är alltså ingen slit-och-

släng inom organisationen, utan om kunden köper något då ska det hålla länge, vilket är en 

hög krav på möbler som ska användas inom offentliga miljöer. Förutom ISO 14 000 har Före-

tag A2 även tydligt skrivet Uppförandekod som används på alla deras underleverantörer för 

att kunna säkerhetsställa att leverantörer lever upp till det de har lovat. 

Angående branschspecifika risker anser respondenten att största som kan tänkas är föränd-

ringar i branschen, utvecklingar av marknader (om marknader blir större eller mindre) samt 

arkitekternas makt som är alldeles för viktiga för företaget. Om arkitekternas makt av någon 

anledning blir mindre viktig i landet, då köper återförsäljarna inte från Företag A2, utan andra 

konkurrenter eller till och med använder sina egna produkter. Det är alltså arkitekter som be-

stämmer vilka produkter som ska användas i vissa projekt. Att kontoret ändras och blir mer 

aktivitetsbaserad ses bara som en möjlighet inom organisationen. Företag A2 är redan med i 

utvecklingen på många olika sätt och respondenten tycker att det bara är kul när offentliga 

rummen förändras, för då kan de komma in med nya lösningar och produkter. Förpackningen 

i form av platta paket anses å andra sidan inte som en stor risk eftersom Företag A2 inte säljer 

till privata konsumenter som kan montera möblerna själva. För Företag A2 är “kontrakts-

marknader”, alltså B2B huvudkund som vill att möblerna ska bli färdigmonterade. Detta läm-

nar inget utrymme för platta paket, utan mycket luft transporteras fortfarande vilket inte är 

något som organisationen styr, utan det är kunden som vill ha det på det sättet. Eftersom Före-

tag A2 inte säljer till privatkunder som Mio och Jysk bland annat, utan säljer högkvalitativa, 

funktionella och bra designade möbler för offentliga utrymmen som dessutom i många fall 

kundanpassas, anses tillverkare för privata kunder inte som ett hot. Det finns däremot andra 

konkurrenter i B2B branschen som är duktiga och som då följs noggrant.  

Områden som anses som utmaningar inom möbelindustrin är ökade hållbarhetskrav och cir-

kulerande möbelflöden, vilket enligt respondenten kommer att bli allt större i framtiden. Cir-

kulär ekonomi är en process som är viktig inom möbelindustrin men som också är ganska 
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långsam process. Än så länge har det kanske varit mer prat än att man har sett någon effekt av 

det, men organisationen är definitivt beredd. Det handlar då för Företag A2 att se till att:  

1. tillverka produkter som kan användas länge,  

2. när produkterna blir gamla så ska de kunna renoveras.  

Det tänket har man då redan i produktutvecklingen, att det ska vara enkelt att klä 

om produkter osv (VD 2018).  

Vidare är det igen arkitektens makt som kan ses som en utmaning eftersom den kan påverka 

hela branschen negativt. Det gäller alltså att fortsätta övertyga arkitekter varför de ska välja 

just Företag A2’s produkter till nya inredningsprojekt. 

4.2.3 Riskhantering inom företaget - hur och varför 
Företag A2 använder sig inte av någon av de tre standardramverken för att hantera olika risker 

som uppkommer. Respondenter menar att hen inte känner till dem överhuvudtaget, att det är 

möjligt att någon annan gör det inom moderbolaget, men det är ingenting man aktivt pratar 

om. Riskhantering är ändå någonting som moderbolaget arbetar med varje dag.  

Som ägarbolag i en sådan här koncern och framförallt som börsnoterad koncern 

så jobbar vi då med riskhantering hela tiden. Man skulle kunna säga att det är det 

enda vi håller på med men vi gör det inte på något systematiskt sätt. Vi har ingen 

systematik eller någon modell eller ledningssystem för att göra detta (VD 2018). 

Att hantera olika risker på en strategisk och taktisk nivå är någonting som koncernen jobbar 

med hela tiden, medan den operativa nivån är mer kopplad till den dagliga driften, till fabri-

ker, vilket respektive bolag sköter självt. Respondenten menar att det ligger i hens dagliga 

jobb att hela tiden se vad som kan tänkas hända, vad företaget ser för förändringar framför 

sig, hur ska de vara beredda att hantera dessa förändringar, och så vidare. På koncernnivå är 

det alltså alla 5 anställda som jobbar med riskhantering inom sina respektive ansvarsområden 

så att moderbolaget kan se till att respektive bolag utvecklar bra produkter. Eftersom Företag 

A2 lever mycket på sina produkter i sin bransch, börjar riskhanteringen inom varje bolag re-

dan tidigt, i produktutvecklingsfasen. Detta för att det är viktigt att ta fram bra nyheter som är 

lönsamma vilket gör att riskhanteringen måste vara integrerad inom hela verksamheten, ge-

nom alla led.  
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4.3 Företag B1 

4.1.1 Företagspresentation 
Företaget är dotterbolag i börsnoterad koncern som har totalt 80 anställda varav 35 tjänstemän 

och 45 inom tillverkning. Omsättning 2016–12 beräknades till 181 449 tusen kronor (Alla 

Bolag 2017) vilket gör att företaget klassas som medelstor enligt Länsstyrelsens (2015) defi-

nition. 

Med vision att skapa bättre ljudlandskap eller isolering för olika typer av kontorsmöbler, till-

verkar Företag B1 akustikprodukter där nyckelkunder är återförsäljare till företag och offent-

lig förvaltning. Företag B1 jobbar i huvudsak med produktutveckling samt tillverkning vilket 

gör att det inte omfattar alla led i värdekedjan (se Figur 4:1). För att kunna erbjuda sina kun-

der konkurrensfördelar som sortimentsbredd, kvalitet och kunskap använder sig organisation-

en huvudsakligen av svenska leverantörer även om det förekommer några få utländska, det 

vill säga Europa och Kina. Förutom nämnda konkurrensfördelar, jobbar Företag B1 med kva-

litet, effektivitet samt kundnärhet (Ekonomichef 2018).  

4.3.2 Nuläget av företagets risker och framtida utmaningar 
Inom Företag B1 finns det några identifierade risker där bland de strategiska anses kundrelat-

ioner en av de viktigaste för företaget, men även starkt varumärke och konkurrenter spelar 

betydelsefull roll. I och med att företagets huvudkund är återförsäljare som vidare säljer till 

offentlig miljö, finns det risk att de använder sina egna produkter istället för att välja produk-

ter som Företag B1 tillverkar. Därför anses även återförsäljare som konkurrenter då företaget 

kan tappa kunder om de skulle välja återförsäljarnas produkter. Även externa risker som ex-

empelvis generella konjunkturfluktuationer är något som enligt respondenten tillhör de strate-

giska som till en viss del skötts av koncernen. När det kommer till finansiella risker före-

kommer det kredit- och ränterisker samma som kassa- och betalningsflöde risker, men ef-

tersom Företag B1 jobbar mycket med kreditförsäkring av sina kundkrediter blir det skyddat i 

fall kunden inte betalar. Detta är någonting som koncernen har sedan tidigare fört över till alla 

dotterbolag på lägre nivå, så i fall kunden inte vill betala är det försäkringen som tar över be-

talningen.  

Operativa risker finns det många som Företag B1 jobbar med på daglig basis där bara några 

att nämna är interna processer, administrativa risker, “single sourcing” och inköpspriser. Även 

om företaget har många leverantörer förekommer det “single sourcing”, men i sådana fall 
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väljer Företag B1 att ha en huvudleverantör och en sekundär leverantör för att på det sättet 

hantera risken med “single sourcing”. Eftersom tillverkning, förutom produktutveckling, är 

huvudsysselsättning inom företaget, förekommer det alltid utöver det operativa även hållbar-

hetsrisker som Företag B1 berörs av. Arbetsmiljö är en av dem och man jobbar mer proaktivt 

med sådana risker än med andra. Eftersom Företag B1 är arbetsmiljöcertifierad betyder det att 

man måste titta förebyggande på olika arbetsmiljörisker samt analysera och hantera dem. För-

utom arbetsmiljörisker, nämns även vissa branschspecifika frågor som hållbarhetsrisker. Med 

branschspecifika frågor menas det till exempel att det kan vara väldigt viktigt med Möbel-

fakta märkta produkter under ett visst antal år och då ska man hålla koll på de kraven som 

ställs för att kunna se till att produkterna är märkta med Möbelfakta. Det är alltså vitalt att 

företaget tillverkar produkter som marknaden vill ha och 

...hela tiden ligger och känner av marknaden och följer med den, annars påverkar 

det vår försäljning och lönsamhet väldigt mycket (Ekonomichef 2018).  

Även om konkurrenterna anses som både strategisk och extern risk, ligger de i framkanten 

som en branschspecifik risk. Det menas då att alla stora företag som jobbar i den här delen av 

branschen påverkas av varandra, oavsett vill man det eller inte. Därför måste företaget ha koll 

på vad konkurrenterna gör så att man själv kan komma med nya produkter. Alternativ lösning 

till en sådan branschspecifik risk är att i fall konkurrenter fokuserar på priset eller på väldigt 

hög kvalitet, se till att Företag B1 hänger med och kan erbjuda både ett lågt pris och en hög 

kvalitet också. Ytterligare branschspecifik risk är att trenden ändras, att det kanske inte be-

hövs samma kontor om 5–10 år som det behövs idag. En annan parameter som spelar stor roll 

inom branschen är att Företag B1 inte jobbar med de billigaste produkter utan med produkter 

på medelnivå och då kan det i vissa perioder hända att det är oerhört viktigt med tydliga de-

sign och kända designer som tar fram produkter. Sedan kan det gå flera år att det inte är vik-

tigt med designade produkter alls och då påverkas företagets prislapp samt sättet hur produk-

terna ska tillverkas.  

Men det är alltså viktigt för oss att följa med och ha koll på det (Ekonomichef 

2018).  

Detta betyder att förändrade trender inom kontorsinredning samt kundlojalitet är de största 

utmaningar inom branschen där man tillverkar kontorsmöbler. Respondenten menar då att 

kundlojaliteten är ganska låg eftersom Företag B1 säljer produkter som är jättelätta att byta ut 
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mot andra produkter samt andra leverantörer. Detta gör att kunden kanske väljer bort Företag 

B1 för att det finns någonting billigare eller fräschare ute hos andra. Inom kontorsmöbler är 

det inte så att om kunden handlade en gång hos ett företag kommer den att göra det alltid, 

utan det som är viktigt är vad får kunden för sina pengar. Kunderna kommer alltid att välja de 

produkter som erbjuder mest för pengarna och det är någonting Företag B1 måste följa och 

vara med i spelet med andra konkurrenter för att kunna erbjuda det kunden vill ha.  

4.3.3 Riskhantering inom företaget - hur och varför 
Att hantera risker är någonting Företag B1 jobbar med bara sporadiskt och indirekt, men inte 

aktivt på ett övergripande sätt. Det menas då att det inte finns ett upplägg om hur man ska 

identifiera risker samt hur de ska hanteras, utan det är mer så att företaget upptäcker risker när 

de väl uppstår, och efter det beslutas det hur de sa hanteras. Respondenten känner inte till de 

tre övergripande ramverken för riskhantering, men det som företaget gör att hantera risker är 

att det har ett ledningssystem där man lägger upp alla processer och flöden. Då tittas det på 

alla händelser under ett flöde, som till exempel vad är det man gör, vad är det som händer, hur 

ska olika händelser hanteras och så vidare.  

Effekten blir då att man upptäcker ett antal risker som man måste hantera  

(Ekonomichef 2018).  

Företag B1 tittar alltså inte medvetet på risker, utan när de ser att det uppstår en risk då funde-

ras det hur risken ska hanteras. Ett annat sätt att hantera risker med exempelvis betalnings- 

och kreditrekord hos kunder är att se till att kunden betalar i förskott. Under förutsättning att 

kunden är kreditvärdig har företaget å annan sida inom betalnings- och kreditvillkor som 

standard betalning inom 30 dagar. Det som Företag B1 använder sig av för att ytterligare re-

ducera risker är ett försäkringsbolag som försäkrar kundens betalning. Att försäkra betalning 

gör man i regel med de kunder som betalar stora summor, men om det förekommer små order 

och risken att kunden inte betalar är så liten i förhållande till försäkringskostnaden, bryr sig 

Företag B1 inte om försäkringen och accepterar risker i sådana fall.  

För att undvika risker med “single sourcing” i framtiden hanterar företaget detta genom att 

redan i produktutvecklingsfasen tänka på leverantörsval. Eftersom det är i produktutveckl-

ingsstadiet som företaget väljer material eller konstruktions- och bearbetningssätt, kan det 

finnas många leverantörer att välja bland. Det gäller då att välja kanske produkter med plast 

bara för att det finns många leverantörer i landet som kan spruta plast. Metall är det å annan 
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sida få som pressar och då undviker man metall som material i produkter. Att välja de produk-

ter som innehåller material som är lättare att anskaffa är viktigt.  

Då redan när man tar fram produkter gör man ju ett val av leverantör för att 

minska riskerna där (Ekonomichef 2018). 

Att tappa en kund är också en stor ekonomisk risk för företaget. Det Företag B1 gör då enligt 

respondenten är att man tittar på hur viktig kunden är? Är företaget villig att ta en större risk 

för en viktig och stor kund som handlar mycket och har skött sig bra? Om så är fallet då sätter 

företaget igång affärer med kunden och låter bli att få en stor försäkringsersättning, bara att 

inte tappa en vital kund. Sedan kan det hända att det förekommer nya kunder som man vet 

ingenting om och har ingen betalningshistorik om. I sådana fall skyddar sig företaget med att 

kräva betalning i förskott. Om det händer att en kund köper bara vid enstaka tillfällen, händer 

det att Företag B1 erbjuder kunden att betala halva priset i förskott och till halva priset lämnar 

företaget 30-dagars villkor på.  

 

Personer som jobbar med att hantera risker inom Företag B1 är till största delen Ekonomiche-

fen själv, men även till en liten del respektive avdelningsansvarig med dennes hjälp. Riskhan-

teringen inom företaget är vidare inte implementerad eller kopplad till företagets strategi och 

görs inte på ett systematiskt sätt utan riskhanteringen sker i stort sett reaktivt när specifika 

behov upptäcks, förutom arbetsmiljörisker som hanteras proaktivt. Det är enligt respondenten 

lätt att bara gå ut i verkstaden och titta på maskiner eller ett visst arbetsmoment för att få en 

bild över hur man gör och vad det är som kan hända för att sedan kunna förebygga arbetarnas 

ryggskador eller dylika. Även skyddskommitté och skyddsombud inom organisationen tittar 

på olika möjliga risker och ser till att det ser bra ut samt tar upp om det är någonting som 

måste hanteras. När det kommer till arbetsmiljö finns det på det sättet en väldigt välfunge-

rande och förebyggande riskhantering. Om man tittar på de riskerna med låg konsekvens på 

företaget händer det att risker med låg konsekvens hanteras då som en grupp i fall gruppens 

totala konsekvens är så stor så det påverkar företagets resultat  

 

Det betyder att risker som till viss del hanteras är risker inom inköp, tillverkning och försälj-

ning men sällan de inom marknadsföring och service & underhåll. Försäljningsrelaterade ris-

ker hanteras då med hjälp av styrning av försäljningen. När det kommer till produktions- och 

inköpsrisker hanteras dessa på det sättet att det finns flera alternativ till leverantörer och pro-

ducenter. Det förekommer även produktrisker, men dessa hanteras genom olika tester, rätt 
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materialval samt konstruktion redan i produktutvecklingsfasen. Kreditrisker när det gäller 

kunder hanteras som nämnd via försäkringar och styrning av kreditvillkor men även risker 

som är kopplade till fysiska anläggningar eller händelser, hanteras också via försäkringar med 

hjälp av försäkringsmäklare.  

 

Att Företag B1 jobbar på det sättet med riskhanteringen och inte använder någon systematik 

täcker enligt respondenten ändå i stort sett de flesta risker som uppstår inom företaget samt att 

de inte har upptäckt flera risker som måste hanteras och ser inte ett behov av en mer övergri-

pande riskhantering: 

...det delvis beror mycket på mig och delvis beror det på att vi inte har hittat mer 

risker. Men jag tror nog att en viss systematik är alltid bättre att ha, då täcker vi 

ju mer. Framförallt om det är ett företag som växer och växer ganska fort, då kan 

riskerna öka väldigt mycket utan att man har kontroll över det. Då är ett systema-

tiskt sätt bättre att ha (Ekonomichef 2018).  

4.4 Företag B2 

4.4.1 Företagspresentation 
Företaget är ett familjeföretag som har drygt 100 anställda varav 35 tjänstemän och 65 inom 

tillverkning. Omsättning 2016–12 beräknades till 176 430 tusen kronor (Alla Bolag 2017) 

vilket gör att företaget klassas som medelstor enligt Länsstyrelsens (2015) definition. 

Med vision att göra möbler samt skapa miljöer som får dess kunder och människor att må bra, 

tillverkar Företag B2 möbler till både hem- och offentlig miljö. Företaget har lika mycket 

privata som offentliga kunder även om det kanske överväger lite mot offentlig miljö. För att 

skapa produkter som får kunden att må bra har Företag B2 alla delar i värdekedjan (se Figur 

4:1), från produktutveckling, inköp av råmaterial från både svenska och utländska leverantö-

rer, tillverkning då företaget även har egen produktion till service & underhåll. För att kunna 

skilja sig från andra konkurrenter erbjuder Företag B2 designade produkter med hög kvalitet 

där stor vikt läggs på flexibilitet och pålitlighet (Ekonomichef 2018). 

4.4.2 Nuläget av företagets risker och framtida utmaningar 
Strategiska risker som påverkar Företag B2 är de klassiska, alltså marknaden och hur den ut-

vecklas, kunder och deras lojalitet samt hela den biten med kundrelationer, konkurrenter samt 
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konjunkturen som påverkar även andra företag. Även externa risker tillhör enligt responden-

ten de strategiska för att de har stor påverkan på företaget. Till exempel marknader som både 

strategisk och extern risk samt i vilken konjunktur marknaden befinner sig i kan ha stor effekt 

på organisationen. I nuläget anser respondenten att det går bra med marknaden eftersom 

sysselsättningen i landet är på en bra nivå just, vidare räntorna är låga samt kunder köper 

mycket och då köper de moderna möbler, vilket är bra för Företag B2 då de tillverkar sådana. 

I fall marknaden skulle hamna i lågkonjunktur, då skulle det finnas bekymmer, men eftersom 

det oftast inte orsakas lokalt i Sverige, utan kommer från USA till exempel, är det inte mycket 

företaget kan göra åt sådana risker förutom att vara förberedd:  

Vi försöker bygga en beredskap för att klara av konjunkturen inträffar det om ett 

år, tre år - hur skulle vi klara det? Så där jobbar vi mer proaktivt (Ekonomichef 

2018).  

De finansiella risker är någonting respondenten själv har som ansvarsområde och jobbar med 

dem hela tiden. Kassaflödesanalys är någonting som görs inom företaget mycket eftersom det 

är på det sättet Företag B2 bygger tillväxt. Så att titta på vad det finns för finansiella medel är 

extremt viktigt. Förutom nämnda, gör företaget även ränte- och kreditanalyser. När det gäller 

operativa risker menar respondenten att det beror på hur personer tittar på dem. Hen menar då 

att en del av operativa risker såsom interna processer, administrativa risker, maskinslitage, 

spill, personal, miljömässiga risker, prisfluktuationer på råmaterial och “single sourcing” 

bland annat är kopplade till finansiella risker, vilket gör det svårt att dra gränsen mellan finan-

siella och operativa risker. Om man tar “single sourcing” till exempel, så görs det alltid en 

riskanalys och övervägande om man ska ha en second source. Överväganden görs även i frå-

gan om man ska producera någonting själv eller om det ska köpas från andra tillverkare. Den 

ändå viktigaste operativa risken är kompetensförsörjning som är företagets största hot. Re-

spondenten menar då att ett av de största problemen Företag B2 har är att det är svårt att hitta 

rätt kompetens till produktionen: 

Vi behöver lite specialistfunktioner som möbelsnickare, tapetserare och sömmers-

kor och det finns ju väldigt få (Ekonomichef 2018).  

Hållbarhetsrisker är någonting Företag B2 jobbar på ett mer ordnat sätt. Det finns till exempel 

skyddsronder som tittar på belastningar, vidare finns det fysioterapeuter som kommer från 

företagshälsa och jobbar med personalen. Även hållbarhet i företagets produkter och hållbar 
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prestanda där det används hållbart material, trä och textil är viktiga för företaget och dess va-

rumärke. I och med att Företag B2 jobbar med bland annat Möbelfakta och då blir det ännu 

mer viktigt med hållbara produkter.  

 

När det kommer till branschspecifika risker är det igen själva konjunkturen som är jätteviktig, 

alltså vilket är marknadsläge företaget befinner sig i samt är efterfrågan på företagets produk-

ter hög eller låg. Den största risken för branschen och Företag B2 är då att efterfrågan skulle 

minska. Om man till exempel tittar på offentlig miljö, offentliga byggnader, är det många 

hotell, myndigheter och andra stora byggnader som byggs. Detta betyder att om det går bra 

för dem företagen så byter de ut möblemang, går det sämre för dem då sparar de på det vilket 

leder till mindre efterfrågan av Företag B2’s produkter. Vidare om man tittar på risken att 

kontoret ändras från att vara den traditionella till att vara mer aktivitetsbaserade anser respon-

denter att de ligger bra till och kan redan idag erbjuda sina kunder lösningar. Respondenten 

menar då att eftersom företaget jobbar mycket aktivt med produktutveckling så finns det re-

dan idag olika produkter i deras nyheter som ska funka just i sådana “nyare” miljöer. Till ex-

empel, redan i dagsläget tillverkar Företag B2 fåtöljer och soffor så att man kan bygga kon-

torslandskap med akustikmiljöer, vilket föreställer mer framtida kontoret. På det sättet har 

företaget lösningar till den typen av risken. Att jobba med cirkulär ekonomi är någonting före-

taget har arbetat med ett tag, då det även deltar i ett projekt som pågår inom möbelindustrin, 

ett branschsamarbete kring cirkulär ekonomi. Enligt den intervjuade kommer cirkulär eko-

nomi inom vissa delar inom möbelindustrin att bli ett krav och då gäller det att ligga i fram-

kanten. Eftersom det vidare alltid finns risker med utländska leverantörer, det är därför före-

taget jobbar med certifierade leverantörer samt kräver av dem Uppförandekod dokument så 

att uppfyllelse av vissa krav kan garanteras. Till slut ville respondenten betona att det finns 

två saker som styr efterfrågan av företagets produkter och som föreställer det största bransch-

specifika risken:  

1. Kompetensförsörjning så att vi får utbildad personal, framförallt i vår produkt-

ion. 

2. Råvarurisk eftersom vi använder vissa typer av material som bara finns en eller 

två leverantörer av, globalt sätt, så att det är ju en risk att vi får svårigheter 

där (Ekonomichef 2018). 

Hela den utvecklingen med digitalisering som man börjat med, AI (Artificiella Intelligensen) 

och hållbara ekonomin är utmaningar för branschen. För att underlätta den biten med digitali-
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sering för företaget har ett visionsarbete redan börjat inom organisationen. Att ha bilden om 

framtiden framför sig gör att man börjar ta stegen i rätt riktningen i tid. Även anpassning till 

cirkulär ekonomi kan anses som en stor utmaning men Företag B2 försöker  

...ta ett steg på vägen och det är framför allt att tänka på det vid produktutveckl-

ing, att tänka på vid nya produkter hur man ska tänka “cirkulärt”, hur man kan 

lätt byta klädseln till exempel. (Ekonomichef 2018). 

4.4.3 Riskhantering inom företaget - hur och varför 
CFO (2018) påstår att Företag B2 jobbar med att hantera olika risker om situationen kräver 

det, alltså mer efter behov och inte aktivt. Även när företaget jobbar med riskhanteringen, 

görs det inte på ett strukturellt sätt samtidigt som ingen modell som man kan gå utifrån an-

vänds. När man till exempel gör vissa antaganden angående valutautveckling, konjunkturen 

och marknadsutveckling bland annat, finns det då ingen modell företaget tittar på. Det betyder 

att företaget jobbar med riskhantering från fall till fall, så om man ska exempelvis göra en 

investering då görs det en riskbedömning. Även om företaget gör någonting som berör ar-

betsmiljö, måste det göras en riskbedömning då det är viktigt med till exempel riskanalyser på 

maskiner i produktion och så vidare. Personer som jobbar med riskhanteringen är de som är 

ansvariga. Det kan även vara en grupp också, men oftast är det en person inom den gruppen 

som är ansvarig för riskhantering. Till exempel produktionschefen är den som är ansvarig när 

det gäller produktionen. 

 

Den intervjuade menar att Företag B2 inte har sett ett större behov av en riskhanteringsmodell 

som skulle följas regelbundet, därför har de inte utgått ifrån någon av de standardramverken 

som finns idag. Trots att riskhanteringen inte sker på ett strukturellt sätt, anses den vara kopp-

lad till företagets strategi, men inte då som en process, utan den är mer frikopplad för den 

användes vid behov. Vidare betonas även att riskanalyser och riskhantering sker ganska isole-

rad genom olika flöden, men man försöker vara mer proaktivt 

När vi gör riskanalyser det kan röra varje del i värdekedjan eller bara en del 

också. Det beror ju på så att säga. En investering i produktion är kanske mer in-

riktad mot tillverkning till exempel. (Ekonomichef 2018).  

Om man tittar på de tidigare uppkomna riskerna hanterar företaget dem med att försöka lära 

sig så att det inte kan hända igen. Det betyder att om till exempel företaget vet att de har en 
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hög efterfrågan på en viss produkt under en viss del av året så tillverkar de sådana produkter 

så att det finns lite mer på lager. På det sättet kan de hantera sådana risker så att företaget inte 

hamnar i en brist.  

 

4.5 Företag C1 

4.5.1 Företagspresentation 
Företaget är ett familjeföretag med 25 anställda, varav 7 tjänstemän och 18 inom tillverkning. 

Omsättning 2016–12 beräknades till 39 956 tusen kronor (Alla bolag 2017) vilket gör att före-

taget klassas som små enligt Länsstyrelsens (2015) definition. 

Med tillverkning av kontorsmöbler till offentlig miljö har Företag C1 för vision att tillverka 

möbler med bra design och hög kvalitet. Företagets huvudkund är till 99 % företag inom of-

fentlig miljö och väldigt sällan privata kunder. Eftersom Företag C1 sysselsätter med allt från 

produktutveckling till service och underhåll, håller det i hela värdekedjan (se Figur 4:1). För 

att kunna tillverka kontorsmöbler har organisationen ett samarbete med i stort sätt svenska 

leverantörer. Respondenten menar att det förekommer att visst råmaterial köps även från ut-

ländska leverantörer, men detta händer inte i så stor grad, kanske till 20 %. Bland organisat-

ionens viktigaste konkurrensfördelar är närhet till föreskrivande led, alltså arkitekterna, design 

och kvalitet samt att man kan anpassa möbler kundens önskemål. Produkter som Företag C1 

erbjuder är inte de billigaste men detta är på grund av att fokus istället läggs mycket på an-

passning av produkter till kundernas önskemål, vilket kostar naturligtvis mer (Vice VD 2018).  

4.5.2 Nuläget av företagets risker och framtida utmaningar 
Företag C1 står inför olika risker där de strategiska som företaget har identifierat är till exem-

pel faktum att i Sverige jobbas det mycket med återförsäljare inom möbelindustrin. Detta be-

tyder att man ständigt måste hålla koll på vad konkurrenterna håller på med samt vilka pro-

dukter de har så att företaget kan själv ta fram nya saker som man kan konkurrera med mot en 

kollega i branschen. Vidare är det marknaden som anses som en strategisk risk. Företaget 

måste alltså hålla koll på marknadsutveckling och vad det är som efterfrågas. I och med att 

Företag C1 har både standardiserade produkter och kundanpassade där det tillverkas oftast 

bara en komponent eller en bordsskiva till exempel, blir det lättare att hantera sådana risker 

och konkurrens. Det är då företagets styrka att på olika sätt kunna hantera lite mer udda saker, 

någonting som kanske inte alla konkurrenter kan. Även externa risker förekommer där re-
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spondenten nämner hur företaget fick en stor smäll angående försäljning till Storbritannien för 

ett par år sen. Staten beställde möbler för att sedan direkt efter valet strök hela beställningen 

eftersom det hade beslutats om att landet skulle spara pengar och inte investera i nya möbler. 

Externa risker kan hända också, men sådana inträffar enligt den intervjuade inte så ofta.   

I frågan om finansiella risker finns det exempelvis valutarisker, men eftersom Företag C1 inte 

har så stor export så berör inte denna risk företaget så mycket: 

Vi försöker till de gamla kunder som vi har haft länge att sälja i svenska kronor 

(Vice VD 2018).  

Om företaget säljer för första gången till utlandet är det förskott som gäller. I vissa fall försö-

ker man även utarbeta ett förtroende hos kunden och då gäller inte förskott. Vidare när det 

gäller ränterisker är de inte så stora i nuläget. Samma gäller för kreditrisker som är något som 

företaget undviker genom att dra sig ifrån försäljningen till USA till exempel: 

Man känner att det är en marknad som man måste sälja mycket för att motivera 

risker (Vice VD 2018).   

Operativa risker är någonting som Företag C1 ser hela tiden och om man ska ta en av de så är 

det pris på råmaterial. Till exempel priset på massiv ek har gått upp vilket gjorde att företaget 

helt enkelt tog bort råmaterialet från standard prislistan och offererar istället. Vidare är det 

risken med “single sourcing” som finns som operativ risk, men företaget försöker ändå att 

minska den risken genom att hitta fler leverantörer. Det visar sig dock som svårt ibland, om 

leverantörer ska till exempel vara FSC certifierade. 

 

Även hållbarhetsrisker är någonting som företaget jobbar med hela tiden. Arbetsmiljö är till 

exempel någonting organisationen försöker vara så bra som möjligt och har en väldigt låg 

personalomsättning. Det är i nästa led, leverantörsled, som problemet uppkommer. Respon-

denten menar att eftersom det inom Möbelfakta finns hänvisningar som man ska följa när det 

gäller FN:s konventionen, blir leverantörer inte glada att de själva måste kolla upp sina led. 

Det är egentligen saker som är ganska självklara men då är det en del leverantö-

rer som drar sig ifrån. Inte för att de har problem inom egna organisationen, utan 

för att det här bladet säger att du ska kolla nästa led. (Vice VD 2018). 
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När det kommer till branschspecifika risker, anser den intervjuade att det finns en hel del. Den 

största branschspecifika risken är de stora aktörer, återförsäljare (Kinnarps, Input, Senab), 

som är färre och färre. Detta är egentligen en risk samtidigt som en möjlighet, men eftersom 

företaget inte är knuten till bara en återförsäljare finns då risken att återförsäljare hittar någon 

annan som är bättre eller billigare. För företaget är det alltså en risk i term att det finns få 

kunder. Vidare, faktum att kontoret ändras ses bara som någonting som är bra för Företag C1: 

Kontorsmiljö har blivit bättre för oss och det är en möjlighet att komma in med 

mer som inte är rena kontorsmöbler. Så vi ser det som en möjlighet att det har 

blivit mer diversifierade möbler på kontoret (Vice VD 2018).  

Ytterligare branschspecifik risk är att företaget transporterar mycket luft, med den risken han-

terar Företag C1 genom att alltid sälja platta paket. Företaget försöker då i största möjliga mån 

göra godset så litet som möjligt, vilket inte är bra bara ur miljöperspektivet, utan där tjänar 

företaget mycket också eftersom det kostar mer att skicka mer. Det är därför företaget skickar 

omonterade produkter som dess återförsäljare sedan monterar upp på plats. 

Stolarna är bara att ställa upp då, men annars är det platta paket. Det är en del 

av utvecklingen så det blir mer och mer platta paket (Vice VD 2018).  

Inom branschen finns det även vissa områden som är svårare att hantera, menar respondenten, 

som till exempel att hänga med utvecklingen och cirkulär ekonomi. Detta kan ändå ses både 

som en risk men även som möjlighet för företaget. Även om Företag C1 har haft den biten att 

kunna renovera möbler och klä om soffor och fåtöljer till exempel, kräver det mycket materi-

al, vilket blir en utmaning för företaget i framtiden att hänga med. Möblerna ska kunna kläs 

om och hålla länge, vilket gör att företaget till exempel inte får använda trä som inte är FSC 

certifierad, för att detta kan leda till att man tappar kunder.  

Men visionen längre fram är att erbjuda möbler som är mer av återvunna materi-

al… (Vice VD 2018).  

4.5.3 Riskhantering inom företaget - hur och varför 
Även om Företag C1 inte använder någon av standardramverken, arbetas det med riskhante-

ring där olika risker hanteras i olika system, eller med hjälp av olika modeller, till exempel 

sannolikhets- och konsekvens modellen. Det finns till exempel en grupp inom företaget som 

går igenom alla risker när man ska komma igång med en ny produkt. I sådana fall bollas allas 
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aspekter från inköp av material till val av teknik. Då kollas det upp hur företaget gjorde innan, 

hur gick det till, vilka problem fick man av det valda materialet eller tekniken så att det kan 

göras bättre nästa gång, och så vidare. Vidare är Företag C1 ISO 14000 certifierad, vilket be-

tyder att företaget redan har börjat med att lägga upp och hantera risker miljömässigt. Detta 

sker genom att man plockar upp risker och bedömer hur stor sannolikhet är att en risk inträffar 

och hur allvarligt konsekvens kan bli om risken inträffar. Även leverantörer rangordnas efter 

den här skalan. Vidare jobbar Företag C1 med märkning Möbelfakta som även den specifice-

rar olika åtgärder när företaget jobbar med olika leverantörer. Om man exempelvis tar ar-

betsmiljörisker har företaget ett styrsystem som gör att företaget har ett mer systematiskt mil-

jöarbete. Enligt detta system eller modell graderar företaget hur allvarliga risker är, i vilken 

ordning ska man hantera dem och hur kan man förutse om det finns andra risker (Vice VD 

2018).  

Eftersom Företag C1 jobbar med tillverkning av möbler till offentliga rum där olika certifie-

ringar krävs, har det enligt Arbetsmiljöverket delvis blivit ett krav att jobba med riskhante-

ring: 

I och med att vi säljer till offentlig miljö, så det började att kravet har bara ökat, 

ökat, ökat. Och då måste man anpassa sig gentemot leverantörerna, vilka leve-

rantörer vi väljer som klarar av det här. Så det har blivit mer och mer strukture-

rat i och med att vi gick in i det här ISO arbetet så har vi fått en ordentlig struktur 

på det. (Vice VD 2018).  

Om man tittar på själva uppföljningen av olika risker sker den aktivt från dag till dag när man 

exempelvis besöker leverantörer bland annat. Om man däremot tittar på det övergripande, vad 

som har hänt och vad som ska göras, händer riskhantering från tillfälle till tillfälle. Trots detta 

anses riskhanteringen vara kopplad till företagets strategi, framförallt på grund av de olika 

miljökraven. Det betyder att riskhanteringen börjar redan i produktutvecklingsfasen då företa-

get bestämmer vilka leverantörer som företaget ska jobba med. Vidare måste man hålla koll 

på att rätt material har kommit in och att man inte tar emot något annat än beställt. Sedan 

kommer riskhanteringen inom tillverkningen, där arbetsmiljö och kemikalier bland annat är 

något företaget måste gå igenom hela tiden. Endast marknadsföring är inte så mycket täckt av 

riskhanteringen eftersom det oftast är återförsäljare som säljer till slutkunden och inte Företag 

C1 själv (Vice VD 2018).  
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4.6 Företag C2  

4.6.1 Företagspresentation 
Företaget är ett dotterbolag som tillhör en stor koncern och har drygt 35 anställda, varav 15 

tjänstemän och 20 inom tillverkning. Omsättning var 91 MSEK (2017) vilket gör att företaget 

klassas som små enligt Länsstyrelsens (2015) definition. 

Företag C2 tillverkar bara kontorsmöbler vilket gör att huvudkunden är privata företag, men 

det finns även offentliga kunder som köper deras produkter. Med vision att tillverka “high 

end” produkter jobbar Företag C2 mycket med kundanpassade exklusiva kontorsmöbler där 

ett samarbete med både svenska och utländska leverantörer förekommer. Eftersom företaget 

täcker hela värdekedjan såsom produktutveckling, produktion och marknadsföring är kvalitet 

och leveransprecision liksom varumärke viktiga konkurrensfördelarna. Med flexibel produkt-

ionsstruktur samt stor kunskap när det gäller att anpassa möbler till kundens önskemål, kan 

företaget konkurrera med både pris och effektivitet gentemot andra i branschen, menar Opera-

tiv chef (2018). 

4.6.2 Nuläget av företagets risker och framtida utmaningar 
Viktigaste risker som Företag C2 har i dagsläget identifierat är strategiska och operativa. När 

det gäller strategiska risker tittar företaget mycket på kundsidan. Respondenten menar då att 

man kollar upp vad det är som händer om företaget blir beroende av en kundgrupp, vad det är 

som måste göras i så fall och vilka alternativ det finns. Det är marknadsrisker och kundsidan 

som Företag C2 lägger stor fokus på eftersom de två kan skada företagets varumärke. Externa 

risker påverkar inte företaget i så stor utsträckning och inte heller finansiella risker, detta för 

att Företag C2 inte har till exempel några stora valutaexponeringar, vilket gör att en sådan risk 

är väldigt låg för dem. Operativa risker är å annan sida en viktig del som Företag C2 går ige-

nom, men man gör det då inte teoretiskt, utan mer praktiskt där man går ut i verkstan och tittar 

på olika risker: 

Vi har vissa checkpunkter, att till exempel vi har fungerande brandsläckare, att vi 

har utrymningsvägar, att det inte ligger föremål som man kan snubbla på, att ste-

gar och sådant är stabila där man klättrar på, att det finns skydd i våra maskiner 

och så vidare (Operativ chef, C2). 
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En av viktiga hållbarhetsrisker som Företag C2 har identifierat är att material som anskaffas 

från leverantörer måste vara FSC certifierad. Relaterat till detta har företaget satt upp en håll-

barhetsplan så att en leverantörsbedömning kan göras. På det sättet försäkrar sig företaget om 

att materialet är framtagen på ett etiskt sätt. I och med att material som Företag C2 använder 

produceras mycket i Österrike och Tyskland innebär det att det finns en låg risk för något 

barnarbete till exempel, menar respondenten. 

Vi lever ju i en bransch som är överetablerad, det finns risk att slås ut… (Opera-

tiv chef 2018). 

Med detta menar den intervjuade att en av de största branschspecifika risker är att det finns en 

överkapacitet inom möbelindustrin. Det finns alltså ingen balans mellan utbud och efterfrågan 

i branschen vilket leder till alldeles för stor prispress. Å andra sidan, faktum att kontoret änd-

ras och blir med aktivitetsbaserad ser Operativ chef (2018) bara som en möjlighet. Att Företag 

C2 är beroende av modesvängarna leder till en risk, men även en möjlighet.  

...det innebär att vi skulle ju kunna sälja mer möbler för det är ju annan typ av 

koncept (Operativ chef 2018).  

Ytterligare branschspecifik risk som berör företaget är att mycket luft transporteras vilket Fö-

retag C2 hanterar genom att inte transportera långt, utan företaget opererar inom 50 mil vilket 

betyder att kunder finns i närheten. Vidare för att kunna kämpa mot konkurrenter anses kvali-

tet och leveransprecision vara grunden, men även priset måste vara rätt för att man ska kunna 

konkurrera mot andra.  

 

Att möbelindustrin är överetablerad samt att det finns en stor konkurrens, ses inom företaget 

som en stor utmaning om det vill behålla sin konkurrenskraft. Vidare nämner respondenten att 

det är tydligt att det har blivit fler och fler utländska aktörer som tar sig in i Sverige, vilket 

också utmanar kostnadsläget i Sverige så att företaget måste vara väldigt effektiv i sin pro-

duktion. Ytterligare utmaning inom företaget är att få konsumenter att välja en hållbar produkt 

och betala i så fall kanske 10 % mer för det. Företag C2 vill hellre ha en produkt producerad i 

Småland på ett hållbart sätt, men det kanske inte är det som kunden vill ha och då blir det en 

utmaning, menar den intervjuade. Cirkulär Ekonomi är någonting som ses som ett hot till fö-

retaget. Om Företag C2 ska återanvända gamla möbler, kommer företaget att producera 

mindre nya, vilket inte är bra för organisationens överlevnad. Även återförsäljarna som pro-
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ducerar själva ser den intervjuade som ett stort bekymmer för företaget. Då blir mindre pro-

dukter tillverkade av Företag C2 och lönsamhet minskar. På grund av detta är företaget bero-

ende av arkitekter som ska rekommendera deras produkter till återförsäljarna:  

Det är 80–90 % som arkitekter ritar möbler för Företag C2, så vi är väldigt bero-

ende av arkitekterna (Operativ chef, 2018).  

4.6.3 Riskhantering inom företaget - hur och varför 
Trots att Företag C2 inte använder någon av riskhanteringsramverken, jobbas det till 99 % 

proaktivt med riskhantering inom organisationen där tre till fyra personer ansvarar för jobbet. 

Företag C2 har riskanalyser en gång i kvartalet där man till exempel i samarbete med skydds-

rond bedömer arbetsplats- och maskinrisker. Även om ingen modell används, har företaget 

checklistor på de interna riskerna inom produktionen för att på det sättet hantera dessa regel-

bundet. Förutom arbetsskydd som företaget jobbar mycket med, anser informanten att risk-

hantering är genomsyrad genom hela värdekedjan. När man till exempel tar fram en ny pro-

dukt så måste produkten vara säker och detta leder till att riskhantering finns i både produkt-

utvecklingsfasen samma som i produktionen.  

På frågan om varför företaget inte jobbar mer aktivt med riskhantering på strategisk och tak-

tisk nivå och varför de inte använder sig av en egen eller en redan befintlig riskhanteringsmo-

dell, svarar respondenten:  

Vi anser oss nog jobba mycket med våra strategiska risker även om det inte följer 

en viss strukturerad modell. Gäller främst finansiella risker avseende ändrade si-

tuationer inom våra kund- och produktgrupper. Sen att värdera riskerna är svårt. 

Är så många parametrar som man inte har koll och information om av naturliga 

skäl. Att driva företag är en risk på många sätt och därmed en utmaning och sti-

mulans (Operativ chef, 2018).  
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5.  ANALYS 
I kapitlet presenteras först analys av risker som i dagsläget kan identifieras inom branschen 

samt de riskområden som ses som utmaningar i framtiden för att vidare analysera hur dessa 

risker hanteras av studerande företag. Avslutningsvis presenteras en riskhanteringsmodell 

som är anpassad till tillverkande företag inom branschen. 

 

5.1 Kort om de intervjuade företagen 
Uppsatsens syfte var att ta reda på vilka risker kan i dagsläget identifieras hos företag som 

tillverkar möbler till offentliga rummen samt vad som anses vara en utmaning för branschen i 

framtiden. Syftet mer uppsatsen var vidare att se hur de identifierade risker hanteras i dagslä-

get för att till slut kunna utveckla en riskhanteringsmodell som är anpassad till tillverkande 

företag inom branschen. Nedan i arbetet kommer frågeställningar att analyseras en efter en för 

att till slut komma fram med en riskhanteringsmodell som branschen kan förhoppningsvis ha 

nytta av.  

 

Sverige är ett av de starkaste länder inom möbelindustri i Europa när det gäller kvalitet, ergo-

nomi samt design som har offentlig sektor som en dominerande kund. På grund av allt snabb-

bare utveckling samt digitalisering där det uppstår ett allt större behov av kreativa och flexibla 

inredningslösningar på aktivitetsbaserade arbetsplatser är Sveriges fortsatta satsning på of-

fentlig miljö viktig i och med att Sverige är ett av de ledande länder när det gäller tillverkning 

av samma (TMF 2017). De intervjuade företagen, oavsett storlek, är företag som verkar inom 

branschen som enligt Nord och Brege (2014) kallas för offentlig miljö och som tillverkar fär-

diga möbler eller komponenter till kontor, myndigheter, skolor och sjukhus, bland annat. 

Kontorsmöbler tillverkas till privata och offentliga lokaler överlag, men vissa av de intervju-

ade företag tillverkar även möbler till hemmiljö eller köper komponenter från andra företag 

inom branschen. Detta ligger i linje med vad Hultgren & Larsson (2006) skriver i sin studie, 

att företagen inom branschen är både kunder och leverantörer till varandra. Vidare säljer de 

flesta företags via återförsäljare som vidare säljer produkter till slutkunder som är företag och 

offentlig förvaltning. Återförsäljarna ses då som en kund men även som en möjlig konkurrent 

då de flesta har även egen tillverkning, vilket gör att de kan välja att sälja sina egna produkter 

istället för de intervjuade företags. För att kunna tillverka möbler använder sig branschen av 

både svenska och internationella leverantörer där Uppförandekoden samt FSC certifiering 

spelar stor roll för att kunna säkerhetsställa att leverantörer står för det de lovar samt att 
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materialet kommer från en ansvarsfull källa. Även enligt Möbelfakta (2016) är det inom mö-

belindustrin viktigt med olika märkningar där Möbelfakta märkning bland annat föreställer ett 

av de mest viktiga kvalitetskriterier. Intern kontroll av olika risker blir då essentiellt för till-

verkande företag för att kunna handskas med de olika riskområden som påverkar branschen 

(ibid.).  

 

Tabell 5:1 En överblick över intervjuade företagen och deras konkurrensfördelar 

Egen illustration med inspiration av insamlade empiriska data  

Om man tittar på Tabell 5:1 kan man se att nästan alla av de intervjuade företagen inkluderar 

varje led av värdekedjan inom branschen (se Figur 4:1 för “värdekedjan”). Detta betyder att 

de flesta företag är inblandade i en produkt från det att produkten utvecklas, till dess att pro-

dukten tillverkas och säljs där det ibland även förekommer service och underhåll. Genom att 

täcka hela värdekedjan kan företagen ha en bättre kontroll över vad det är som ska tillverkas 

genom att redan i produktutvecklingsfasen välja vilket material som ska användas samt vari-

från ska materialet anskaffas. Ytterligare gemensamt särdrag för de intervjuade företag oav-

sett deras storlek är att de flesta anser starkvarumärke, kvalitet och design vara de främsta 

konkurrensfördelarna. Detta stämmer med var Högberg (2017) har forskat där författaren me-

nar att design är den viktigaste faktorn som har bidragit till en växande export och tillväxt av 

branschen. Förutom designvärde är det även kunskap av att skapa miljövänliga, ergonomiska 

och akustiska möbler av god kvalitet som påverkade den positiva utvecklingen av svensk mö-

belindustri (Internetkälla 4). Detta kan jag bedöma stämmer med de intervjuades framtida mål 

och vision (se Tabell 5:2), där det i stort sett rör sig om att kunna erbjuda hållbara och moder-

na möbler med bra kvalitet och design som gör människor att må bra. Detta betyder att håll-

bart material, kvalitet och design är viktiga delar inom organisationen vilket med den ökade 

betydelsen av människors välbefinnande spelar stor roll för svensk möbelindustri och eko-

nomi även i framtiden. Sverige är idag ledande när det gäller tillverkning av möbler och in-
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redning för det offentliga rummet (Maksymets & Lönnstedt 2016), där ett fortsatt mål och 

fokus på design, kvalitet, ergonomi och hållbarhet kommer att bidra till möbelindustrins vida-

reutveckling och konkurrensfördel gentemot andra länder.  

 

FÖRETAG FÖRETAGETS VISION 

Företag A1 Att kunna leverera inredning och möbler till kotor inom hela Europa. 

Företag A2 Att utöva lönsam tillväxt av en grupp möbel- och inredningsföretag i norra 

Europa; erbjuda moderna och tidlösa inredningar för en internationell publik; 

fokus på kundinsikt, innovation, design management, hållbarhet och starka 

varumärken. 

Företag B1  Att skapa bättre ljudlandskap för olika typer av kontorsmöbler. 

Företag B2  Att tillverka möbler samt skapa miljöer som får dess kunder och människor att 

må bra. 

Företag C1  Att tillverka möbler med bra design och hög kvalitet. 

Företag C2  Att tillverka “high end” produkter med mycket fokus på kundanpassade ex-

klusiva kontorsmöbler. 

Tabell 5:2 En bild över de intervjuades vision och framtida mål  

Egen illustration med inspiration av insamlade empiriska data  

Förutom vikten med kvalitet, design och starka varumärke som kan läsas av företagens vision 

(se Tabell 5:2) kan det konkluderas att produktutveckling och tillverkning är de två viktigaste 

leden inom värdekedjan oavsett företaget storlek där inredningsarkitekterna är de som i 

mycket stor utsträckning bestämmer vilka produkter som ska tillverkas på marknaden. Detta 

gör det viktigt för företagen att konstant jobba med att motivera varför arkitekter ska övertyga 

återförsäljarna att välja just deras produkter. Eftersom det offentliga rummet är huvudkund för 

berörda företagen, spelar priset inte en huvudroll. Kundrelationer, produkter anpassade till 

kundens önskemål, flexibilitet och pålitlighet är däremot något som arbetas mycket med inom 

branschen. Vidare, en flexibel produktionsstruktur gör det möjligt för företagen att konkurrera 

mot andra i branschen eftersom då kan företagen snabbt anpassa möbler efter kundens öns-

kemål. Detta finner jag stämmer med det som sägs att flexibla tillverkningsprocesser som 
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samt flexibilitet i produkter och kundvalet är någonting som kan hjälpa möbeltillverkare att 

klara av konjunkturen i framtiden (Teknikföretagen 2015; Internetkälla 6). 

 

5.2 Nuvarande risker i branschen  
Det empiriska materialet har gett mig en inblick i de risker som anses påverka studerande 

företag. Ställt mot referensramen kan jag konstatera att vissa risker stämmer överens med det 

som tidigare har forskats, men det finns ett antal risker som inte har identifierats i tidigare 

studier, vilket är mitt bidrag. De risker som är identifierade i denna uppsats och som skiljer 

från tidigare forskning är: återförsäljare, beroendet av arkitekter, ändrade trender inom inred-

ning av offentliga rum samt i viss mån även problem med transport, det vill säga platta paket. 

I nedanstående Tabell 5:3 framstår det en sammanfattning av identifierade risker som de in-

tervjuade företagen ser i dagsläget. 

 

 

Tabell 5:3 En överblick över de intervjuade företagens identifierade risker 
Egen illustration med inspiration av insamlade empiriska data  
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Att branschen är mycket beroende av marknadsutveckling samt konkurrenter håller överlag 

alla intervjuade företag om, vilket stämmer överens med tidigare studier. Enligt det empiriska 

materialet ser de intervjuade företag marknaden, konkurrenter samt utländska aktörer som en 

viktig risk inte bara ur ett strategiskt perspektiv, utan även som en stor utmaning i framtiden. 

Detta stämmer överens med vad Maksymets och Lönnstedt (2016) skriver i sin artikel att län-

der som Kina, Chile och Brasilien har påverkat konsumtion och produktion av träprodukter i 

USA, Sverige samt Tyskland i stor grad, som var ledande länder inom möbelindustrin. Kon-

junktursvängningar anser vidare de intervjuade företag påverka dem i stor grad, vilket är i 

linje med det som Nord och Brege (2014) har forskat om då de kom fram till att utvecklingen 

av kontorsmöbler till offentlig miljö följer den allmänna företagskonjunkturen. Trots konjunk-

tursvängningar har utvecklingen av branschen offentlig miljö visat en 20%-ig ökning i om-

sättning de senaste tio åren (ibid.) vilket kan konstateras bevisar faktum att Sverige även idag 

är ett av de ledande länder i Europa när det gäller kvalitet, ergonomi och design. Därför kan 

man konstatera att fortsatt investering i en sådan bransch är viktig för svensk ekonomi vilket 

kan definitivt bli svårt i och med att de flesta av kontorsmöbeltillverkare i landet är små före-

tag. Detta styrks av en rapport om svensk möbelindustri som baseras på en större studie sam-

manställd av Centre of Industrial Studies (se Internetkälla 1).  

 

Vidare, att de intervjuade anser globaliseringen och utländska konkurrensen vara en stor risk 

ligger i linje med vad Iverson (2013) skriver där författaren menar att globaliseringen av kapi-

talmarknader har gjort att vissa branscher har flyttar till enstaka globala marknader vilket 

även tidigare studier gjorda av Maksymets och Lönnstedt (2016) samt Nord och Brege (2014) 

styrker där det påstås att på grund av globalisering och allt större konkurrens blir den svenska 

marknaden för möbler till offentliga rum alltmer nordisk och europeisk där vissa av företagen 

till och med flyttar sin produktion utomlands för att kunna upprätthålla konkurrenskraften. De 

intervjuade företag menar att de är väldigt patriotiska då de vill behålla tillverkningen av 

möbler på ett hållbart sätt inom landets gränser, men på grund av allt större konkurrens från 

utlandet blir det en prispress på dem vilket gör det svårt att hålla takten med utländska aktörer 

och samtidigt behålla hög kvalitet på produkter. Detta ligger i linje med det som nämns av 

tidigare forskare som säger att trots utländska konkurrensen, måste svenska möbelföretag 

fortsätta att investera i FoU i kvalitativa och hållbara produkter för att inte bli utkonkurrerade, 

men detta blir svårt då på grund av att utländska aktörer erbjuder billigare produkter (Inter-

netkälla 1; Lindvall 2011). 

 



Sida 84 av 120 
 

Design anses vara ytterligare en viktig faktor som påverkar företagen inom branschen då de 

flesta av intervjuade företag tillverkar högkvalitativa och designade produkter till offentlig 

miljö. Att design är viktig inom branschen gör att företagen blir beroende även av oscillation-

er i trender då det kanske inom några år inte kommer att bli så viktigt med designade möbler 

som det är idag. Sådana nya trender kan påverka företagen samt deras sätt att tillverka och 

sälja produkter. Design är ändå enligt Nord och Brege (2014) den faktorn som verkade ha en 

positiv effekt på lönsamhet av tillverkande företag inom branschen, dom även Högberg 

(2007) håller med och säger att design har fått en stor uppmärksamhet och blivit en viktig 

industriell resurs samt input för en framgångsrik produktutveckling, speciellt inom 

möbelindustrin. I och med att branschen tillverkar designade högkvalitativa möbler till offent-

liga rum blir det vidare extremt viktigt med hållbarhet inom hela branschen. Eftersom håll-

barhet är enligt de intervjuade företag en inträdesbiljett inom branschen, blir det då viktigt att 

ta hänsyn till olika hållbarhetsrisker som kan påverka företaget. Det är exempelvis av stor 

betydelse med ansvarsfulla källor på råmaterial som är FSC certifierade samt Möbelfakta 

märkta produkter, bland många andra certifikat. Jag kan sammankoppla det med vad Möbel-

fakta (2016) säger då det menas att intern kontroll av olika risker som är essentiella för till-

verkande företag blir extremt viktig för att kunna handskas med de olika riskområden som 

påverkar hela branschen. Därför har Möbelfakta (2016) skapat en guide för socialt ansvar 

inom möbelindustrin och det blir allt viktigare att tillverkande företag i Sverige märker sina 

produkter med Möbelfakta märkning, vilket innebär är att företagen arbetar med socialt an-

svar på ett systematiskt sätt.  

 

Förutom Möbelfakta och FSC är de intervjuade företagen även ISO 14 000 certifierade, vilket 

betyder att de skapar ett miljöledningssystem med bra val av material så att produkter ska 

kunna hålla länge. Vidare jobbas det inom branschen mycket med Uppförandekoden som gör 

att olika risker som anser etiska frågor och synen på människor samt arbetsmiljö berörs. På 

det sättet kan företagen säkerhetsställa att leverantörer lever upp till det de har lovat. Detta 

stämmer överens med vad Bormane, Škiltere och Batraga (2017) skriver där de menar att det 

har i dagens samhälle blivit allt viktigare inte bara att uppfylla sina grundläggande behov, 

som sin egen hälsa, utan även att bevara och förbättra naturresurser, att vara mindre skadliga 

för miljön samt att överlämna nästa generationer möjligheter att möta deras behov på samma. 

I ett sådant samhälle är det då inte bara ett företags produktkvalitet och finansiellt resultat som 

står under luppen, utan företagets inflytande och ansvar gentemot världen ifrågasättas också 

(Toscha 2012). Arbetsmiljö är en annan hållbarhetsrisk som varje intervjuad företag anser är 
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av stor betydelse och kanske detta är den enda risken som de alla jobbar proaktivt med. Att 

må bra på arbetsplatsen och att ta hand om sina anställda är inget företagen tar för givet, vilket 

kan jag finna stämmer med tidigare studier. Enligt Toscha (2012) är det exempelvis viktigt att 

varje företag tänker på arbetsmiljö där säkerhet och hälsa ska sättas i första plan både när det 

gäller den egna produktionen, men även när det gäller kunder och leverantörer. Mirka et al. 

(2002), Gauthier, Gélinas och Marcotte (2012) samt Paskiewicz och Fathallah (2007) menar 

vidare att arbetsmiljö är viktig att ta hänsyn till för att det annars finns stora risker för en livs-

lång arbetsskada inom tillverkning. De intervjuade företagen ser risker som berör arbetsmiljö 

på allvar och de har skyddsronder som regelbundet tittar på belastningar samt att det görs re-

gelbundna analyser av arbetsplatser och material som används. Företag B2 erbjuder även sina 

anställda behandlingar av fysioterapeuter för att på så sätt kunna minska kroppsskador på 

grund av ibland tungt fysiskt arbete. 

 

Hantering av finansiella risker är enligt Spira och Page (2003) grundläggande för att verk-

samheten ska uppnå en vinst och enligt författarna måste de rapporteras regelbundet med stöd 

av intern kontroll och revision. Externa och finansiella risker är någonting som inom bran-

schen anses viktigt, men företagen verkar inte ge dem så stor uppmärksamhet just nu på grund 

av en bra konjunktur i Sverige. Kaplan och Mikes (2012) samt Anderson och Hampton (2015) 

bland andra menar att förändringar i växelkursen, statlig reglering, politiska och naturliga 

katastrofer, stora makroekonomiska förändringar samt risk för bedrägeri av externa parter är 

bara några av de finansiella och externa risker som kan påverka ett företag. Utifrån det empi-

riska materialet kan man konstatera att företagen inom branschen analyserar finansiella risker 

till viss del men anser inte att många av de ovan nämnda är så alarmerande idag eftersom lan-

det ligger bra med ränta just nu samt att huvudorsaken till ett bra betalningsflöde är att företa-

gen har offentlig miljö som den största kunden som i regel alltid betalar i tid. Vidare är före-

tagen inte beroende av en enstaka valuta då de säljer till många länder vilket graderar dem 

även från valutarisker. Jag kan konstatera att uppfattning om finansiella risker från de inter-

vjuade företagen ligger i linje med vad Horcher (2005) skriver, vilket är att det finns tre hu-

vudkällor för finansiella risker: risker som uppkommer på grund av organisationens interna 

åtgärder (människor, processer, system), risker som uppkommer på grund av olika transakt-

ioner ett företag har med andra organisationer (kunder, leverantörer, konkurrenter) samt risker 

som uppkommer på grund av företagets exponering för olika förändringar (marknadspriser, 

räntor, växelkurs, råvaror). Detta för att de intervjuade företag menar att det är svårt att dra 

gränsen mellan strategiska, finansiella och operativa risker då de påverkar varandra. Vidare 
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menas det att kunder, konkurrenter och leverantörer samt pris på råvaror påverkar företagen, 

men detta anses även en risk som måste hanteras utifrån ett operativt och strategiskt perspek-

tiv.  

 

Alla intervjuade företag, förutom Företag A2 som är en stor koncern, jobbar med operativa 

risker på daglig basis. Det menas då att den främsta operativa risken inom branschen är brist 

på nyckelpersoner som anses vara en kritisk faktor för tillverkande företag inom branschen. 

Detta finner jag stämma överens med vad Anderson (2013) skriver då han menar att exempel-

vis tillgänglighet, utbud samt drift av anställda anses som interna risker ett företag kan stöta 

på.  Lindvall (2017) menar också att senaste årens utveckling har präglats av en ökad upp-

märksamhet på operativa risker och företaget kan till skillnad från externa risker utöva en viss 

kontroll över dem. Företagen jag intervjuade anser dock att problem med nyckelpersoner 

kvarstår och att det är svårt att lösa ett sådant problem eftersom det är svårt att hitta rätt kom-

petens inom tillverkningen då det i hela landet finns brist på bland annat möbelsnickare, ta-

petserare samt sömmerskor. Även “single sourcing” är en risk som jag finner inte skiljer sig 

från det som tidigare studier har påpekat på. Många företag som studerades inom uppsatsens 

ramar använder sig av exempelvis ett speciellt material till någon enstaka produkt där det 

finns bara en leverantör tillgänglig, vilket gör dem beroende av en enda leverantör. Hammar-

gren, Rödegård och Wretman (2008) har i sin studie kommit fram att om man använder sig av 

bara en leverantör, finns det stor risk att leverantören höjer priserna som i sin tur kan leda till 

risk för bristfällig tillgång av material samt hög pris av samma. Råmaterialbrist är en global 

trend som enligt Teknikföretagen (2015) inte påverkar bara möbelindustrin, utan hela till-

verkningsindustri i Sverige. Trots detta försöker intervjuade företagen att gardera sig mot såd-

ana risker genom att i förväg, redan i produktutvecklingsfasen, bestämma val av material. 

Även alternativa lösningar, d v s liknande produkter som innehåller lättillgängligt material, 

förekommer. På det sättet säkrar sig vissa företag att kunna erbjuda sina kunder produkter 

efter deras specifika behov utan att vara beroende av en enda leverantör. Andra företag försö-

ker vidare att lösa problemet genom att se till att hitta flera leverantörer, men detta kan ibland 

förekomma som en svår uppgift om det exempelvis är ett krav att leverantören ska vara FSC 

certifierad. Viss materiel måste vara FSC certifierad, vilket begränsar valen av leverantörer, 

och då kan det förekomma “single sourcing”. Även detta leder enligt intervjuade företagen till 

att pris på råmaterial stiger. Då måste företaget själv höja pris på produkter, vilket kan leda till 

att kunden väljer bort dem och väljer istället någon utomstående konkurrent.   
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I min studie har jag alltså funnit att de flesta risker som identifierades genom empirisk in-

samling stämmer överens med det som tidigare har forskats. Det som tidigare studier inte har 

påvisat dock är att återförsäljare, beroendet av arkitekter, ändrade kontorstrender samt platta 

paket är ytterligare risker som påverkar branschen, vilket min uppsats har bidragit med. Före-

tagen som intervjuades säljer i stort sätt via återförsäljare, vilket gör att en av de viktigaste 

risker anses vara beroendet av arkitekter samt hur branschen företagen verkar i utvecklas. 

Eftersom arkitekter föreskriver upp till 90 % av allt som tillverkas inom berörda företagen, 

blir det viktigt med arkitekternas ställning inom landet. Det menas då att om inredningspro-

jekten i det offentliga rummet minskar av någon anledning, påverkar detta företagen negativt 

då de tillverkar möbler på uppdrag av en sådan kund. Att arkitekterna föreskriver organisat-

ionens produkter inne i ett projekt gör att företagen blir beroende av deras rekommendationer. 

Arkitekterna har även ett nära samarbete med kända designer, vilket ytterligare stärker deras 

position för att de flesta av intervjuade företagen tillverkar högkvalitativa och designade pro-

dukter. Detta i sig gör att även återförsäljarna framstår som en viktig risk eftersom de, föru-

tom försäljning, har även egen produktion så istället för att sälja produkter av de tillverkande 

företag inom branschen, kan de välja att sälja sina egna produkter till slutkunden istället. Den 

som ska övertala slutkunden vems produkt är bäst att användas i ett inredningsprojekt är arki-

tekterna, vilket gör att tillverkande företagen blir beroende av de. Att återförsäljarna har egen 

produktion gör att förutom som en kund, anses de även som en konkurrent. Därför blir det 

vitalt med kundrelationer och varumärke inom branschen. Att hålla koll på vad konkurrenter-

na, bland annat återförsäljare, gör samt att alltid försöka erbjuda konkurrerande produkter och 

ha starkt varumärke blir viktig för företagets överlevnad.  

 

Medan vissa av de intervjuade företag anser platta paket som ett stort problem menar andra att 

det inte går att ändra på grund av kundens krav. I dagsläget, de flesta av intervjuade företagen 

fraktar stora paket även om mycket luft transporteras. Detta för att de inte transporterar långt 

samt eftersom många av deras kunder inte vill montera möbler själva utan vill ha dem fär-

digmonterade. Detta i sig lämnar inget utrymme för platta paket, vilket då inte anses som en 

risk. Å annan sida, några av de intervjuade företag arbetar intensivt med att i så stor mån som 

möjligt försöka alltid sälja platta, omonterade paket som dess återförsäljare sedan monterar 

upp på plats. Detta anses bra ur ett miljöperspektiv samt att genom att skicka mindre paket 

tjänar företaget mycket.  
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Att kontoret ändras och blir mer aktivitetsbaserad i framtiden har företagen delad uppfattning 

om. Även om de flesta ser detta som en risk, var det Företag C1 samt Företag C2 som ser 

detta mer som en möjlighet. Att trenden ändras är enligt de två företag det som efterfrågas och 

välkomnas för då kan företagen utvecklas och erbjuda nya lösningar och produkter som ingår 

i det typ av konceptet. Andra företag anser att förändrat sätt att arbeta är den största risken 

som är mer specifik för branschen där kontorsmöbler tillverkas. Att man inte längre sitter på 

ett kontor som förr i tiden och inte behöver det traditionella skrivbordet och kontorsstolen, 

utan använder sig av en aktivitetsbaserad arbetsplats ses som en risk. Detta eftersom organi-

sationens kundkrets är stora och medelstora företag som köper kontorsmöbler, så att efterfrå-

gan på sådana möbler minskar ses som en risk att tappa kunder. I och med att den trenden 

redan har börjat och är en process som lär ta många år, måste tillverkande företag inom bran-

schen se till att anpassa sin produktion och byta från den traditionella skrivbordsarbetsplatsen 

till en med aktivitetsbaserad. Företag B2 har till exempel redan börjat med det nya konceptet 

av kontoret och kan redan idag erbjuda sina kunder olika nya produkter, som exempelvis kon-

torslandskap med akustik som ska funka just i sådana “nyare” miljöer. Företaget anser då att 

det är viktigt att ligga fram och jobba mycket med produktutveckling, vilket de gör.  

 

Avslutningsvis vill jag säga att strategiska, operativa, branschspecifika samt hållbarhetsrisker 

anses ha stor vikt inom branschen, medan finansiella och externa inte är så “alarmerande” just 

nu på grund av bra konjunkturläge i landet.  Även om i dagsläget de flesta identifierade risker 

inom branschen står i linje med det som har forskats tidigare, vill jag betona att det finns 

några risker som jag har funnit skiljer sig åt tidigare studier. Det som ingen har forskat om 

tidigare är alltså risker som uppstår på grund av återförsäljare, beroendet av arkitekter, änd-

rade kontorstrender i form av aktivitetsbaserade arbetsplatser samt platta paket, vilket betyder 

att min studie har bidragit med dessa teoretiskt.  

 

5.3 Framtida utmaningar inom branschen  
Med hjälp av det insamlade empiriska materialet kan jag konstatera att vissa trender och ut-

maningar som påverkar möbelindustrin ligger i linje med det som tidigare har forskats om. 

Om man till exempel tittar på Tabell 5:4 är det globalisering och konkurrens, miljövänlig pro-

duktion samt råmaterialbrist de områden som intervjuade företag anser som framtida utma-

ningar, vilket stämmer bra med tidigare forskning. Även kompetensförsörjning samt föränd-

rade trender är någonting som i viss mån kan sägas finns inom befintliga studier, har detta 



Sida 89 av 120 
 

däremot inte specificerats till just branschen offentlig miljö. Det som dock inga tidigare stu-

dier påpekar alls om är att cirkulär ekonomi, arkitekternas makt, återförsäljare samt platta 

paket ses som någonting specifik just för branschen, vilket är ytterligare mitt bidrag med 

denna studie. 

 

 
Tabell 5:4 En överblick över framtida riskområden inom branschen  
Egen illustration med inspiration av insamlade empiriska data 

Enligt de intervjuade företag finns det en stor konkurrens inom branschen där stor utmaning 

blir att behålla konkurrenskraften. Även kundlojalitet är svårt då att behålla på grund av att 

företagen tillverkar produkter som är jättelätt att byta ut mot andra. Faktum att utländska aktö-

rer tar sig in i Sverige är enligt de intervjuade företag ett bekymmer för att de utmanar kost-

nadsläge av svenska tillverkande företag om kontorsmöbler produceras i andra länder. Detta 

stämmer bra med det som Maksymets och Lönnstedt (2016) har forskat om då författarna 

menar att trenden på senare tid har visat att globala aktörer, som Kina, Chile och Brasilien, 

har påverkat konsumtion och produktion av träprodukter inte bara i Sverige, utan även i andra 

länder som exempelvis USA och Tyskland. De företag som studerades under uppsatsens gång 

menar att det största delen av tillverkning av kontorsmöbler finns fortfarande inom landets 

gränser, vilket företagen vill ska fortsätta även i framtiden. Därför är det viktigt att hela tiden 

arbeta med att behålla en sådan konkurrenskraft, vilket enligt Internetkälla 6 samt Maksymets 

och Lönnstedt (2016) anses dock vara svårt om tillverkningen förflyttas utomlands på grund 

av kostnadsfördelar. Stor konkurrens gör enligt Företag C2 att branschen är överetablerad 

vilket betyder att företagen måste ständigt jobba med produktutveckling för att kunna behålla 

sina kunder. Detta finner jag finns redan i tidigare studier där Nord och Brege (2014) påpekar 

att det förekommer stor konkurrens från inhemska och utländska aktörer men att även kun-

derna anses ha en stark ställning och vara den som påverkar branschen mest. Även om svensk 

ekonomi i dagsläget och i framtiden visar en god och stark tillväxt är möbelindustrin mycket 

påverkad av konjunktursvängningar och globalisering, vilket har även visat sig med tiden 

(Internetkälla 6).  
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Vidare utmaning inom branschen enligt de intervjuade företagen är brist på råmaterial. Att 

försöka hitta flera leverantörer i framtiden kan vara svårt för att det inom branschen tillverkas 

möbler till offentliga rum där det ställs krav på hållbart material av hög kvalitet. Detta betyder 

att många av leverantörer måste vara FSC certifierade, vilket begränsar urvalet av leverantö-

rer och då kan det även i framtiden förekomma “single sourcing”. Enligt Företag C1 till ex-

empel kan det i framtiden fortsätta uppkomma även problem med befintliga leverantörer ef-

tersom det inom Möbelfakta finns vissa hänvisningar det gäller FN:s konventionen som måste 

följas. Det betyder att till exempel varje led inom värdekedjan måste kolla upp sina led, vil-

ket leverantörer inte blir glada över och då drar de sig ifrån. Detta kan jag bedöma kommer att 

skapa ytterligare fara för “single sourcing”. Vidare, att miljövänlig produktion är ett område 

som ses som en utmaning i framtiden bekräftar även Teknikföretagen (2015) där det menas att 

inom tillverkningsindustri i Sverige blir det en stor utmaning att minimera resursförbrukning-

en och miljöpåverkan av produktionssystem vilket kräver att företag på ett effektivt sätt an-

vänder material samt optimerar energi bland annat. I och med att branschen tillverkar möbler 

till offentliga rummet blir det extremt viktigt med hållbarhetsfrågor där FSC certifieringar 

samt Möbelfakta märkta produkter blir ett krav. Det menas då att inom branschen offentlig 

miljö är det viktigt att företagen inte använder sig av en leverantör som har ett oacceptabelt 

sätt att nyttja resurser eller medarbetarna (Möbelfakta 2016). Även Teknikföretagen (2015) 

betonar att faktorer som har stor påverkan på tillverkande företag i Sverige är hållbarhet och 

effektiv resursanvändning, nya typer av produktion, råmaterialbrist samt utveckling av nya 

avancerade och exotiska material bland annat. För att kunna hålla takt med de olika miljökra-

ven använder sig de intervjuade företagen förutom FSC samt Möbelfakta märkning även av 

Uppförandekoden som ett tilläggskrav vilket hjälper till med att reducera risker att tappa 

kundförtroende. Vidare är företagen ISO 14 000 certifierade, vilket betyder att de redan har 

börjat med att lägga upp och hantera risker miljömässigt. Enligt TMF (se Internetkälla 4) är 

ytterligare framtida utmaning den ökade betydelsen av människors välbefinnande, vilket gör 

att det blir viktigt att ha kunskapen av att skapa miljövänliga, ergonomiska och akustiska 

möbler som är av hållbart material med hög kvalitet. Eftersom Sverige är ledande när det gäl-

ler möbler och inredning för det offentliga rummet, med allt större konkurrens blir det en ut-

maning att behålla den konkurrenskraften enligt de intervjuade företagen.  

Även om det anses som en risk som redan finns inom branschen, är kompetensförsörjning en 

stor utmaning för företagen i framtiden. Nyckelpersoner inom tillverkning i första mån, som 

exempelvis möbelsnickare, tapetserare samt sömmerskor finns det brist på i hela landet. Före-



Sida 91 av 120 
 

tagen ser inte någon förändring när det gäller dessa så det anses förbli en utmaning även i 

framtiden. Detta finner jag kan stämma i viss mån med det som Teknikföretagen (2015) skri-

ver om, där det står att ett stort område inom tillverkningsindustri i Sverige i framtiden blir att 

ha kompetent personal som kan hantera avancerad automation. Nord och Brege (2014) näm-

ner i sin studie att utmaningen inom branschen är utbildad personal som kan hantera ny tek-

nologin och detta gör nyckelpersoner till den begränsade faktor for utvecklingen. Att ständigt 

ha koll på vad det är som är aktuellt hos kunder samt byta ut produktionssätt och samtidigt få 

utbildad personal, är inte en lätt uppgift enligt de intervjuade företagen. Även nya och föränd-

rade trender inom kontorsinredning samt digitalisering anses som ytterligare utmaningar inom 

branschen. Att det kanske inom loppet av några år inte längre behövs de klassiska kon-

torsmöbler som tillverkas idag kräver en stor insats både när det gäller forskning och utveckl-

ing, material, förändrat tillverkningssätt men även en risk att tappa kunder. Den största kun-

den inom branschen är offentliga rum där ett skrivbord samt en kontorsstol bland annat be-

hövs. Att detta inte är en standardprodukt i framtiden anser de flesta företagen som besvärligt, 

vilket jag till viss del kopplar till det som Teknikföretagen (2015) nämner då det menas att 

flexibla och moderna tillverkningsprocesser för framtida produkter anses som en utmaning för 

hela tillverkningsindustri i Sverige. Även om de intervjuade företag tillverkar produkter som i 

hög grad är kundanpassade, menas det i tidigare studier att ett "oändligt" produktsortiment 

med hög anpassning och snabbt introduktion av nya produkter till marknader blir ett utma-

nande område. De intervjuade företag menar att förändrad trend i form av aktivitetsbaserad 

arbetsplats kan ta lång tid tills det fullt ut träder i kraft, men det kan konstateras att en sådan 

trend kräver av företagen att anpassa hela sin existens efter framtida kundens behov vilket inte 

är en lätt uppgift. 

 

Framtida utmaningar som enligt intervjuade företag inom branschen finns, men som inga tidi-

gare studier har forskat om är cirkulär ekonomi, arkitekternas makt samt återförsäljare. Även 

om beroendet av arkitekter ses som en risk för företaget som tillverkar kontorsmöbler till of-

fentliga rum, är det deras makt i landet som ses som en utmaning som är specifik för bran-

schen. Eftersom det är just arkitekter som bestämmer vilka produkter som ska användas i 

olika projekt samt vidare lämnar rekommendationer till slutkunden vems produkter som ska 

användas, gör att deras makt i landet är viktig för branschen. Om arkitekternas makt av någon 

anledning blir mindre viktig i landet, då uppkommer det risk att återförsäljarna inte köper från 

de tillverkande företag inom branschen som intervjuades, utan kanske andra konkurrenter 

eller till och med använder sina egna produkter. Även att hela tiden behöva övertala arkitekter 
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varför ska de välja just företagets produkter till ett projekt och inte återförsäljarnas, blir en 

stor utmaning enligt de intervjuade företag. Återförsäljare är då ytterligare ett bekymmer för 

företagen för att förutom försäljning, även har de egen produktion av högkvalitativa produk-

ter, så utan arkitekternas påverkan kan de välja att sälja sina egna produkter till slutkunden. 

Detta i sig gör att arkitekter och återförsäljarna framstår som en nuvarande risk men även som 

en framtida utmaning inom branschen.  

 

I och med att företag inom branschen offentlig miljö tillverkar högkvalitativa designade pro-

dukter där hållbarhet av samma är ett krav från kunden, anses cirkulär ekonomi som den 

största utmaningen i framtiden av de flesta intervjuade inom studiens ramar. Möblerna ska 

kunna kläs om och hålla länge och för att kunna renovera gamla möbler kräver mycket 

material från företag. Att återanvända gamla möbler ses även som en hot av vissa, eftersom 

företagen kommer då att producera mindre nya möbler, vilket inte är bra för organisationens 

överlevnad. Vissa företag har redan börjat med konceptet men säger att det i framtiden kom-

mer att vara ett krav inom vissa delar av möbelindustrin. Även om konceptet kommer enligt 

de intervjuade att ta tid tills det träder i kraft, måste tillverkande företag inom branschen redan 

i produktutvecklingsfasen ha tänket om cirkulär ekonomi för att i framtiden kunna erbjuda 

produkter av återvunnet material. Även om det inte finns några studier som påpekar vikten av 

cirkulär ekonomi inom studerande branschen nämner Teknikföretagen (2015) miljövänlig 

produktion som en av de utmaningar som tillverkningsindustri i hela landet står inför, vilket 

betyder att tillverkande företag måste minimera resursförbrukningen och miljöpåverkan av 

produktionssystem och produkter.  

 

Som en konsekvens av cirkulär ekonomi blir nästa utmaning inom branschen att få konsu-

menter att alltid välja en hållbar produkt. Faktum att det inom tillverkande företag inom bran-

schen är ingen slit-och-släng, utan det tillverkas möbler som ska hålla länge, gör att det ställs 

en hög krav på möbler som ska användas inom offentliga miljöer. Detta leder vidare till en 

utmaning att övertyga kunder att välja hållbart, eftersom vissa kunder kanske inte vill ha en 

hållbar produkt för att då måste de betala mer vilket även påpekas av Internetkälla 1 då det 

menas att efterfrågan på hållbart tillverkade möbler i landet måste stimuleras. Sist, men inte 

minst, anses platta paket som en framtida utmaning av de intervjuade företag vilket beror på 

utvecklingen i framtiden då det måste tänkas ännu mer miljömässigt. Platta paket anses som 

ett utmanande område på grund av att branschen tillverkar möbler som slutkunden vill ha fär-

digmonterade. Även återförsäljare, som är mellanhand mellan tillverkare och slutkunden, vill 
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ha möbler färdigmonterade i många fall, vilket gör att det blir svårt att packa på annat sätt än 

det görs idag då det transporteras mycket luft. 

 

Genom studiens gång och med hjälp av den insamlade empiri har det funnits vissa utmaningar 

som även stöds med tidigare studier, och dessa är globalisering och konkurrens, miljövänlig 

produktion samt råmaterialbrist. Kompetensförsörjning samt förändrade kontorstrender är 

någonting som till en viss del stöds med tidigare studier, dock finns det ingen tidigare forsk-

ning som preciserar vilka nyckelpersoner anses som kritiska för företag inom branschen samt 

att just aktivitetsbaserade arbetsplatser är den branschspecifika utmaningen som väntar bran-

schen i framtiden. Luckan inom tidigare studier som jag hittade, vilket är denna uppsats ytter-

ligare bidrag, är att cirkulär ekonomi, arkitekternas makt, återförsäljare samt platta paket är 

någonting som ses som specifika utmaningar för branschen.  

 

5.4 Riskhantering inom tillverkande företag inom branschen - 

“hur och varför?”  

 
Tabell 5:5 En överblick över de intervjuade företagens riskhanteringsarbete  

Egen illustration med inspiration av insamlade empiriska data 

Som det framgår av Tabell 5:5 arbetar fyra av totalt sex företag med riskhantering i dagsläget, 

bara företag B1 samt B2, som är medelstora företag, jobbar oregelbundet med riskhantering 

om ett behov för den uppstår. Man kan undra varför det är att just medelstora företag inte job-
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bar med riskhantering på ett mer aktivt sätt, men deras svar var att de inte ser ett större behov 

av en mer systematisk riskhantering. Företag B1 hanterar sina risker genom att regelbundet 

titta i företagets ledningssystem och på det sättet upptäcker ett antal risker som måste hante-

ras. Företaget anser att ett mer systematiskt sätt säkert skulle vara bättre, men de gör som de 

gör idag för att det har visat sig funka för företaget. Å annan sida hanterar Företag B2 risker 

bara efter behov och anser att de inte har sett ett större nödvändighet av en mer aktiv riskhan-

tering inom företaget. Riskhanteringen anses dock enligt Anderson (2014), Power (2007) 

samt Andersen och Schrøder (2010) vitalt för företagen, speciellt efter de olika finanskriser 

och globala risker. Processen handlar enligt författarna om att effektivt arbeta i en osäker och 

riskabel värld så att företaget ska kunna få ett bättre resultat. Även Karanja (2017) påpekar att 

vissa risker kan ha positiva konsekvenser på företaget om de identifieras och utnyttjas i tid, 

men om företaget misslyckas att identifiera och bedöma dessa risker kan de ha negativa kon-

sekvenser på företagets strategiska, taktiska, operativa och externa verksamheten. Med de två 

företagens svar samt tidigare forskning om riskhanteringens vikt kan jag konstatera att trots 

att företagen inte använder sig av en systematisk riskhanteringsprocess och anser att den inte 

behövs, kan det hända att de kanske missar ett bättre resultat i fall de skulle använda sig av ett 

systematiskt riskhanteringsarbete. Det som vidare framstår av det empiriska materialet är att 

inte ett enda företag använder sig av någon av de tre standardramverken. Detta för att de flesta 

inte har hört talas om dem samt att de flesta tycker det funkar bra med sättet de hanterar risker 

i dagsläget. Anderson (2014) menar dock att även om det är omöjligt att kunna identifiera alla 

möjliga risker i framtiden, kan en uppsättning av olika scenarion hjälpa till organisationen att 

planera och hantera viktiga risker på ett sätt som gynnar företaget.  

 

Av alla sex intervjuade företag kan jag konstatera att bara Företag A1 samt C1 jobbar med 

riskhantering på ett mer systematiskt sätt då de använder sig av en riskmatris där man identi-

fierar olika risker i olika delar av verksamheten och använder sannolikhets/konsekvens tabel-

len för att värdera dem. Barwise (2014) samt Anderson (2013) menar att risk är ett mått på sin 

konsekvens och att sannolikheten av de risker som har en negativ effekt på företaget borde 

minskas eller elimineras. Att Företag A1 och Företag C1 jobbar med en sannolik-

het/konsekvens tabell anser jag gynnar företagen då de kan upptäcka vilka risker det är som 

måste prioriteras och hanteras direkt samt vilka det är som kan elimineras eller bara accepte-

ras om deras effekt på företaget inte är så stor. Nilsson och Olve (2013) samt Kaplan och Mi-

kes (2012) menar att inte alla risker är ovälkomna samt att om ett företag förväntar sig hög 

avkastning måste det ta större risk. Vissa risker ett företag stöter på kan även ha positiva kon-
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sekvenser för företaget om de väl utnyttjas (Blunden & Thirlwell 2010; Karanja 2017). Därför 

kan jag tycka att det är extremt viktigt att ranka olika risker och hantera först dem som fram-

står som största hot för företaget. På det viset uppstår det ett större möjlighet för företagen att 

fånga upp en bättre vinst. 

 

Resterande företag, Företag A2 och Företag C2, jobbar med riskhantering men inte under en 

rubrik, utan anser att det ingår i deras vardagliga arbete. Stor skillnad mellan de två företagen 

är att den förstnämnda är en koncern som i stort sätt jobbar med riskhantering på en strategisk 

och taktisk nivå, medan det andra företag är ett småföretag som egentligen jobbar med risk-

hantering på en operativ nivå. Att Företag A2 hela tiden arbetar med att se vad som kan tän-

kas hända, vilka förändringar företaget står inför samt hur ska de förändringar hanteras på 

bästa sätt stämmer med vad det står i tidigare studier av till exempel Andersen och Schrøder 

(2010) som skriver att strategisk riskhantering handlar om att ha en fullständig koll över de 

viktiga risker som kan påverka företaget samt att ta hänsyn till olika strategiska exponeringar. 

Även Stoel, Ballou och Heitger (2017) menar att effektiva beslut och bättre resultat inom or-

ganisationen beror på företagets kännedom till alternativa strategiska åtgärder vilket ökar dess 

kraft att motstå strategiska risker som uppkommer. Vidare handlar taktisk riskhantering enligt 

Hampton (2013) om att täcka alla de komponenter som är unika för finansiering av organisat-

ionens tillgångar, inklusive operativa och strategiska risker, vilket också är vad det dagliga 

arbetet av Företag A2 innebär. Att Företag C2 arbetar med i huvudsak operativ riskhantering 

kan man tänka sig beror på att det handlar om ett småföretag som jobbar mest med olika ar-

betsmiljörisker där verkstan och maskinrisker är något som måste hanteras varje dag. Även 

Nilsson och Olve (2013) samt Hampton (2013) menar att operativ riskhantering handlar om 

att fatta dagliga beslut angående produkter som ska tillverkas och säljas samt handlar det om 

att analysera olika risker som gäller exempelvis intern kontroll, internrevision samt överens-

stämmelse med lagar och förordningar. Att företag C2 dagligen kontrollerar arbetsmiljö, till-

verkningsprocesser och kostnader stämmer med det som står i tidigare studier.   

 

Det som framstår som intressant i det empiriska materialet är att de två medelstora företag 

arbetar på ett annorlunda sätt än de andra gör även när det gäller tiden, alltså när i flödet på-

börjar arbetet med riskhantering. Skillnaden finns även i frågan om riskhanteringen är kopp-

lad till företagets strategi som en process eller om den är helt frikopplad. Detta kan jag dock 

fastlägga beror på att de två inte jobbar aktivt med riskhantering. I och med att de två företa-

gen hanterar risker bara efter behov har att göra med att riskhanteringen inte är kopplad som 
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en process till företagets strategi. Detta för att en process för riskhantering finns inte överhu-

vudtaget. Vidare, att de två företag inte börjar riskhanteringen redan i produktutvecklingsfa-

sen som de andra gör beror på att de först väntar på att en risk ska uppkomma för att sedan 

hantera den, eller så är de övertygade om att de inte behöver tänka så ingående på riskhante-

ring alls. Detta kan dock ses som en ställning som inte kommer att gynna företaget i framti-

den. Enligt Smith och Fischbacher (2009), Iverson (2013) samt Bonham (2008) bland många 

andra är det viktig med att i tid identifiera möjliga risker som kan påverka företaget negativt. 

Det är enligt Andersen och Schrøder (2010) det första steget för att kunna identifiera potenti-

ella förluster och möjligheter för organisationen. Detta är vad de andra fyra företag gör då de 

börjar med riskhanteringen redan i produktutvecklingsfasen. Företagen som börjar med risk-

hantering redan i produktutvecklingsfasen menar då att eftersom inom denna bransch är det 

viktigt med materialursprung, vissa certifieringar samt hög kvalitet och kundanpassade pro-

dukter blir det då vitalt att tänka på olika risker redan i början av hela tillverkningsprocessen. 

Då graderar sig företagen i förväg mot oönskade situationer som skulle kunna uppkomma om 

man inte tog hänsyn till vissa risker i tid.  

 

Hela den riskhanteringsprocessen med att identifiera risker, analysera och värdera dem, fatta 

ett beslut om åtgärd samt kommunicera vidare i verksamheten är i stort sett någonting som de 

flesta företag jobbar med men på ett indirekt sätt. Det används alltså inte en utvecklad modell 

samt det arbetas inte med riskhantering under en rubrik. Lindvall (2011) menar att på grund 

av globalisering och allt snabbare utveckling och konkurrens ökar risker för många företag, 

vilket gör det vitalt att ta hänsyn till och hantera negativa risker i tid (Lindvall 2011). Därför 

anser jag att ett mer direkt och systematiskt sätt att jobba med riskhanteringen borde vara en 

del av den dagliga verksamhetsstyrningen då det ökar chansen för en bättre vinst samtidigt 

som det minskar möjligheten för negativa risker att uppkomma. Athearn (1971) samt 

Arwinge, Olve och Magnusson (2017) menar att det är viktigt att ta upp risker i beslutspro-

cesser där lämplig information ska ges till ledningen. Olika riskhanteringsmodeller ska kom-

bineras med analytiska, djupgående och noggranna diskussioner mellan ledningen och med-

arbetarna. På det sättet kan ledningen enligt Nilsson och Olve (2013) få rätt information när 

ett beslut ska fattas. 

 

Det som kan avslutningsvis konstateras utifrån det empiriska materialet är att ett arbete med 

riskhantering finns inom branschen, men det är inte systematiskt på något större sätt, frånsett 

från de två företag, Företag A1 samt Företag C1 som lägger lite mer tid på att jobba med risk-
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hanteringsprocessen. Det som kan dras som slutsats är att företagen inte har sett ett större be-

hov av att ändra sättet de jobbar med riskhanteringen i dagsläget, samt att det helt enkelt finns 

en brist på kunskap om att det idag existerar redan utvecklade riskhanteringsramverken som 

kan användas av företagen. Det enda som jag har konstaterat inte arbetas mycket med är att 

kommunicera risker på alla nivåer inom företaget. Enligt Iverson (2013) ska väsentlig inform-

ation kommuniceras genom hela företaget så att eventuella problem kan identifieras i tid. På 

det sättet kan företaget hitta effektiva lösningar när ett behov uppstår.  

 

5.5 Utveckling av en anpassad riskhanteringsmodell för tillver-

kande företag inom branschen 
På grund av en bris på kunskap om ISO 31 000, COSO ERM eller FERMA ramverkets ex-

istens av de intervjuade företag, kan jag inte dra några slutsatser om att ramverken definitivt 

inte skulle fungera i praktiken för branschen. Om någon av de intervjuade företag försökt 

jobba med ramverken skulle jag kunna få en bättre insikt på vad det är som kan förbättras. Det 

som jag däremot kan dra slutsatser om är att branschen som tillverkar kontorsmöbler till of-

fentliga rum står inför olika risker i dagsläget samt utmaningar i framtiden som är specifika 

för jus den branschen. Det har argumenterats i tidigare studier att trots många fördelar med 

implementering av riskhantering, [ökat värde, minskat volatilitet i börspriset, lägre kapital-

kostnader, högre kapitaleffektivitet, bättre riskbedömning och medvetenhet, bättre taktiskt och 

strategiskt beslutsfattande processer (Bromiley et al. 2015; ISO 2009 se Karanja 2017] står 

inte alla företaget inför samma typer av risker. Det är organisationens mål och strategi samt 

samverkan mellan själva företaget och dess omgivning som spelar stor roll när det kommer 

till vilka risker ett företag måste hantera (Arwinge, Olve & Magnusson 2017; Slociec, 

Kaczorowska & Motyka 2016). Eftersom branschens mål är att tillverka miljövänliga, ergo-

nomiska och akustiska möbler som är av hög kvalitet och med ett högt designvärde blir det då 

viktigt att använda en riskhanteringsmodell som är anpassad till de specifika behov branschen 

har. Även Slociec, Kaczorowska och Motyka (2016) menar att eftersom vissa risker är 

branschspecifika spela branschen stor roll när det kommer till organisationens riskhantering. 

 

Olsson & Olsson (2017) har exempelvis konstaterat i sin empiriska studie att det finns speci-

fika risker som är unika för verksamheten där COSO ramverket brister eftersom det inte är 

tillämpbar till ett företags specifika situation, vilket även Bowling och Rieger (2005) bekräf-

tar. Författarna menar att COSO ramverket inte är ett enkelt koncept för intern kontroll vilket 
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bidrar med brist på förståelse för de många komponenter och relationer. Detta gör att företa-

gen inte kan realisera fördelarna av modellen. Utifrån sådan argumentation kan jag konklu-

dera att COSO ramverket inte skulle passa för branschens specifika behov för intern kontroll. 

Det skulle innebära mer arbete att förstå ramverkets komplexitet att det finns risk att företagen 

inte ser någon nytta av det och avstår från att använda samma. Samma gäller ISO 31 000 

ramverket. Även om ramverket visade sig vara ett bättre verktyg för intern- och extern kon-

trollseffektivitet är det enligt Swedish Standard Institute (2009) inte avsedd till att bidra med 

identisk riskhantering i alla företag. Varje företag har specifika mål, struktur, drift, processer, 

kontext, funktioner, produkter eller tjänster, vilket gör att hänsyn till dem olikheter bör tas när 

man utformar och implementerar riskhanteringsplaner och ramverket (Gjerdrum & Salen 

2010; Kaplan & Mikes 2012). I och med att den studerande branschen har mål som skiljer sig 

från andra branschen samt den har till en viss del unikt sätt att jobba med sina produkter där 

den i stor grad är beroende av både arkitekter och återförsäljare, kan det konstateras att ISO 

31 000 ramverket är alltför generell för att användas. Vidare, att arbeta med riskhantering på 

alla nivåer inom företaget är tydligen viktigt inom branschen då en av de viktigaste beslut 

måste tas redan i produktutvecklingsfasen då valet av material och leverantörer bland annat 

bestäms. Vidare måste företag inom branschen redan innan produkten börjar att tillverkas 

alltid motivera och övertala arkitekter varför det är just deras produkt som passar bäst till 

slutkundens önskemål. Att genom hela värdekedjan (se Figur 4:1) se till att rätt material an-

vänds, att olika certifikat försäkras samt att tillverkningsprocessen går som det ska så att fär-

dig produkt lever upp till kundens förväntningar kräver en riskhantering på alla nivåer. Där 

brister enligt Leitch (2010) ISO 31 000 ramverket som upprepade gånger betonar vikten av att 

integrera riskhanteringen på alla nivåer inom organisationen, men samtidigt inte ger någon 

specifik vägledning till hur detta kan göras. Sist, men inte minst finns det även FERMA ram-

verket vems vision är en värld där riskhantering är inbäddad i organisationens affärsmodell 

och organisationskultur (FERMA 2017). Trots detta menar Hardy (2014) och Fudalinski 

(2015) att standarden kräver kunskap och sökning efter företagsspecifika lösningar. På grund 

av sådana iakttagelser kan jag konstatera att FERMA ramverket inte heller är anpassad till 

företagets specifika situation, även om det är ett ramverk som har mest potential att anpassas 

till ett företags behov.  

 

Enligt Mikes (2009) är riskhanteringen är ett strategiskt styrsystem som tillämpas för att för-

säkra åstadkommande av organisationens mål. Författaren menar vidare att ledningen måste 

skapa planer för hur kontrollen över risker ska tas över. Detta betyder att användning av ett 
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riskhanteringssystem kommer inte bara att hjälpa företaget att minska negativa risker utan 

även göra det möjligt att satsa på de risker som ger högre belöning (Kaplan & Mikes 

2012).  För att kunna möta branschens mål och specifika behov har jag med hjälp av det in-

samlade empiriska materialet samt fördelarna av de tre nämnda ramverken skapat en modell 

som berör just de specifika risker och utmaningar som påverkar den studerande branschen. 

Modellen är tänkt för intern användning som ska hjälpa tillverkande företag att ha koll på 

nuvarande viktiga risker samt att kunna ha insikt i de utmaningar som berör tillverkande före-

tag i framtiden.  

 

 

Figur 5:1 Anpassad riskhanteringsmodell till branschen offentlig miljö  
Egen illustration med inspiration av insamlade empiriska data samt befintlig referensram 
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Riskhanteringsmodellen (se Figur 5:1) börjar utifrån organisationens mål och strategi vilket 

gör att varje organisation inom branschen, oavsett storlek bör se på risker utifrån det egna 

företagets mål och strategi. Även Arwinge, Olve och Magnusson (2017), Viscelli, Hermanson 

och Beasley (2017) samt Whitman (2015) menar att en effektiv riskhantering bör vara anpas-

sad till företagets specifika behov vilket betyder att organisationens strategi ska sammanföras 

med både typer och mängder av risker som är vitala att hanteras inom företaget oavsett orga-

nisationens storlek eller bransch. Detta ligger i linje med “contingency theory” där riskhante-

ringsprocessen bör utformas utifrån företagets sammanhang (Woods 2009). Figuren visar 

vidare både de risker som branschen möter idag och som måste hanteras i nuläget, men även 

de framtida utmaningar som branschen står inför. Att visa nuvarande risker och framtida ut-

maningar är samma punkter beror på att det empiriska materialet har visat att de risker är 

någonting som de intervjuade möter idag men ser även som en utmaning i framtiden.  

 

Vidare är det viktigt att riskhanteringen inom branschen sker på alla nivåer inom företaget 

som även Leitch (2010) betonar. Att identifiera och analysera risker på alla nivåer gynnar 

företaget och därför finns det på varje nivå inom modellen ovan de viktigaste punkter som de 

intervjuade företag inom branschen anser måste hanteras. Många av de nämnda riskerna på 

strategisk, taktisk och operativ nivå av riskhantering hör även till de andra nivåer. Till exem-

pel är nyckelpersoner både en utmaning för branschen i framtiden men även en nuvarande 

risk, beroende på om man tittar på risken utifrån en strategisk eller ett operativt perspektiv. 

Det betyder att vissa risker är svårt att kategorisera till just en nivå, men jag har valt att lämna 

dem så som majoriteten av företagen svarade så att modellen inte skulle bli för omfattande. I 

nedre delen av modellen finns det tillvägagångssättet för själva riskhanteringsprocessen och 

dess fem delar som visar att varje företag bör fortsätta med att identifiera, analysera och vär-

dera, åtgärda, kommunicera och följa upp risker. Detta för att med tiden kan risker ändras och 

vissa av de ovannämnda nuvarande risker och framtida utmaningar kan bli inaktuella, så det 

gäller att hela tiden ha koll på allt som händer och allt som kan tänkas påverka företaget. En-

ligt Woods (2009) är uppföljning av riskhanteringssystemet viktig för att förbättringar inom 

företaget kan ske. 

 

Till slut är modellen ämnad åt intern användning där rapportering av de olika risker bör vara 

någonting som organisationen arbetar med regelbundet samt att alla nuvarande och framtida 

risker bör kommuniceras genom hela företaget och på alla nivåer. Andersen och Schrøder 

(2010) betonar att det finns stora fördelar med att skapa ett “gemensamt språk” inom företaget 
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eftersom kommunikation underlättas vilket säkerställer vidare ett mer konsekvent sätt att be-

trakta och analysera risker i hela organisationen. På det sättet en förståelse inom organisation-

ens alla nivåer skapas om vad den strategiska situationen är samt vad den framtida riktningen 

för företaget är (ibid.). Även Walker (2013) ska ny och rätt information hjälpa till företaget att 

minska de negativa risker där det avgörande för en effektiv riskstyrning är att kommunicera 

informationen till beslutsfattare och ledningen. Smith och Fischbacher (2009) samt Kaplan 

och Mikes (2016) menar att med rätt information om företagets risker i kombination med led-

ningsomdömen ska rätta beslut kunna fattas inom organisationen. 
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6.  SLUTSATS 
 

I sista kapitlet presenteras uppsatsens resultat där studiens frågeställning och syfte besvaras 

samt teoretiska och praktiska relevans besvaras. Avslutningsvis redogörs egna reflektioner 

över studien samt förslag till framtida studier presenteras. 

 
6.1 Sammanfattning av uppsatsens resultat 

Ø Vilka risker kan identifieras av tillverkande företag inom svensk möbelindustrin i 

dagsläget samt vilka risker anses som utmaningar i framtiden? 

Det insamlade empiriska materialet har gett mig en bild över olika risker som branschen står 

inför idag och som måste hanteras (se Tabell 5:3). Av de olika risktyper har jag kunnat kon-

statera att branschen ser strategiska, operativa, branschspecifika samt hållbarhetsrisker ha stor 

vikt för företagen i dagsläget, medan finansiella och externa risker inte är så alarmerande just 

nu på grund av bra konjunkturläge i landet. Vidare, i jämförelse med referensramen kan jag 

bedöma att de flesta risker stämmer överens med det som tidigare har forskats. Till exempel 

risker med marknadsutveckling, “single sourcing”, råvarurisk, ökad konkurrens både inom 

och utanför landet samt hållbarhetsrisker är bara några av dem som nämnts i tidigare forsk-

ning och som även intervjuade företag inom branschen ser som risker som måste hanteras. 

Genom uppsatsens gång har jag dock kunnat konstatera att vissa risker skiljer sig från tidigare 

forskning är, vilket är arbetets teoretiska bidrag. Dessa risker är återförsäljare, beroendet av 

arkitekter, ändrade trender inom inredning av offentliga rum samt i viss mån även problem 

med transport, det vill säga att branschen inte transporterar sina paket i platt form, vilket gör 

att mycket luft fraktas. 

 

Genom min empiriska undersökning har jag kunnat bedöma att vissa trender och utmaningar 

som påverkar möbelindustrin och den studerande branschen ligger i linje med det som har 

tidigare forskats om (se Tabell 5:4). Exempelvis anser de tillverkande företag inom branschen 

att globalisering och konkurrens, miljövänlig produktion samt råmaterialbrist är de områden 

som ses som framtida utmaningar, vilket stämmer med det som tidigare har forskats om fram-

tida utmaningar för tillverkningsindustri i Sverige. Förutom nämnda utmaningar vill jag be-

tona att bristen på rätt kompetens inom branschen är en stor och viktig utmaning, men även 

detta har visat sig stämma med tidigare studier. Det som har däremot inte forskats tidigare, 

vilket är ytterligare teoretiskt bidrag av denna uppsats, är att förändrade kontorstrender inom 
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branschen är någonting som anses vara stor utmaning i framtiden. Förutom förändrade kon-

torstrender är det cirkulär ekonomi, arkitekternas makt, återförsäljare samt platta paket de 

utmaningar som är specifika för branschen. 

 

Ø Hur hanterar möbelindustrin dessa risker och varför gör man som man gör?  

Trots identifierade risker samt framtida utmaningar har jag kunnat bedöma att riskhantering 

inom branschen inte är någonting som företagen jobbar aktivt med (se Tabell 5:5). Ett arbete 

med riskhantering finns, det råder ingen tvekan om, men inte på ett systematiskt sätt i de 

flesta företag som har studerats. Det som inte arbetas mycket med är att kommunicera risker 

på alla nivåer inom företaget. Även om företagen inte har sett ett större behov av ett mer ingå-

ende riskhanteringsarbete anser de att ett mer systematiskt sätt skulle vara ett bättre sätt att 

hantera risker. Att det idag existerar standard ramverken för riskhantering har företagen ingen 

kunskap om, utan risker hanteras när de uppkommer av vissa företag medan andra börjar 

tänka på olika risker redan i produktutvecklingsfasen. Baserat på sådan empirisk information 

bedömer jag att ett systematiskt riskhanteringsarbete ändå skulle gynna företagen då de själva 

anser att planmässigt arbete med risker skulle önskas.  

 

Ø Hur kan en riskhanteringsmodell anpassad för tillverkande företag inom möbelindu-

strin se ut? 

Genom teoretisk analys har jag kunnat konstatera att även om implementering av riskhante-

ring är viktig för organisationen, står inte alla företaget inför samma typer av risker (Bromiley 

et al. 2015; ISO 2009 se Karanja 2017). Tidigare studier pekar på att organisationens mål och 

strategi, bransch det tillhör samt samverkan mellan själva företaget och dess omgivning spelar 

stor roll när det kommer till vilka risker ett företag måste hantera (Arwinge, Olve & Magnus-

son 2017; Slociec, Kaczorowska & Motyka 2016). Därför, genom den empiriska analysen, 

har jag kunnat bedöma att branschens specifika mål som att tillverka miljövänliga, ergono-

miska och akustiska möbler av god kvalitet och ett högt designvärde, måste enligt teori vara 

en del av riskhanteringsarbete. Även om det idag finns tre standardramverken för riskhante-

ring, nämligen ISO 31 000, COSO och FERMA, är de ramverken kritiserade av tidigare stu-

dier att de inte är anpassade till ett företags specifika behov (se Figur 4:1). Att ramarna är för 

generella och även för komplexa ledde till att min bedömning blev att en mer anpassad risk-

hanteringsmodell för branschen behövs. Med hjälp av det insamlade empiriska materialet 

samt fördelarna av de tre nämnda ramverken har jag skapat en modell som möter branschens 
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mål och specifika behov. Det som vill betonas är att modellen är tänkt för intern användning 

som ska hjälpa tillverkande företag att ha koll på risker som är viktiga i nuläget men som även 

kan erbjuda en inblick i de utmaningar som berör branschen i framtiden. Där bidrar uppsatsen 

med en praktisk relevans då de tillverkande företag kan förhoppningsvis ha nytta av att jobba 

med riskhantering på ett mer systematiskt sätt.  

 

6.2 Egna reflektioner 
Första kritiken mot studien gäller antal intervjuade företag. Det har valts totalt sex företag 

inom branschen, varav två små, två medelstora samt två stora företag. Om fler företag av 

olika storlek hade intervjuats kunde jag kanske ha fått ett bättre perspektiv och bild över bran-

schens risker samt riskhanteringsarbete. I och med att studien genomfördes under en begrän-

sad tidsram samt med faktum att det var svårt att hitta företag av olika storlek villiga att ställa 

upp, var det omöjligt att intervjua fler organisationer.  

 

Vidare har vid denna uppsatsens utformning enbart en person per företag intervjuats, vilket är 

ytterligare kritik mot studien. Detta gör att man kan undra om ett annorlunda empiriskt resul-

tat kunde ha tagits fram om det var flera personer som intervjuades, vilket som konsekvens av 

tidsaspekten jag inte har kunnat göra. Att jag valde bara en person per företag var för att jag 

ville ha fler företag av olika storlek för att kunna analysera hela branschen. På det sättet kunde 

jag inte gå så djupgående inom varje studerande företag, som kanske skulle ha föredragits. 

Detta orsakar en reflektion över hur representativ det insamlade materialet är. Till slut vill det 

påpekas att under studiens gång kan det hända att respondenternas svar samt min tolkning av 

samma kan ha påverkats av missförstånd eller egna uppfattningar vilket kan även ha påverkat 

studiens resultat. Det som har dock använts som utgångspunkt genom studiens gång var att 

respondenterna har erhållit mig med riktig och oklanderlig information som jag som författare 

har tolkat rätt.  

 

6.3 Förslag på fortsatt forskning 
Eftersom Risk Management är ett område som fortsätter att utvecklas samt med utgångspunkt 

i referensramen, anser jag att det behövs fler studier om riskhantering inom en specifik 

bransch. På det sättet kan även framtida forskare bidra teoretisk med att ännu mer utveckla 

området. Vidare anser jag att det skulle vara intressant att fler studier i framtiden görs beträf-

fande ISO 31 000, COSO samt FERMA ramverken och varför svenska företag inte använder 
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dem. Det finns visserligen många studier om COSO och ISO 31 000 ramverken, men det 

finns ett stort gap i forskning när det gäller FERMA ramverket som handlar om riskhante-

ringsarbete på europeisk nivå.  

 

Baserat på denna studiens forskning skulle det vara intressant om den utvecklade modellen 

kunde testas ute hos olika företag inom branschen för att kunna utveckla den och förbättra 

ännu mer. I och med ökande betydelse av människors välbefinnande kunde fler studier om 

framtida aktivitetsbaserade arbetsplatser göras för att möjligtvis bidra praktiskt till den fram-

tida utmaningen branschen står inför. Även om det finns massor med andra förslag jag kunde 

lämna för framtid forskning, nämner jag här sist även cirkulär ekonomi. Under studiens gång 

har det visat sig vara en av de största framtida utmaningar inte bara för branschen, utan även 

för hela möbelindustrin. Därför anser jag att mer djupgående studier om cirkulär ekonomi 

samt dess betydelse kunde göras.   
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8. Bilagor 
8.1 Bilaga 1 - Introduktionsbrev  
Hej! 

Mitt namn är Branka Kozul och jag är student på fjärde året av Civilekonomprogrammet vid 

Linnéuniversitetet med inriktning mot ekonomistyrning. Jag har precis påbörjat mitt exa-

mensarbete där jag vill studera hur svensk möbelbransch jobbar med riskhantering idag. Vi-

dare tänker jag utveckla en anpassad arbetsmodell för hur riskhanteringen kan integreras i 

ekonomistyrningen. 

Jag vill intervjua ett flertal möbelföretag såväl stora som små företag, allt i syfte att få en så 

bra bild som möjligt över hur den svenska möbelbranschen jobbar med riskhanteringen i 

dagsläget. Därför skulle jag uppskatta om jag kunde få göra en intervju på ert företag i mars 

månad och att ni därmed kunde ge mig lite av er tid. 

Det som jag intervjun kommer att handla om är: 

- Jobbar ni aktivt med riskhantering idag? 

- Använder ni er av något ramverk som är anpassat till ert företag?  

- Använder ni er utav något av de ramverk som ofta nämns (d v s COSO, ISO 31000 eller 

FERMA)?  

Även om riskhanteringsarbete inte är något aktuellt inom ert företag, vill jag gärna veta hur 

tänker ni kring risker som möbelbranschen ställs inför samt vilka områden anses som mest 

kritiska. 

Jag tycker ämnet är mycket intressant och hoppas även att kunna bidra praktiskt då jag vill 

utveckla ett branschanpassat riskhanteringsmodell som ni förhoppningsvis kan ha nytta av. 
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Hoppas ni hinner ställa upp för en intervju i mars månad. Jag hör av mig med förslag på tider. 

Hör gärna av dig om du har frågor. 

Ser framåt ert svar! 

Mvh, Branka 

Mitt telefonnummer är 073 – xxx xx xx 

Mail: bkopn09@student.lnu.se 

Handledare: Dr Jan Alpenberg, Ekonomie doktor och Universitetslektor i Ekonomistyrning.  

8.2 Bilaga 2 - Intervjuguide 
Följande frågor användes under de semistrukturerade intervjuer jag genomförde i mars månad 

2018: 

A. INTERVJUPERSONEN: 

1)  Respondentens namn: 

2)  Respondentens befattning: 

3)  Hur länge har du arbetat inom möbelbranschen samt hur länge inom den roll du för 

närvarande besitter inom förtaget? 

B. FÖRETAGSFAKTA: 

1)  Hur ser ägarstrukturen ut i företaget? (familjeföretag, ensamma ägare eller finns det fler 

delägare, koncern?) 

2)  Hur många anställda har ni? 

-Tjänstemän 

-Tillverkning 

3)  Vad har ni för vision/mission inom företaget? 

4)  Vilka typer av produkter tillverkar ni (kontors- och butiksmöbler, hemmöbler)? 

5)  Vilka är era kunder/främsta kunder (privata kunder, offentlig miljö)? 

6)  Vilka är era leverantörer (svenska, internationella)? 

7)  Vilken del i värdekedjan är ni? 

 
 

8) Vilka är era konkurrensfördelar gentemot andra företag? 
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C. RISKHANTERING 

STRATEGISK, FINANSIELL OCH OPERATIONELL VERKSAMHET 

1)  Känner ni till de standard riskhanteringsramverken som finns idag (COSO, ISO 31000, 

FERMA)? 

2)  Arbetar ni med riskhantering inom er organisation i dagsläget? 

Om inte - varför inte? Hur hanterar ni risker i så fall? (Gå sedan vidare till fråga 9).  

Om ni jobbar mer riskhanteringen, fortsätt med fråga 3. 

3) Hur arbetar ni med riskhantering på ett övergripande sätt? Använder ni er utav någon av de 

nämnda ramverken eller har ni någon egen utvecklad modell för att hantera risker? 

Om ja – beskriv vilken ramverk/vilken egen modell ni använder. 

Om nej – varför används ingen modell, och hur hanterar ni risker i så fall? 

4) Jobbar ni aktivt med riskhanteringen och anser ni att det är viktigt för företaget?  

5) När (tid) började ni jobba med riskhanteringen och varför just då? Har det hänt någonting 

som påverkade hur ni ser på risker? 

6) Hur är riskhanteringen kopplad till företagets strategi? 

Är den implementerad som en process inom hela värdekedjan?  

Är den frikopplad och man kollar upp den bara ibland? 

 
 

7) När i flödet börjar hanteringen av risker i er organisation? 

 
 

8) Är det reaktivt eller proaktivt? 

9) Hur tar ni hänsyn till tidigare uppkomna risker? 

10) Vem jobbar med riskhanteringen? Hur många personer?  

Om en person – varför enbart den? 

Om flera personer – vilka, och hur delas ansvaret upp? 

11) Hur prioriteras risker inom organisationen (sannolikhet, konsekvens)? 

Vilka risker anses vara relevanta (har stor konsekvens på företaget)? Hur hanteras dem?  

Vilka risker anses vara av låg konsekvens på företaget? Accepterar ni bara sådana risker? 

12)  Vilka strategiska risker har ni identifierat? 
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13)  Vilka finansiella risker har ni identifierat? 

14)  Vilka operativa risker har ni identifierat? 

15)  Vilka hållbarhetsrisker har ni identifierat? 

16)  Vilka externa risker har ni identifierat? 

17)  Finns det några branschspecifika risker ni anser är viktiga att beakta? 

18)  Vilka områden anses som utmaningar inom branschen? 

 

ÖVRIGT 

19) Har ni någon dokumentation kring ämnet, exempelvis riskhanteringsmodell ni använder 

er av som jag kan ta del av? 

20) Vid eventuella följdfrågor, är det ok att kontakta er igen för en uppföljning? 

 

 


