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Sammanfattning 
Titel: Risk Management, hur och varför? - En intervjustudie kring hur och varför svenska 

börsnoterade bolag tillämpar Risk Management samt varför de drivs till att arbeta på ett 

visst sätt. 

Författare: Linn Persson & Josefine Åberg 
Examinator: Elin Funck & Fredrik Karlsson 
Handledare: Pia Nylinder 
 
Bakgrund och Problemdiskussion: En viss oklarhet cirkulerar bland forskare gällande 

om det är ökade risker som ligger bakom ett större fokus på Risk Management eller om 

det grundar sig i en ökad försiktighet. Vissa resonemang förs även kring om ambitionen 

med Risk Management är att uppnå intern förbättring eller om det handlar om att arbeta 

med det för att det utgör en trend bland företag. Samtidigt menar flertalet forskare att 

kunskap kring risker är av stor vikt för alla företag. Börsnoterade bolag kan tänkas 

uppleva ett större externt tryck än andra bolag eftersom de vanligtvis har ett större antal 

intressenter att ta hänsyn till. På så sätt kan de tänkas uppleva större krav på att hantera 

sina risker på ett visst sätt. Utifrån ovanstående resonemang kunde en otydlighet 

identifieras och därmed skapades ett ifrågasättande kring hur och varför börsnoterade 

bolag arbetar med Risk Management.  
 
Syfte: Syftet med denna studie är att bidra med en analys kring hur Risk Management-

processen ser ut i svenska börsnoterade bolag, vilka drivkrafter som ligger bakom arbetet 

med Risk Management och på så sätt förklara varför arbetssättet ser ut på ett visst sätt. 

Ambitionen är vidare att uppnå förståelse kring om, och isåfall på vilket sätt, relationen 

mellan bolagen och dess intressenter påverkar arbetet med Risk Management. Intentionen 

är då att generera en ökad medvetenhet men även ett ifrågasättande kring Risk 

Management och dess tillämpning.  

 
Tillvägagångssätt: Studiens metod utgörs av en kvalitativ intervjustudie där den 

empiriska informationen samlats in med hjälp av semistrukturerade intervjuer. 
 
Slutsats: Ett mönster har identifierats i att hur Risk Management-processen ser ut i 

bolagen i viss mån beror på vad det är för typ av risk, var i bolaget den uppstår samt vems 

ansvar den faller under. Även riskens väsentlighet och finansiella påverkan avgör hur 

arbetsprocessen ser ut. De drivkrafter som kunnat urskiljas bakom arbetet med Risk 

Management är främst externa tryck från intressenter som måste uppnås för att bibehålla 

konkurrenskraft. Ägarna utgör en drivkraft till hur bolagen förhåller sig till risk genom 

att mer eller mindre direkt vara delaktiga i strategiska beslut. De intressenter som mer 

direkt påverkar hur Risk Management-processen ser ut är företagets kunder, främst 

gällande operativa risker. Resterande intressenter driver även bolagen i dess riskarbete 

men ställer främst krav på att risker ska hanteras men däremot inte lika specificerade krav 

på hur detta ska göras. 
 
Nyckelord: Risk, Risk Management, Börsnoterade bolag 
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Abstract 
Titel: Risk Management, how and why? - An interview study regarding how and why 

swedish listed companies practice Risk Management and why they are driven to work 

with it in a certain way. 

Authors: Linn Persson & Josefine Åberg 
Examiner: Elin Funck & Fredrik Karlsson 
Tutor: Pia Nylinder 

 
Background and Problem discussion: Some uncertainty circulates among researchers 

regarding if increased risks are the underlying cause for a greater focus on Risk 

Management or if it is based in an increasing caution among companies. There are also 

discussions about if the ambition with Risk Management is to achieve internal 

improvements or if it is about following a trend. Simultaneously some researchers mean 

that knowledge about risk is of great importance for all companies. Listed companies can 

experience a greater external pressure than other companies. This, because they in most 

cases need to take into account a larger number of stakeholders. Therefore, it can be 

assumed that they are exposed to greater requirements when it comes to their risk 

approach. Based on the reasoning above, an ambiguity and therefore a questioning 

regarding how and why listed companies work with Risk Management could be 

identified. 
 
Purpose: The purpose of this study is to contribute with an analysis regarding how the 

Risk Management process looks in swedish listed companies, driving forces behind the 

practice of Risk Management and in that way explain why their working methods are in 

a certain way. The ambition is further to reach an understanding regarding if, and if so in 

what way, the relationship between the companies and their stakeholders affect their Risk 

Management. The intention is then to generate an increased understanding but also a 

questioning regarding the practice of Risk Management. 

 
Research method: The research method consists of a qualitative interview study where 

the empirical data was collected using semi-structured interviews. 
 
Conclusion: A pattern has been identified regarding that the Risk Management-process 

is shaped in a certain way depending on what type of risk that is handled, where in the 

company it emerge and whose responsibility it is to handle the risk. Also the financial 

impact the risk has determine how the process looks. The distinguished driving forces 

behind how the Risk Management-process looks is mainly external pressure from 

stakeholders that has to be achieved for the company to stay competitive. The 

shareholders affect the companies’ approach to risk since they, direct or indirect, has a 

possibility to be involved in strategic decisions. The company’s customers are the 

shareholders that actually has a direct influence in how the Risk Management-process 

looks, especially regarding operational risks. The remaining stakeholders also drives the 

companies in their work with risk, although they mainly demands that the risks should be 

handled and has not equally specific demands for how it should be done, as the customers.  
 
Key words: Risk, Risk Management, Listed companies 
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1 Inledning 

______________________________________________________________________ 

Detta kapitel syftar till att ge en inledande bild över studien. Bakgrunden tar 

utgångspunkt i en definition av riskbegreppet och belyser sedan förändringar i omvärlden 

som resulterat i att riskhanteringen utvecklats och blivit ett allt mer omdiskuterat område 

bland forskare. Problemdiskussionen framhäver sedan olika forskares synvinklar på risk 

och riskhantering samt det hål som kan identifieras i befintlig forskning kring ämnet. 

Diskussionen mynnar slutligen ut i problemformulering, studiens syfte samt avgränsning. 

______________________________________________________________________ 

 

1.1 Bakgrund 

Denna studie avhandlar tillämpning av Risk Management i svenska börsnoterade bolag. 

 

Enligt ISO 31000 kan risk definieras som “effect of uncertainty on objectives” 

(International organization standardization (ISO)2018A). Hamilton (1996) menar att risk 

innebär faran för en negativ påverkan på företagets måluppfyllelse till följd av en händelse 

av slumpmässig karaktär. Samtidigt menar Power (2007b) att risker kan resultera i 

negativa effekter men även positiva och därmed i vissa avseenden utgöra möjligheter. 

Begreppet risk kan ses som svårförklarat och det finns ingen entydig definition. 

Innebörden kan vara svår att fastställa och definitionen kan skilja sig åt beroende på vem 

som gör definitionen och vad syftet med definitionen är (Power, 2007a; Jankensgård, 

2011; Arwinge, Olve & Magnusson 2017; Aven & Renn 2009; Haimes 2009; Saloni 

2015). Ett företag exponeras för en mängd olika typer av risker vilka enligt Toscha (2012) 

samt Airmic, Alarm och Irm (2010) kan vara svåra att rama in i olika kategorier. Trots 

detta görs vanligtvis en kategorisering utifrån risker av; strategisk, finansiell samt 

operativ karaktär. Risker kopplade till följsamhet med lagar och regler samt risker kring 

ett företags rykte inkluderas vanligtvis även i diskussionen kring de olika risker ett företag 

utsätts för. 

 

Företag ställs inför en mängd utmaningar vilka innebär utsatthet för risker av olika slag. 

Exempelvis har tilltagande globalisering resulterat i både ökad konkurrens och 

värdekedjor som i högre grad involverar internationella aktörer. Processen för 

värdeskapande samt prestationen i dagens företag är alltså beroende av vad som sker i 
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omvärlden, vilket i sin tur leder till att exponeringen för risker tilltar (Abkowitz & Camp, 

2017). För svenska företag öppnade bland annat inträdet i EU 1995 upp för ökad 

internationell konkurrens på grund av den fria rörligheten för varor (Europeiska 

kommissionen, 2010). Även EES-samarbetet1har påverkat svenska företag då det bidragit 

till ökad handel länder emellan genom att även länder i den Europeiska 

frihandelssammanslutningen, Efta, omfattas (Europaparlamentet, 2018). Epstein och 

Buhovac (2006) menar att affärsmiljön präglas av större riskexponering idag till följd av 

att det i den moderna ekonomin blivit en självklarhet med ömsesidiga beroenden 

marknadsaktörer emellan. Prestationen i ett enskilt företag är därmed starkt påverkad av 

vad som sker i andra företag, vilket i sin tur leder till ökade risker. En ytterligare orsak 

till att riskmiljön förändrats är den tekniska utveckling vilken sker i snabbare takt än 

någonsin (Epstein & Buhovac 2006; Arwinge et al. 2017). Även finansiella kriser har 

resulterat i att diskussionen kring risk ökat i samhället (Power, 2007a) och att vikten av 

en fördjupad kunskap kring risker och hanteringen av dessa anses allt mer väsentlig i 

dagens företag, både för intern förbättring och extern förmedling (Arwinge et al. 2017; 

Smith & Fischbacher 2009). Enronskandalen 2001 är ett exempel som uppkom på grund 

av bristande riskhantering inom intern kontroll (Power, 2004; Power, 2007a). 

Finanskrisen 2008 är ytterligare ett exempel som bara under 2000-talet bidragit till att 

företag dragit lärdomar av misstag som begåtts inom riskhantering, samt att 

intressenternas ställda krav på företagen ökat gällande transparens. Detta förtydligas av 

Kramer och Snellman (2010) som har funnit att själva rapporteringen av risker i 

årsredovisningar ökat markant efter den finansiella krisen 2008. Om anledningen är att 

risker faktisk ökat, eller om det endast är medvetenheten om dem som ökat och behovet 

av att rapportera och visa utåt hur risker hanteras framgår däremot inte.  

 

Till följd av förändringar i omvärlden utgör riskhantering en större del av styrningen i 

företag idag än tidigare (Arwinge et al. 2017; Power 2004). Detta tar sig uttryck bland 

annat i att risker numera utgör en större del av fastställande av strategi och tydligare mål 

kring risktagande krävs (Arwinge & Olve, 2017). Enligt Epstein och Buhovac (2006) är 

det därav viktigt för beslutsfattare att införskaffa kunskap och förståelse kring risker som 

rör verksamheten. På så sätt kan exempelvis onödiga kostnader som risker medför 

reduceras, samt möjliggöra att mer lämpliga beslut fattas. Fördelarna och intentionen med 

riskhantering är just att “reducera framtida förluster/skador” med en målsättning att 

                                                 
1 Samarbete mellan medlemsstater i EU, Island, Lichtenstein och Norge (Europaparlamentet, 2018) 



  
 

4 

“minimera den totala riskkostnaden” (Hamilton, 1996, s. 11). En ökad medvetenhet om 

de risker som företag utsätts för leder alltså i sin tur till bättre underlag för beslutsfattande 

och därmed en förbättrad styrning. Det bör dock poängteras att en allt för uttömmande 

riskhantering, enbart med fokus kring att minimera misslyckanden kan resultera i att 

andra centrala processer i verksamheten tar skada. Riktas för stor uppmärksamhet och 

resurser på att reducera risker kan det resultera i att andra viktiga områden som 

exempelvis innovationsprocessen hämmas, (Arwinge et al. 2017) vilken är viktig för 

företagets framtida utveckling (Anthony, Govindarajan, Hartmann, Kraus & Nilsson, 

2014). Arbetet med riskhantering är alltså i allra högsta grad en avvägningsfråga. Toscha 

(2012) menar att risktagandet i företag handlar om en harmoni mellan att uppnå nytta och 

samtidigt reducera kostnader.  

 

Enligt Jankensgård (2011) är det generella syftet med riskhantering är att öka ett företags 

värde ur aktieägarsynpunkt. Epstein och Buhovac (2006) och Power (2007a) betonar att 

samtliga av ett företags intressenter värdesätter att ett företag på ett lämpligt sätt hanterar 

de risker som de exponeras för. Det är därför viktigt att information om den riskhantering 

som är aktuell i en organisation även förmedlas ut till berörda externa parter (Epstein & 

Buhovac, 2006). Gattorna och Walters (1996) samt Arwinge et al. (2017) framhäver att 

aktievärdet baseras på företagets framtida aktiviteter och deras utfall och kan därför sägas 

återge ett slags nuvärde korrigerat för risk. På så sätt kan det antagas att en uppfattning 

om att företaget på ett bra och långsiktigt sätt kan skapa kundvärde och hantera risker 

som uppkommer, leder till att företagets värde ökar. Epstein och Buhovac (2006) menar 

på att det även är avgörande att risk förmedlas internt till samtliga delar i en organisation. 

Genom att låta riskhanteringen genomsyra organisationen som helhet och förmedla den 

till samtliga interna parter kan förverkligandet av företagets strategi effektiviseras 

(Epstein & Buhovac, 2006). Utifrån denna diskussion kan det summeras att riskhantering 

ofta utläses som något gynnsamt för verksamheter att bedriva och anses vanligtvis vara 

av stor vikt för att möjliggöra ett upprätthållandet av ett företags värdeskapande och 

fortsatta framgång (Power, 2004)  

 

ISO 31000 är tillsammans med COSO ERM två av de viktigaste ramverken som tagits 

fram för riskhantering och förespråkas vara tillämpbara på alla slags organisationer 

(Toscha, 2012). International Organization for Standardization (ISO) är ett internationellt 

standardiseringsorgan som utfärdar olika slags standarder eller ramverk för så gott som 
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alla näringsgrenar. År 2009 släppte de sin första standard för riskhantering och hur det 

kan integreras med företagets styrning, ISO 31000. År 2018 reviderades denna med 

hänsyn till marknadens utveckling och nya utmaningar som företagen står inför (ISO, 

2018B). COSO ERM är framtaget av The Committee of Sponsoring Organization of the 

Treadway Commission (COSO), 2017) och år 2017 uppdaterades även detta ramverk till 

följd av den utveckling som skett inom företags riskhantering. Även kommunikation och 

rapportering av risk har stärkt i det uppdaterade ramverket (Arwinge et al. 2017). 

 

Oberoende av branschtillhörighet och företagsstorlek anses samtliga nivåer i en 

organisation utsättas för risk av något slag (Abkowitz & Camp, 2017; Arwinge et al. 

2017). Däremot är krav kopplade till riskhantering och dess rapportering större för vissa 

företag. Hanteringen och förmedling av risker är striktare kontrollerat i publika bolag. 

Bland annat sker vid börsintroduktion en djupgående granskning av att företaget uppfyller 

ställda krav för att godkännas på börsen, exempelvis gällande utvecklade processer för 

riskhantering och intern kontroll (Nasdaq, 2018). Samtidigt har börsnoterade bolag en 

större grupp intressenter att förhålla sig till, vilka kräver god insyn i hur verksamheten 

fungerar. Därav kan sådana företag tänkas bli mer granskade av samhället än andra 

organisationer. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Flertalet forskare menar att riskhantering är viktigt i samtliga företag (Arwinge et al. 

2017; Smith & Fischbacher 2009; Jankensgård, 2011). Samtidigt för Power (2007a) samt 

Arwinge och Olve (2012) diskussioner kring en förändrad syn på risk och att denna 

resulterat i en viss oro och lett till överdriven försiktighet. Det vill säga att det ifrågasätts 

om risker faktiskt ökat eller om det är medvetenheten kring risk som förstärkts och på så 

sätt lett till att utsattheten för risk ansetts öka (Power, 2007a; Arwinge & Olve, 2012). 

Power (2004) menar att flertalet risker skapats som en produkt av den ökade 

riskmedvetenhet som genomsyrar dagens samhälle, vilket uttrycks på följande sätt; 

“while the world of developed economies is now much safer from natural dangers, it has 

generated a number of manmade risks as side effects of progress” (Power 2004, s. 62). 

Även Beck (1992) uttrycker att ökade risker skapats som en följd av samhällets 

modernisering, industrialisering och globalisering och definierar begreppet risk enligt 

följande; “Risk may be defined as a systematic way of dealing with hazards and 

insecurities induced and introduced by modernization itself” (Beck, 1992, s. 21). Power, 
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Scheytt, Soin och Sahlin (2009) poängterar framförallt att ett företags ryktesmässiga 

risker frambringats som ett resultat av kommunikativa och sociala förändringar i det 

moderna samhället och att standardiserad riskhantering därav ofta implementeras för att 

uppnå legitimitet.  

 

Arwinge et al. (2017) beskriver att många företagsledare förvånas över den utvecklingen 

som skett inom riskhantering då detta alltid varit en underförstådd del av verksamheten. 

Skillnaden är snarare att det skapats en förståelse om att fler personer än de i ledningen, 

både internt och externt, kan vara i behov av information kring risk. Arwinge et al (2017) 

hävdar att en implicit riskhantering varit inbyggd i verksamheter under en lång tid, men 

snarare byggt på intuition. Genom ökade krav på riskhantering och förmedling av 

densamma räcker det inte längre att gå på känsla, då denna inte på ett tydligt sätt går att 

uppvisa och redovisa utåt. Detta anses kunna vara både positivt och negativt. Oavsett om 

riskmiljöns ökade komplexitet anses bero på tilltagande riskutsatthet till följd av den 

evolution som ständigt pågår i omvärlden, eller om den i själva verket grundar sig i en 

ökad medvetenhet kring risk samt hårdare krav har riskhantering blivit ett allt mer 

väsentligt ämne inom verksamhetsstyrning. Ett ämne som därav är i ständigt behov av 

kompletterande forskning menar Smith och Fischbacher (2009). Grundat i Arwinge och 

Olve (2012) samt Powers (2004) diskussion om riskerna faktiskt ökat eller om det endast 

är medvetenheten eller försiktigheten kring dem som tilltagit, kan det faktiska 

bakomliggande syftet med att riskhantering ifrågasättas. Power (2009) menar även att 

riskhanteringen sedan 1990-talet handlat mer och mer om att uppfylla de krav som ställs 

kring risk revisionsmässigt samt att upprätthålla företagets rykte än att faktiskt hantera 

riskerna för att behovet finns internt. Även Aven och Renn (2009) diskuterar den ökade 

hantering och styrning av risker och ifrågasätter huruvida det endast är en trend som 

cirkulerar, eller om det faktiskt handlar om att förändra sitt sätt att förhålla sig till aktuella 

risker för att exempelvis kunna fatta lämpliga beslut. Därmed finns det en otydlighet i 

vilka motiv och faktorer som driver företagen att arbeta med Risk Management. 

 

Enligt PwC (2015) är den praktiska tillämpningen av riskhantering till viss del bristande 

i flertalet företag. Samtidigt utreder en studie gjord av Federation of European Risk 

Management Association (FERMA) i hur stor utsträckning befintliga teoretiska ramverk 

för riskhantering används av europeiska bolag. Vad som framkom var att nästan hälften 

av de bolag som medverkade inte utgick från något ramverk alls i deras arbete med Risk 
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Management (FERMA, 2010). Detta kan vidare kopplas till forskning genomförd av 

Sandberg och Tsoukas (2011) som menar att ett gap mellan teori och praktik kan 

identifieras i management- och organisationsforskning. Detta då teorier inom dessa 

områden till viss del misslyckats med att faktiskt spegla hur praktiska företeelser ter sig. 

Forskningen och etablerade teorier kritiseras alltså till följd av att de inte anses relevanta 

för att förklara de aktiviteter som praktiskt utförs i en organisation.Van de Ven och 

Johnson (2006) uttrycker vidare att den teoretiska kunskap som byggts upp kring hur 

organisationer fungerar, hittills varit allt för avlägsen från praktiken. Detta har i sin tur 

resulterat i att befintliga teorier inte fullt ut lyckats fungera som verktyg för att förbättra 

de moment som praktiskt görs i en organisation. Det faktum att studier visar på att 

teoretiska ramverk för riskhantering sällan används i praktiken i kombination med en 

generellt bristande riskhantering i många svenska företag, mynnar ut i en identifierad 

otydlighet i hur riskhantering faktiskt ter sig i praktiken. Det skulle därför kunna antas att 

det gap mellan teori och praktisk tillämpning som diskuteras av forskare som Sandberg 

och Tsoukas (2011) samt Van de Ven och Johnson (2006) även tagit sig uttryck i 

organisationers arbete med riskhantering. Därav kan ett behov identifieras av att forska 

kring hur företag arbetar med Risk management. 

 

En mängd studier har gjorts kring risk och riskhantering av olika slag. Viss forskning 

exempelvis genomförd av Power (2004; 2007a & 2009) kan identifieras där 

riskhanteringens expansion diskuteras och där den bakomliggande orsaken till detta till 

viss del ifrågasätts. Ett antal studier kan även identifieras gällande hur hanteringen 

praktiskt ser ut i företag i olika kontext. Exempel på sådan forskning är den genomförd 

av Arena, Arnaboldi och Azonne (2010) i vilken Enterprise Risk Management (ERM) 

och dess tillämpning studeras genom en fallstudie på tre företag av olika storlek och 

branschtillhörighet. De bidrar med förståelse kring ERM i praktiken och anpassningen 

som bland annat görs på grund av befintlig kunskap och logik inom företaget, vilken bland 

annat baserats på experter, teknologi och rationellt tänk gällande risk. Fokus vilar här 

främst på att jämföra Risk Management i företag verksamma inom olika branscher. Även 

Kallenberg (2009) har studerat Risk Management genom en intervjustudie på 20 svenska 

industriföretag. Författaren betonar att det funnits en osäkerhet kring hur dessa företag 

arbetar med att bedöma och hantera de risker de utsätts för. Studiens främsta syfte var att 

undersöka uppfattningen av riskhantering i den operativa verksamheten som cirkulerar 

bland företagens så kallade chief risk officers. Uppfattningen om riskhanteringens 
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omfattning i industriell kontext, åsikter gällande utmaningar med operationell 

riskhantering, samt uppfattningen om hur externa drivkrafter lett till att riskhanteringen 

utvecklats inkluderas i studien. Vad Kallenberg (2009) kommer fram till är att 

operationell riskhantering i svenska industriföretag vanligtvis anses utgöra en informell 

process. Vad som framkom ytterligare var att företagens chief risk officers ansåg att 

operationell riskhantering och dess utveckling i hög grad drivs framåt i industriföretagen 

till följd av tryck från intressenter och lagar.  

 

Företag som har en större grupp intressenter måste ständigt sträva mot att uppfylla deras 

önskemål för att bibehålla värde och legitimitet, vilket vanligtvis är fallet för börsnoterade 

bolag. Riskhantering och förmedling av denna kan därför tänkas drivas ännu mer av 

externt tryck från intressenter och lagar i börsnoterade bolag än i icke noterade bolag. 

Framför allt då de ofta har flertalet mindre ägare som inte har samma möjlighet som större 

ägare att insamla information själva (Mokhtar & Mellet, 2013; Broberg, Tagesson & 

Collin, 2009). Kraven gällande högre transparens och förmedling av vilka risker bolaget 

exponeras för samt hur dessa hanteras, kan därför tänkas vara högre för publika bolag. En 

fråga har därmed väckts huruvida börsnoterade bolag tenderar att arbeta med Risk 

Management på ett visst sätt främst för att att bibehålla eller förbättra legitimitet gentemot 

intressenter, eller om samtliga områden är avgörande internt för att bidra till en bättre 

styrning och ökad effektivitet för verksamheten. Därav väcks nyfikenheten att identifiera 

mönster kring vad som driver och påverkar sådana företag till att tillämpa Risk 

Management på ett visst sätt. Detta med avsikt att väcka en ökad medvetenhet och ett 

ifrågasättande kring tillämpning av Risk Management.  

 

Ovan förda diskussion visar på en otydlighet kring vad som är orsaken till en tilltagande 

riskhantering i dagens företag och ett vetenskapligt gap kan identifieras i befintlig 

forskning gällande hur och varför Risk Management tillämpas på ett visst sätt i 

börsnoterade bolag. Därmed ämnar denna studie att fylla gapet genom att identifiera 

mönster kring hur tillämpningen ser ut samt vad som driver och påverkar publika bolag i 

dess arbete med Risk Management. 
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1.3 Problemformulering 

 

- Hur arbetar svenska börsnoterade bolag med Risk Management? 

- Vilka är drivkrafterna och förklaringarna till varför dessa bolag arbetar med Risk 

Management och att arbetssättet ser ut på ett visst sätt? 

 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna studie är att bidra med en analys kring hur Risk Management-processen 

ser ut i svenska börsnoterade bolag, vilka drivkrafter som ligger bakom arbetet med Risk 

Management och på så sätt förklara varför arbetssättet ser ut på ett visst sätt. Ambitionen 

är vidare att uppnå förståelse kring om, och isåfall på vilket sätt, relationen mellan 

bolagen och dess intressenter påverkar arbetet med Risk Management. Intentionen är då 

att generera en ökad medvetenhet men även ett ifrågasättande kring Risk Management 

och dess tillämpning.  
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1.5 Disposition 

Fortsatt disposition för resterande delar av uppsatsen presenteras i figur 1 nedan.  

 

 

Figur 1 Disposition 
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2 Teoretisk referensram 

______________________________________________________________________ 

I avsnittet presenteras de teorier som anses väsentliga för att kunna analysera samt dra 

slutsater för att vidare kunna besvara frågeställningar och uppnå studiens syfte. Därav 

har fokus riktats mot teorier kring risk, kategorisering av risk, Risk Management, de olika 

steg som inkluderas i Risk Management-processen samt legitimitetsteori, intressentteori 

och institutionell teori vilka väntas möjliggöra analys av mönster gällande drivkrafter till 

arbetet med Risk Management. Även lagar kring risk inkluderas i referensramen för att 

ligga till utgångspunkt för vad som faktiskt direkt lagstadgat krävs av de studerade 

företagen. 

 

2.1 Risk  

Detta teoriavsnitt syftar till att beskriva begreppet risk, ge en förklaring av dess innebörd 

ur olika synvinklar samt tillhandahålla en historisk tillbakablick av synen på detta 

begrepp.  Detta anses vara av stor väsentlighet för att skapa en grund till den analys av 

Risk Management som slutligen ska föras.  

 

Risk är något som kan spåras tillbaka till mänsklighetens begynnelse och grundar sig i 

själva verket i människans oförmåga att ha vetskap om framtida händelser (Bernstein, 

1995). Begreppet risk diskuteras vanligtvis i kombination med osäkerhet (Arwinge et al. 

2017; Knight 2006. Vad som dock bör poängteras är att begreppens innebörd skiljer sig 

åt. Risk innebär fluktuationer i utfall och anses kunna beräknas utifrån sannolikhet, medan 

osäkerhet är ett mer abstrakt fenomen som ej kan mätas på samma sätt menar Arwinge et 

al, 2017. Även Knight (2006) förklarar detta genom att poängtera att risk är något mät- 

och kvantifierbart i vissa sammanhang medan det i andra fall är något där mätning anses 

vara ogenomförbart och att den rätta benämningen på dessa icke kvantifierbara risker bör 

vara begreppet osäkerhet. Power (2007a) menar att synen på risk innan 1990-talet ofta 

präglades av att det ansågs vara logiskt beräkningsbart ur en kvantitativ synvinkel. 

Historiskt sett kan detta synsätt samt intresset av att undersöka risk utifrån att analysera 

framtida händelsers sannolikhet, identifieras först cirka 600 år tillbaka i tiden (Bernstein, 

1995). Ur en organisatorisk synvinkel utgjorde risk innan 1990-talet ett område som 

hanterades som en fristående del i organisationer och ansågs därmed inte vara en 
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integrerad del i styrningen av en verksamhet (Fraser och Simkins, 2016). Fokus låg då 

främst kring risker som kunde försäkras bort. Uppfattningen kring risk har enligt Power 

(2007a) och Power (2004) numera anpassats till att även beaktas utifrån ett kvalitativt 

perspektiv. I en organisatorisk kontext anses begreppet nu även ha en mer holistisk 

mening, det vill säga att samtliga risker bör tas hänsyn till i styrningen av en verksamhet.  

 

Enligt Crowe (1967) kan risk definieras på en rad olika sätt. Aven (2013), Aven och Renn 

(2009) och Haimes (2009) menar att det inte existerar någon enskild, samstämmig 

definition på begreppet men Aven och Renn (2009) sammanfattar trots det att risk 

innefattar någon slags osäkerhet, händelse eller fördelning av sannolikheter. Även som 

en förväntan av genererande av värde. Crowe (1967, s. 462) ringar in begreppet utifrån 

flertalet definitioner genom att benämna det som: “the possibility that a sentient entity 

will incur loss”. En definition som sätter risk i koppling till förlust, det vill säga en 

inskränkning av en verksamhets förmåga i termer av måluppfyllelse (Crowe, 1967). 

Arwinge et al (2017) uttrycker begreppet som:””spridning i utfall”: hur osäkerhet om 

framtiden gör att något man värderar kan lyckas eller misslyckas, uppnås eller gå 

förlorat” (Arwinge et al. 2017, s. 36). Enligt ISO (2018) kan det definieras som påföljden 

av den osäkerhet som kan kopplas till olika målsättningar. Här är det av stor vikt att 

poängtera att även denna definition förmedlas att sådana påföljder kan vara både av 

positiv och negativ karaktär. Organisatoriskt sett är denna koppling mellan risk och en 

verksamhets måluppfyllelse vanligt förekommande i definitionen av risk, vilket tydligt 

kan utläsas ur befintliga ramverk för riskhantering såsom ISO 31000 och COSOs ramverk 

för Enterprise Risk Management (Toscha, 2012).  

 

Innebörden av begreppet risk skiljer sig i stor utsträckning åt beroende på vem som tar 

sig an att definiera det. Det vill säga att medan en part skulle beskriva det som något 

hotfullt kan en annan part uppleva det som något som bidrar till ökade möjligheter 

(Arwinge et al. 2017; Hamilton 1996). Betraktarens preferenser men även sociala och 

kulturella aspekter är enligt Arwinge et al. (2017) exempel på faktorer som ligger till 

grund för hur begreppet förklaras. I de fall då risk diskuteras som något av negativ 

bemärkelse innebär det vanligtvis att det är ett fenomen som på ett eller annat sätt måste 

åtgärdas och som bör avstås från. Då det istället skildras ur en positiv synvinkel innebär 

risk något som på olika sätt genererar värde (Arwinge et al. 2017). Ur ett 

företagsekonomiskt perspektiv är då vanligtvis den positiva sidan av risk kopplat till dess 
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positiva samband med avkastning (Nilsson & Olve, 2013; Brealey & Myers, 1981). För 

att uppnå ökad avkastning är det enligt Saloni (2015) essentiellt för ett företag att utsätta 

sig för vissa risker. För att behålla sin position på marknaden bör en verksamhet alltså 

inte fullt ut eliminera alla risker de utsätts för. Saloni (2015) menar vidare att ett företags 

risktagande är en viktig del i värdeskapandet, vilket är det främsta målet i samtliga 

verksamheter. 

 

2.2 Kategorisering av risk 

Detta teoriavsnitt syftar till att ge en inblick i hur risker enligt befintliga teorier kan 

kategoriseras. Utifrån dessa kategorier presenteras sedan en sammanställning av vilka 

kategoriseringar denna studie kommer ta fasta på i empiri och analys.  

 

Association of Insurance and Risk Managers (AIRMIC), The public sector risk 

management association (Alarm) och Institute of Risk Management (IRM) (2010) menar 

att processen av att dela in de risker som ett företag exponeras för i olika kategorier är av 

hög väsentlighet i arbetet med risk. Arwinge et al. (2017) och Toscha (2012) poängterar 

att det genom att särskilja olika risker och dela in dem i olika klasser, kan innebära ett 

förenklat arbete med att besluta vilka risker som ska hanteras. Även AIRMIC et al. (2010) 

menar att detta framförallt tenderar att resultera i en tydligare struktur i processen att 

identifiera risker som verksamheten exponeras för. 

 

Hamilton (1996) diskuterar olika risker utifrån statiska och dynamiska risker.  

Dynamiska risker är då de som både kan resultera i negativa och positiva konsekvenser 

för ett företag. I dessa risker inkluderas alltså även de risker som Arwinge et al. (2017) 

kan resultera i ökat värdeskapande. Statiska risker innefattar istället de risker som ur en 

ekonomisk synvinkel inte kan generera vinst. Dessa risker är alltså för ett företag, i alla 

sammanhang negativa i sin karaktär. Risker diskuteras även vanligtvis utifrån om de 

uppkommer internt eller externt. Interna risker innefattar enligt Kaplan och Mikes (2012) 

och Arwinge et al. (2017) de risker som går att förhindra och utgörs av risker som alstras 

inom ramarna för ett företags gränser. Strategiskt sätt innebär dessa risker aldrig någon 

nytta för en organisation och därmed bör dessa reduceras i största möjliga mån. Externa 

risker utgörs framförallt av risker av makroekonomisk karaktär menar Kaplan och Mikes 

(2012). Exempel på sådana kan enligt Hamilton (1986) utgöras av exempelvis risker 

kopplade till situationen på marknaden såsom handelsavtal eller finansiella risker av 
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karaktären valutakursförändringar och ränteförändringar. Även politiska risker såsom 

lagändringar ingår i denna kategori. De faktorer som skapar risker av extern art kan inte 

av verksamheten kontrolleras och därav kan de inte heller till fullo reduceras. Ett företag 

bör däremot skapa sig en bild och vara medvetna om de externa risker som de kan komma 

att exponeras för. Detta i syfte att i största möjliga mån vara beredda på de  konsekvenser 

de kan resultera i. 

 

Arwinge et al. (2017) och Power (2009) menar att vissa risker även uppkommer till följd 

av informationsspridning av ett företags agerande. Det vill säga de risker som grundar sig 

i externa parters åsikt om företaget, vilka vanligtvis benämns ryktesrisker. Dessa risker 

har enligt Power (2009) uppkommit på grund av att riskarbetet anses utgöra en central del 

i att uppnå legitimitet, dels till följd av det moderna samhällets hårdare granskningar och 

externa krav på ett ansvarsfullt agerande. “Förtroendekapitalet väger lika tungt som 

företagets produktionskapital” menar Hamilton (1996, s. 29) och poängterar att det sedan 

1980- och 1990-talet blivit allt mer väsentligt för ett företag att upprätthålla sitt rykte och 

det förtroende dess intressenter har gentemot dem (Hamilton 1996; Power 2007b). Om 

företaget misslyckas med detta kan det resultera i enorma förluster vad gäller företagets 

position på marknaden. Arwinge et al. (2017) hävdar vidare att ryktesrisker kan antas vara 

ett resultat av samtliga andra risker, det vill säga att om väsentliga risker av andra typer 

inte hanteras på rätt sätt, uppstår alltså risken av ett skadat rykte.  

 

Det finns flertalet exempel på hur riskkategoriseringar kan definieras. Airmic et al. (2010) 

hävdar att det inte finns någon enhetlig och överenskommen kategorisering av risker som 

kan anses optimal för samtliga verksamheter. Även Toscha (2012) understryker att det 

kan vara svårt att sätta gränserna för riskkategorier, främst för att flertalet risker kan passa 

in i mer än en kategori. Detta är dock inte av någon större betydelse så länge risken i 

någon kategori synliggörs och tas hänsyn till. Kaplan och Mikes (2015) och Airmic et al. 

(2010) poängterar att det främst är i riskernas ursprung, möjligheten att identifiera samt 

åtgärda dem som skiljer riskkategorier åt. Airmic et al. (2010) menar att det trots 

olikheter i hur risker kategoriseras kan identifieras att de vanligtvis särskiljs utifrån vilken 

påverkan de har på operativ effektivitet, företagets bild gentemot intressenter samt dess 

finansiella ställning. Segal (2011) presenterar en riskkategorisering utifrån strategiska, 

operativa samt finansiella risker, vilket även kan urskiljas i den diskussion kring 

riskkategorier som förs av Arwinge et al. (2017). Även Toscha (2012) presenterar en 
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liknande kategorisering som utgörs av strategiska risker, finansiella risker och operativa 

risker vilka i detta fall istället benämns verksamhetsrisker. Vidare inkluderas risker 

kopplade till lagar och regler, det vill säga så kallade compliance-risker i denna 

kategorisering. Då det kan antas att en kategorisering likt den som exemplifieras av Segal 

(2011), Arwinge et al. (2010) samt Toscha (2012) utgör ett bra sätt att täcka de risker ett 

företag exponeras för kommer resterande delar av studien utgå från en sådan 

kategorisering. Riskerna delas därmed in i: strategiska risker, finansiella risker, operativa 

risker samt compliance-risker.  

 

2.2.1 Strategiska risker 

Enligt Kaplan och Mikes (2012) kan strategiska risker innebära både positiva och 

negativa utfall för en verksamhet. Vad gäller den gynnsamma sidan av strategiska risker 

kommer det positiva sambandet mellan risktagande och avkastning in i bilden. Att ta vissa 

strategiska risker kan alltså för ett företag innebära högre förväntad avkastning och ökade 

konkurrensfördelar. Arwinge et al. (2017) och Segal (2011) definierar dock dessa risker 

med mer negativ betoning och menar att de vanligtvis utgörs av risker kopplade till 

skevheter i det beslutsfattande som rör fastställande av strategisk riktning eller risken att 

företaget misslyckas med att uppnå sin befintliga strategi. Även Toscha (2012) betonar 

dessa risker i en mer negativ klang och hävdar att de utgörs av felbeslut av strategisk 

karaktär, exempelvis vad gäller vilka investeringar som ska genomföras eller vilka 

produkter som bör satsas på. Vidare uttrycker Toscha (2012) och Segal (2011) att 

strategiska risker även innefattar risker kopplade till marknaden, det vill säga 

prisfluktuationer, konkurrensrisker, leverantörer eller risker kopplade till kunders 

beteende.  

 

2.2.2 Finansiella risker 

En finansiell risk kan definieras enligt följande: “Risken för en eventuell framtida 

förändring i en eller flera av en viss ränta, pris på ett finansiellt instrument, råvarupris, 

valutakurs, pris- eller ränteindex, en kreditvärdighet eller ett kreditindex eller någon 

annan variabel…” (IFRS 4 2018, bilaga A definitioner). 

 

Toscha (2012), Segal (2011) och Horcher (2005) anger att finansiella risker exempelvis 

innefattar risker kopplade till ränteförändringar, förändringar i valutakurser, kreditrisker 

samt risker vad gäller företagets beskattning, finansiering och likviditet. Arwinge et al. 
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(2017) uttrycker de finansiella riskerna som de risker vilka uppstår till följd av företagets 

“finansiella exponering” (Arwinge et al. 2017, s. 122). Dessa risker menar Arwinge et 

al. (2017) vidare utgörs av företagets förmåga att förvalta kapital, dess likviditet samt 

förändringar i de villkor som råder på marknaden. Den ränterisk som företag utsätts för 

utgörs enligt Horcher (2005) av ränteförändringars påverkan på tillgångarnas värde och 

företagets lönsamhet. IFRS 7 definierar ränterisken som en konsekvens av variationer i 

marknadsräntor vilka vidare leder till förändringar i framtida kassaflödens verkliga värde. 

Valutakursrisker handlar främst om risker som uppstår till följd av varuhandel och 

transaktioner i utländska valutor (Horcher, 2005). Dessa risker definieras enligt IFRS 7 

som förändringar i verkligt värde på kassaflöden som ett resultat av att utländska 

valutakurser fluktuerar. Vidare utsätts ett företag för så kallade kreditrisker och 

likviditetsrisker, vilka enligt Horcher (2005) och Arwinge et al. (2017) utgörs av 

osäkerheten i fullföljande av finansiella åtaganden samt risken för otillräckliga likvida 

medel. 

 

2.2.3 Compliance-risker  

Saloni (2015) beskriver att vissa risker är förenade med ett företags sätt att arbeta inom 

ramarna för de krav dess intressenter har på verksamhetens förhållningssätt till miljön de 

verkar i. Dessa risker kan enligt Toscha, (2012) kopplas till exempelvis ett företags etiska 

ställningsstaganden, hållbara agerande och dess förhållningssätt till de lagar de omfattas 

av samt sättet de redovisar på. Risker av denna karaktär går under benämningen 

compliance-risker (Toscha, 2012). Det handlar då om risker som kan uppstå om företaget 

exempelvis redovisar på ett bedrägligt sätt, om de inte följer de regler som finns eller om 

de är bristfälliga i sitt arbete med Corporate Social Responsibility (CSR). Vidare 

poängterar Saloni (2015) att risker av denna typ alltid bör reduceras i så stor utsträckning 

som möjligt, detta till skillnad från vissa andra risker där risktagandet i många fall är en 

avvägning mellan negativa och positiva utfall. Ett högt risktagande vad gäller 

compliance-risker är alltså inte i något sammanhang fördelaktigt för en verksamhet. 

 

2.2.4 Operativa risker 

Enligt Arwinge et al. (2017), Toscha (2012) och Sing, Mishra, Jain och Khurana (2012) 

finns det även en kategorisering av risk som inringar risker kopplade till de operativa 

processerna inom en verksamhet. Denna riskkategori benämns vanligtvis operativa risker 

eller verksamhetsrisker. Dessa utgörs av exempelvis personalbrist, brister i utbildning, 
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tekniska problem, bristande säkerhet i datahantering samt risker kopplade till arbetsmiljö 

(Arwinge et al. 2017; Toscha 2012; Segal 2011). Även risker kopplade till försäljnings-, 

inköps- och logistikfunktionen i ett företag. Risker vad gäller de avtal ett företag ingått 

samt lagar och regler faller inom ramarna för denna kategori (Toscha, 2012). Sing et al. 

(2012) menar att operativa risker är de som har påverkan på ett företags värdekedja och 

kan delas upp utifrån om de alstras ur externa eller interna faktorer. Operativa risker av 

extern karaktär utgörs då vanligtvis av de risker som uppkommer i värdekedjan till följd 

av omgivningen de verkar i. Sådana risker är exempelvis politiska kriser eller 

naturkatastrofer. De operativa riskerna som uppkommer internt är då exempelvis de 

kopplade till bristande distribution, leverantörer, företagets analys av framtida efterfrågan 

eller produktion (Sing et al. 2012). En annan definition av operationella risker 

tillhandahålls av Basel Committee on Banking Supervision som definierar dem enligt 

följande: “ the risk of direct or indirect loss resulting from inadequate or failed internal 

processes, people and systems or from external events.” (Basel Committee on Banking 

Supervision, 2001, s. 2). 

 

2.2.5 Sammanfattattning över fastställd riskkategorisering 

 

Figur 2 Sammanfattande modell över fyra huvudsakliga riskkategorier 

 

 



  
 

18 

I figur 2 presenteras en riskkategorisering som sammanfattats utifrån teori kring hur 

gränserna vanligtvis dras för olika typer av risker. Vad som bör poängteras är att 

gränsdragningen kategorierna emellan bör betraktas som något diffus. Detta då risker 

vanligtvis kan falla under fler än en kategori (Toscha, 2012). 

 

2.3 Risk Management 

Risk management kan definieras som:  

“coordinated activities to direct and control an organization with regard to risk”.  

-ISO:31000 (2018) 

 

Riskhantering kan tänkas ha funnits sedan länge då människor alltid behövt skydda sig 

mot faror i omgivningen för att överleva. Omdömesförmåga och instinkter har främst 

legat till grund för att åstadkomma detta skydd. Begreppet Risk management myntades 

däremot i USA på 50-talet och kom till Sverige runt 70-talet. Risk Management kan sägas 

vara den del av ett företags verksamhet som huvudsakligen arbetar med organisationens 

riskhantering och har som ambition att förbättra de förmågor som länge kännetecknats, 

med hjälp av modern teknik och nya metoder En specifik avdelning för Risk Management 

är främst förekommande i större organisationer (Hamilton, 1996). Hanteringen av 

företagets risker är en central del i organisationernas strategiska ledning (Airmic et al. 

2010) med främsta syfte mot värdemaximering och förbättrad lönsamhet (Hamilton, 

1996). Organisationer strävar efter att samtliga aktiviteter ska uppnå ett maximalt hållbart 

värdeskapande och genom Risk Management kan förståelse för de faktorer som har en 

positiv eller negativ inverkan på organisationen förbättras (Airmic et al, 2010). Därmed 

krävs även interaktion med organisationens intressenter (ISO, 2018).  

 

“Ändamålet och fördelarna med Risk Management är att reducera framtida 

förluster/skador” 

“Målsättningen för Risk Management-funktionen är att minimera den totala skaderisken” 

    -Hamilton, 1996, s.11 

 

Processen för Risk management är den process där risker kopplade till organisationens 

aktiviteter metodiskt behandlas (Airmic et al. 2010). Det första steget i processen är att 

identifiera och värdera rådande risker, därefter sträva mot att förhindra att en olycka sker 

samt att säkerställa att finansiering finns för återställning om så är fallet (Hamilton, 1996).  

https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:31000:ed-2:v1:en:term:3.1
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Risk management-processens olika delar definieras till viss del annorlunda i olika källor. 

Det kan däremot urskiljas att det är en enhetlig process som beskrivs, även om 

uppdelningen till viss del kan särskiljas. Även om benämningen på de olika stegen skiljer 

sig åt något tydliggörs det även att de olika delarna endast utgör en del av processen och 

till viss del överlappar varandra för att utgöra en process. Ramverk och standard 

ISO31000 och COSO ERMs modeller av processen för Risk Management; 

 

 

Figur 3 Process för Risk Management, ISO 31000 (2018) 

 

 

 

Figur 4 Ramverk för Enterprise Risk Management, COSO (2018) 
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Samtliga delar beskrivs även av Wikland (2014) kopplat till risker inom intern styrning 

och kontroll. Även om han inte specifik använder ordet process på samma sätt kan det 

utläsas att han beskriver processens på ett liknande sätt.  

 

2.3.1 Etablera referensram 

Ledningen fastställer synsättet och sätter gränser gällande risker som kommuniceras ut i 

organisationen. Attityd och förhållningssätt till risker klargörs för medarbetare för att 

bidra till ett konsekvent riskhanteringsarbete samt vilka risker som är av större vikt. 

Kunskap gällande tillvägagångssätt och hanteringssätt för olika risker bör förmedlas till 

samtliga medarbetare (Arwinge et al. 2017; COSO, 2017; ISO, 2018). Sobel och Redding 

(2012, se Arwinge et al. 2017) omnämner riskaptit, riskattityd, riskkapacitet och 

risktolerans som fyra styrningsorienterade kriterier som utgör riskhanteringsprocessens 

stomme. Dessa innebär huvudsakligen att styrelse och ägare beslutar om vilken slags risk 

och mängden av denna som är villig att tas. Även föreliggande förutsättningar gällande 

risktagandets kapacitet i form av exempelvis likviditet och kapital måste tas hänsyn till. 

Detta bör förmedlas inom organisationen så samtliga medarbetares attityd till risk 

överensstämmer med ägarnas.   

 

2.3.2 Riskbedömning 

Instruktioner gällande bedömning av risker bör genereras av ledningen, baserat på den 

etablerade referensramen och de fyra styrningsorienterade kriterierna. För beslut om 

huruvida en viss risk är villig att tas eller ej är kriterierna sannolikhet och konsekvens 

frekvent använda (Arwinge et al, 2017). Avvägande för huruvida sannolikheten för att 

risken inträffar och dess påverkan görs då och bedöms utifrån de toleransgränser som 

satts. Variation föreligger i olika organisationer och på olika nivåer i organisationen för 

vem som bär det huvudsakliga ansvaret att ta ett slutgiltigt besked om en risk är villig att 

tas eller inte, vilket även beror på riskens storlek och art (Arwinge et al. 2017). Beslut 

som kan tas på lägre nivå i företaget kan exempelvis handla om ersättning till missnöjd 

kund för att förhindra risken att kunden blir missnöjd eller i värsta fall inte återkommer. 

Därför är det av vikt att samtliga medarbetare är medvetna om eventuella konsekvenser 

för olika slags risker och hur de ska hanteras för att beslut ska kunna tas på rätt nivå i 

organisationen. Även sannolikhet måste inkluderas i riskbedömningen, en risk med hög 
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hög sannolikhet med låg konsekvens kan vara villig att tas, precis som tvärtom beroende 

på situationen.  

 

 

2.3.2.1 Riskidentifiering 

I samband med riskhantering kan inträffandet av en händelse som sett som en risk 

benämnas riskhändelse (Arwinge et al. 2017). Inträffandet av en riskhändelse kan leda 

till både direkta och indirekta effekter. Exempelvis kan en riskhändelse i form av en 

maskin som slutar fungera påverka företaget direkt, medan effekten av händelsen kan 

leda till dåligt rykte på grund av att leveranser inte kan ske och förlorade kunder. En 

identifiering av så många riskhändelser som möjligt är därför viktigt för att skapa 

möjlighet för förberedelse och förebyggande. Här krävs att hänsyn tas både på ett makro- 

och ett mikroperspektiv för att avgöra vad som påverkar och kan komma att påverka 

företaget i framtiden (Widengren & Wendt, 2014). Det behöver inte alltid vara ledningen 

som först identifierar risker (Arwinge et al. 2017) varför även andra medarbetare bör 

kunna kommunicera risker som de identifierar.  

 

2.3.2.2 Riskanalys och riskvärdering 

Efter att riskerna har identifierats bör en bättre uppfattning skapas kring riskerna. Syftet 

med detta är att ligga som underlag vid senare beslut om vilka åtgärder som är mest 

lämpliga att införa (Oliveira, Marins, Rocha & Salomon, 2017). Bland annat att finna 

grundorsaken till att specifika riskhändelser uppstår, då det är denna orsak som då 

behöver åtgärdas eller hanteras. Prioritering av de risker som anses mest väsentliga görs 

för att bedöma vilka risker som bör åtgärdas (Arwinge et al. 2017; Wikland, 2014; 

Oliveira et al, 2017).  

 

2.3.3 Behandling av risker 

Med huvudsaklig grund i den bedömning som gjorts kring föreliggande risker tas beslut 

om behandling för dessa, det vill säga vilka åtgärder som bör vidtas. Avvägning och 

beräkning för eventuella kostnader som kan uppstå till följd av riskhändelser och de 

kostnader hänförliga till att förhindra dem är även essentiellt (Hamilton, 1996). Undvika, 

reducera, dela, acceptera är fyra olika varianter av riskbehandling som beskrivs av 

Wikland (2014). Även exploatering av risker nämns i  ISO, (2018 i Arwinge et al. 2017) 

och av Oliveira et al. (2017) i form av att till och med möjligtvis öka risken för att kunna 
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utnyttja och dra fördelar av den. Dessa varianter kan tillämpas var för sig eller i 

kombination med varandra (Arwinge et al. 2017).  

 

Arwinge et al (2017, s. 99) beskriver tre av de vanligaste kontrollerna samt ger exempel 

på vad de kan innebära; 

 

• “Styrande kontroller, exempelvis policys 

• Preventiva kontroller - inbyggd dualitet i system 

• Detektiva kontroller - periodiska avstämningar.” 

 

Detektiva kontroller används främst för att minska konsekvenser av riskhändelser, medan 

styrande och preventiva kontroller främst används för att minska sannolikheten för 

inträffande av en viss händelse (Blunden & Thirlwell, 2010 se Arwinge et al. 2017).  

 

2.3.4 Uppföljning och granskning av riskhanteringssystemet 

Vissa risker måste kontinuerligt bevakas och uppföljas som en del i det dagliga arbetet, 

medan vissa endast behövs tas hänsyn till mer sällan eller vid specifika skeenden, 

antingen inom företaget eller i dess omgivning. Kontinuerlig utvärdering av befintliga 

riskhanteringskontroller är även essentiellt för att kunna värdera om de är tillräckliga eller 

inte (Arwinge et al. 2017; Oliveira et al, 2017). 

 

Interna och externa förändringar kan leda till strategiska skiften (Arwinge et al, 2017). På 

så sätt måste riskhanteringssystemet kontinuerligt följas upp och utvärderas för att skapa 

möjlighet till förbättring och anpassning efter ändringar i strategin (Woods, 2009). Enligt 

Sobel och Reding (2012, se Arwinge et al, 2017) bör tre komponenter i form av 

riskhanteringssystemet, verksamhetens prestation samt organisationens omgivning och 

utveckling följas upp. För att lägga en grund till att uppföljning och förbättring av 

riskhanteringsprocessen sker kontinuerligt för en tydlig ansvarsfördelning för vilka som 

ansvarar för specifika områden göras. Exempelvis vem eller vilka som följer upp att 

kontrollerna fyller sitt syfte, vem som rapporterar felaktigheter och vem som analyserar 

förändringar eller trender, både interna och externa (Oliveira et al, 2017).  
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2.3.5 Kommunikation och rådgivning 

Enligt COSO (2017) bör information gällande risk och Risk Management förmedlas 

genom samtliga delar av en organisation för att lyckas uppnå värdet bakom arbetet med 

risk. Detta är mycket viktigt menar Oliveira et al. (2017) för att göra samtliga involverade 

i arbetet med risk och se till att det finns en förståelse i organisationen kring varför en 

viss riskåtgärd implementeras. Det anses även viktigt för att alla parter på samtliga nivåer 

i verksamheten ska ha samma uppfattning om exponeringen för risker samt hanteringen 

av dessa. 

 

Förutom att information kring risk bör förmedlas internt kräver ibland även intressenter 

och omgivning att företag kommunicerar och förmedlar information gällande risk, för att 

ta hänsyn till vid beslut (Arwinge et al. 2017).  

 

2.3.6 Intern kontroll 

Genom Risk Management arbetar företag för att skydda organisationen mot oönskade 

avvikelser. Arbetet kan till viss del likna eller överlappa det arbete som sker inom bland 

annat intern kontroll (Hamilton, 1996). För att uppnå ställda mål för verksamheten är 

intern styrning och kontroll ett av de hjälpmedel som kan användas (Wikland, 2014). 

Wikland (2014, s. 13) skriver att “En god intern styrning och kontroll kännetecknas av 

att åtgärder och kontroller införs för att hantera identifierade risker”. Vidare förtydligar 

han även att det är negativa risker som beaktas inom arbetet med intern styrning och 

kontroll, det vill säga de risker som endast kan innebära en negativ påverkan på att 

verksamhetens mål inte nås.  

 

Wikland (2014) beskriver att internkontroll ofta skildras som något organisationer måste 

anpassa sig till på grund av externt ställda krav. Vidare förklaras att detta till viss del kan 

vara sant men att argumenten för att internkontroll faktiskt kan vara en betydelsefull 

beståndsdel för ökad framgång. Intern kontroll kan vara mer eller mindre strukturerad och 

upprättas direkt eller indirekt i samtliga företag. Vanligtvis införs varierande 

företagsanpassade kontroller för att garantera det minimikrav som ägare eller ledning 

ställer på tryggheten (Widengren & Wendt, 2014). Detta kan kan vara allt ifrån attest vid 

inköp, att samtliga medarbetare inte har tillgång till alla delar av ett system eller ett fullt 

utvecklat ramverk för internkontrollen. Wikland (2014) beskriver att chefscontroller, 

ekonomichef eller chefer för olika avdelningar eller affärsområden är exempel på 
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personer som kan valts ut för att ansva för den interna styrningen och kontrollen. 

Internrevisionen har ett granskande ansvar men kan emellanåt även tänkas ge råd om den 

interna styrningen och kontrollen. Den externa revisionen kan sägas skydda både ägare 

och allmänheten genom att inspektera den interna styrningen och kontrollen (Wikland, 

2014).  

 

Widengren och Wendt (2014) nämner att flertalet historiska företagsskandaler grundats i 

en informell och bristande intern kontroll, vilket lett till högre ställda krav gällande 

formalisering och struktur på den interna kontrollen. Detta både i form av lagar, ställda 

krav från intressenter och lärdomar tagna av företagen. Genom att identifiera och 

analysera väsentliga risker kan behandling i vissa fall ske genom att exempelvis införa 

eller förbättra interna kontroller. Precis som gällande riskhanteringen utförs arbetet med 

internkontroll kontinuerligt och behöver regelbundet följas upp för utvärdering och 

eventuell förbättring, samtidigt som förändringar analyseras både i företaget och dess 

omgivning. Finansiella risker är viktiga att ta hänsyn till inom den interna styrningen och 

kontrollen, däremot bör fokus inte endast ligga på dessa risker utan hela verksamheten 

bör inkluderas för att skapa effektivitet och inte förbise väsentliga risker inom andra 

områden (Wikland, 2014).  

 

2.4 Lagar och rekommendationer kopplade till risk 

Följande avsnitt syftar till att presentera huvudsakliga lagar som styr vissa delar av 

börsnoterade bolags arbete med risk. Detta för att tydliggöra vad som är tvingande enligt 

lag.  

 

Enligt 8 kap. 49§ i Aktiebolagslagen (SFS 2005:551) ska börsnoterade bolag noterade på 

en reglerad marknad ha ett så kallat revisionsutskott i sin styrelse. Detta revisionsutskott 

har i uppgift att bland annat se över företagens riskhantering, interna kontroll samt 

internrevision. Detta i syfte att främst säkerställa att den finansiella rapporteringen blir 

korrekt. 

 

Årsredovisningslagen (SFS 2017:682) omfattar börsnoterade bolag gällande 

“upprättande och offentliggörande av årsredovisning, koncernredovisning och 

delårsrapport” (ÅRL 1 kap. 1§, SFS 2017:682). I detta ingår till viss del ett företags 

rapportering utåt av de risker som anses vara av väsentlighet. Enligt 6 kap. 1 § i 
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Årsredovisningslagen (SFS 2017:682) ska rapportering av risker utgöra en del av 

förvaltningsberättelsen i den årsredovisning som upprättas. Det innebär att 

riskrapportering utgör en beståndsdel i den beskrivning av verksamhetens utveckling, 

resultat och finansiella ställning som tillhandahålls i årsredovisningen. I 

förvaltningsberättelsen ska företaget rapportera: “företagets förväntade framtida 

utveckling inklusive en beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som 

företaget står inför” (ÅRL 6 kap. 1§, SFS 2017:682). Detta ska enligt 9 kap 3§ även göras 

i företagets delårsrapport.  6 kap 1§ i Årsredovisningslagen understryker även att 

företagets system för hantering av finansiella risker och dess utsatthet för risker som berör 

krediter, kassaflöde, prisfluktuationer samt likviditet ska rapporteras i de fall då det anses 

vara väsentligt för att kunna bedöma verksamhetens resultat och finansiella ställning. 

Upplysningar om företagets grundregler för de affärshändelser som omfattas av så kallad 

säkringsredovisning ska även rapporteras då det anses vara av väsentlighet. 

Säkringsredovisning avser då enligt Skatteverket (2018) hur företaget garderar sig mot 

valutakursförändringar, ränteförändringar samt fluktuationer i aktiekurser som kan 

resultera i att värdet på skulder och tillgångar förändras. Enligt 6 kap 6§ i 

Årsredovisningslagen (SFS 2017: 682) ska den mest väsentliga informationen om 

företagets riskhantering samt interna kontroll även rapporteras i 

bolagsstyrningsrapporten. Vidare ska även den hållbarhetsrapport som upprättas 

inkludera upplysningar om de risker som anses väsentliga. Här förtydligas det i lagen att 

risker ska rapporteras som negativt kan påverka organisationens produkter, tjänster och 

affärsmässiga förbindelser. Hur dessa riskerna hanteras bör även rapporteras i de fall det 

anses vara av betydelse. Ur 7 kap 31§ i Årsredovisningslagen kan det även utläsas att 

hantering av risker på liknande sätt ska rapporteras då koncernredovisning utformas. 

Hur avvägningen ska göras kring vilka risker som anses väsentliga i de olika delar av 

årsredovisningen som nämnts ovan framgår inte av denna lag.  

 

Börsnoterade svenska bolag ska enligt (FAR, 2018) tillämpa det internationella 

regelverket International Financial Standards board (IFRS) i sin redovisning. I detta 

ramverk ingår vissa riktlinjer för hur bolaget ska rapportera och hantera sina risker (IFRS 

7 s. 1). Detta berör då främst bolagets finansiella risker, det vill säga dess kreditrisker, 

likviditetsrisker samt risker kopplade till fluktuationer i priserna på marknaden, vilka 

innefattar valutakursrisker och ränterisker (IFRS 7 ss. 35-42). Enligt IFRS 7 s.1 är det ett 

krav att börsnoterade svenska bolag ska redovisa på ett sätt som gör bedömning utifrån 
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finansiella rapporter genomförbar för läsaren vad gäller riskers särdrag samt i vilken 

utsträckning de exponerar företaget. Information kring hur dessa risker hanteras ska även 

rapporteras. 

 

Svensk kod för bolagsstyrning är enligt Kollegiet för svensk bolagsstyrning (2016) en 

norm av icke tvingande karaktär för börsnoterade bolag som vid sidan av lagstiftning 

syftar till att bidra till att göra bolagsstyrning effektiv, hållbar och ansvarsfull ur 

aktieägarsynpunkt. Enligt denna kod framgår det att bolagets hantering av risker ingår 

som en del i styrelsens arbetsområde. Kontroller och uppföljning av ett företags risker är 

då en del i styrelsens ansvar att tillgodose intresset hos aktieägare. Koden säger att 

styrelsen bör göra följande ur risksynpunkt: “se till att det finns ändamålsenliga system 

för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet och de risker för bolaget som dess 

verksamhet är förknippad med” (Svensk kod för bolagsstyrning 2016, s. 14). 

 

2.5 Teorier kring drivkrafter bakom organiationers agerande 

Deegan och Unerman (2011) menar på att Legitimitetsteori, Intressentteori och 

Institutionell teori snarare överlappar och kompletterar varandra än att konkurrera med 

varandra. Samtliga teorier ger en förklaring till olika faktorer som kan tänkas påverka 

företagsledares handlingssätt eller beteende utifrån olika aspekter. Därför är det relevant 

att ta hänsyn till samtliga teorier för att fånga en helhetsuppfattning kring varför arbetet 

med Risk Management drivs att se ut på ett visst sätt.  

 

2.5.1 Legitimitetsteori 

Förutom lagar som finns måste organisationer även följa normer och oskrivna regler som 

finns för att uppnå legitimitet. Detta innebär att de måste verka i samförstånd med sin 

omgivning för att bli socialt accepterade eftersom det är samhällets uppfattning som 

beslutar om en organisation anses vara legitim (Deegan & Unerman, 2011). 

Legitimitetsteorin riktar sig mot att beskriva olika tillvägagångssätt som ledare kan 

använda sig av för att bibehålla legitimiteten (Deegan, Rankin, Vough, 2000). Inom teorin 

anses legitimitet vara en tillgång eller resurs som är avgörande för samtliga företag att 

inneha (O’Donovan, 2002). Däremot är det en tillgång som är möjlig att strategiskt 

manipulera eller påverka i form av den information som delges till intressenter, vilket 

skiljer sig från de flesta andra tillgångar (Woodward, Edwards, Birkin, 1996). Legitimitet 

är relativt och eftersom sociala regler förändras både över tid och mellan olika platser 



  
 

27 

innebär det att organisationer ständigt måste arbeta för att uppnå och upprätthålla sin 

legitimitet (Deegan & Unerman, 2011). Det är däremot viktigt att påpeka att legitimitet 

endast baseras på omgivningens uppfattning, vilket kan innebära att legitimiteten kan 

bibehållas även om det finns stark avvikelse mellan en organisation och de sociala regler 

som finns i dess omgivning, om avvikelsen inte uppmärksammas (Suchman, 1995).  

 

Lindblom (1993, se Deegan & Unerman, 2011, s. 333) har identifierat fyra 

tillvägagångssätt för huruvida ett företag kan bära sig åt för att erhålla, bibehålla eller 

återställa legitimitet; 

• Informera relevanta intressenter om de förändringar som görs inom verksamheten 

för att ligga i linje med de förväntningar och värderingar som finns i samhället. 

• Inte faktisk förändra sitt handlingssätt, men försöka förändra omgivningens 

uppfattning genom att bland annat i rapporter ogrundat beskriva att förändringar 

gjorts.  

• Försöka avleda uppmärksamheten från det faktiska problemet genom att belysa 

andra delar av verksamheten där ställda krav faktiskt uppfylls. 

• Sträva efter att förändra omgivningens ställda krav och förväntningar på 

organisationen i fråga. Detta kan förslagsvis göras genom att argumentera för att 

kraven som ställs är orimliga eller befängda.  

 

Precis som Lindblom tydliggör Ashforth och Gibbs (1990) att det finns olika tekniker att 

använda när det kommer till legitimitet. De tekniker som används kan vara antingen 

substantiella eller symboliska. Det vill säga antingen innebära en faktisk förändring eller 

inte göra det, utan endast försöka framstå att vara i linje med omgivningens värderingar. 

Ashforth och Gibbs (1990) menar på att företag inte behöver välja endera substantiella 

eller symboliska tekniker utan finna en passande mix mellan dem. Beroende på om syftet 

är att erhålla, bibehålla eller återställa legitimitet skiljer sig mixen och intensiteten mellan 

teknikerna. Eftersom det är svårare att erhålla och återställa legitimitet ökar intensiteten 

och fokus på legitimitet vanligen under sådana perioder (Ashforth & Gibbs, 1990).  

 

När det råder skiljaktighet mellan en organisations uppfattade agerande och 

omgivningens förväntningar på detsamma uppstår så kallat legitimitetsgap. Detta uppstår 

främst när samhällets ställda förväntningar förändras och organisationen fortsätter som 

tidigare, eller förändras i långsammare takt än samhället (Sethi, 1978), eller om 
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information om organisationen som tidigare varit okänd offentliggörs (Sethi, 1975). Även 

om organisationen verkar i linje med samhällets förväntningar kan legitimiteten hotas om 

detta inte lyckas förmedlas (Deegan & Unerman, 2011). Samhället kan ålägga sanktioner 

mot organisationer som inte anses nå upp till ställda krav och förväntningar. Förutom 

juridiska restriktioner kan de även drabbas av svårigheter i form av att attraktionen till 

företaget minskar. Investerare, anställda och leverantörer kan avskräckas och lämna och 

efterfrågan på produkter och tjänster kan minska (Deegan & Unerman, 2011).  

 

2.5.2 Intressentteori 

I samhället ett företag verkar finns ett flertal olika intressenter. Enligt intressentteorin, på 

engelska benämnd stakeholder theory, ställer dessa olika slags krav på företagen, vilka i 

sin tur blir påverkade, eller ibland även tvingade, att ta hänsyn till intressenternas åsikter 

gällande exempelvis bolagets styrning (Deegan & Unerman, 2011). Precis som 

legitimitetsteorin beskriver intressentteorin alltså att företag blir påverkade utifrån den 

miljö de verkar i. Deegan (2002) beskriver att intressentteorin ger snarare en beskrivande 

bild av att olika intressentgrupper har olika syner på bolaget medan legitimitetsteorin 

snarare ger en generell bild av förväntningarna som ställs från samhället i generella 

termer. Intressentteorin menar alltså på att det finns olika sociala avtal med olika slags 

intressenter, varvid olika intressentgrupper har olika syn och förväntningar på företaget 

(Deegan, 2002). Skillnaderna i ställda förväntningar kan tolkas vara på grund av vad de 

olika intressentgrupperna får ut av samarbetet.  

 

Deegan & Unerman (2011) beskriver två olika förgreningar inom intressentteorin, den 

etiska, normativa och den positivistiska kopplad till styrning. Dessa handlar främst om 

vilka intressenter som ledningen ska och bör uppmärksamma eller fokusera på för att 

tillfredsställa (Mitchell, Agle & Wood, 1997). Enligt det etiska perspektivet bör 

verksamheten bedrivas till fördel för samtliga intressenter, oavsett vilken finansiell 

påverkan de har på bolaget (Hasnas, 1998). Det ska alltså finnas en jämlik fördelning i 

hänsynstagandet till de olika intressenterna. När de råder oenighet mellan de olika 

intressenternas intressen inte bör verksamheten styras i riktning mot att skapa balans 

mellan dem vilket kan innebära att vissa intressenters intressen måste prioriteras (Hasnas, 

1998). Vidare beskriver Deegan och Unerman (2011) att företagets ansvar för de 

intressenter vars liv påverkas mest av hur verksamhetens drivs bör väga tyngst vid beslut 

om vilka intressenters intressen som är av störst vikt att ta hänsyn till. Hur företag bör 
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agera stämmer däremot inte alltid överens med hur de faktiskt agerar. Donaldson och 

Preston (1995) menar på att skyldigheten för anställda på ett företag att överväga etik och 

moral vid beslut inte är mindre än för någon annan i samhället. Genom observation har 

de funnit att etiska överväganden regelbundet vägs in vid beslut på företag, även om dessa 

inte alltid har en direkt positiv finansiell påverkan, antingen för företaget eller dess 

intressenter.  

 

Clarkson (1995) gör en indelning i primära och sekundära intressenter, varav primära är 

de intressenter som är involverade i transaktioner av något slag och som företaget inte 

kan överleva utan medans sekundära intressenter de som på något sätt påverkar eller blir 

påverkade av verksamheten. Han förespråkar att samtliga primära intressenter bör 

prioriteras för att på lång sikt överleva och vara framgångsrik. Detta motsäger till viss 

del den etiska inriktningen som säger att samtliga intressenter bör prioriteras lika 

mycket. Den styrningsrelaterade inriktningen inom intressentteorin pekar däremot på att 

de intressenter som är av större vikt för organisationens fortlevnad är av prioritering. 

Störst fokus kommer alltså läggas på att ta hänsyn till och tillgodose de intressenter som 

anses vara av allra största vikt för företagets fortlevnad och och på så sätt ha mer makt 

(Gray et al, 1996; Bailey, Harte & Sugden, 2000; Buhr, 2002).  

 

2.5.3 Institutionell teori 

Inom legitimitetsteori diskuteras främst informativa strategier som kan vidtas för att 

erhålla, bibehålla eller återställa legitimitet, medan institutionell teori snarare handlar om 

att på ett bredare plan undersöka och förklara hur organisationen kan anpassas för att 

generera legitimitet.  

 

Institutionell teori pekar mot att organisationer som verkar inom samma område, både 

geografiskt och verksamhetsområde, har en viss tendens att utvecklas i riktning mot att 

likna varandra (Deegan & Unerman, 2011). Scott (1987) argumenterar för att så är fallet 

eftersom  de ställs inför liknande krav. För att anses vara legitima och få tillgång till 

resurser blir organisationerna tvingade till att anpassa sig efter omgivningen för att 

överleva. DiMaggio och Powell (1983) har i sin undersökning funnit att organisationer 

övervägande tenderar att likna varandra mer när de når en högre mognadsgrad. Vid 

uppstarts och tillväxtfasen i företagets livscykel är det tydligt att likheterna företag 

emellan inte är lika stora.  
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Inom institutionell teori talas det om isomorfism och löskoppling (decoupling). 

 

2.5.3.1 Isomorfism 

Företag pressas till att likna varandra eftersom de kan uppleva viss kritik om de avviker 

från mängden och vad som av samhället anses vara normalt (DiMaggio & Powell, 1987). 

Deegan och Unerman (2011) nämner bland annat isomorfism genom att den frivilliga 

rapporteringen som företag ger är ett exempel där det kan utläsas att företagen tenderar 

till att likna varandra genom anpassning efter både varandra och samhällets ställda krav. 

DiMaggio och Powell (1987) diskuterar tre olika varianter av isomorfism; tvingande, 

imiterande och normativ. Dessa innebär huvudsakligen att anledningen till att företag 

tenderar till att likna varandra kan vara på grund av; 

•  Yttre press från betydande intressenter. Exempel är kreditgivare, stora 

kunder/leverantörer eller även staten, förslagsvis i form av lagstiftning. 

•  Att företag medvetet försöker efterlikna andra framgångsrika företag inom ett 

visst område, främst där osäkerhet upplevs. 

• Att anpassning sker efter normer och standarder. Palmer, Jennings, Devereaux 

och Xueguang (1993) har exempelvis funnit att ledare som utbildas akademiskt 

tenderar till att ta liknande beslut baserat på att de har liknande kunskaper.  

 

Även användning av betrodda konsultbyråers tjänster kan bidra till legitimitet. Då 

konsulterna ger liknande råd till olika företag ger det en bidragande effekt till att företagen 

liknar varandra (Eriksson-Zetterquist, 2009).  

 

2.5.3.2 Löskoppling 

Löskoppling handlar om att organisationens formella struktur till viss kan skilja sig från 

den faktiska. Samhället kan ställa vissa krav på hur organisationen ska utöva sin 

verksamhet. Ledare kan till och med introducera nya metoder och tillvägagångssätt som 

är i linje med dessa ställda krav, med tanken att de ska implementeras i verksamheten 

(Deegan & Unerman, 2011). Dessa behöver däremot inte vara integrerade i styrningen 

eller den operativa verksamheten och på så sätt inte stämma överens med det faktiska 

tillvägagångssättet inom organisationen (Dillard, Rigsby & Goodman, 2004). Därmed 

kan det som publiceras och rapporteras utåt skilja sig från vad som faktisk sker i 

praktiken. Följden blir att det uppstår två olika organisationsstrukturer för samma 
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organisation. Den formella strukturen bidrar då främst med legitimitet och vid yttre 

förändringar i form av exempelvis lagar eller normer kan den enkelt anpassas (Eriksson-

Zetterquist, Kalling & Styhre, 2012). Den faktiska strukturen används däremot för 

kontroll och samordning (Eriksson-Zetterquist, 2009). Så länge både omgivningen och 

de anställda antar allting sköts som det ska enligt den formella organisationsstrukturen 

kan allt flyta på som vanligt (Eriksson-Zetterquist et al, 2012). Meyer och Rowan (1977) 

menar även på att en del verktyg som används inom en organisation inte behöver vara 

den allra bästa lösningen när det gäller effektivitet utan endast används för att 

organisationen ska framstå på ett visst sätt. Exempelvis kan vissa tekniska lösningar 

främst användas för att ge bilden av modernitet, ansvarsfullhet och ordningsamhet, 

(Eriksson-Zetterquist, 2009) för bidra till att skapa trygghet för intressenterna.   

 

2.6 Sammanfattande avsnitt av teorier samt konceptuell modell 

 

Figur 5 Konceptuell modell 

Ovan presenteras en konceptuell modell (Figur 5) som illustrerar hur valda teorier ska 

användas i analys. Modellen grundar sig i teorier som beskriver kategorisering av olika 

typer av risker samt Risk Management. Genom att koppla samman dessa teorier med 

empiriskt material kan bolagens arbetssätt med risker undersökas utifrån de olika 

riskkategorierna som framtagits i referensramen samt med grund i den teori gällande Risk 

Management. Detta tillhandahåller då det som krävs för att kunna komma fram till hur 

det praktiska arbetet tenderar att se ut i börsnoterade bolag.  
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Vidare syftar modellens ram till att möjliggöra ett resonemang kring drivkrafter bakom 

dess tillämpning av Risk Management och varför de arbetar på ett visst sätt. Lagar och 

rekommendationer kan ses ha en direkt koppling till varför vissa tillvägagångssätt inom 

arbetet med Risk Management måste utföras på ett visst sätt. Studiens forskare har utgått 

från att bolag som en självklarhet följer det som de tvingat måste göra enligt lag men trots 

det inkluderat dessa i referensramen med anledning att tydliggöra vilka delar kopplat till 

risk som är tvingande eller mer styrda enligt rekommendationer kopplade till risk. Detta 

ansågs nödvändigt för att i analysen fokusera på den bearbetning av risker som sker utöver 

vad som är lagstadgat. Legitimitetsteori, Intressentteori och Institutionell teori överlappar 

till stor del varandra och utgör ytterligare delar i modellens ram för att visualisera att 

dessa teorier ska möjliggöra resonemang kring drivkrafter bakom bolagens arbete med 

Risk Management. Legitimitetsteorin syftar då till att möjliggöra en analys av om det kan 

urskiljas att börsnoterade bolag drivs att arbeta med Risk Management på ett visst sätt för 

att agera i linje med samhällets uppfattning om vad som anses legitimt. Detta genom att 

utifrån de tekniker och tillvägagångssätt för att erhålla, bibehålla eller återställa legitimitet 

som presenteras i teorin, analysera fram om liknande mönster kan identifieras gällande 

bolagens arbete med Risk Management. Intressentteorin används istället för att urskilja 

mönster i huruvida olika intressenters krav driver bolagen att arbeta på ett specifikt sätt 

med sina risker. Teorin möjliggör även att resonemang kan föras gällande om en viss typ 

av intressenter isåfall driver bolagens arbete med risk mer än andra. Institutionell teori 

syftar slutligen till att grunda analys av huruvida bolagen drivs av att efterlikna det 

arbetssätt andra bolag har gällande risker. 
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3 Tillvägagångssätt 

 

Kapitlet syftar till att tillhandahålla en detaljerad beskrivning av studiens genomförande. 

Här redogörs de metodval som gjorts för att kunna besvara aktuell frågeställning samt 

fullgöra studiens syfte. En beskrivning av vald forskningsdesign presenteras till en 

början, det vill säga en kvalitativ intervjustudie. Vidare tillhandahåller kapitlet en 

redogörelse för de urval som gjorts, både vad gäller de börsnoterade bolagen och 

enskilda respondenter samt analysmetod. Slutligen presenteras de kvalitetskriterier och 

etiska överväganden som genomsyrar studiens tillvägagångssätt. 

 

3.1 En kvalitativ intervjustudie 

För att uppnå studiens syfte att bidra med förståelse gällande hur börsnoterade bolag 

arbetar med Risk Management och varför de arbetar på ett specifikt sätt, ansågs en 

kvalitativ forskningsmetod vara mest lämplig.  Detta då en sådan forskningsmetod gör 

det möjligt att på djupet studera det ämne som valts och skapa förståelse (Yin 2011; 

Bryman & Bell 2011). Vidare menar Trost (2010) att en kvalitativ metod är lämplig att 

använda vid frågeställningar som ska besvaras genom att analysera fram 

handlingsmönster och på så sätt uppnå ökad förståelse för forskningsämnet. För att få en 

bild av hur Risk Management utformas i börsnoterade bolag och på så sätt få fram de 

drivkrafter som ligger bakom dess arbete kan ett behov identifieras av att analysera fram 

samband och mönster i de bolag som studeras, därav anses ett kvalitativt tillvägagångssätt 

vara mest passande för denna studie. Den kvalitativa metod som använts för denna studie 

är forskningsintervjuer, vilket ansågs passande då sådana enligt Denscombe (2016) utgörs 

av möjligheten att på detaljnivå studera frågeställningar. 

 

3.2 Intervjuer som primär insamlingsmetod  

Enligt Merriam (1994) bör en forskare välja den datainsamlingsmetod som är mest 

lämplig för att få fram den information som eftersöks. Nedan presenteras den metod för 

insamling av data som ansetts vara lämpligast för att kunna besvara studiens 

frågeställningar och uppnå dess syfte. 

 

Intervjuer ansågs i denna studie vara mest tillämplig som datainsamlingsmetod, detta 

främst för att flexibiliteten de betingar ger utrymme för följdfrågor. Detta ansågs vara 
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viktigt för att kunna säkerställa att respondenten uppfattat frågeställningen korrekt samt 

för att ge utrymme för utförligare svar i de fall det behövts. Här kan en kontrast till att 

förslagsvis använda enkäter ses, där flexibiliteten inte är lika stor. Yin (2011) och Bryman 

och Bell (2011) skiljer på strukturerade och kvalitativa intervjuer, där kvalitativa 

intervjuer förespråkas vara betydligt mindre formella än strukturerade intervjuer, mer 

lämpliga för kvantitativ forskning. Forskaren strävar inte efter ett strikt enhetligt 

handlande i de olika intervjuer som utförs, utan det rör sig snarare om att föra ett samtal 

med intervjupersonen eller intervjupersonerna. Detta har ansetts vara viktigt för att uppnå 

syftet att bidra med förståelse kring hur och varför företagen arbetar med Risk 

Management genom att identifiera mönster i dess arbete med risk. Varför intervjuerna 

varit av kvalitativ karaktär. 

 

Bryman och Bell (2011) beskriver semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer som 

olika grader av struktur lämpade för kvalitativ forskning. Vid semistrukturerade 

intervjuer beskrivs att intervjuaren använder sig av ett frågeschema där frågornas ordning 

kan skifta, samt att utrymme för följdfrågor föreligger. Vid ostrukturerade intervjuer råder 

ytterligare informalitet och intervjuaren utgår snarare från ett tema eller en intervjuguide 

över området intervjun har för avsikt att behandla, här ges rum för intervjupersonen att 

även introducera nya ämnen som anses relevanta. Detta innebär även att den språkliga 

utformningen av frågorna troligtvis skiljer sig åt mellan olika intervjuer. Vi har för denna 

studie valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer, detta framförallt för att 

möjliggöra öppna intervjuer som samtidigt till viss del styrs av ett flexibelt schema. 

Anledningen till detta har främst grundats i ambitionen att identifiera mönster kring hur 

de arbetar med risk men även mönster gällande drivkrafter som resulterar i att de arbetar 

på ett visst sätt. För att uppnå detta har forskarna ansett att behovet funnits av att till viss 

del styra intervjun genom en i förhand framtagen intervjuguide som legat till grund för 

intervjun, (se bilaga B, C & D). Frågornas ordningsföljd har skiftat från företag till företag 

och följdfrågor har ställts i den mån det behövts, därav en semistrukturerad karaktär på 

intervjuerna. Intervjuguide framtogs med grund främst i studiens problemformuleringar 

och syfte. För att säkerställa att inte missa väsentliga frågeställningar gällande Risk 

Management har frågorna tagits fram med utgångspunkt i intervjun med experter på Risk 

Management vid en konsultbyrå men även utifrån studiens teoretiska referensram.  
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Besöksintervjuer har genomförts på plats på företagens kontor. Detta för att få ett 

personligt möte med respondenter på företagen, vilket ansågs skapa en bättre dialog 

mellan respondent och intervjuare och på så vis på ett utförligare sätt kunna prata om Risk 

Management. Ett personligt möte gav även möjlighet till en visuell bild av arbetsplatsen 

i fråga. Att få se arbetsplatsen ansågs kunna bidra till en ännu bättre förståelse för 

intervjusvaren eftersom intervjuaren då kunnat koppla svaren gällande Risk Management 

till fysiska platser eller objekt på arbetsplatsen. Dessutom har det möjliggjort att 

respondenterna kunnat visa och gå igenom hur vissa interna dokument och mallar för dess 

arbete med risk används, något som möjliggjort en ännu tydligare bild av hur de arbetar 

med risk i verksamheten. Vilket vidare underlättar identifiering av mönster i dess arbete 

med risk. Detta hade inte i samma grad varit möjligt om enkäter delats ut eller om 

telefonintervju genomförts. Därav har dessa metoder uteslutits.  

 

Individuella intervjuer och gruppintervjuer har genomförts med respondenter på 

företagen. Anledningen till att gruppintervju använts i vissa fall beror på att fler än en 

person hade möjlighet att delta på intervjun för tillföra mer information vid samma 

tillfälle. Vidare var anledningen att studiens forskare gett respondenterna möjlighet att 

själva bedöma vilka personer som anses kunna tillhandahålla en helhetsbild över arbetet 

med risk, vilket resulterade i att fler en person inkluderats i vissa intervjuer. Enligt 

Jacobsen (2002) är individuella intervjuer främst användbara när intresse finns för en 

enskild individs tankar, medan gruppintervju är mer användbart för att utveckla kunskap 

om en viss företeelse. I detta fall ville en helhet om riskhanteringen främst införskaffas 

och inte synpunkter hänförliga till en specifik individ, därav ansågs det inte vara ett krav 

att endast prata med en person åt gången. Anledningen till att individuella intervjuer 

främst genomförts var på grund av att personen som intervjuades själva ansågs ha 

tillräcklig kunskap kring det specifika området som efterfrågades, men även på grund av 

en svårighet att hitta en lucka i schemat som passade bra för fler än en på företagen.  

 

Båda forskare har deltagit på samtliga intervjuer för att minska risken att specifika 

personliga egenskaper påverkar intervjuerna och bidrar till skevhet i de svar som 

genererats. Intervjuerna har även efter samtycke av de intervjuade personerna spelats in. 

Skälet är att materialet då i efterhand kan ses över, vilket minskar risken för att essentiell 

information faller bort på grund av den mänskliga faktorn. Även Merriam (1994) 

bekräftar att så är fallet. Specifikt inom kvalitativa intervjuer förespråkas att materialet 
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spelas in på grund av intervjuernas längd och den flexibilitet som gör att frågor och svar 

kan te sig på ett sätt som i förväg kan vara svåra, eller omöjliga att planera (Bryman och 

Bell, 2011; Lofland et al. 2006). Om inte intervjuerna spelats in hade det krävts att 

anteckningar fördes under intervjun för att minnas vad som sagts. Det ansågs vara svårt 

att hinna anteckna all information och därför enkelt att något som sagts glöms bort. Även 

Lofland et al. (2006) skriver att uppmärksamheten forskarna ger intervjupersonen 

troligtvis inte blir adekvat om anteckningar måste föras över allt som sägs under intervjun.  

 

3.2.1 Kompletterande data utöver intervjuer 

Information från företagens hemsidor, både relevant information om företaget allmänhet 

och risk har använts för att ha mer kunskap om dem inför intervjuer. För att få ytterligare 

helhetsbild över Risk Management i studerade bolag har kompletterande datainsamling 

genomförts till viss del utöver intervjuer. Årsredovisningar har studerats för att  inte 

endast utgå ifrån vad respondenterna säger att de rapporterar externt kring risker och 

arbetet med dessa, utan för att se vad de faktiskt rapporterar. Detta ansågs ge en bättre 

bild av den externa förmedlingen av risk. I de fall då företagen använder sig av interna 

dokument för Risk Management har sådana även studerats för att i detalj undersöka hur 

deras praktiska arbete med risk struktureras upp.  

       

3.3 Urval 

De företag och respondenter som deltagit i studien har baserats på att skapa förståelse för 

hur och varför börsnoterade bolag i praktiken arbetar med Risk Management. För att på 

ett övergripande plan skapa en inledande uppfattning om hur riskhantering ter sig i 

praktiken användes först ett målstyrt urval, riktat mot konsultbyråer som arbetar med 

riskhantering dagligen. Vi började med att beskriva vårt ärende via mail till flertalet 

konsultbyråer, det vill säga att vi önskade att genomföra en intervju i syfte att få en 

helhetsbild av riskhanteringens omfattning generellt i svenska bolag. Detta då det fanns 

en viss osäkerhet i hur omfattande riskhantering faktiskt är i praktiken. En kontakt knöts 

sedan med en anställd specialiserad inom riskhantering på en av de konsultbyråer som 

kontaktats. Tillsammans med denna person och ytterligare en anställd, som arbetat på 

byrån under en kortare period, genomfördes intervjun på plats på deras kontor. Förutom 

en introducerande helhetsbild av Risk Management och dess omfattning möjliggjordes 

ett bättre underlag för efterföljande intervjuer med valda företag. 
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3.3.1 Företagsurval 

Företagen har i denna studie valts ut med hjälp av den metod som Bryman och Bell (2011) 

samt Merriam (1994) kallar målstyrt urval, det vill säga att företag som anses vara 

lämpliga att undersöka för att uppnå syftet har valts ut. Urvalet har därför bestått av 

svenska börsnoterade bolag. Ytterligare urval har även gjorts så att samtliga företag som 

valts måste rapportera enligt IFRS, detta för att uppnå en viss likhet i vad som styr 

företagen regelmässigt. Därav valdes bolag noterade på antingen Nasdaq OMX 

Stockholm, Nasdaq First North Premier eller NGM Equity ut. Detta i kombination med 

metoden som Jacobsen (2002) betecknar bekvämlighetsurval, vilket innebär att de företag 

som ansetts mest tillgängliga valts i första hand. Därav började studiens forskare med att 

via internet söka upp börsnoterade bolag med huvudkontor i södra Sverige för att i största 

möjliga mån få möjlighet till besöksintervju och på så sätt kunna träffa respondenterna 

personligen samt få se den miljö de arbetar i. Mail med en företagsförfrågan (se bilaga A) 

skickades först och främst till börsnoterade bolag så nära Växjö som möjligt. Då många 

av de kontaktade bolagen befann sig i tidsbrist och inte hade möjlighet att delta i studien 

utökades området för sökning av bolag. Slutligen kontaktades sammanlagt cirka 25 bolag 

och det som avgjorde vilka som blev aktuella för studien avgjordes utifrån de bolag som 

hade möjlighet att ställa upp. Därav har fokus inte varit att välja företag av en viss storlek 

eller företag tillhörande en viss sektor på börsen. Då studiens syfte är att studera Risk 

Management i börsnoterade bolag i allmänhet har denna begränsning inte ansetts 

försämra forskarnas möjlighet att uppnå syftet. Ett antal av tre företag blev slutligen 

aktuellt för empirisk datainsamling. Anledningen till att tre företag ansågs tillräckligt för 

att uppnå studiens syfte var för att ett större antal inte i samma grad ansågs möjliggöra 

djupgående studier och framtagning av mönster gällande Risk Management i analysen. 

Ett mindre antal företag än så ansågs heller inte vara lämpligt då detta inneburit en högre 

risk  att identifierade mönster varit av slumpmässig karaktär och på så sätt inte kunnat ge 

en lika omfattande förklaring på ställda problematiseringar. För att minska denna risk och 

kunna urskilja mer trovärdiga mönster av Risk Management i börsnoterade bolag togs 

därav beslutet av att inkludera tre bolag i studien.  

 

3.3.2 Respondenturval 

Respondenter avser i denna studie de intervjupersoner som valts ut för att medverka vid 

intervju. Det val av respondenter som görs i en studie är enligt Jacobsen (2002) högst 

avgörande för den pålitlighet som genomsyrar forskningen.   
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Ledning och styrelse har ansvaret över riskhanteringens utveckling i företag (Toscha, 

2012; Arwinge & Olve, 2012), därför har första kontakt skett via mail eller telefon med 

någon i koncernledningen om direkta kontaktuppgifter funnits att tillgå på företagets 

hemsida. Det kan antas att dessa personer har bäst insyn i ansvarsfördelningen för 

riskhanteringen och även själva ha god överblick, varför en eller flera i koncernledningen 

sågs som lämpliga att intervjua i första hand. Vid alla företagen blev vi hänvisade till 

CFO för en första intervju. Vid följande intervjuer användes det som Jacobsen (2002) 

benämner snöbollsurval, eller som Merriam (1994) beskriver som nätverksurval, då CFO 

genom en vidare slussning kunde öppna upp för att skapa kontakt med ytterligare personer 

som kunde tillföra mer information kring Risk Management även på lägre nivåer i 

företagen. Då det framkom i intervju med CFO att det främst var de operativa riskerna 

som främst hanterades på en lägre nivå i företaget, intervjuades även en ledare på mer 

operativ nivå för att få bättre insyn i arbetet med dessa risker. Intervjuer på operativ nivå 

har genomförts med en ledare insatt i de operativa riskerna i ett av koncernens 

dotterbolag, då den operativa verksamheten i samtliga fall låg i dotterbolagen och inte i 

moderbolagen. Även om dotterbolaget i sig inte är börsnoterat påverkar deras handlingar, 

och på så sätt hanteringen av i risker, även moderbolaget och koncernen i fråga. Av denna 

anledning ansågs därför även riskhanteringen gällande de operativa riskerna i 

dotterbolagen relevant att undersöka. Genom att inte endast intervjua respondenter på 

ledningsnivå ansågs även en bättre helhetsbild uppnås gällande det praktiska arbetet i 

börsnoterade bolag, vilket ansågs nödvändigt för att kunna analysera fram mönster i hur 

och varför de arbetar på ett visst sätt med risker. I ett av bolagen blev det endast aktuellt 

med intervju med företagets CFO. Anledningen till detta var att personer på lägre nivå 

inte hade möjlighet att ställa upp på intervju varken personligen, via telefon eller mail. 

CFO ansåg dock besitta tillräcklig överblick över organisationens riskarbete på samtliga 

nivåer för att kunna besvara frågorna. Detta framförallt på grund av att bolaget var av 

mindre storlek och bedriver en verksamhet som inte utgörs av tillverkning.  

För att ge en helhetsbild över intervjuerna som genomförts presenteras nedan en tabell 

över samtliga respondenter som deltagit, vilken befattning de har, vilket område som 

behandlats under intervjun samt datum och intervjuns tidsåtgång. 
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Respondent Intervjutyp Område som 

behandlats 

Datum Tidsåtgång 

Två anställda inom 

riskhantering på 

konsultbolag 

Gruppintervju 

(två personer) 

 

Risk Management  i 

praktiken och dess 

utbredning 

2018-

03-27 

60 minuter 

CFO, Alfa AB Individuell 

intervju 

Företagets arbete med 

risk utifrån ett 

helhetsperspektiv 

2018-

04-16 

105 

minuter 

Produktionschef & 

VD, 

Dotterbolag till Alfa 

AB 

Gruppintervju 

(två personer) 

Företagets arbete med 

risk på operativ nivå 

2018-

05-07 

90 minuter 

CFO, Beta AB Individuell 

intervju 

Företagets arbete med 

risk utifrån ett 

helhetsperspektiv 

2018-

04-17 

70 minuter 

Kvalitetschef, 

Dotterbolag till Beta 

AB 

Individuell 

intervju 

Företagets arbete med 

risk på operativ nivå 

2018-

05-02 

60 minuter 

CFO, Gamma AB Individuell 

intervju 

Företagets arbete med 

risk utifrån ett 

helhetsperspektiv 

2018-

04-27 

60 minuter 

 

Figur 6 Tabell över genomförda intervjuer 

 

3.4 Litteratursökning 

Den litteratursökning som gjorts har främst utgått från Linnéuniversitetets bibliotek och 

dess databas OneSearch. Där sökord använts som ansetts vara relevanta för att hitta 

lämpliga källor för att tillhandahålla den teori kring ämnet som krävs för att uppnå 

studiens syfte. Källkritik har genomsyrat studien på så vis att främst vetenskapliga skrifter 
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använts. Vidare har litteratursökningen utvidgats genom att studera de källor som forskare 

hänvisar till i redan befintliga vetenskapliga skrifter angående studiens ämne. På så vis 

ökar sannolikheten för att källor av mer trovärdig karaktär främst använts.  

 

Nedanstående lista visar de huvudsakliga sökord som genomsyrat litteratursökningen: 

Risk 

Riskhantering 

Risk Management 

Enterprise Risk Management 

Riskrapportering 

Riskkategorier 

Intern kontroll 

Legitimitetsteori 

Intressentteori 

Institutionell teori 

 

3.5 Analysmetod  

Analys av data genomförs med ändamålet att beskriva, förklara och tolka det ämne som 

studeras. Detta med det bakomliggande syftet att uppnå förståelse (Denscombe, 2016). 

Studiens forskare har tagit fram en konceptuell modell med utgångspunkt i den teoretiska 

referensramen för att få fram en struktur i hur varje teori bör kopplas till det empiriska 

materialet och på så sätt användas och skapa struktur i studiens analys. Detta för att 

grundat i teori kunna analysera fram mönster i hur Risk management yttrar sig i 

undersökta bolag samt för att få fram vilka drivkrafter som ligger bakom att arbetet 

utformas på ett visst sätt.  

 

Ställda frågor under intervjuerna har främst utgått från den teoretiska referensramen och 

en förståelse för hur och varför arbetet med Risk Management tillämpas. Under insamling 

av empiriskt material har en successiv analys pågått med reflektioner kopplade till den 

teoretiska referensramen kring hur Risk Management tillämpas och teorier som ansetts 

kunna förklara varför detta sker på ett visst sätt. En sådan successiv analys av empiriskt 

material har skapat rum för forskarna att under studiens gång bearbeta sin uppfattning 

gällande Risk management, dess struktur i bolagen samt drivkrafterna bakom. Den 
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löpande analysen har kontinuerligt dokumenterats under arbetets gång för att sedan kunna 

sammanställa dessa i en slutlig analys.  

 

Vid insamling och sammanställning av empiriskt material ska det tilläggas att en viss 

empirisk analys av bolagens Risk Management utifrån olika riskkategorier genomförts, 

det vill säga att en analys av arbetet med risk genomförts utifrån de riskkategorier som 

fastställs i teoretisk referensram. Då respondenterna berättat om sitt arbete med risk har 

studiens forskare alltså sorterat denna information och fördelat det under respektive 

riskkategori trots att respondenterna i vissa fall delvis använt andra begrepp för att 

benämna riskerna. Därmed har vissa avvägningar gjorts på så sätt att respondenternas 

svar utifrån hur de arbetar med olika typer av risker placerats in under den kategori där 

det passat in utifrån den kategorisering som presenteras i teoretisk referensram. 

Anledningen till denna sortering är att det enligt Airmic et al. (2010) samt Toscha (2012) 

finns en viss svårighet i gränsdragningen mellan olika typer av risker. Därmed ansåg 

studiens forskare att en sådan sortering utifrån fastställda riskkategorier var nödvändig i 

syfte att göra studien lättare att följa för läsaren. Även för att på ett enklare och mer 

strukturerat sätt kunna urskilja samabnd och mönster företagen emellan. 

 

I den slutliga analysen har bolagen sedan analyserats parallellt utifrån samma 

riskkategorier som i empiriskt material samt intern och extern förmedling av risk. 

Uppdelat i dessa områden analyseras mönster fram, kopplat till teori, gällande hur Risk 

Management yttrar sig i bolagen samt vilka drivkrafter som ligger bakom dess arbetssätt. 

Avslutningsvis analyseras mönster fram gällande Risk Management som helhet i bolagen. 

Detta genom att knyta samman de identifiera samband som kan identifieras bolagen 

emellan. Dessa samband har vidare analyserats utifrån den teoretiska referensramen. 

Genom en sådan analysmetod har en viss generalisering möjliggjorts vilket i sin tur 

resulterat i potential att finna generella mönster kring börsnoterade bolags arbete med 

Risk Management.  

 

3.6 Etiska överväganden 

Strävan efter att forska på ett lämpligt sätt ur en etisk synvinkel är något som bör 

genomsyra all forskning. I framtagning av forskningsresultat bör forskaren därmed göra 

vissa etiska ställningstaganden (Merriam, 1994). Sådana etiska ställningstaganden har i 

hög grad genomsyrat denna studie. Individskyddskravet är ett krav som innebär att 
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individer som medverkar i forskningen i största möjliga mån inte ska bli negativt 

påverkade, psykiskt eller fysiskt, av denna eller att obehöriga kan anskaffa information 

om individerna med negativa konsekvenser som följd. Kravet är inte absolut utan måste 

balanseras med det forskningskrav som föreligger kring ämnet i fråga. Vetenskapsrådet 

(2002) beskriver fyra konkreta huvudkrav som tillsammans utgör det generella 

individskyddskravet; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Nedan redogörs innebörden av de fyra huvudkraven och de etiska 

överväganden som utifrån dessa skett i denna studie. 

 

3.6.1 Informationskravet 

“Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forsknings 

uppgiftens syfte.” 

    -Vetenskapsrådet (2002) s. 7 

 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) bör respondenterna informeras om samtliga inslag som 

kan influera benägenheten att medverka i studien. Vid första kontakt med respondenterna 

förklarades studiens innebörd, syftet med deras involvering, uppskattad tidsåtgång och 

att samtliga företag och respondenter skulle vara anonyma i studien (se bilaga A).  

 

3.6.2 Samtyckeskravet 

“Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan.”  

- Vetenskapsrådet (2002) s. 9 

 

Respondenten har rätt att bestämma villkoren för deltagandet och om medverkandet i 

studien önskas avbrytas måste detta uppfyllas utan negativa konsekvenser som följd 

(Vetenskapsrådet, 2002). Samtycke att delta i studien har erhållits muntligt eller skriftligt 

från samtliga deltagare innan utförande av intervjuer. Information om att deltagande var 

frivilligt och kunde avbrytas när som helst om så önskades. Beroende på vad ett eventuellt 

avhopp skulle grundas i hade ett avgörande vid ett sådan tillfälle fått tas om eventuellt 

tidigare insamlad information kring företaget helt skulle uteslutits från studien eller ej.  

 



  
 

43 

3.6.3 Konfidentialitetskravet 

“Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte 

kan ta del av dem.” 

- Vetenskapsrådet (2002) s. 12 

 

Beslut har tagits om anonymisering av samtliga företag och respondenter som medverkat 

i studien. Företagen har därför beskrivits på ett sådant sätt att informationen inte direkt 

kan ledas till ett specifikt företag. Respondenternas befattning klargörs då det inte anses 

påverka anonymiteten samt att befattningsgraden kan ha inverkan på studien och den 

information som införskaffats under intervjuerna. Godkännande har däremot givits från 

samtliga respondenter om att även handledare och examinator för uppsatsen tillåts ta del 

av företagets identitet.  

 

Risker med att företagen inte är anonyma kan tänkas finnas gällande ämnesområdet. 

Information som samlas in kan då ha förvrängts för att få företaget att låta i bättre dager. 

Detta kan sättas i kontras till att risken för förvrängd, positivistisk information skulle 

minska om samtliga företag skulle vara anonyma. Nackdelen är däremot att studiens 

trovärdighet kan anses minska eftersom det inte tydliggörs var det empiriska materialet 

insamlats. Då ytterligare externa parter i form av handledare och examinator tagit del av 

företagens identitet föreligger förhoppning om ökad trovärdighet. Samtidigt ansågs 

faktumet att studien baserades på mer korrekt empirisk information väga tyngre än 

faktumet att trovärdigheten kan tänkas minska genom att samtliga företag är anonyma. 

 

 

3.6.4 Nyttjandekravet 

“Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forsknings 

ändamål.” 

- Vetenskapsrådet (2002) s. 14 

 

Personlig information som samlats in för forskningsändamål får ej överlåtas till annan 

part eller användas i annat syfte (Vetenskapsrådet, 2002). De företag och personer som 
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deltagit i studien har däremot erbjudits att ta del av resultatet och har utifrån det getts 

möjligheten att besluta om eventuella förändringar skulle göras.  

 

3.7 Kvalitetskriterier  

Enligt Yin (2007) bör en kvalitativ forskningsdesign utvärderas utifrån vissa utvalda 

kvalitetskriterier, därav har ett antal sådana kriterium funnits i åtanke under studiens gång. 

Detta poängterar Merriam (1994) som essentiellt för att de resultat som forskningen 

resulterar i ska bli så tillförlitliga som möjligt. Yin (2007) nämner följande 

kvalitetskriterier; intern validitet, extern validitet, begreppsvaliditet samt reliabilitet. 

 

LeCompte och Goetz (1982) beskriver att intern validitet avser det kvalitetskriterium som 

syftar till att utvärdera huruvida de teorier som tas fram är förenliga med observationer 

som gjorts. Detta kriterium är enligt (Yin, 2007) framförallt aktuellt vid tillämpningen av 

forskningens analys av data och handlar då om att dra slutsatser som är korrekta.  

 

För att uppnå intern validitet och möjliggöra att slutsatser av kvalitet dras har flertalet 

olika typer av källor använts. Dessa har innefattat etablerade teorier som ansetts vara av 

väsentlig karaktär, empiriskt material från intervjuer både hos företag och med ett 

konsultbolag samt företagens årsredovisningar och diverse interna dokument. Att 

respondenterna fått möjligheten att i efterhand kontrollera det sammanställda empiriska 

materialet är ytterligare en metod som använts för att styrka den interna validiteten. 

Extern validitet kan beskrivas som det kriterium som granskar huruvida en studie är 

generaliserbar eller ej (Yin 2007; Bryman & Bell 2011). I denna studie har det faktum att 

flertalet företag undersökts istället för ett enskilt ansetts stärka denna externa validitet. 

Begreppsvaliditet innebär enligt Yin (2007) att konstruera mått för det som studien avser 

att mäta. Detta kriterium kan anses vara mest användbart inom kvantitativa 

forskningsområden men kan även tillämpas inom ramarna för en kvalitativ 

forskningsdesign. Det handlar då exempelvis om att grunda forskningen i flertalet källor 

eller att forskningen granskas av en utomstående part. Sådan begreppsvaliditet anses vara 

uppnådd i denna studie då den som ovan nämnts vilar på en rad olika typer av källor. 

Respondentvalidering har nyttjats för att ytterligare stärka begreppsvaliditeten. Det 

faktum att respondenter givits möjlighet att granska det empiriska materialet i efterhand 

främjar även att information inte feltolkats (Yin, 2007). En studie kan slutligen även 

granskas ur kvalitetssynpunkt utifrån kriteriet reliabilitet. Detta innebär att det 
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forskningsresultat som studien mynnat ut i ska kunna uppnås igen om studien upprepas 

(Yin 2007). För att uppnå en god reliabilitet inkluderar denna studie en noggrann 

beskrivning av den strategi och metod som använts för att uppnå syftet med studien. Även 

utskick till företagen och intervjuguider bifogas. På så sätt kan framtida forskare, med 

hjälp av denna beskrivning, upprepa studien. 
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4 Introducerande förstudie kring Risk Management, dess 

utbredning och tillämpning 

______________________________________________________________________ 

Följande avsnitt bygger på information från en intervju med två anställda på en 

konsultbyrå. Respondenterna är där specialiserade på riskhantering. Vid diskussionen 

gällande riskhantering framgick tydligt att respondenterna riktade ett stort fokus på 

intern kontroll och de risker som kan förhindras genom en välutvecklad sådan. Syftet med 

detta avsnitt är att tillhandahålla en introducerande helhetsbild av Risk Management och 

dess utbredning och tillämpning i praktiken. Detta för att skapa underlag för efterföljande 

intervjuer med företagen. 

 

4.1 Konsultens bild av riskhantering och dess utbredning i praktiken 

Riskhanteringens omfattning har på senare år tilltagit och arbetet med risk anses ha allt 

större betydelse, detta bland annat till följd av globalisering, digitalisering och andra 

samhällsförändringar menar konsulterna. Att riskhantering tilltar beror även på att 

samhället tagit lärdom av misstag och kriser av olika slag. Dessutom drivs företagen av 

att samhället ställer högre krav på dem i allmänhet än de gjorde för cirka 10-15 år sedan. 

Idag ställer samhället större krav gällande exempelvis CSR och etiskt förhållningssätt. 

Konsulterna menar vidare att intressenter även driver på arbetet då de i dagsläget har 

mycket att säga till om gällande hur företagen bör agera. Även politiker ställer vissa krav 

i takt med att samhället förändras. Utöver det handlar riskhanteringen även om att 

förhindra ekonomiska brott och bedrägerier av olika slag samt se till att företagets rykte 

upprätthålls. Sedan finns det även en ambition att genom hantering av risker uppnå högre 

effektivitet. Detta genom att riskarbetet ofta leder till att det blir mer ordning på processer 

och medarbetarna får tydligare riktlinjer för vad de ska göra, vilket i sin tur leder till en 

effektivare verksamhet.  

 

Vad gäller den kännedom som företag i allmänhet har över vilka risker de exponeras mot 

och vilka åtgärder som behöver vidtas skiljer sig i hög grad åt företag emellan menar 

respondenterna. Därmed varierar riskhanteringens omfattning. En del företag har god 

översikt över de risker de exponeras mot medan vissa inte alls är medvetna om vilka delar 

som brister i verksamheten och vad som behöver kontrolleras ytterligare. 

Riskhanteringens tilltagande omfattning uttrycker sig främst i börsnoterade bolag menar 
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respondenterna. Vilket dels kan vara en följd av att händelser under 2000-talet såsom 

skandaler och härvor resulterat i att krav på den interna kontrollen utvidgats. Detta i syfte 

att skapa struktur och få kontroll på olika processer som efter dessa skandaler 

identifierades som bristande och riskfyllda i många företag.  

 

Riskhanteringens praktiska utbredning i ett företag beror av en rad faktorer såsom storlek, 

branschtillhörighet, mognad samt om företaget är börsnoterat eller inte menar 

respondenterna. I ett mindre företag är riskhanteringen vanligtvis inte lika prioriterad som 

i företag av större omfattning. Ju större bolag, desto mer utbrett och välarbetat är alltså 

vanligtvis arbetet med risk. Detta både för att större företag utsätts för fler risker i takt 

med att de växer sig större men även för att de har större krav på sig utifrån. 

Respondenterna betonar även att ju större bolaget är och ju fler medarbetare de har, desto 

svårare är det att hålla koll på vad samtliga medarbetare gör och vad som sker inom 

samtliga processer i företaget. Effektiviteten kan då brista på grund av otillräcklig 

tydlighet i vilka aktiviteter samtliga medarbetare ska utföra och därmed ökar behovet av 

en god intern kontroll och riskhantering. Även företagets branschtillhörighet kan påverka 

riskhanteringens omfattning. Vissa branscher kan anses mer exponerade för risker än 

andra och vissa företag och branscher regleras hårdare av lagar och regler vilket medför 

en viss skillnad vad gäller hantering av risker. Företagets mognad är en annan faktor som 

påverkar hur gedigen och välarbetad riskhanteringen är. I mogna bolag tenderar 

riskhanteringen att vara mer kontrollerad och strukturerad än i nyare bolag. Vanligtvis 

finns det i mognare bolag ansvariga parter för den interna kontrollen, vilka fördelar 

aktiviteter och kontroller som ska utföras i syfte att hantera risker. I bolag av nyare och 

även av snabbväxande karaktär brister det vanligtvis i att det inte finns någon part som 

strukturerar upp aktiviteterna som behöver göras och därmed fallerar kontrollen över 

företagets risker. Av ovanstående faktorer tenderar en börsnotering vara det som driver 

arbetet med risk mest och ökar dess omfattning. I ett börsnoterat bolag kräver 

intressenterna insyn i högre grad än i andra företag, detta samtidigt som börsen ställer 

vissa krav på att det ska finnas regelverk eller ramverk vad gäller intern kontroll och 

hantering av väsentliga risker. Ur en svensk synvinkel gäller dessa krav framförallt att 

företagen ska kunna påvisa att det finns någon form av kontrollstruktur i företaget. Vidare 

uttrycker konsulterna att riskhanteringens omfattning i respektive bolag även grundar sig 

i en avvägning företaget själva måste göra utifrån cost versus benefit. Alltså en 
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bedömning för att se till så att arbetet med risk inte mynnar ut i en för stor arbetsbörda, 

blir för kostsamt ellet ineffektivt.  

 

Vissa företag har tillsatt en eller flera medarbetare för att specifikt arbeta med intern 

kontroll och riskhantering, vissa tilldelar exempelvis ekonomer denna rollen medan 

många företag även tar hjälp av konsultbolag för att hantera sina risker. Arbetet utgörs då 

främst av att specialister på intern kontroll studerar hur företaget arbetar, intervjuar 

medarbetare, testar och kartlägger processerna i företaget och utifrån det identifierar var 

väsentliga risker finns. Därefter utformas vanligtvis specifika ramverk för respektive 

företag rådgivning tillhandahålls kring vilka kontrollaktiviteter som bör implementeras 

på olika ställen i företaget för att mitigera, det vill säga reducera riskerna som 

identifierats. I de fall då en extern part tillsatts för att hjälpa till med riskhanteringen 

grundar det sig ofta i att en revisor upptäckt en brist i företaget eller att konsultbolaget 

noterat att ett företag är snabbväxande alternativt att det är aktuellt med en börsnotering. 

 

4.2 Arbetets fördelning utifrån riskkategorier och ansvarsområden 

Vad gäller hur riskarbetet praktiskt fördelas utifrån olika riskkategorier så menar 

respondenterna att en stor del av riskhanteringen koncentreras på finansiella risker. 

Dessa  risker är vanligtvis de risker som i praktiken undersöks först i ett företag och utgörs 

av risker som uppkommer inom bolagets ekonomiavdelning, löneavdelning, Human 

Resource med mera. Även risker inom inköpsprocessen och försäljningsprocessen ingår 

i detta arbete, främst för att det i dessa processer ständigt är mycket monetära värden i 

omlopp. Respondenterna menar att många risker beror på vad det är för typ av företag 

man har att göra med, i vissa kan det handla mycket om risker i samband med att man 

köper in stora mängder varor för att tillverka och sälja vidare. Medan det i andra företag 

istället handlar om risker kopplade till försäljningen av tjänster. Även operationella risker 

ingår i kartläggning och hantering av risker i företagen. Arbetet med att hantera dessa 

risker är ofta fokuserat inom respektive avdelning och hanteras därmed vanligtvis av de 

parter som arbetar inom denna process dagligen. Risker hanteras även i hög grad genom 

intern kontroll vilket resulterar i att många riskfyllda områden kontrolleras genom olika 

interna aktiviteter som tydligt dokumenteras. Ett exempel kan då vara att företagen har 

dokumenterat olika aktiviteter som ska göras i en ekonomiprocess så , såsom 

godkännande av en faktura. Då dokumenteras det vad risken utgörs av och vilken kontroll 

som implementerats. Detta ska sedan sparas som bevis så att revisorn kan använda sig av 
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detta i granskning. Risker som bearbetas genom intern kontroll är det alltså vanligtvis 

väldigt strikta dokument, riktlinjer och formulär kring. 

 

Arbetet med riskhantering inom en organisation fördelas vidare inte endast på 

avdelningsnivå eller utifrån riskkategori. En fördelning görs även beroende utifrån vilka 

medarbetare som har befogenhet att utföra vissa aktiviteter. Hur aktiviteterna inom 

riskhantering praktiskt fördelas beror alltså i hög grad på olika nivåer och led av vem som 

får göra vad i företaget. Det kan exempelvis handla om att en part har befogenhet att ta 

emot en faktura, men inte har rättigheten att attestera eller betala den.  

 

4.3 Användning av teoretiska ramverk praktiken 

Gällande hur väl det praktiska arbetet följer de etablerade teoretiska ramverk som finns 

att tillgå inom riskhantering, menar respondenterna att dessa sällan följs fullt ut. Trots 

detta kan inslag av ramverkens olika parametrar vanligtvis identifieras i det praktiska 

arbetet. Teoretiska ramverk översätts alltså till viss del i det praktiska arbetet med risk, 

trots att de sällan följs i detalj.  

 

4.4 Intern och extern förmedling av risk och riskhantering 

En stor del i det praktiska arbetet med att införa och arbeta med intern kontroll och 

riskhantering kan vara att göra samtliga parter i ett företag medvetna om vad värdet är 

med dessa aktiviteter menar konsulterna. Det är alltså viktigt att förmedla vilken nytta 

riskhanteringen ska generera, det ska inte bara finnas för att en teori säger att det är bra 

att ha. Många som jobbar på företaget kanske har svårt att se varför man ska utföra vissa 

aktiviteter. Vissa kan vara bra på att inse värdet medan andra är mindre mottagliga. 

Vanligtvis handlar det om att företaget vill arbeta följsamt utifrån lagar och regler men 

även om att förebygga risker av personliga skäl på medarbetarnivå. Anställda vill 

personligen inte ta allt för stora risker i sitt dagliga arbete och på så sätt förstår många 

värdet av att utföra vissa aktiviteter ur riskhanteringsynpunkt. Om en händelse insträffar 

så att företaget exponeras negativt så vill man inte personligen vara ansvarig för det. 

Samtidigt som de flesta är mottagliga till att implementera riskhantering kan vissa 

däremot tycka att det signalerar att förtroendet för anställda brister. Det handlar därför 

mycket om att kunna göra en gränsdragning i arbetsuppgifter och försöka förmedla det 

positiva med riskhantering och ramverk samt visa företagen hur de kan använda 
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riskhanteringen till sin fördel. Det praktiska arbetet med risk ska helst vara så naturligt 

som möjligt i bolagen, de ska inte behöva tänka så mycket på att kontroller faktiskt görs, 

utan det ska mer ingå i dess naturliga arbetsuppgifter. Vilket innebär att de som faktiskt 

sitter och arbetar närmast risken är de som hanterar dem. Ofta handlar det om aktiviteter 

som egentligen alltid gjorts utan att personer i företaget tänkt på det. Stora delar av 

riskarbetet ingår alltså redan naturligt i många arbetsroller.  

Gällande den externa förmedlingen av risk utgår detta i hög grad utifrån den skyldighet 

åtsminstone börsnoterade bolag har på att förmedla viss typ av information i sin 

årsredovisning. Vissa företag förmedlar sedan mer utförligt än andra gällande vissa 

riskområden utöver vad de är skyldiga att göra, i många fall på grund av att de vill uppnå 

ett större förtroende hos den som läser rapporterna menar konsulterna. Arbetet med risk 

är något som vanligtvis inte på detaljnivå förmedlas utåt, det handlar oftast mer om att 

förmedla att det finns särskilda policys och granskningar för att hantera riskfyllda 

områden som verksamheten utsätts för. Allt för interna risker förmedlas därmed oftast 

inte.  

 

4.5 Hur välfungerande är företagens arbete med risk? 

Konsulterna menar att främst riskarbetet inom företaget ekonomiska delar tenderar att 

fungera väl. Vilket i hög grad kan tänkas bero på att lagrum och regelverk för bland annat 

den finansiella rapporteringen styr hur företagen måste arbeta med dessa delar. Vad som 

ofta leder till att hantering av risker kan vara bristande i vissa företag menar 

respondenterna bero på att ytterligare aktiviteter kan anses vara onödiga och göra 

arbetsprocesser långsammare. Det finns alltså ofta ett ifrågasättande kring varför en viss 

riskåtgärd eller kontroll utförs. I de företag där medarbetarna förstår syftet bakom olika 

kontroller är implementering och arbetet med riskhantering sällan bristande. I många fall 

implementerar företagen även kontroller i ett alldeles för sent skede, de väntar tills någon 

riskfylld händelse faktiskt inträffar istället för att sätta in kontroller i förebyggande syfte. 
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5 Empiri 

______________________________________________________________________ 

Detta kapitel syftar till att redogöra för den empiriska data som samlats in genom 

studiens intervjuer. Avsnittet är strukturerat på så vis att varje börsnoterat bolag 

presenteras separat med en mindre inledande företagsbeskrivning. Empirisk data 

redogörs med utgångspunkt i Risk Management i stora drag i varje företag vilket vidare 

bryts ned i Risk Management utifrån olika riskkategorier, intern och extern förmedling 

av risk och slutligen vad respondenterna anser vara vikten av riskhantering. En viss 

empirisk analys görs därför gällande fördelning av riskerna som diskuterades under 

intervjuerna i de olika riskkategorierna; strategiska-, finansiella-, operativa och 

compliance-risker. Detta både för att underlätta och skapa struktur för läsaren och för 

att underlätta efterföljande analys av mönster företagen emellan. Anledningen till att det 

empiriska materialet presenteras på detta sätt är för att det vid intervjuerna framgick att 

varje del i Risk Management-processen är svårt att tydligt urskilja då de olika momenten 

överlappar varandra. Risk Management är mer uppdelad utifrån olika typer av risker 

hänförda till bolagens olika områden. Därav empirisk redogörelse utifrån olika typer av 

risk.  

 

5.1 Alfa AB 

Alfa AB är noterat på First North Premier och tillhör sektorn industri. I koncernen ingår 

ett flertal svenska produktionsenheter samt en utanför Europa. Inom koncernen bedrivs 

tillverkning och försäljning av produkter. Under 2017 var medelantalet anställda nästan 

600st i koncernen, varav tre i moderbolaget Alfa AB ingår i en global värdekedja. 

Gällande ägarstrukturen hade Alfa AB vid slutet av 2017 drygt 1500 ägare, där de tio 

största ägarna ägde nästan 85% av av aktierna och lite mer än 95% av rösterna 

(Årsredovisning Alfa Ab, 2017).  

 

5.1.1 Risk Management i Alfa AB 

Enligt CFO på Alfa AB är risk inkluderat i allt, varför den hela tiden måste beaktas och 

hanteras på olika sätt. Risk är ett aktivt ämne i samtliga beslut som tas, oavsett nivå. Ibland 

är arbetet med risk mer medvetet och ibland ligger det snarare i baktanken. CFOs 

uppfattning är att risk egentligen inte ses som något negativt, utan snarare att det innebär 

möjligheter eftersom alla hade kunnat gå i samma spår om det inte var för risk. 
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“Att bli duktig på att hantera risk gör ju att du kan hitta konkurrensfördelar.” 

-CFO, Alfa AB 

 

Alfa ABs kundkrets består främst av större kunder, vilket innebär att beroendet av en viss 

kund ofta kan vara stor. CFO menar därför på att kunderna har större möjlighet att ställa 

krav på dem, än vad de har på sina kunder.  

 

Företaget har ingen specifik avdelning för Risk Management utan de försöker arbeta med 

det själva inom koncernen och implementera riskhanteringarbetet i de dagliga 

aktiviteterna. De arbetar inte efter något etablerat ramverk för riskhantering såsom COSO 

eller ISO31000 utan efter interna ramverk anpassade efter verksamheten. Varje avdelning 

ansvarar i stort sett för riskerna som uppstår där. Åtgärd för mindre risker som identifieras 

i det vardagliga arbetet kan tas om det endast krävs en mindre åtgärd för att hantera risken 

i fråga. Baserat på riskens omfattning måste beslut tas på högre nivåer.  

 

Alfa försöker sköta så mycket som möjligt kopplat till Risk Management själva inom 

koncernen. Vid behov tas dock externa konsulter in för att bygga upp en fungerande miljö. 

Exempelvis tas även extern hjälp in för att genomlysa It-miljön lite då och då, vilket även 

det kan ses som ett tillvägagångssätt för att förhindra eller minska risken om systemet 

skulle fallera. CFO förklarar att de inte är tillräckligt komplexa för att använda revisorer 

för att titta på exempelvis de finansiella delarna inom Risk Management.  

 

Samtliga respondenter på Alfa AB var eniga om att de generellt sett inte är villiga att ta 

hög risk utan främst håller sig till de processer som de känner sig trygga i och snarare 

försöker bredda sig inom de processegmenten. Genom att vara smala och försöka vara 

bäst på just det de gör, har de ändå möjlighet att få konkurrensfördelar genom att sticka 

ut, utan att ta större risker. Minskad konkurrens och nöjda kunder innebär att högre 

ersättning för produkterna kan begäras vilket gynnar företaget. Arbetet med att eliminera 

risker är viktigt eftersom konsekvenserna både för företaget, kund och slutkund ibland 

kan bli stora om något skulle bli fel. Branschen är även väldigt strukturerad med olika 

normer och standarder, vilka tar mycket hänsyn till risk.  
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Makroanalys av strategisk karaktär görs huvudsakligen av koncernledningen där CFO 

förklarar att det gäller att vara uppmärksam och ständigt analysera omgivningarna och 

vad som kan tänkas påverka bolaget. En ständig diskussion sker kring vad som kan hända 

i framtiden med de olika produkterna. VD på de olika bolagen uppmärksammar även 

ständigt frågor på makronivå. CFO förklarar att makroekonomiska förändringar oftast har 

större påverkan på bolaget och därför krävs att styrelsen involveras.  

 

Avdelningschefer på bolagen ansvarar för att ta fram dokument för intern och extern 

riskanalys som ledningsgruppen går igenom två gånger om året. En poängsättning görs 

för riskens sannolikhet och konsekvens vilket följs av att den tilldelas under någons 

ansvar. Vem som tilldelas ansvaret beror på var i företag risken uppstått. Risker gällande 

personal är exempelvis ledningen ansvarig för medan produktionschef ansvarar för risker 

inom produktionen. De riskområden som uppnår en viss poäng ska fokuseras extra 

mycket på att åtgärda. På kommande möte för riskanalys görs en utvärdering kring vad 

som gjorts för att eliminera risken och en ny poängsättning baserat på sannolikhet och 

konsekvens utförs. Det tas även beslut kring om nya åtgärder krävs och vems ansvar detta 

i så fall är. I dessa analyser ingår även lagar inom specifika områden och avtal som finns 

med bland annat kommunen.  

 

5.1.2 Kategorisering av risker 

På ledningsnivå kategoriseras de olika riskerna vanligtvis in i finansiella risker, 

strategiska risker, produktionsrisker och risker kopplade till personalen, exempelvis 

gällande vidareutbildningar eller deras säkerhet. De olika slags riskerna benas sedan ner 

i de olika bolagen inom koncernen och dess avdelningar, vilket även innebär att risker 

kategoriseras på olika nivåer.  

 

5.1.2.1 Strategiska risker 

Diskussionen kring strategiska risker sker i stort sett uteslutande mellan ledande 

befattningshavare. Denna diskussion sker regelbundet i olika omfattning under året. 

Ledningsgruppen går igenom affärsplanen varje år med en grundlig genomgång av de 

strategiska riskerna. Frågor om bland annat förändrad marknadsbild, aktuell ställning 

inom produktion och investeringar och swot-analys diskuteras. Diskussioner sker även 

kring förslagsvis affärsrisk och framtiden gällande kunder och deras tillverkning, och på 

så sätt hur efterfrågan av Alfa ABs produkter kan tänkas förändras i framtiden.  
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Gällande strategiska risker och beslut gällande dessa förklarar CFO alltså att många delar 

inkluderas, beroende på den specifika risken i fråga. Vid implementering eller 

genomförande av beslutet som tagits tas en projektplan fram för tillvägagångssättet som 

tar hänsyn till de olika frågor som kommit upp och försöker arbeta bort dem. Någon 

strukturerad dokumentation av genomförandet sker inte direkt. Beslut kopplade till 

strategiska risker tas alltså på ledningsnivå. Strategiska beslut av större art tas vanligtvis 

i styrelsen eller av koncernledningen eftersom de vanligtvis innebär en större påverkan, 

bland annat de hänförliga till investeringar. Strategin bryts ofta ner i de olika företagen 

och avdelningarna, bland annat i form av mål och sedan beskriver CFO att det är upp till 

bolagen eller avdelningarna att lösa det på bästa sätt. Huvudsakligen görs analys av 

strategiska risker i respektive dotterbolag samtidigt som kommunikation sker med 

koncernledning. I vissa fall kommer direktiv från koncernledningen till de olika 

dotterbolagen beroende på den framtidsanalys de gjort.  

 

5.1.2.2 Finansiella risker 

Enligt CFO finns främst policys framtagna av styrelsen, med tydliga beskrivningar 

gällande hur finansiell risk ska hanteras. Vidare förklaras att de finansiella riskerna inte 

specifikt dokumenteras regelbundet utan att det snarare gäller att arbeta efter policys och 

hantera risker i takt med att de uppkommer. 

 

CFO beskrev att “farfarsprincipen” används inom bolaget. Det vill säga att vid större 

beslut måste ett godkännande fås av en person längre upp i organisationen. I vissa fall är 

det skriftligt i policys och kontrollerat genom inbyggd eller manuell intern kontroll hur 

ett visst tillvägagångssätt ska se ut och ibland är det snarare muntligt förmedlat och 

inarbetat genom rutiner. Gällande beslut som fattas handlar det till syvende och sist främst 

om vilka finansiella risker som i slutändan kan uppstå för företaget, oavsett om det rör 

sig om böter, försämrat rykte, stopp i produktionen eller anställning av en ny 

produktionschef. Exempelvis kan en utstickande pall på en hylla på lagret innebära en 

risk för personalen, risken är därmed lätt att förhindra på plats och åtgärden att flytta 

pallen innebär inte någon negativ finansiell påverkan. Om risker däremot identifieras och 

behöver en åtgärd som innebär större finansiell påverkan måste beslutet tas högre upp i 

organisationen. CFO förklarar att det här är vanligt att personen i fråga rådgör med sin 
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chef om det råder någon osäkerhet i om beslutet får tas på egen hand eller inte, samtidigt 

som det oavsett ofta kan vara skönt att diskutera problemet i fråga med en annan person.  

 

Eftersom bland annat större finansiella transaktioner transaktioner kan innebära en risk 

om något blir fel kontrolleras flertalet genom intern kontroll, i vissa fall inbyggd i 

systemen och i vissa fall genom manuella kontroller. Exempelvis måste VDn på bolaget 

i fråga signera samtliga affärer som de på marknadsavdelningen tar. VDn i fråga får 

endast ta beslut upp till ett visst antal miljoner innan koncernchefen måste informeras. 

VDn är ju behörig rent juridiskt att teckna bolaget och ta en hur stor affär som helst men 

har däremot inte befogenhet att göra det enligt policy och om policyn bryts riskerar 

personen sitt arbete. I policyn står även om icke-operativa köp där VDn har en viss gräns 

innan exempelvis affärsområdeschefen måste ge ett godkännande. Samtliga av VDns 

kostnader dokumenteras i en så kallad VD-pärm av en specifik person på finansavdelning 

på bolaget i fråga. Manuell kontroll utförs sedan genom att CFO och ytterligare en kollega 

åker ut till bolagen någon gång om året för att granska samtliga av VDns kostnader. Då 

granskas vilka kostnader som tagits som inte ligger i det operativa, däremot kan det enligt 

CFO vara svårt att fånga allt.  

 

Det är ofta skrivit i policy vem som får göra vad gällande exempelvis ändringar i interna 

system och banksystem. Här gör koncernledningen en granskning och tar beslut kring 

vilka kontroller som kan byggas in direkt i systemen. Exempelvis om det är rimligt att 

samma person på ekonomiavdelningen kan utföra både inbetalningar och utbetalningar 

och även göra avstämningar på kontona. CFO förklarar att de i vissa fall inte anser vara 

en tillräckligt stor organisation för automatisera kontrollerna på ett sådant sätt, då det 

kanske inte finns tillräckligt många anställda. CFO menar på att “då får man köpa det 

och besluta att vi litar på denna personen.”  I de fall där det inte är möjligt att bygga in 

automatiska kontroller görs snarare manuella kontroller. CFO brukar även i detta ärende 

åka ut till bolagen med listor där det som anses mest väsentligt bockas av, dock inte 

särskilt frekvent. En förklaring görs att kännedom skapats kring de olika organisationerna 

och därmed en vetskap om vad som bör kontrolleras lite mer noggrant. Vidare förklarar 

CFO att man måste komma ihåg att vara pragmatisk och få verksamheten att fungera, 

därför går det inte att ta kostnader för allt för att införa exempelvis administration för 

varje detalj. På så sätt kan det vara svårt att fånga allt  och vissa utföranden kontrolleras 

inte ens.  
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Samtliga kunder kontrolleras finansiellt innan påbörjat samarbete. Varje vecka följer 

ekonomiansvarig upp kunderna och ser om de börjar hamna efter med betalning. Det finns 

en limit på samtliga kunder hur mycket de får ligga back med och om denna överstigs 

skickas automatiskt en notis till lagret med meddelande om att lagret inte får hämta ut en 

order och skicka till kunden. Inköpsavdelningen kontrollerar varje månad hur prisbilden 

ser ut för olika material och listor tas fram vid månadsbokslut för de produkter som börjar 

närma sig ett läge som inte är lönsamt. Genom olika avtal med kunder förbehålls rätten 

att förhandla om priset om kostnaden för material ökar eller minskar en viss procent.  

 

5.1.2.3 Compliance-risker 

Företaget har bland annat globala certifieringar för kvalitet och miljö, ISO14000 och 

ISO9000, samt branschspecifika certifieringar. Dessa har  ramverk med beskrivning kring 

hantering av olika slags risker. För att behålla certifieringen måste företaget kunna visa 

hur de hanterar risker kopplade till den och regelbundna revisioner görs av 

certifieringsorganet som går igenom processerna. Uppnås inte ställda krav får 

certifieringen inte behållas och i så fall menar CFO på att de till slut inte skulle ha några 

kunder. Certifieringarna är inget lagstadgat krav på något sätt utan snarare norm. 

Certifieringsinstituten gör regelbundna granskningar någon gång om året på samtliga 

bolag för att kontrollera att kraven för certifieringarna uppnås. Även företagets kunder 

gör regelbundet granskningar av verksamheten, speciellt gällande kvalitetsstandard för 

sina egna produkter de de vill inte riskera att felaktiga produkter med för låg kvalitet 

levereras. Regulatoriska granskningar sker även regelbundet gällande försäkran om att 

olika regelverk gällande exempelvis personal, buller, miljö etc. följs. För lagar och 

förordningar kopplade till personalen, speciellt gällande skaderisker inom produktionen 

och lagerhanteringen, finns fackliga ombud som ser till att de efterföljs och att de 

anställda har en säker arbetsplats. Produktchefen menar även på att ingen självklart vill 

att arbetsplatsen ska vara osäker. Exempelvis ökar arbetsviljan och sjukdagarna minskar 

om arbetsplatsen är trygg, vilket lägger en bra grund för företaget. Exempelvis gör 

kommunen årliga granskningar, främst gällande miljöpåverkan.  

 

Företaget prenumererar även på en tjänst som förser dem med notiser om det sker någon 

förändring eller tillkommer lagar som påverkar dem. En eller två gånger om året går 

ledningen genom samtliga lagar som ställs och ser till att de efterföljs.  
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5.1.2.4 Operativa risker 

De operativa riskerna dokumenteras generellt sätt mer än andra risker eftersom det oftare 

är flera olika avdelningar involverade när flera delbeslut slutligen vägs samman till ett 

beslut. Gällande exempelvis förfrågan om en ny produkt måste de utmaningar företaget 

ställs inför kunna utvärderas. Exempelvis kan problem uppstå för inköpsavdelningen som 

har svårigheter att få tag på rätt material eller att kraven kunden ställer för specifika 

kontroller kan vara för finansiellt krävande. Det är alltså många avdelningar som är 

involverade i själva beslutet för att bedöma den risk som kan uppstå för avdelningen i sig. 

För att inte missa något när ett slutligt beslut tas krävs alltså ett tydligare strukturerat 

system. Säljare tar inga egna beslut kring nya affärer utan endast gällande befintliga 

kunder och produkter. När en säljare får in en ny förfrågan om offert tas kontakt med en 

person en person på marknadsavdelningen som är projektledare och driver samtliga 

förfrågningar. Projektledaren registrerar förfrågan som då sedan kommer upp på följande 

projektmöte. Ansvariga på kvalitetsavdelning, ekonomi, inköp och den avdelning i 

produktionen där produkten kommer framställas utför en riskanalys på varje process. En 

poängbedömning används för varje avdelning och en viss sammanlagd poäng måste 

uppnås för att artikeln ska godkännas. Poängsättningen innebär att varje avdelning måste 

anses klara av hanteringen av produkten, vilket bland annat kan gälla finansiell risk i form 

av valutarisk,  kvalitetsrisk i om det finns tillräcklig utrustning för att tillverka i rätt 

kvalitet eller om det ens är möjligt att producera artikeln över huvud taget. 

Kvalitetssäkringen planeras i förväg av en grupp som involverar någon från alla delar i 

verksamheten, dessa har projektmöte gällande offerter två dagar i veckan. Denna grupp 

består av cirka sex till sju personer som kommer arbeta med projektet. Bland annat chefer, 

produktionstekniker, kvalitetstekniker, projektledaren och säljaren (vilken främst är med 

för att följa hur det går i projektet). Detta är för att säkra kvalitet i olika projekt och 

produkter och krävs bland annat för den branchspecifika certifieringen, vilken är ett krav 

från många av företagets kunder. I denna grupp måste samtliga vara överens för att gå 

vidare med produkten, däremot är det VD som sitter med slutgiltigt beslut om en produkt 

anses för riskfylld att tillverka eller inte. Bland annat används en checklista som fylls i 

inför varje ny offert. Checklistan är uppdelad i olika delar baserat på vilken avdelning 

som ska göra vad och där fylls i om det finns något hinder för dem och eventuell 

kommentar. Först går marknadsavdelningen igenom de första punkterna på listan, för att 

sedan gå upp i projektmötet. Här diskuterar bland annat om det finns kapacitet och 
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kompetens att klara projekte i fråga, bland annat baserat på den poängsättning som gjorts 

i varje avdelning. Även en mall för processflödet fylls i, där det beskrivs bland annat 

beskrivs vilka olika moment i produktionen som krävs för framställning av produkten, 

material som krävs, leverantör för detta, pris och leveranstid. Även en tidsplan och 

produktkalkyl framställs av produktionsteknik. Kunder och produktion kan binds upp 

under flera år och i vissa fall binds de även upp ett par år i förväg, det vill säga att 

produktion inte påbörjas förrän långt efter ordern inkommit. Detta innebär en tydlig 

långsiktig syn för Alfa AB och riskbedömning görs baserat på tidsplanen om de förväntas 

ha tillräcklig kapacitet i framtiden att erbjuda en offert idag. Beredningen av projektet 

startas upp på projektmötet och sedan tar representanten för varje avdelning i fråga med 

sig sina svar till följande möte. Hela checklistan måste alltså fyllas i innan en offert 

skickas till kund. Om något problem skulle uppstå på vägen, exempelvis att produkten 

inte kan tillverkas i det material som kunden efterfrågat, kan ofta kan en diskussion föras 

med kunden då varken denna eller Alfa AB vinner på att leverans inte kan ske som 

förväntat. Ofta föreligger även sanktioner om leverans inte kan ske, vilket är en risk som 

företaget inte är villiga att ta.  

 

En process för produktsäkring samt feleffektsanalys används även för riskminimering, 

vilken samtliga produkter och processer går igenom. Samtidigt beror det på vilken 

produkt och ändamålet med den det gäller varvid varierande hänsyn till risker måste tas. 

Precis som den förtida kvalitetssäkringen som utförs innan offert är dessa processer 

branschspecifik och ett krav från många av Alfa ABs största kunder. Genom 

feleffektanalysen söker man risker i varje process som produkten ska gå igenom och 

poängsätter olika kategorier efter bland annat risk att felet inträffar, konsekvensen av det 

och sannolikhet att det upptäcks om det blir fel. Dessa poäng multipliceras och sedan 

läggs fokus på de som fått högst riskpoäng för att försöka minimera dem. Samtliga bolag 

har en anställs vars ansvarsområde är att utföra dessa analyser på samtliga processer och 

produkter. Även produkternas ritningar studeras för att granska vad svårigheterna med 

detaljen är. En särskild kontrollplan görs som sedan sitter ute på maskinen där produkten 

tillverkas, där står bland annat hur och när kontroller ska utföras. Sedan sker signering av 

den person som utfört kontrollen. Även detta är ett krav som ställs från ett ytterligare 

branschspecifik standard.  
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En gång i veckan har samma grupp även möte där ordrar behandlas. När order väl finns 

går de igenom liknande frågor som inför offert för uppföljning. Exempelvis om de beställt 

de verktyg som krävs, om ordern uppfyller offerten som givits och om feleffektsanalysen 

är utförd. Samtliga projekt gås regelbundet över för uppföljning fram till de är 

färdigställda. Ytterligare kontroller görs även av utomstående, främst revisorer som 

kommer från bland annat certifieringsinstituten. Om det anses krävas köps även 

exempelvis förgranskningar in ibland som utförs av externa parter om intern kunskap som 

finns inom koncernen inte anses vara tillräcklig.  

 

Orderstocken för cirka ett år framåt finns alltid inläst i systemet och varje vecka går man 

igenom hur det ser ut närmsta halvåret eller året. Här ser produktionschefen på sin 

avdelning rent maskinellt och personellt och VD kollar mer på omsättning. Tillsammans 

för de diskussion och försöker se framåt och agera i tid om så krävs för att minska risk 

för att stå med för lite kapacitet. Om exempelvis investering i en ny maskin krävs kan det 

ta flera månader innan den kan köra igång. 

 

Inom riskhanteringen i produktionen har även CFO en stor del i form av bland annat 

granskning av diverse böter som kan uppkomma om något i produktionen skulle gå fel, 

exempelvis ett felaktigt utskick till kund. Enligt CFO kan risker upptäckas om så skulle 

ske, men de som arbetar på produktionsavdelningen bryr sig kanske inte så mycket 

eftersom det inte påverkar dem direkt. Om en risk upptäcks måste därför processerna gås 

igenom för att försöka släcka så många av riskerna som möjligt. Precis som gällande all 

riskhantering går inte alla risker att eliminera men en del går att förminska och en del går 

att eliminera helt.  

 

Alfa ABs kunder utför revision regelbundet på bolaget. Detta bland annat för att kunderna 

vill följa upp processer och kontroller för att minska risken för att felaktiga produkter med 

för låg kvalitet levereras. De har då med sig ett långt formulär som bockas av efter hand. 

Kunderna kan då ta beslut om de vill fortsätta beställa en viss produkt från Alfa AB eller 

inte. Om kraven inte uppfylls får vanligtvis får Alfa AB en viss tidsram för att återupprätta 

kraven som de inte nådde upp till. Om de inte klarar av detta övergår kunden troligtvis 

till en annan leverantör som klarar av att uppfylla kraven. CFO förklarar vidare att 

samtliga kunder har ett så kallat scorecard där deras leverantörer listas. Här är 

leverantörerna antingen gröna, det vill säga uppfyller ställda krav, eller röda. Inga nya 
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beställningar läggs hos en leverantör som är röd i detta scorecard. Alfa AB reviderar i sin 

tur även sina leverantörer på ett liknande sätt en gång om året, då det ligger i 

branschstandarden för kvalitetsledningssystem att det ska utföras.  

 

5.1.3 Intern förmedling av risk 

Oftast tas beslut uppifrån och drivs sedan ner på de anställda. Detta speciellt när det gäller 

risker kopplade till kundrelationer. Tillverkning ska ske i rätt kvalitet och leverans ska 

ske i rätt tid, det är enligt CFO det allra viktigaste för kunderna. Storleken på de beslut 

som ska tas avgör alltså var i företaget besluten tas. Exempelvis måste operativa beslut 

kring en viss produkt som innebär en viss del av den totala omsättningen tas i 

koncernledningen. Samtidigt måste de också även få information nedifrån för att kunna 

ta vissa beslut. Om de håller på att hamna efter på grund av bristande teknik är det oftast 

inte ledningen som har kunskap om det utan detta flaggas nedifrån av exempelvis 

produktionsledarna. Då behövs en utredning göras vilket även inkluderar de finansiella 

delarna för att ta reda på om en investering bör göras för att minska risken för bland annat 

minskade konkurrensfördelar.  

 

Inom Alfa AB finns en bok som kallas “rätt från mig”. Den handlar främst om ordning 

på arbetsplatsen och liknar 5s. Samtliga anställda har fått ta del av boken som innehåller 

tjugo sidor om de förväntningar som ställs på¨en medarbetare. CFO är däremot tydlig 

med att det inte räcker att ha en bok utan att arbete måste ske utefter den kontinuerligt 

och en kultur måste sättas. Att sätta kulturen handlar om en ledarskapsfråga och främst 

muntlig förmedling till medarbetarna. Det finns även vissa visuella saker som är 

utarbetade i produktionssystemen. Exempelvis sker veckomöten där VDn ofta 

medverkar. Även dagliga möten sker där personer med chefsbefattningar för respektive 

avdelning varje morgon berättar och visar nulägesstatusen samt kortsiktig och långsiktig 

prioritering. På varje avdelning finns därför tavlor där en visuell bild av läget visas för att 

alla ska förstå. Här kan även medarbetare ställa frågor eller framföra om de upptäckt något 

problem. Om det på en avdelning förslagsvis upptäckts mycket avvikelser, exempelvis 

gällande kvalitet, kan det under dessa möten även tas upp vad det innebär och åtgärd.  

 

Samtliga bolag har även ett flertal tavlor upphängda där representanter från alla 

avdelningar har ett kortare möte varje morgon. Där följs bland annat reklamationer upp, 

var olika aktiviteter befinner sig och vilket släp som finns mot kunder. Detta visas bland 
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annat visuellt med magneter av olika färg där olika färg har olika betydelse för hur de 

ligger till. Här visas även olika nyckeltal och dess måluppfyllelse. Detta tar samtliga 

representanter sedan med sig till respektive avdelning där presentation det väsentliga för 

avdelningen i fråga görs. Dessa tavlor kan samtliga i personalen studera om de vill. På de 

olika avdelningarna i produktionen sker sedan möten med samtliga anställda vid start av 

varje skift. Mötet sker vanligtvis vid en så kallad skifttavla som finns upphängd där 

statusen för skiftat gås igenom. På tavlan hänger bland annat utskrifter för de projekt som 

är aktuella för avdelningen. Efter halva skiftet sker ett ytterligare kortare möte där det 

bland annat kan tas upp om något speciellt problem uppmärksammats. 

 

Vid nyförvärv till koncernen är det jätteviktigt att samtliga bolag har en enhetlig attityd 

till risk. Här handlar det även om att applicera det bästa tillvägagångssättet hos samtliga 

bolag. Över lag vid förvärv förmedlas vilka Alfa AB är främst genom policys. Vi går 

även igenom varje avdelning i det nya bolaget för att förklara hur vi arbetar. Vi ser till 

hur de arbetar och om något kan användas för förbättring inom övriga bolag i koncernen. 

Vid nyförvärv kan det alltså sägas att ett utbyte sker, menar CFO. Exempelvis gjordes 

nyligen ett taktiskt nyförvärv till koncernen som under lång tid arbetat väldigt 

processorienterat och med att förstå sina risker. Då försöker så mycket kunskap som 

möjligt tas tillvara på  att appliceras detta till befintliga bolag. Samtidigt menar CFO på 

att det alltid krävs en avvägning mellan att kontrollera allt och förmedling av varför man 

bör göra på ett viss sätt och vad ett felaktigt utförande kan innebära.  

 

5.1.4 Extern förmedling av risk 

Genom årsredovisningen görs en förmedling om väsentliga risker enligt lag. De risker 

som identifierats beskrivs och översiktligt hur dessa hanteras. Framför allt beskrivs 

marknaden. Detta görs främst för att visa aktieägare, men även andra intressenter att en 

medvetenhet finns kring förändringar i omvärlden och vad dessa kan innebära för 

företaget. Förslagsvis vilka produkter som väntas efterfrågas i framtiden och om det 

möjlighet att producera dem. Däremot förklarar CFO att det är upp till läsaren att bedöma 

om det innebär en risk eller konkurrensfördel för företaget. I årsredovisningen tydliggörs 

även hur risk kategoriseras ner inom företaget, vilket främst ses som marknadsföring mot 

kunder för att visa att de arbetar med att hantera sina risker. Anledningen till att ingen 

mer specifik beskrivning görs är enligt CFO helt enkelt för att det inte behövs. Genom att 

studera årsredovisningen ses att Alfa AB, förutom riskerna kopplade till miljö och 
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hållbarhet, främst rapporterar kring en fördelning av operativa, finansiella och strategiska 

risker och vilka dessa rapporteras till och vem eller vilka som har huvudsakligt ansvar för 

uppföljning och utvärdering. Styrelsen ansvarar för att bilda ett ramverk kring risker och 

riskhantering och  sedan är det VDns uppgift att hantera risker utifrån detta. Här beskrivs 

främst den riskmappning som görs av koncernledningen där interna och externa risker 

analyseras och utvärderas med avseende på sannolikhet och konsekvens (Årsredovisning 

Alfa AB, 2017). 

 

Ägarstrukturen består av få, större ägare, som har en helt annan typ av långsiktighet i sitt 

ägande än mindre ägare vanligtvis har och de lägger press på styrelsen vad som ska 

levereras. En trygghet i långsiktiga aktieägare beskrivs då det i dagens samhälle kan tydas 

att det blir allt vanligare för aktieägare att investera på kort sikt (CFO). 

 

“Jag ser trygghet i att det är så få ägare, för det är ju långsiktigt för dem.” 

-CFO, Alfa AB (2018) 

 

Faktumet att ägarstrukturen ser ut som den gör innebär att behovet av att förmedla 

information i nutid till resten av aktieägarna minskar. De flesta stora ägare sitter med i 

styrelsen vilket innebär att de har god kontroll och förses med aktuell information. Även 

om de inte sitter i styrelsen kan de lägga stor press på styrelsen gällande vad som förväntas 

levereras. VDn förklarar att det ibland även händer att mellanstora ägare hör av sig och 

kommer ut till bolagen för att besöka och gå runt för att se hur det fungerar.  Därför menar 

CFO på att årsredovisningen i dagsläget är tillräcklig, även om den vid sin utgivning visar 

information aktuell för flera månader sedan. Det viktigaste är att de stora ägarna 

tillgodoses med information.  

 

5.1.5 Vikten av Risk Management 

Samtliga respondenter i Alfa AB beskriver en ökad fokus på riskhantering om man ser 

till ett perspektiv på ett antal år tillbaka. Anledningen sägs vara bland annat att kraven 

som kunderna ställer har ökat väsentligt. CFO tror inte att kunderna vill ha mer säkra 

produkter nu utan att det snarare har med transparensen att göra och hur företaget i sig 

kan skapa bättre marginaler. CFO förklarar vidare att konkurrensen i hela världen ökat 

och att det på så sätt blir svårare att tjäna pengar. Detta har inneburit att man måste få 

kontroll över samtliga processer för att inte dra på sig onödiga kostnader.  
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“Jag tror att det är väldigt mycket drivet av en synliggörande transparens.” 

-CFO, Alfa AB 

 

Det tycks däremot inte finnas någon uppfattning om att riskerna har blivit fler till antalet, 

utan snarare annorlunda. Bland annat den nya teknologin förklaras inneburit att nya saker 

kan gå fel än tidigare. CFO förklarar även att det inte producerats sämre gods i företaget 

tidigare men med ökade krav och kontroller utifrån har de varit tvungna att införa 

kontroller för att kontrollanten ska bli nöjd. Samtidigt så strävas det hela tiden efter 

ständiga förbättringar. 

 

“Du kommer till de här momenten där du har gjort ganska mycket och skalat av ganska 

mycket och sen är frågan hur man ska bli bättre efter detta. Då är det de här små sakerna 

hela tiden. Det kanske är dit man har kommit nu, att man hela tiden sätter orimliga krav 

för att ta bort risk, alltså att risken kostar mer än vad den ger. “ 

-CFO, Alfa AB 

 

Även kunskapen hos kunderna kommer upp i samtal med VD och produktchef som en 

tänkbar bidragande faktor, att de inte längre har kunskap att hantera felaktigheter. Även 

automatiseringen av hanteringen nämns. Exempelvis kan en felplacerad streckkod inte 

skannas in som vanligt hos kund och då lägger de direkt händelsen som en avvikelse till 

leverantören.  

 

Det råder däremot enighet om att verksamheten förbättras tack vare dessa krav på bland 

annat transparens, certifieringar och därmed förbättrad riskhantering. Detta kan 

exempelvis ses på antal reklamationer som inkommer. Det framkommer även att när 

förbättringar sker ställs ännu högre krav, framför allt att kunderna inte accepterar samma 

nivå hela tiden utan ständigt ställer krav på att leverantörerna ska bli lite bättre hela tiden. 

Det framkommer även att vissa krav ses som onödiga och att det finns bättre saker att 

lägga energi på. Praktiska exempel ges där de fått avvikelser vid externa granskningar 

som att en viss yta inte var uppmärkt i lagret eller att spärrat gods inte var inlåst. De menar 

på att de anser att uppsikt över godset finns ändå och att det aldrig uppstått något problem 

som påvisat motsatsen. Däremot kan det vara krav som exempelvis kunder ställer för att 

ytterligare minska risken att något blir fel.  
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Produktionschefen menar på att det blivit tydligt att kunder ställer högre krav, både på 

sina egna leverantörer men även på leverantörernas leverantörer, att de ska ha vissa 

certifieringar. Exempelvis kräver de flesta kunderna att Alfa ABs leverantörer åtminstone 

ska inneha ISO9000, men på senare tid har även krav på att de ska ha ISO14000 börjat 

ställas. CFO menar på att det till viss del finns ett beroende, företag emellan när det 

kommer till riskhantering. Exempelvis är certifieringsinstituten är oberoende men om de 

ser att andra företag är bättre på ett visst moment kan de ställa högre krav på övriga 

företag, då de har vetskap om att det faktiskt finns andra som har bättre lösningar. Därav 

kan det sägas att certifieringsinstituten bidrar till att standarden höjs hela tiden.  

 

5.2 Beta AB 

Beta AB är ett moderbolag i en koncern, noterat mid cap och tillhör sektorn industri. 

Koncernen bedriver både tillverkning samt handelsverksamhet och vänder sig till en 

utspridd kundbas både geografiskt, branschmässigt och storleksmässigt. Globalt sett är 

bolagen som tillhör Beta AB verksamma i Europa, Asien och USA, även verksamhetens 

globala spridning är alltså stor. Under 2017 var medelantalet anställda runt 1000 st i 

koncernen, varav 1 st i moderbolaget. Gällande bolagets aktieägare så hade de vid slutet 

av 2017 cirka 7000 st där de tio största äger ungefär 60% av aktierna samt rösterna 

(Årsredovisning Beta AB, 2017).  

 

5.2.1 Risk Management i Beta AB 

“Allt företagande är förknippat med risktagande” 

-CFO, Beta AB 

 

Risker är något Beta AB ständigt måste förhålla sig till. Risker måste alltså beaktas i alla 

olika beslut och val som görs, exempelvis vid val av leverantörer samt vilka kunder 

företaget ska rikta sig mot. CFO i Beta AB menar att synen på risk inte endast betraktas 

som något negativt. I de fall företaget hittar en bra metod för att hantera riskerna de utsätts 

för omvandlas risker ofta till affärsmöjligheter. Riskerna i sig ses vanligtvis som ett hot 

som bör undvikas men de åtgärder som sätts in för att hantera dem leder i sin tur i många 

fall till möjligheter. Kan de visa kunderna att de arbetar på ett bra sätt med exempelvis 

kvalitetsrisker leder det till konkurrensfördelar för företaget (Kvalitetschef, Beta AB). De 
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risker som är av oförutsägbar karaktär och svåra att i förväg få kontroll över är dock 

sådana som bolaget anser vara negativa då de sällan kan vändas till företagets fördel 

(CFO, Beta AB). Den typen av risker som Beta AB i första hand arbetar med är de som 

anses ha väsentlig påverkan på företaget. Rent praktiskt handlar det då om att försöka 

förutsäga dem, formulera en väldefinierad process för hur företaget ska agera om den 

inträffar för att i tid kunna reducera riskens spridning i bolaget genom lämpliga åtgärder. 

 

“Som noterat bolag behöver du ha en bättre struktur över dina processer för 

riskhantering och större medvetenhet kring vilka risker man har”. 

                                                                                                            -CFO, Beta AB 

 

Det finns en god riskspridning när det gäller kundbas vilket enligt CFO innebär att många 

risker elimineras naturligt. Ingen kund bidrar till mer än 10% av omsättningen vilket är 

ett medvetet val. Generellt sett är företaget genom denna spridning av kunder inte direkt 

beroende av en och samma kund. De sprider alltså sitt risktagande genom att ha många 

kunder men även genom att de tillhandahåller en bred produktgrupp.  

Företaget har ingen specifik avdelning som arbetar med Risk Management och inte heller 

några enskilda personer som har detta enbart som sin arbetsroll. Risk diskuteras och 

arbetas istället med löpande på samtliga nivåer i bolaget, hela vägen från lägre nivåer och 

upp till koncernledningen. Praktiskt sett är risk management alltså något som genomsyrar 

organisationen mer utspritt och är inte centrerat till ett specifikt område. I vissa fall tas 

externa parter in för att få hjälp med riskarbetet. Det handlar då främst om att exempelvis 

ta hjälp av legal expertis såsom advokater eller andra specialister på vissa riskfyllda 

områden för att lösa ett leveransproblem, kvalitetsproblem eller ett kundclaim, det vill 

säga om ett formellt krav ställs från kundens sida. Externa konsulter tas även i vissa fall 

in på uppdragsbasis som då riktar fokus på att se över hur företaget arbetar med ett visst 

område, ser över vad i olika processer som inte genomförs optimalt och därmed kan anses 

vara riskfyllt för verksamheten. Därefter återkopplar konsulten med en plan för hur 

förbättringsarbete kan göras och hur risker därmed kan bearbetas. Företagets CFO 

uttrycker vidare att dessa förbättringsarbeten många gånger har ett lönsamhetsfokus i 

grunden. Många uppföljningar och kontroller sker alltså för att ständigt kunna bli lite 

lönsammare, lite bättre för att i slutändan kunna skapa mer värde för kund. Gällande 

ansvarsfördelningen internt för arbetet med risk är mycket av ansvaret fördelat på 

respektive bolags VD i koncernen, som via månadsrapporter förmedlar bolages risker upp 
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på ledningsnivå. När en risk av väsentlig storlek identifieras, som kan resultera i ett större 

belopp för koncernen finns det tydliga riktlinjer för hur dessa risker ska kommuniceras 

upp till koncernledning där beslutsfattande sker kring hur risken ska åtgärdas. Risk 

Management i Beta AB utgår inte från något etablerat externt ramverk för riskhantering 

till exempel COSO eller ISO 31000. Däremot har företaget interna ramverk med 

processkartor för varje verksamhetsområde vilka tillhandahåller företagets riktlinjer för 

hur de bör agera när riskfyllda situationer inträffar. De följer även en 

verksamhetshandbok som ska följas av hela koncernen och som täcker många riskfyllda 

områden. Många av dess åtgärder och kontroller för att mitigera interna risker styrs även 

genom policys vilket är ett mycket viktigt verktyg för att hantera interna risker menar 

företagets CFO. Många av dessa policys fastställs på ledningsnivå och innefattar i hög 

grad riktlinjer för vilket förhållningssätt som ska genomsyras bland samtliga verksamma 

inom koncernen. Dessa policys förtydligar det arbetssätt som ska genomsyra hela 

koncernen på samtliga nivåer och framhäver även vad som inte tolereras i verksamheten, 

vilket exempelvis kan handla om att barnarbete inte tolereras. 

 

”Så policys är det övergripande paraplyet i vårt sätt att styra risker” 

                                                                                                                   -CFO, Beta AB 

 

På ledningsnivå används ett system för arbetet med risker, vilket benämns red flags.Detta 

system utgörs av att information samlas upp på koncernnivå gällande vilka huvudsakliga 

risker företaget exponeras av, vilket följs av en prioritering av riskerna. De risker som av 

ledningen anses har, eller potentiellt kan leda till en väsentlig påverkan på bolaget tilldelas 

sedan en så kallad red flag. Denna red flag symboliserar då att risken är av högsta prioritet 

och en process för att åtgärda risken utformas. Processen startar vanligtvis i att en VD i 

något av koncernens bolag signalerar till exempelvis kvalitetschef och operativ chef att 

de identifierat ett problem och behöver hjälp. Kommunikation om detta förs sedan vidare 

till CEO och bolagsledning. Därefter utses en projektledare vilken vanligtvis blir en part 

som är verksam nära nära problemet. Detta kan då exempelvis vara en kvalitetschef i 

bolaget det rör sig om eller bolagets VD som får i uppgift att bedriva projektet. Detta ska 

vidare rapporteras till koncernledningen under processens gång. Dessa Red flag utgörs 

oftast av ett stort kvalitetsproblem, att något gått sönder som i sin tur resulterat i ett större 

problem eller större kostnader för verksamheten. Det kan även röra sig om ett 

produktionsstopp hos kund eller leveransproblem av något slag som pågått under en lång 
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tid. Dessa risker har alltså en mycket strukturerad väg för uppföljning genom 

organisationen, dokumenteras noggrant och förs in i styrelsens protokoll. Detta för att 

kunna tillskjuta den kompetens och resurser som krävs för att kunna mitigera eller 

eliminera de mest väsentliga riskerna helt (CFO & kvalitetschef, Beta AB). 

 

5.2.2 Kategorisering av risker 

“Vi kategoriserar riskerna absolut, baserat på hur de kan uppstå men också baserat på 

hur stora eller potentiellt stora de kan bli”. 

                                                                                                            -CFO, Beta AB 

 

På ledningsnivå i Beta AB diskuteras riskkategorier enligt företagets CFO utifrån en 

uppdelning i främst operationella risker, affärsrisker, finansiella risker samt risker som 

uppstår till följd av omvärldsförändringar. Vad som även ligger till grund för hur 

riskerna  kategoriseras, framförallt när det gäller red flags är dess potentiella storlek och 

påverkan på verksamheten. 

 

5.2.2.1 Strategiska risker 

“För att vara samma spelare på marknaden inom tre år i den föränderliga omvärld vi 

har så måste vi jobba med strategisk risk och förändring och bli lite bättre hela tiden” 

                                                                                                            -CFO, Beta AB 

 

Arbetet med risker gällande företagets strategiska riktning görs i Beta AB på årsbasis. 

Detta arbete utgörs främst av att strategimöten genomförs en gång om året där en 

strategisk plan utformas. Dessa strategimöten hålls både för koncernnivå för enskilda 

regioner och i vissa fall även för varje enskilt bolag i koncernen. Det är alltså genom 

denna strategiska planering som strategiska risker främst bearbetas. Strategiska mål 

utformas först på högre nivå för att sedan brytas ned till hur företagets samtliga nivåer 

praktiskt ska nå dessa mål. I denna målsättning är riskbearbetning en mycket stor del i 

Beta AB. Risker kopplade till företagets strategi hanteras på ett mycket strukturerat sätt 

menar företagets CFO, genom att de beaktas i varje strategiskt mål som vidare bryts ned 

i delmål och kommuniceras ut till bolagens alla medarbetare. Det handlar då om att i 

strategisk målsättning diskutera och förhålla sig till risker kopplade till exempelvis att ta 

sig in på en ny marknad, vilka investeringar som krävs, framtagning av nya produkter 

samt företagets konkurrenssituation. 
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Arbetet med strategiska risker i Beta AB handlar även mycket om att vara medveten om 

förändringar i omvärlden och ständigt ligga i framkant, där digitalisering är ett tydligt 

exempel. Företagets CFO menar därmed att omvärldsförändringar endast innebär risker 

för Beta AB om de halkar efter och inte är tillräckligt medvetna om dem. Arbetet med att 

förhålla sig till sådana mer externa risker grundar sig därmed i att företaget ständigt 

arbetar med att hålla sig uppdaterade om vad som sker utanför företagets gränser. På så 

sätt kan de vända risken till sin fördel och eventuellt göra det till en möjlighet att ligga i 

framkant gentemot konkurrenter. 

 

“Det är en risk om du inte är med på tåget, men gör du analysen och fattar beslut utifrån 

vad som sker är det snarare en affärsmöjlighet att plocka marknadsandelar genom att 

vara i framkant” 

                                                                                                            -CFO, Beta AB 

 

5.2.2.2 Finansiella risker 

Gällande arbetet med finansiella risker så styrs detta främst av interna finansmanualer 

vilka tillhandahåller riktlinjer för hur företaget ska hantera finansiella risker. Ansvaret för 

riskhantering genom intern kontroll ligger främst på företagets CFO. Gällande finansiella 

risker kan det då handla om att se till att det finns kontroller genom att exempelvis ha två 

parter som signerar betalningar på ekonomiavdelningen. CFO på Beta AB uttrycker själv 

att de i bolaget försöker hålla en rimlig nivå när det gäller intern kontroll. De vill varken 

uppnå ett allt för tungt arbete med dessa kontroller, då det innebär ett för stort 

administrativt arbete men inte heller en för vag intern kontroll. De strävar alltså efter att 

befinna sig i någon slags balans gällande detta. Utöver interna kontroller såsom dual sign 

offs på samtliga betalningar, hanteras finansiella risker även genom policys gällande hur 

avskrivningar ska göras, att månadsvisa inkuransberäkningar ska genomföras i lagret och 

så vidare. Utöver sådana policys har CFO yttersta ansvaret för hur bolaget förhåller sig 

till finansiella risker, detta exempelvis gällande kreditrisker gentemot kund. CFO har 

exempelvis ansvar över att det ska finnas kreditlimiter på kunder, se över om det finns 

behov av att kreditförsäkringar och så vidare. 

 

 



  
 

69 

”Är det en stor kund som exempelvis går i konkurs måste vi jobba med risk på ett helt 

annat sätt än om det handlar om en liten kund”. 

                                                                                                                     -CFO, Beta AB 

 

Företagets CFO menar alltså att förhållningssättet till finansiella risker och riskarbetets 

omfattning kopplat till kunder ur ett finansiellt perspektiv beror mycket av kundens 

storlek och dess påverkan på bolaget. Vad gäller uppföljning av finansiella risker så tar 

företaget in revisorer som går in och granskar den interna kontrollen. De har även ett 

revisionsutskott som arbetar med redovisningstekniska uppgifter och som kan vara ett 

bollplank vid hantering av risker kopplade till detta. 

 

5.2.2.3 Compliance-risker 

Gällande risker kopplade till att lagar och certifieringar efterföljs så ligger det yttersta 

ansvaret på respektive bolags VD som ska se till att policys, regelverk och ramverk följs. 

På operativ nivå säkerställs efterlevnad av lagar och krav främst genom internationella 

standarder, i Beta AB:s fall av ISO 9000 samt 14 000 vilka utgör certifikat för kvalitet 

och miljö. Revision görs även regelbundet av revisionsbolag där risker och beredskap 

gällande dessa innefattas. Här säkerställs det att verksamheten har de rätta rutinerna 

internt. Även kunderna genomför vissa granskningar där de ser över företagets arbetssätt 

och säkerställer att de uppnår en god kvalitet. För att hålla sig uppdaterade kring nya lagar 

används en tjänst som tillhandahåller uppdateringar varje månad. De får då en 

sammanställning kring de lagar som berör Beta AB, dessa ska sedan läsas igenom och 

kvitteras för att säkerställa att de tagit del av detta. Detta system gäller då främst 

miljörelaterade lagar. Utifrån denna information uppdaterar de sedan verksamhetens 

rutiner så att de går hand i hand med de regelverk som styr. Uppföljning av att dessa lagar 

efterföljs görs en gång årligen och det finns dokumenterat vilka lagar de är skyldiga att 

följa.  

 

5.2.2.4 Operativa risker 

På operativ nivå diskuteras olika typer av risker i form av risker kopplade till arbetsmiljö, 

miljörelaterade risker både inre såsom brandfara och yttre såsom farliga utsläpp 

(Kvalitetschef, Beta AB). Risk Management av operativa risker i Beta AB genomförs 

genom ett nära samarbete mellan olika enheter i organisationen. VD, ekonomiavdelning, 

produktion, sälj- och inköpsavdelning arbetar alltså tillsammans för att identifiera 
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problem och risker som behöver mitigeras i verksamhetens operativa verksamhet. En god 

kommunikation avdelningar emellan är alltså en viktig del i hanteringen av operativa 

risker i företagets olika processer. På så sätt kan behov av förbättringar, exempelvis behov 

av nya maskiner förmedlas genom verksamheten, operativa processer kan effektiviseras 

och risker kan reduceras. Arbetet med risk i den operativa verksamheten i Beta AB är i 

hög grad fokuserat kring att motverka kvalitetsbrister i operativa processer och säkerställa 

produktens kvalitet men även av att uppnå en god leveranssäkerhet. Företagets 

kvalitetschef uttrycker att riskarbetet på operativ nivå i nuläget inte sker särskilt 

systematiskt. Däremot är de mitt i processen av att implementera ett ständigt 

förbättringsarbete genom LEAN och systemet 5S där många risker kan bearbetas på 

operativ nivå. Gällande kvalitet har i vissa fall en feleffektsanalys använts för 

riskbedömning menar företagets kvalitetschef. Här har företaget då analyserat per process 

vilka risker som finns samt dess konsekvenser och sannolikhet att de inträffar. Dessa 

analyser har då dokumenterats och använts till viss del. Detta är dock ingen metod som 

företaget har som rutin och uppdaterar sällan riskanalysen med hjälp av en sådan metod.  

 

Företaget har ett mycket rörligt produktsortiment menar företagets CFO, däribland många 

kundunika produkter som de sourcar ut till leverantörer vilket leder till att kvalitetssäkring 

av dessa måste vara en stor prioritet. De har exempelvis en avdelning som arbetar med 

att granska leverantörer och gör regelbundna stickprovskontroller på materialleveranser 

för att se till så att alla kvalitetskrav upprätthålls vilket resulterar i att risker kan upptäckas 

i ett tidigt skede. Om en risk för kvalitetsbrist identifieras hanteras detta genom att 

identifiera vilken typ av skada kvalitetsbristen kan leda till, produktskada eller 

personskada, sedan försöker de kartlägga och ringa in vilka kunder produkten hunnits 

säljas till. Vidare om de i sin tur hunnit sälja vidare produkten, hur många bristfälliga 

produkter som finns kvar i lager och så vidare. Regelbundna uppföljningar eller så kallade 

audits sker även ute på plats hos leverantörer. Detta genom ett antal besök hos 

leverantörerna om året där deras arbetssätt granskas samt hur deras produktion ser ut. 

 

Även en viss klassificering av leverantörer sker där Beta AB ser över vilken leverantör 

som är lämplig att tillhandahålla en viss typ av artiklar. Genom att ha ett strukturerat 

sådant arbete menar företagets CFO att de kan minimera många risker som de utsätts för, 

de spårar att leverantörer är tillförlitliga genom att se över hela processen hela vägen 

tillbaka till råmaterial. Beta AB granskas även själva av sina kunder där främst de större 
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kunderna följer en formell auditprocess. Denna process utgörs enligt företagets CFO samt 

dess kvalitetschef av att kunden besöker Beta AB, går igenom dess sätt att arbeta utifrån 

protokoll, går igenom hur nya affärer hanteras, gör inkomstkontroller och utfallsprover 

samt säkrar att kvalitet uppnås. De kollar även företagets kvalitetsstämpel, vilken utgörs 

av ISO certifieringar. Företagets CFO menar att denna typ av uppföljning och granskning 

är ett viktigt hjälpmedel i arbetet med risk och uttrycker sig enligt följande: 

 

”Dessa kundgranskningar ger mycket feedback på vad som brister. Detta är en viktig del 

i riskelimineringen. Kunden ifråga vill ju att vi är en säker leverantör” 

                                                                                                                    -CFO, Beta AB 

 

Företagets CFO menar vidare att riskhanteringsprocessen gällande operativa risker, 

framförallt kvalitetsrisker i hög grad handlar om att så snabbt som möjligt ringa in var 

problemet grundar sig, sätta stopp för det och begränsa skadan så mycket som möjligt, 

för att därefter utreda varför utfallet blev som det blev. Risktänket gällande risker på 

operativ nivå ingår enligt företagets kvalitetschef ständigt i de tydliga rutiner och 

processer företaget har från att en förfrågan kommer in från kund och framåt i en ny affär. 

De risker som affären kan medföra granskas och bedöms innan beslut tas om affären ska 

genomföras. Processen börjar med att en säljaren tar emot en förfrågan från kund. Säljaren 

tittar på produkten och tar reda på dess användningsområde. Sedan används en matris där 

riskbedömning genomförs av vilka risker kunden innebär. Det är alltså säljaren som 

initialt gör denna riskbedömning, kan de ej göra detta på egen hand görs det i samråd med 

exempelvis kvalitetsavdelning eller inköp.Det sker alltså i vissa fall en tvärfunktionell 

bedömning av en ny affär. Med grund i hur stora risker affären medför sätter företaget 

sedan in olika kontroller såsom leverantörskontroll eller utfallsprover. Företagets 

kvalitetschef poängterar att detta arbete är viktigt då det trots möjligheter även är 

förknippat med nya risker varje gång en ny affär eller ny kund tas in. Riskhanteringen i 

den operativa verksamheten beror även mycket på vilken typ av produkt det är som ska 

tillverkas. Hanteringen av risker beror då framförallt av produktens användningsområde. 

Trots att arbetet grundläggande styrs av internationella standarder såsom ISO-standarder 

tillhandahåller dessa i huvudsak endast grundläggande riktlinjer. Därav måste även 

kundens ytterligare krav vägas in i riskhanteringen gällande produkterna som framställs.  
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Arbetet med att reducera operativa risker utgörs även av att säkerställa en god arbetsmiljö 

och personalsäkerhet. Dessa risker bearbetas genom en verksamhetshandbok som gäller 

för hela koncernen, vilken tillhandahåller riktlinjer för hur arbetsmiljön ska vara samt 

strukturer för hur medarbeterna ska agera om en riskfylld händelse inträffar. 

Kvalitetschefen i Beta AB uttrycker även att det genomförs skyddronder för arbetsmiljön 

regelbundet, en arbetsmiljökomitte granskar då så att arbetsmijön är säker. Revision görs 

även regelbundet där verksamhetens certifieringar för att säkerställ att de på operativ nivå 

följer goda rutiner för miljö och kvalitet.  

 

5.2.3 Intern förmedling av risk 

Gällande hur risker och hur riskhantering förmedlas ut till samtliga medarbetare så är 

förståelsen för verksamheten mycket viktig att medarbetarna har menar CFO i Beta AB. 

Detta uppnås naturligt genom att organisationen har en platt struktur vilket resulterar i en 

transparens i hur saker fungerar på alla nivåer. Förmedling internt sker även genom 

strategin menar företagets kvalitetschef. Denna styr det övergripande arbetet i koncernen 

och bryts sedan ner till regional nivå där riskerna hanteras dagligen. Förmedling av risk 

sker dock inte direkt uttalat menar kvalitetschefen vidare, det handlar istället om att 

företaget diskuterar olika fokusområden och risker ingår indirekt i detta. Regelbundna 

möten genomförs på regionsnivå samt på bolagsledningsnivå månadsvis. Här hanteras 

risker indirekt trots att mötena inte uttalat handlar specifikt om att hantera risker. Det 

presenteras hur månaden har gått samt hur planerna ser ut för framtiden och i detta 

innefattas hantering av risker i hög grad. Det kan exempelvis röra sig om att det finns 

behov av att tillskjuta mer resurser till något område, på ett bättre sätt hantera 

kundreklamationer eller starta upp ett projekt för att reducera kvalitetsbrister. 

Kvalitetschefen i Beta AB uttrycker att sådana typer av förbättringsarbete är ett viktigt 

sätt att hantera risker på. Vidare menar kvalitetschefen att riskhantering ständigt sker men 

det benämns vanligtvis ständiga förbättringar istället för riskhantering ordagrant. Risker 

förmedlas även indirekt via utbildningar, interna kontroller och internrevisioner. Här följs 

det upp att processer fungerar som det ska och utifrån det förmedlas en bedömning av 

risker och hur dessa ska åtgärdas.  

 

Vanligtvis förmedlas information om brister och förbättringsförslag nedifrån och när en 

riskåtgärd eller kontroll beslutas på ledningsnivå och införs i organisationen förmedlar de 

tydligt ut till samtliga vilken avsikt denna kontroll har, vad som är vikten med den och 
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vilka risker den kan minimera. Gällande om företaget internt har någon typ av kanal eller 

intranät för förmedling av risker så finns det viss förbättringspotential menar företagets 

kvalitetschef. De har ett system där reklamationer förmedlas och hanteras. Utöver det har 

respektive bolag sitt sätt att förmedla och hantera avvikelser internt. 

Förmedlingen av risker sker även i samband med förvärv av nya bolag till koncernen. I 

första hand lägger Beta AB då vikt vid att förstå verksamheten som ska förvärvas. De ser 

till att redan innan förvärvet granska och säkerställa att det är ett välskött bolag som 

arbetar strukturerat och har god lönsamhet vilket minskar många risker. För att se till att 

samma risksyn genomsyras även i nyförvärvade bolag får de skriva under på att de ska 

följa de policys som finns i Beta AB. På så sätt inkorporeras det nya bolaget naturligt i 

hur Beta AB arbetar. 

 

5.2.4 Extern förmedling av risk 

Huvudsakligen sker rapporteringen av risker genom årsredovisningen. Samtliga 

intressenter måste få tillgång till samma information i och med att bolaget är noterat på 

börsen, vilket de får tillgång till genom dessa rapporter uttrycker företagets CFO. Då de 

som som noterat bolag måste redovisa sina siffror per kvartal ut till sina intressenter måste 

riskerna brytas ner på kvartalsbasis. Intressenterna ställer krav på att företaget varje 

kvartal ska kunna leverera bra resultat och för att göra detta måste de ha kontroll på sina 

risker och i de fall de inträffar kunna visa att de kan eliminera dessa eller kompensera för 

dem. Utöver årsredovisningen sker ingen ytterligare förmedling av företagets risker, 

möjligtvis endast i de fall något mycket väsentligt sker där det krävs att företaget går ut 

med viss information i media.   

 

”Allt börjar i ordet väsentligt, utöver regelverk. - Finns vissa typer av risker som en 

läsare behöver förstå för att förstå verksamheten på ett bättre sätt och som kan underlätta 

för oss i vår kommunikation ” 

                                                                                                                    -CFO, Beta AB 

 

Förmedlingen utåt ska ge en bild av Beta AB:s affärsmodell och för att göra det på ett bra 

sätt handlar det om att vara så öppen som möjligt med vad företaget gör utan att röja 

affärshemligheter. “Att ha en öppen redovisning är sällan till nackdel”menar företagets 

CFO. I sin externa förmedling av risker tar företaget först utgångspunkt i vad som måste 

informeras enligt lag. Gränsdragningen som görs i vad som sedan rapporteras utöver detta 
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avgör företaget utifrån dess kännedom om verksamheten samt dess medvetenhet kring 

vad som kan anses vara affärskritiskt att rapportera ut.  

 

Enligt årsredovisningen redogörs det att det finns en tydlighet i ansvar och roller gällande 

hantering av risker som verksamheten exponeras för. Detta struktureras genom tydliga 

VD-instruktioner samt riktlinjer för styrelsen. De redogör vidare att ansvaret för 

riskarbetet i den dagliga verksamheten ligger på VD som har i uppgift att säkerställa att 

interna kontroller finns för att reducera risker. I årsredovisningens förmedlas även hur 

risker av finansiell karaktär hanteras av företagets ekonomiavdelning. De beskriver där 

att analys av risker genomförs årligen både gällande risker av kvantitativ och kvalitativ 

karaktär. Information kring de interna kontroller som används för att bearbeta risker 

gällande finansiell rapportering tillhandahålls även. De förmedlar även vilka som är de 

mest väsentligaste riskerna vilka i företagets fall är kopplade till förändringar i efterfrågan 

till följd av konjunkturförändringar. Ett mer utförligt avsnitt i noterna tillhandahålls även 

gällande risker av både operativ och finansiell karaktär (Årsredovisning 2017, Beta AB).  

 

Vad som även till viss del finns i åtanke i avvägningen av vad som rapporteras är vad som 

rapporteras av liknande företag inom samma bransch. Företagets CFO uttrycker att det 

blir som en slags branschpraxis av vad företagen inom branschen informerar om till sina 

intressenter. Detta uppmärksammar Beta AB antingen på egen hand eller så gör 

investerare vissa påpekanden angående detta. Därmed tas även en viss hänsyn till hur 

konkurrenter jobbar och vilka risker de har. Företagets CFO uttrycker i detta sammanhang 

att riskarbetet många gånger utgår från två olika vinklar. Det ena utgörs av det löpande 

interna riskarbetet och det andra är mer externt och grundar sig i input från omvärlden 

och intressenter. Utifrån sådan extern input tar företaget sedan beslut kring om de ska 

arbeta mer med risker eller om rapporteringen gällande risk till intressenter ska utökas. 

 

Förmedlingen av arbetet med risk till företagets aktieägare sker huvudsakligen genom 

årsredovisningen och hållbarhetsrapporter. Utöver det förs i vissa fall en dialog med 

ägarna om hur risker hanteras i de fall de vill veta mer. Mycket vilar dock på det 

förtroende ägarna har för varumärket, koncernen och dess ledning gällande hanteringen 

av risker. Vid möten med ägarna kan de ställa frågor om hur företaget arbetar och 

företagets CFO uttrycker att frågor kring risk blir allt vanligare på senare tid. Framförallt 
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de lite större ägare är mycket pålästa om hur verksamheten fungerar och därmed är de 

vanligtvis medvetna om riskerna som företaget exponeras för. 

 

5.2.5 Vikten av Risk Management 

Vad gäller vikten av Risk Management i Beta AB så menar företagets CFO att arbetet 

framförallt med kvalitetsrisker resulterar i att de kan lyckas hålla sig kvar som en stark 

spelare gentemot sina konkurrenter. Hade de inte lagt vikt vid detta så hade alltså risken 

funnits av att förlora konkurrensfördelar. Kvalitetschefen i Beta AB uttrycker att 

exempelvis certifieringar förbättrat verksamheten internt, håller bolaget på en viss nivå 

och säkerställer att det inte slarvas med olika saker. Vidare menar kvalitetschefen att det 

ställs högre och högre krav på bolaget generellt.  

 

CFO i Beta AB uttrycker vidare att risker alltid varit i fokus men att fler krav tillkommit 

på senare tid bland annat gällande miljörelaterade risker. Vidare att det Risk Management 

i slutändan handlar om att kundernas krav måste uppfyllas, görs inte det så kan företaget 

inte leverera. Mycket av arbetet utgår alltså ifrån de grundkrav som kunden har, hur Beta 

AB sedan arbetar för att uppfylla dessa är upp till företaget själva. Detta gör de genom att 

ständigt sträva efter att vara så compliant som möjligt, men även genom att vara effektiva. 

Företagets CFO menar även att det finns ett fokus på att uppnå lönsamhet i grunden. För 

att lyckas med det måste företaget följa med i vardagen som snabbt förändras och hela 

tiden reagera på kundens ökade krav. Det sker hela tiden ett ständigt förbättringsarbete i 

företaget och på så vis minskar många risker och på så sätt blir företaget även effektivare. 

Företagets kvalitetschef menar att arbetet med risk även styrs utifrån bland annat 

kommunala förordningar och olika lagar.  

I arbetet med risk är genomför Beta AB alltid en avvägning mellan cost versus benefit. 

Detta exempelvis när en ny kontroll eller åtgärd införs. Det som diskuteras är då i många 

fall vikten av att implementera en kontroll. Det vill säga att det diskuteras vad kontrollen 

kan tillföra organisationen men även hur stor risken är om kontrollen inte implementeras. 

Vikten av riskhantering ställs alltså mot den kostnad men även utökade arbetsbördan som 

implementeringen medför. Ett visst ifrågasättande av behovet av riskåtgärder finns alltså 

alltid med vilket genomsyras av ett fokus på hur det påverkar företagets effektivitet. 
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5.3 Gamma AB 

Gamma AB är noterat på Stockholmsbörsen OMXS small cap och tillhör sektorn 

consumer services. Huvuddelen av verksamheten sker i ett av företagets dotterbolag och 

verksamheten bedrivs främst i Sverige. Under 2017 var medelantalet anställda cirka 122 

stycken totalt, varav två i moderbolaget. Gamma AB är främst ett handels- och 

logistikföretag som köper in och säljer olika slags varor. De lagerhåller även produkter åt 

sina kunder samt distribuerar. Aktieägarna var vid slutet av år 2017 runt 2500 stycken 

varvid de nio största totalt stod med cirka 70% av kapitalet och rösterna. Av dessa var 4st 

privatpersoner varvid alla på något sätt har en nära relation till företaget varvid en äger 

lite mer än 20% av bolaget. Övriga 5 var aktiebolag eller institutionella 

ägare  (Årsredovisning Gamma AB, 2017).  

 

5.3.1 Risk Management i Gamma AB 

Risk i Gamma AB anses inte alltid vara något negativt. Det krävs att företaget hela tiden 

har ett förhållningssätt till risk och en medvetenhet måste finnas kring vilka risker de 

exponeras för menar företagets CFO. Risker anses även utgöra möjligheter för företaget, 

men för att kunna omvandla dem till möjligheter krävs det att riskerna angrips på ett 

eftertänkt sätt. Företagets CFO uttrycker vidare att bolaget generellt tenderar att vara 

försiktiga i sitt förhållningssätt till risk. De är alltså relativt riskobenägna. Detta beror 

mycket på den marginalstruktur som präglar den bransch Gamma AB verkar i, företaget 

tjänar i regel lite på varje produkt de lagerhåller och företagets CFO uttrycker det som att 

det är: ”Svårt att tjäna pengar och lätt att förlora dem” (CFO, Gamma AB).   

I Gamma AB finns ingen avdelning som specifikt arbetar med Risk Management och inte 

heller enskilda personer som arbetar endast med detta. Anledningen anses vara att bolaget 

är för litet för att arbeta med risk på det sättet. Arbetet med att förhålla sig till olika typer 

av risker ingår istället i de dagliga arbetsrutinerna fördelat på olika områden i 

organisationen. De personer som är ansvariga för företagets affärer bedömer och avgör 

främst marknadsmässiga risker. Finansiella risker fokuseras framförallt till 

ekonomiavdelningen medan strategiska risker fördelas till ledningsnivå där 

ledningsgruppen för resonemang kring strategiska inriktningar. Företagets CFO 

företagets ansvarsfördelning på riskarbetet enligt följande: 
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”Vi hjälps åt men har ingen som är superdedikerad skulle jag vilja påstå. Ska väl isåfall 

vara VD och ekonomiavdelningen som ändå håller ihop och försöker strukturera det 

hela” 

                                                                                                         -CFO, Gamma AB 

 

Arbetet med risk fördelas även till viss del utifrån företagets olika nivåer och hanteras 

alltså i olika grader. Ärenden såsom personalärenden och kundkontakt hanteras vanligtvis 

löpande nere i organisationen.  Först i de fall då ärenden uppnår en viss storlek förmedlas 

de vidare upp till ledningsgruppen och styrelse. Affärsmässiga samt finansiella risker 

fördelas ansvarsmässigt mer i motsatt riktning. De tas upp på högre nivå för att sedan 

skalas ned. Bedömningen kring vem som tar ansvar för olika typer av risker görs dels av 

kvantifiering av risken och dels görs bedömning utifrån känsla för verksamheten. Vissa 

risker har tydligare bestämmelser gällande ansvar än andra. Det finns exempelvis en 

tydlighet i att beslut som resulterar i större ekonomiska konsekvenser ska riktas till en 

viss nivå i organisationen. Risker kopplade till en specifik avdelning bearbetas först på 

den avdelningen det rör sig om och avdelningsansvarig tar beslut kring om åtgärder som 

behöver göras. En analys görs om risken bör förmedlas vidare högre upp, om det krävs 

en investering för att hantera ärendet och så vidare. Ärenden av mer ekonomisk karaktär 

fördelas till ekonomiavdelningen där beslut går via CFO. 

 

Företaget tar vanligtvis inte regelbundet in någon extern part för Risk Management men 

tar däremot in externa revisorer för hjälp med intern kontroll. Vid den årliga revisionen 

diskuterar de då vilka risker de stött på samt hur de ska förhålla sig till dessa. Gällande 

om företaget använder sig av något etablerat ramverk för Risk Management så är detta 

inte aktuellt för Gamma AB. Arbetet med risk styrs istället i många områden istället av 

policys som bland annat styr företaget för att de är börsnoterade. Detta framförallt när det 

gäller finansiella risker där förhållningssättet i hög grad styrs av policys. Även gällande 

hantering av information, arbetsmiljö och sådana typer av risker kontrolleras av riktlinjer 

i form av policys. Företagets riskarbete drivs även av interna riktlinjer och regler gällande 

det förhållningssätt hela verksamheten ska genomsyras av. Gällande mer affärsmässiga 

risker, det vill säga strategiska risker har företaget heller inget tydligt ramverk för hur 

processen ser ut. Det handlar istället om att skapa sig en helhetsbild över den del av 

marknaden de vänder sig till för att sedan bedöma de risker och möjligheter som finns 

där. Hur väl olika typer av risker faktiskt dokumenteras och följs upp i Gamma AB är 
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mycket beroende på risktyp. De mer affärsmässiga riskerna anses vara svårare att 

detaljerat dokumentera med tanke på att marknaden ständigt rör på sig. Dessa risker 

förhåller de sig till och bearbetar därför mer efter behov medan en tydligare struktur 

genomsyrar arbetet med certifieringsgrundade då följs upp regelbundet och de granskas 

minst en gång om året. Även de finansiella riskerna bearbetas utifrån ett mer strukturerat 

förhållningssätt och dokumenteras i högre grad. 

 

5.3.2 Kategorisering av risker 

I Gamma AB görs till viss del en kategorisering av risker. Uppdelningar av olika typer av 

risker görs i vissa fall mer strukturerat och ibland mer ostrukturerat. Riskarbetet och 

indelning av olika risker genomsyrar arbetet mer indirekt hela tiden menar företagets 

CFO. Uppdelning av olika risker görs mer tydligt exempelvis i företagets årsredovisning 

och utöver det fördelas olika typer av risker indirekt från mer strategiska på ledningsnivå 

till operativa och risker kopplade till daglig verksamhet. Företagets CFO förmedlar att 

affärsmässiga risker är en typ av risk som cirkulerar i organisationens arbete. I denna 

kategori ingår i sin tur uppdelningar i risker gällande branschen de verkar i och vad som 

sker på marknaden, risker gällande konkurrenssituation där konkurrenters styrkor och 

svagheter vägs in men även risker gällande globalisering och hur större globala aktörer 

påverkar verksamheten. Företagets CFO uttrycker även en kategorisering utifrån 

finansiella risker, det vill säga dess risker kopplade till verksamhetens finansiella styrka, 

den exponering de utsätts för gällande kundfordringar, krediter och räntor. Det talas även 

om risker i valutaexponering då företaget handlar av globala aktörer och risker kopplade 

till prisfluktuationer. Även risker kopplade till företagets varulager diskuteras och även 

mer miljömässiga risker, det vill säga risker i den miljöpåverkan företaget har. 

 

5.3.2.1 Strategiska risker 

”Affärsmässiga risker, vilka val vi gör, styrs av marknaden och konkurrenssituation och 

vad vi väljer att rikta oss mot. Vid förändring av sådana val görs en analys av hur 

marknaden ser ut i det fallet, vad finns det för affärsmässiga förutsättningar och vilka är 

våra konkurrenter, vad vill vi uppnå med det här? 

-CFO, Gamma AB 

 

Gamma AB arbetar med affärsmässiga risker främst på strategimöten med ledning och 

styrelse. Resonemang förs då kring vart verksamheten är på väg, vad som är aktuellt för 
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verksamheten i nuläget ser över riskerna de exponeras för samt hur de ska förhålla sig till 

dessa. Riskerna diskuteras ofta utifrån riskens karaktär kontra den kostnad den kan 

komma att orsaka för företaget. Strategiska risker bearbetas i samband med att beslut 

fattas kring strategiska inriktningar och då förs diskussioner kring för och nackdelar, vad 

företaget utsätts för till följd av dess strategiska riktning, hur de kan uppnå kontroll över 

risker det innebär och så vidare. Då det inte direkt finns något regelverk gällande denna 

typ av risker handlar arbetet mycket om att göra en bedömning av affärsmässiga 

möjligheter och risker, att göra en förstudie av marknaden och branschen de verkar i för 

att få en överblick över situationen. Ytterligare bedömning görs kring 

konkurrenssituation. Då de konkurrerar med globala aktörer är konkurrensen tuff och 

därmed behöver de ständigt förhålla sig till sådana risker, resonemang kring styrkor och 

svagheter hos konkurrenter vägs därmed in i arbetet med affärsmässiga risker.  Större 

förändringar på marknaden ses även över, exempelvis gällande globalisering och hur den 

ökade e-handeln kan komma att påverka verksamheten samt hur de bör förhålla sig till 

risker i samband med detta. Genom att föra sådana resonemang skaffar de sig en bild av 

vad de måste vara extra uppmärksamma på till följd av strategiska beslut. En övervägning 

görs även kring risken av att företaget kan förlora mycket pengar på om utfallet av ett 

affärsmässigt beslut inte går som de har tänkt. En bedömning måste då göras av om 

företaget klara av en sådan förlust och utifrån det fatta beslut kring hur de ska agera. När 

beslut kring strategiska riktningar fattats av styrelsen har de i uppgift att se till att detta 

verkställs. 

 

Risker kopplade till mer enskilda affärer i Gamma AB angrips sedan vanligtvis av 

processteam som angriper varje affär utifrån dess hela process. Att förhålla sig till risker 

i varje affär verksamheten går in i är indirekt inbyggt i systemet menar företagets CFO. 

Vidare uttrycks det att det sällan finns något tydligt riktmärke för hur arbetet med 

affärsmässiga delar ska se ut. Eftersom affärsrisker berör områden som ständigt är så pass 

rörliga handlar det många gånger om att bearbeta riskerna när ett behov av det kan 

identifieras. I vilken grad affärsmässiga delar sedan dokumenteras och följs upp i 

verksamheten är mycket varierande och beror på risktyp menar företagets CFO. Vissa 

affärsmässiga områden kan följas upp flera gånger dagligen medan andra kan vara 

månadsvis eller årligen. Det beror lite på riskernas storlek. 
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5.3.2.2 Finansiella risker 

Finansiella risker i Gamma AB bearbetas främst på ekonomiavdelningen. Deras arbete 

utgörs då av att minska risker genom att göra en prognos om framtiden och se till att 

företaget finansieras på ett bra sätt, att de har en god kapitalbas samt att det är ordning 

och reda gällande företagets redovisning. Arbetet med finansiella risker i Gamma AB 

handlar alltså mycket om att analysera vad som sker på marknaden, analys av företagets 

styrka finansiellt samt att hantera risker gällande den exponering de utsätter sig för genom 

kundfordringar och varulagersexponering. Det handlar även om att säkerställa att 

företaget faktiskt tjänar pengar. Identifieras en risk gällande detta måste det flaggas för 

det i ett tidigt skede så att lämpliga åtgärder kan vidtas för att minimera den finansiella 

riskexponeringen. Det innefattar även att se över företagets krediter men även om att hålla 

ett öga på räntemarknaden menar företagets CFO vidare. Då Gamma AB handlar en hel 

del i utländsk valuta innefattar arbetet med finansiella risker även att se över den 

valutaexponering de utsätts för. Företagets CFO uttrycker att företagets finansiella risker 

ökar i takt med att handeln i utländska valutor tilltar och att valutaexponeringen kan 

resultera i att stora belopp kan gå förlorade om dessa risker inte ses över. Detta arbetet 

styrs dock i hög grad av nedskrivna policys för hur företaget ska gå tillväga och försäkra 

sig. Företagets sätt att förhålla sig till finansiella risker handlar vidare om att säkerställa 

att företaget lever upp till de formella lagar och regler som måste följas gällande de 

finansiella delar, vilket också främst faller inom ramarna för ekonomiavdelningens ansvar 

och kontrolleras samt följs upp genom intern kontroll. Företagets CFO menar att de 

gällande finansiella risker kan luta sig mot de tydliga policys som de måste förhålla sig 

till finansiellt sett. De kan alltså inte spekulera i allt för mycket gällande finansiella risker 

på egen hand. Risker gällande den finansiella delen av verksamheten dokumenteras 

slutligen noggrant och följs upp varje månad. Att finansiella policys efterföljs 

dokumenteras och rapporteras till ledning eller styrelse en gång årligen. Detta för att 

säkerställa att de finansiella policys som finns faktiskt efterföljs i praktiken.  

 

5.3.2.3 Compliance-risker 

Risker gällande efterlevnad av lagar och krav som ställs på verksamheten så ingår det i 

verksamhetens processer på olika områden att hålla sig uppdaterade kring vilka lagar som 

styr, hur dessa uppdateras samt dess påverkan på Gamma AB. Företaget har vissa 

medarbetare med större ansvar gällande att kontrollera vilka nya lagar som tillkommer 

och prenumererar även på en tjänst som tillhandahåller notiser med information om nya 
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lagar vilka sedan förmedlas ut via intranätet. Detta gäller då främst miljörelaterade lagar. 

Gällande dessa miljörelaterade lagar tas i ibland även en extern miljökonsult in som ser 

till att företaget inte missar något av väsentlighet. Lagar och regler som styr mer 

ekonomiska delar faller ansvarsmässigt på ekonomiavdelningen som ska se till att dessa 

efterföljs. Utöver detta tas det mer som en självklarhet att lagar efterföljs och därmed 

anses inga större kontroller behövas. Då företaget ska anpassas till införandet av större 

nya lagar krävs däremot ett mer gediget arbete så att företaget inte riskerar att missa något. 

I vissa fall när behovet finns kan därför jurister tas in för att hjälpa till med denna 

anpassning. 

 

Att företaget lever upp till olika typer av krav styrs i hög grad av certifieringar. Interna 

processer är certifierade både gällande kvalitet och miljö. På dessa områden kommer 

revisorer ut minst en gång om året till företaget och granskar att de lever upp till de krav 

certifieringarna innebär. På så vis får det även värdefulla tips på hur de kan förbättra 

verksamheten. 

 

5.3.2.4 Operativa risker 

CFO i Gamma AB uttrycker att risker kopplade till verksamhetens olika processer internt 

i hög grad styrs av olika certifieringar som följs upp två gånger om året. Utöver det har 

ledningen separata genomgångar på hur verksamhetens operativa delar fungerar vilket 

sedan bryts ned och hanteras i teamen på operativ nivå. På denna nivå behöver företaget 

förhålla sig till risker kopplade till bland annat produkterna de handlar med samt risker 

som uppstår i dess varulager. Företagets CFO menar att det finns en viss inkuransrisk i 

produkterna som lagerhålls. Priserna fluktuerar fort vilket innebär att de måste förhålla 

sig till risken att inte ha för mycket i gammalt i lager. Har de det kan det innebära att de 

tvingas sälja produkterna med mindre vinst eller i värsta fall gå med förlust. Andra risker 

av mer operativ karaktär är de miljörisker de förhåller sig till. Då Gamma AB inte själva 

bedriver någon tillverkning arbetar de mer med miljörisker i form av transporter då dess 

verksamhet är mycket transportintensiv. En annan del av arbetet med risk internt 

innefattar att se till att bearbeta risker gällande personal och arbetsmiljö, vilket i stor 

utsträckning i grunden styrs av yttre lagar, regler och krav. Riskarbetet handlar då om att 

uppnå de grundläggande arbetsmiljökrav som finns genom att exempelvis se till att 

verksamhetens lokaler är säkra att arbeta i och att tillhandahålla de hjälpmedel som krävs 

för att reducera risken för arbetsskador. Detta följs upp genom regelbundna interna möten 
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gällande arbetsmiljö där de ser över om något behöver förbättras. Företaget försöker även 

hela tiden ha uppdaterade interna policys som följs upp regelbundet genom möten som 

dokumenteras. Dessa tittar de sedan tillbaka på för att se över vas som sagts och vad som 

faktiskt genomförts. 

Arbetet med risk utgörs även av att se till att samarbetspartners lever upp till olika 

grundläggande krav, det kan då exempelvis röra sig om att säkerställa att samtliga parter 

respekterar mänskliga rättigheter. Detta då Gamma AB vill minska risken av att 

förknippas med någon part som inte har bra villkor. Riskerna reduceras då genom att följa 

upp leverantörer 

 

”De vi handlar av måste ha märkta och godkända produkter för att få sätta dom på 

marknaden, ce-märkningar är ett grundkrav” 

-CFO, Gamma AB 

 

Säkerställandet av att de samarbetar med bra leverantörer regleras med olika typer av 

avtal menar företagets CFO vidare. Då de har att göra med flertalet globala leverantörer 

och möjligheten av att kontrollera exempelvis dess miljöpåverkan och arbetsmiljö säkras 

upp med sådana avtal. Det har exempelvis tagits fram en code of conduct som tydliggör 

hur förhållningssättet ska vara bland leverantörer som samarbetar med Gamma AB. 

Företagets CFO menar att företaget vidare kan upprätthålla en god kontroll på att krav 

upprätthålls i verksamheten framförallt på grund av att de inte har någon egen tillverkning 

och inte heller någon direktimport från exempelvis Asien. Gamma AB menar att de är en 

part lite längre ned i värdekedjan och handlar via kända varumärken samt samarbetar med 

etablerade europeiska agenturer. Därmed kan de förlita sig på att dessa i hög grad sköter 

sig. Förutom företagets code of conduct så följs leverantörer inte upp särskilt mycket. 

Företagets CFO menar att de är en för liten aktör för att kunna ha direkt påverkan på de 

stora leverantörer de samarbetar med. Däremot förs vissa resonemang med 

samarbetspartners och de är därmed inte omedvetna om hur de arbetar trots att dess 

påverkansgrad är liten. De regionala transportörer som företaget arbetar med kan de 

däremot ha större kontroll och påverkan på. 

 

Gällande de produkter som tas in så utförs regelbundna kontroller av myndigheter som 

granskar produkter som levereras in i verksamheten med hjälp av stickprovskontroller. 
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Sådan kvalitetskontroll och kontroller av exempelvis säkerhet menar företagets CFO vara 

en självklarhet i verksamheten. 

 

5.3.3 Intern förmedling av risk 

Internt förmedlas förhållningssättet och synen på risktagande genom organisationen dels 

genom interna förhållningsregler och regelverk, dels genom informell kommunikation 

medarbetare emellan. Det handlar mycket om att lyckas förmedla varför företaget arbetar 

på ett visst sätt och mycket av denna förmedling anses ske naturligt genom genom den 

påverkan medarbetare har på varandra i den dagliga verksamheten menar företagets CFO. 

Det är även viktigt att försöka se till att risksynen är densamma i samtliga bolag i 

koncernen och att förmedla de värderingar som Gamma AB genomsyras av. I de fall då 

ett nytt bolag förvärvas sker därför en successiv kulturanpassning. 

 

Gällande hur arbetet med risk kommuniceras internt genom verksamheten så förmedlas 

mycket via olika kanaler, exempelvis via företagets intranät. Identifieras en risk på lägre 

nivåer tas det vanligtvis i första hand till avdelningsansvarig som sedan hanterar detta och 

bedömer om det ska förmedlas vidare till ledningsgruppen. På detta sätt sker alltså den 

mer vardagliga förmedlingen av hur risker ska bearbetas. När det gäller större 

affärsmässiga risker förmedlas det mer uppifrån ledningsnivå där strategiska inriktningar 

och konsekvenserna av dessa förmedlas ut i olika nivåer av organisationen. Via företagets 

intranät kan även information loggas och förmedlas gällande kundnöjdhet och på så sätt 

förmedlas risker även gällande företagets kunder. 

 

5.3.4 Extern förmedling av risk 

De risker som Gamma AB rapporterar utåt till sina intressenter är i första hand de som 

ska rapporteras enligt lag. Utöver det förmedlas de risker som företaget anser att 

marknaden har ett intresse av och som de själva vill kommunicera utåt. Vissa risker är 

alltså mer selektiva och rapporteras för att de anser att de är viktiga i intressenternas 

bedömning av verksamheten, detta kan exempelvis gälla risker i valutaexponering. Enligt 

företagets årsredovisning rapporterar de främst säkerhetsrelaterade risker kopplade till 

dess personal, arbetsmiljö, IT samt miljöpåverkan. De redogör även hur de arbetar med 

risk genom att beskriva att risker identifieras genom bevakningar av omvärlden och 

regelbunden intern uppföljning. Vidare beskriver de att kontinuerlig analys av risker, 

affärsplaner samt olika policys utgör deras sätt att hantera dessa risker. Även de 
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huvudsakliga risker som kan ha en negativ påverkan på företagets resultat redogörs för. 

Dessa innefattar risker gällande valuta räntor samt krediter men även gällande 

konkurrenssituation och verksamhetens varulager (Årsredovisning 2017, Gamma AB). 

Företaget är måna om det rykte de har och därmed har även företagets rykte betydelse 

både i arbetet med risk och i förmedlingen av risker utåt. Riskerna och hanteringen av 

dessa rapporteras i stort sett endast i årsredovisningen. Om något mer specifikt 

uppkommer, exempelvis gällande en enskild affär diskuteras detta såklart med berörda 

intressenter, men det är inget som offentligt kommuniceras. För att fånga upp vilken 

information om risker som intressenterna efterfrågar försöker Gamma AB vara lyhörda. 

För mer interna intressenter är det viktigt att de sköter villkor gällande arbetsmiljö, därav 

är detta av vikt att förmedla till dessa. Styrelsen vill veta att regler efterföljs och företagets 

samarbetspartners vill kunna säkerställa att företaget arbetar på ett schysst sätt och 

genomför sina affärer på rätt sätt. Därav måste en avvägning göras kring vad man tror att 

intressenterna vill veta. Företagets ägare anses även ha en viss påverkan på vad som 

förmedlas utåt, då främst bolagets större ägare. Mindre ägare nöjer sig i stort sätt med den 

information som offentliggörs. Större ägare har representation i styrelsen vilket innebär 

att de är mer medvetna om vad som sker i verksamheten. Företagets CFO uttrycker även 

att ägarnas riskbenägenhet i sin tur till viss del påverkar deras sätt att agera men i regel är 

Gamma AB försiktiga i sitt förhållningssätt kring risktagande. Även större kunder har en 

viss påverkan på hur Gamma AB agerar (CFO, Gamma AB). 

 

Vad som kan utläsas ur företagets årsredovisning är att Gamma AB redogör för de 

väsentliga risker som de exponeras för 

 

5.3.5 Vikten av Risk Management 

Företagets CFO uttrycker att en god medvetenhet av risker krävs framförallt för att 

företagets värdeskapande kan hotas om de inte har tillräcklig koll på sin exponering. 

Vidare uttrycks det att denna medvetenhet och diskussionen kring risker ökat de senaste 

åren. Det anses allt viktigare att kunna tänka i förväg kring vad företaget kan komma att 

ställas inför och det förväntas nästan av företag generellt att de ska kunna förutse vad som 

kan hända och hur detta kan påverka verksamheten. Anledningen till detta anser 

företagets CFO vara att olika kriser såsom finanskrisen 2008 inträffat. 
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”Varje gång det kommer en sådan krasch så stramas regelverket åt.” 

                                                                                                              -CFO, Gamma AB 

 

Så fort det hänt något på finansmarknaden har alltså diskussionerna kring varför saker 

och ting blev som det blev förändrat arbetssättet i företagen. Risker lyfts då upp mer på 

agendan än tidigare och en större beredskap införs menar företagets CFO vidare. Utöver 

sådana missöden anses även marknadens krav på företaget ha påverkan, en stor drivkraft 

anses även vara myndigheter och politiker som driver fram företagens medvetenhet 

genom lagar och förordningar. Dessa lagar anses förbättra verksamheten eftersom de 

leder till att företaget har mer ordning och reda på olika processer. 

”Över tid har de kraven på processerna som ställs på oss gjort att vi blivit mer 

strukturerade, lite bättre, lite mer ordning och reda, lite mer medvetna.” 

-CFO, Gamma AB 

 

De krav som ställs på verksamheten anses alltså ha lyft nivån på verksamheten och satt 

ett interntryck på företaget som leder till stor nytta menar företagets CFO vidare. 

Vissa krav anses dock ha lett till mer nytta än andra. Vissa delar av exempelvis 

certifieringar gällande miljö och kvalitet kan anses finnas där endast för att det förväntas 

att företaget ska ha dem medan andra delar verkligen leder till en förbättrad verksamhet. 
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6 Analys 

______________________________________________________________________ 

Följande avsnitt ämnar att redogöra för en analys av de mönster som kan identifieras 

kring hur och varför Risk Management ter sig på ett visst sätt i de börsnoterade bolag 

som studerats. Strukturen i denna analys utgörs av en inledande analys av mönster i hur 

Risk Management yttrar sig i bolagen utifrån olika riskkategorier samt bolagens interna 

och externa förmedling av risk. Avslutningsvis analyseras de mönster som identifierats 

gällande Risk Management som helhet i bolagen. I varje analysdel analyseras mönster 

fram genom identifiering av samband som kan urskiljas i de olika bolagen. Analysens 

olika avsnitt är i sin tur uppdelade i en del där analys förs kring hur arbetssättet ser ut, 

vilket följs av en analys kring varför, det vill säga drivkrafterna som kan ligga bakom 

arbetet med Risk Management och att det utförs på ett visst sätt.  

 

6.1 Risk Management i helhet  

De olika moment som bland annat Wikland (2014), ISO (2018) och COSO (2018) 

beskriver i Risk Management processen kan även identifieras i de olika studerade bolagen 

vid deras arbete med hantering av olika slags risker. Gällande hur Risk Management yttrar 

sig i bolagen kan ett mönster urskiljas i att Risk Management-processen är en process 

som ständigt fortgår i företagen och finns med bakomliggande i vardagliga aktiviteter och 

rutiner. De moment som bland annat ISO31000 och COSO ERM benämner ingå i 

proceccen överlappar varandra och av denna anledning kan det vara svårt att separera de 

olika stegen i de studerade bolagens Risk Management-process. Processen för Risk 

Management, det vill säga etablering av referensram, riskbedömning, riskbehandling, 

uppföljning och granskning, kommunikation och rådgivning tenderar alltså att vara något 

som hela tiden finns med alla beslut som tas och aktiviteter som utförs. 

 

I samtliga studerade bolag anses risk något som alltid finns med i allt som görs och 

därmed ett viktigt ämne att förhålla sig till i den dagliga verksamheten och i allt 

beslutstagande. Vad som även framgår är att Risk Management i vissa fall sker mer 

strukturerat än andra och att det inte alltid är något som sker uttalat och därför finns 

inkluderat mer indirekt i verksamhetens dagliga aktiviteter. En delad syn på risk som 

cirkulerar i studerade bolag är att risk inte uteslutande anses som något negativt. I samtliga 

bolag behandlas risk även som något som kan vändas till affärsmöjligheter. Samtliga är 
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överens om att det då krävs att hitta ett sätt att bearbeta riskerna på rätt sätt. På så sätt kan 

det dock utläsas att själva riskerna vanligtvis faktiskt ses som något negativt och att det i 

stället är sättet att hantera dem på som kan leda till affärsmöjligheter. Ju bättre du är på 

att hantera dina risker, desto bättre konkurrensfördelar kan det alltså leda till. Vid 

avvägning om kontroller ska införas för att bearbeta risk, och i så fall vad för slags 

kontroll som bör implementeras väljs den kontroll som anses mest effektiv för 

verksamheten. Det vill säga att arbetsbördan för att åtgärda en risk vägs mot den påverkan 

som inträffandet av risken väntas ha på företaget.  

 

Ett av de samband som kan urskiljas mellan företagen är att de inte har någon enskild 

avdelning som endast har till uppgift att arbeta med Risk Management. Detta skulle kunna 

förklaras av argumentet som Hamilton (1996) lyfter fram gällande att en sådan avdelning 

främst förekommer i större organisationer och att företag som studerats alltså inte är 

tillräckligt stora för att ha en sådan. Att fokusera arbetet med risk till en specifik avdelning 

kan därav antas inte vara av större vikt på grund av en börsnotering, utan snarare ett behov 

som växer i linje med en organisations storlek. Arbetet med risker i studerade bolag är 

snarare något som tenderar att ingå i vardagliga aktiviteter och arbetsrutiner fördelat över 

organisationens olika områden och avdelningar utan att det alltid behöver uttalas att de 

arbetar specifikt med Risk Management. Risker bearbetas alltså huvudsakligen på de 

platser där riskerna uppstår, detta med undantag för risker av mer väsentlig storlek vilka 

kan behövas beslutas om på högre nivå i bolaget. Ett ytterligare samband som kan 

urskiljas är att alla bolag i vissa fall tar in extern hjälp för att bearbeta risker. Detta gäller 

då vanligtvis att externa revisorer tas in för granskning av intern kontroll eller att 

konsulter tas in på uppdrag för granskning och förbättring av ett bristande område och på 

så vis reducera flertalet risker. 

 

Vad som även kan utläsas är att etablerade ramverk exempelvis ISO 31000 eller COSO 

ERM vilka presenteras i teoretisk referensram inte är aktuella i bolagens arbete med risk. 

Vad som istället utgör riktlinjer för att hantera de risker de utsätts för i samtliga studerade 

bolag är interna ramverk specificerade för olika områden, processkartor av olika slag, 

verksamhetshandböcker, riktlinjer i form av policys samt certifieringar och standarder. 

Vad som skiljer studerade bolag åt gällande detta är att vissa av dem har dokument som 

kan liknas vid ramverk enbart fokuserade på bearbetning av risker, medan andra genom 

allmänna interna riktlinjer på ett indirekt sätt hanterar risk. Ett tydligt exempel på detta är 
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Alfa AB som har ett mycket utarbetat system för att hantera verksamhetens interna och 

externa risker fördelat på verksamhetens områden. Detta system utgörs av en mall som 

visualiserar hela processen från att en risk identifieras till uppföljning av vidtagna 

riskåtgärder. I denna mall genomförs en poängsättning av sannolikhet och konsekvens 

och visar tydligt vem som ansvarar för risken och vilka åtgärder som ska sättas in. Även 

Beta AB har ett mer strukturerat system kallat red flags, vilket till skillnad från systemet 

i Alfa AB endast inkluderar de allra största riskerna i bolaget. I Gamma AB finns inga 

dokument eller mallar specifikt framtagna för att hantera risker. Här sker det alltså mer 

indirekt utifrån allmänna interna riktlinjer, policys samt certifieringar.  

 

6.2 Risk Management utifrån olika riskkategorier 

Vad som kan urskiljas i de undersökta börsnoterade bolagen är att den kategorisering av 

risker som görs huvudsakligen baseras på hur stor påverkan risken har på verksamheten, 

var i organisationen den uppkommer samt vem som bär ansvaret för den. Detta visar sig 

bland annat i uppdelning utifrån verksamhetens olika avdelningar, produkter eller 

processer och att de utifrån denna uppdelning beslutar kring riskens bearbetning. Detta 

kan kopplas till den diskussion av Kaplan och Mikes (2015) samt Airmic et al. (2010) 

kring att det som främst skiljer olika typer av risker åt är dess ursprung, möjlighet att 

identifiera samt tillvägagångssätt för att åtgärda dem. Som Toscha (2012) poängterar är 

själva kategoriseringen inte det viktigaste utan att de väsentligaste risker som företaget 

utsätts för behandlas. Strategiska-, finansiella-, compliance-, och operativa risker kan 

dock ses som samlingsnamn för ett flertal olika risker som uppstår på olika nivåer i 

verksamheten. Bland annat diskuteras dessa fyra kategorier direkt eller indirekt på 

lednings- eller styrelse nivå, för att sedan brytas ner i verksamheten.   

 

6.2.1 Strategiska risker 

Hur? 

Strategiska risker är något som uteslutande diskuteras av ledningen i samtliga bolag. 

Genom att regelbundet avläsa förändringar på marknaden förs diskussioner både 

kontinuerligt vid behov och mer djupgående minst en gång om året. Vanligtvis är både 

styrelse och ledning involverade i diskussionen kring strategiska risker och samtliga delar 

av riskbedömningen utförs här. Styrelsen inkluderas i de risker som är av större 

väsentlighet. På så sätt kan det sägas att beslut kring synsätt och villighet att ta en viss typ 

av risk vävs in i den bedömning som görs för den risk som bedöms. För övrigt tycks det 
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inte finnas någon tydlig dokumenterad process för bedömningen av de strategiska 

riskerna i något av företagen. En förmedling av det beslut som tagits och hur detta ska ta 

form i verksamheten kan sedan göras bland annat genom målsättning för verksamhetens 

olika delar som påverkas. I Alfa och Beta beskrivs att projektplan respektive strategisk 

plan tas fram för att det ska framgå hur tillvägagångssätt för implementering av beslut 

eller förändringar för att förhindra risker ska förverkligas. Här förmedlas mål för att uppnå 

den strategi som beslutats om. Desto längre ner i företaget, desto mer fördelade blir sedan 

dessa mål. På så sätt kan det sägas att det på avdelningsnivå inte talas om strategiska 

risker i sin helhet utan snarare gällande uppnåelsen av ställda mål. På så sätt kan det sägas 

att de steg i Risk Management-processen som enligt (Arwinge et al. 2017; COSO, 2017; 

ISO, 2018) utgör etablering av referensram och riskbedömning sammanvävs och sker på 

lednings- och styrelsenivå. Vad gäller behandling av riskerna tas även beslut på denna 

nivå gällande vilka åtgärder som ska vidtas för att nå strategin. Utifrån detta kan sedan 

mål ställas och på så sätt utförs själva förändringen på lägre nivåer. Genom dessa mål 

fördelas på så sätt även ansvaret ut på de olika delarna i verksamheten. Exempelvis 

ansvarar VD för respektive bolag för att ställda mål på bolaget i helhet uppfylls och att ta 

ansvar för att de kontroller som behövs för att göra detta införs. Dessa mål kan exempelvis 

fördelas ner avdelningsvis och på så sätt blir då respektive avdelningschef ansvarig för 

att ställda mål på avdelningen nås. Det är då upp till varje ansvarig att se till att målen nås 

på bästa sätt.  

Sobel och Reding (2012, i Arwinge at al., 2017) menar på att det, för att lägga grund till 

förbättring, krävs uppföljning av riskhanteringssystemet, verksamhetens prestation och 

organisationens omgivning och utveckling. Uppföljning av verksamhetens omgivning 

och utveckling görs regelbundet för att kunna föra en diskussion kring strategin och vilka 

risker som finns knutna till den. För att identifiera riskerna krävs även att verksamhetens 

prestation utvärderas för att se om något behöver förändras. En strukturerad uppföljning 

av själva tillvägagångssättet för hanteringen av de strategiska riskerna tycks dock inte 

finnas för något av bolagen utan det är snarare diskussioner som förs kring väsentliga 

risker och sedan upp till andra längre ner i verksamheten att införa någon slags förändring 

för att på så sätt undvika, reducera, dela eller acceptera risken genom att arbeta utifrån de 

mål som ställts.  
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Varför? 

Anledningen till att strategiska risker uteslutande hanteras av styrelse och ledning beror 

på den påverkan som de har på bolaget. Detta då de strategiska riskerna främst är 

övergripande och kopplat till bland annat marknadspositionering. Då dessa gäller för hela 

företaget går det på så sätt inte heller att direkt finna en ansvarig avdelning, produkt eller 

process för dessa risker. Då styrelsen representerar bolagets ägare måste de involveras 

vid större beslut, var strategiska beslut vanligtvis inräknas då de berör hela företaget. 

Däremot kan det tänkas att styrelse och ägare finner intresse i att veta hur strategin ser ut 

och att den uppnås, men inte lägger större vikt vid hur den uppnås, varvid beslut om 

exempelvis vilka mål som ska ställas och hur dessa ska fördelas ner i bolaget snarare då 

är upp till ledningen. Det kan även tänkas att syftet med att fördela ner målen till delmål 

inom bolaget är att inte missa någon väsentlig del samt att exempelvis en avdelningschef 

troligtvis har mycket bättre koll på åtgärder som behöver vidtas för att nå vissa mål på 

avdelningen i fråga än någon som inte är direkt verksam på arbetsplatsen och inte insatt i 

arbetsuppgifterna. För ökad möjlighet att företaget ska nå uppställda mål är det rimligt att 

målen bryts ner på de avdelningar som påverkar måluppfyllelsen för att praktiskt kunna 

förverkligas. 

Anledning att det inte tycka finnas någon strukturerad dokumentation kring hur Risk 

Management-processen för de strategiska riskerna, annat än hur strategiska beslut bör 

implementeras i verksamheten, kan tänkas vara att dessa risker kan skilja sig åt så vida 

att processen för övrigt måste utvecklas i takt med att riskerna uppstår.  

Styrelsen representerar ägarna, vilka enligt Clarksons (1995) indelning av intressenter ses 

som primära. Han argumenterar för att det är de primära intressenterna som bör 

prioriteras, vilka Gray et al., (1996) Bailey et al., (2000) och Buhr (2002) även menar att 

störst fokus kommer läggas på för att tillgodose. I Alfa ABs fall görs en ännu tydligare 

koppling till ägarnas påverkan då de flesta av de största ägarna faktiskt sitter i styrelsen. 

CFO på Alfa AB förtydligar även att eftersom ägare som innehar fler aktier även har 

större rösträtt har de större möjlighet att sätta press på styrelsen även om de inte sitter i 

denna. Då strategiska risker vanligtvis diskuteras i styrelsen har de på så sätt stor 

möjlighet att se till att de beslut som tas tillfredsställer dem. Ägarna för företagen har 

alltså möjlighet att påverka beslut av strategisk karaktär men är mer eller mindre direkt 

involverade i besluten beroende på vilken relation de har till företagen, det vill säga om 

de exempelvis sitter i styrelsen. De ägare som inte sitter i styrelsen har snarare en mer 
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indirekt påverkansgrad och där ligger förtroendet hos styrelsen att representera deras 

önskemål. Däremot tas mer hänsyn till större ägare vid beslut.  

Enligt Arwinge et al., (2017) COSO (2017) & ISO (2018) är det ledningen som fastställer 

synsätt till risk, sätter gränser för denna och ansvarar för att förmedla ut detta till resten 

av organisationen. Sobel och Redding (2012, i Arwinge et al., 2017) menar däremot på 

att det är styrelse och ägare som som beslutar om vilka slags risker och nivå för dessa 

som är acceptabel. Eftersom styrelse och på så sätt ägare, direkt eller indirekt, kan påverka 

strategiska beslut och acceptabla gränser för strategiska risker kan det tänkas att detta ger 

en direkt påverkan på ledningens synsätt till risk och den etablering av referensram som 

sker i bolaget gällande samtliga risker.    

6.2.2 Finansiella risker 

Hur? 

Vad som kan utläsas gällande finansiella risker i bolagen är att arbetet med dessa tenderar 

att styras i hög grad av skriftliga finansiella policys som tydligt visar hur riskerna ska 

hanteras, hur företaget ska försäkra sig för att reducera finansiella risker, samt vem som 

har behörighet att utföra vissa uppgifter knutna till bolagets finansiella verksamhet. Därav 

ingår hanteringen av dessa risker relativt naturligt i de rutiner bolagen har i sin finansiella 

verksamhet vilka i samtliga bolag faller inom ramarna för CFO och ekonomiavdelningens 

ansvar. Som Wikland (2014) poängterar är ett företags finansiella risker något som i hög 

grad står i fokus i den interna kontrollen. Ett samband gällande detta går även att 

identifiera i studerade bolag där samtliga bolag hanterar finansiella risker delvis genom 

olika metoder för intern kontroll, exempelvis genom att se till att två parter signerar 

betalningar. Gällande uppföljning av finansiella risker tenderar att dokumenteras och 

följas upp noggrant trots att det till viss del kan urskiljas att vissa av de studerade bolagen 

gör detta mer noggrant och regelbundet än andra. Det främsta samband som kan urskiljas 

gällande hur Risk Management i bolagens finansiella verksamhet yttrar sig är att dessa 

risker hanteras på ett väldigt strukturerat policy- och  regelmässigt styrt sätt med vissa 

skillnader i hur väl de dokumenteras och följs upp. 

 

Varför? 

Att finansiella risker i högre grad än resterande risktyper i bolagen styrs av strikta 

riktlinjer kan kopplas samman med att många av de lagrum som styr vad som är tvingande 

för bolagen i dess förhållningssätt till risk är fokuserat just kring risker av finansiell 
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karaktär.  Detta kan alltså vara en förklaring till varför finansiella riskerna tycks hanteras 

väldigt liknande i de olika bolagen. 6 kap 1§ i Årsredovisningslagen samt IFRS 7 p. 35-

42, vilka samtliga av de börsnoterade bolagen måste följa, framhäver att riskhantering 

gällande finansiella delar såsom krediter, kassaflöde, likviditet, prisförändringar måste 

redogöras för i rapportering. Vidare förmedlar IFRS 7 p.1 att noterade bolag genom sina 

finansiella rapporter ska se till att intressenter kan bedöma bolaget och de risker de 

exponeras för. Utifrån detta kan det antas att studerade börsnoterade bolag drivs av sådana 

lagrum i sitt arbete med finansiella risker. Det faktum att det är ett krav att rapportera de 

finansiella riskerna och hanteringen av dessa på ett speciellt sätt i årsredovisningen kan 

vidare antas vara anledningen till att strikta policys och regelverk i sin tur tas fram och 

styr samtliga bolags hantering av finansiella risker. Det samband i bolagens 

förhållningssätt gällande risker av finansiell karaktär kan därmed i hög grad förklaras av 

att det drivs av lagstyrda krav. Eftersom det finns krav på rapportering av väsentliga 

finansiella risker finns det ju då även krav på att dessa måste hanteras på något sätt.  

 

Att redovisning och till viss del hantering av finansiella risker är styrt av lagar kan kopplas 

till det som DiMaggio och Powell (1983) benämner tvingande isomorfism. Det vill säga 

att företagen inte har något val utan måste göra på ett visst sätt för att följa lagen. Däremot 

kan det tänkas vara så att anledningen till att det finns så mycket lagar kring just de 

finansiella riskerna är att det ska säkerställas att företaget inte agerar bedrägligt i sin 

finansiella verksamhet. Dessutom är det denna typen av risk som sannolikt är av intresse 

för de flesta intressenter. Åtminstone de intressenter som Clarkson (1995) benämner som 

primära intressenter, då de på något sätt genomför transaktioner med företaget i fråga. 

För de studerade företagen kan det tänkas att följande intressenter kan ha störst intresse 

att ta del av de finansiella risker som företaget står inför; 

 

• Kreditinstitut, då om de lånar ut pengar eller ska låna ut är intresserade av att 

återbetalning kan ske. 

• Ägare, intresserade av att få avkastning på investerat kapital 

• Leverantörer, vill inte riskera att ej få betalt före levererade produkter 

• Kunder, vill inte riskera att orderlagda produkter inte kan levereras 

 

På så sätt ligger det i de flesta primära intressenternas intresse att företaget har en god 

finansiell status. Därför krävs även en tydligare transparens gällande denna typen av risk. 
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De finansiella riskerna är av vikt för de intressenter som kan ses vara av allra största vikt 

att göra nöjda och bibehålla en god relation med och då finansiell risk är av intresse för 

många olika intressenter kan det därför tänkas vara en av anledningarna till det 

omfattande regelverket kring lagar gällande finansiell risk kan ses. Ett tillägg kan även 

tänkas vara att eftersom många intressenter finner denna typen av risk av intresse så krävs 

ett uniformt sätt att redovisa för att öka jämförbarheten mellan olika företag. Detta kan då 

speciellt tänkas vara av intresse för investerare vid beslut om de vill investera i ett visst 

företag eller ett annat. Banker eller kreditinstitut ses även som primära intressenter som 

finner företagets ekonomi av intresse. På så sätt måste även företagen ta hänsyn till deras 

krav förslagsvis gällande belåning. Bankerna tycks däremot inte finna intresse i hur 

riskerna hanteras utan ser snarare till konkreta siffror i exempelvis kassaflöde, resultat 

mm. varför de indirekt kan sägas påverka beslut som tas och på så sätt företagets arbete 

med Risk Management, men de ställer inga direkta krav på hur hanteringen av riskerna 

bör ske.   

 

Finansiell risk kan i slutändan utläsas vara mer eller mindre involverat i samtliga beslut 

som tas i ett företag. Samtliga identifierade risker i ett företag innebär alltså direkt eller 

indirekt en finansiell bedömning av huruvida risken i sig eller åtgärden kan innebära en 

finansiell risk för företaget, och i så fall dess storlek. Förslagsvis innebär åtgärdandet av 

en identifierad risk i form av en utstickande pall på lagret då inte någon finansiell risk och 

kan åtgärdas på plats. Däremot kan det ju tänkas att denna finansiella bedömning indirekt 

gjordes av den anställda även om personen inte alltid är medveten om det. Av denna 

anledningen är därför CFO och ekonomiavdelningen väldigt involverade i identifiering 

av risker i övriga delar av företaget, även om själva åtgärden kommer ta plats på en annan 

avdelning. Därför kan det även vara svårt att göra en tydlig kategorisering av olika slags 

risker då många går ihop. Ett exempel i detta fallet kan vara ett stopp i produktionen vilket 

kan ses som en operativ risk. Däremot kan identifiering av orsaken till stoppet ibland även 

göras av ekonomichefen eftersom detta stopp kan innebära en finansiell risk i form av att 

kund blir missnöjd på grund av försenad leverans, ersättning måste betalas till kund eller 

att kunden till och med byter leverantör.  
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6.2.3 Compliance-risker 

Hur? 

Samtliga bolag har bland annat certifieringar för miljö- och kvalitetsledning, ISO14001 

samt ISO9001. Alfa har även en branschspecifik certifiering för 

kvalitetsledningssystemet. Certifieringarna har specifika ramverk som måste efterföljas 

för att uppnå kraven för certifieringen i fråga. Att kraven för dessa certifieringar efterföljs 

följs upp av certifieringsinstituten minst en gång om året. Att inneha dessa certifieringar 

är inte lagstadgat på något sätt utan utgör snarare en norm.  

Bolagen prenumererar även på en tjänst för att få uppdateringar vid förändring eller 

uppkomst av nya lagar som rör bolaget. Gamma tycks ta in mer extern hjälp i form av 

exempelvis miljökonsulter och i vissa fall jurister för att inget väsentligt lagkrav ska 

missas. Både Alfa och Beta tycks däremot försöka hantera så mycket som möjligt inom 

koncernen. Externa granskningar att lagar efterföljs görs av bland annat kommun och 

fackliga ombud. Detta är däremot inget som djupare analyserats då det i studien utgåtts 

från att företagen följer de regelmässiga lagar som finns. Detta verkar även vara svårt att 

undkomma på grund av externa granskningar som görs. Däremot måste det då även 

internt följas upp att existerande lagar efterföljs. En tydlig dokumentation gällande de 

lagar som ska följas i de olika bolagen och dess avdelningar finns vilken ledningen går 

igenom minst en gång om året för att identifiera risker i efterföljnad av lagar, vad som 

behöver förbättras och vem som bär det huvudsakliga ansvaret för detta. Vid förändring 

eller nytillkomna lagar följs en process som måste anpassas efter varje enskilt fall, helt 

beroende på hur mycket påverkan detta har. Det kan utläsas att arbetet med att vara 

compliant och att minska riskerna kopplade till detta är en process som regelbundet 

kontrolleras, både internt och externt. Detta kan möjligtvis kopplas till att compliance-

risker aldrig kan ses som en möjlighet, utan endast resultera i negativa effekter (Saloni, 

2015).  

 

Varför?  

CFO i Beta AB menar på att certifieringarna som innehas även har en bidragande effekt 

till regelefterföljelse. Exempelvis är ISO14001 en certifiering gällande miljöledning. På 

så sätt fås ramverk för hur risker kopplade till miljö ska hanteras och genom att efterfölja 

dessa för att få certifieringen efterföljs även ett flertal lagar. Då samtliga av företagen 

innehar certifieringen är det sannolikt att så är fallet för dem alla. På så sätt kan det inte 

heller utläsas om drivkraften ligger i att efterfölja de lagar som finns för att minimera de 
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nackdelar som det kan innebära, eller om drivkraften  faktisk är att inneha de certifieringar 

som intressenter ställer krav på och anses som norm. Här kan även det etiska perspektivet 

i intressentteorin som Deegan och Unerman (2011) nämner finnas i åtanke, då 

verksamheten bör drivas för att gynna samtliga intressenter (Hasnas, 1998). Därmed kan 

det antas att drivkraften att minimera compliance-risker hänförliga till efterföljelse av 

vissa lagar även till stor del faktisk kan vara att hänsyn tas till den omgivningen företaget 

verkar i. Identifiering av förändring eller nya lagar sker alltså på samma sätt och det är 

respektive VD i bolagen som har huvudsakligt ansvar för att dessa efterföljs. Nya lagar 

eller ändring i befintlig lag behöver inte betyda en risk för företaget, risken ligger snarare 

i om lagen inte efterföljs vilket i vissa fall kan leda till betydande konsekvenser för 

företaget. Genom att inte efterfölja lagar kan risker som bland annat minskat förtroende 

utåt och på så sätt förlust av kunder, leverantörer, finansiärer etc. uppstå. Kan även leda 

till böter i olika former eller i värsta fall att företaget tvingas lägga ner. Vidare kommer 

ingen analys göras av huruvida företagen i studien följer de lagar som finns. Däremot förs 

en diskussion kring varför de kan tänkas arbeta på ett visst sätt för att hantera dessa risker. 

 

Gemensamt för bolagen är att det årligen följs upp av ledningen vilka compliance-risker 

som finns och i så fall hur man ska gå tillväga med dessa. Genom en dokumentation ges 

därmed en tydligare översikt varvid identifiering av risker kopplade till de lagar som 

måste efterföljas kan ske på ett mer strukturerat sätt så att inget försummas av misstag. 

Huvudsakligt ansvar för efterföljande av lagar ligger på VD då denna person tecknar 

bolaget. Däremot kan det utläsas att tillvägagångssättet för att hantera dessa risker skiljer 

sig åt. Anledningen att vidare tillvägagångssätt skiljer sig åt är troligtvis att det finns 

väldigt många lagar att följa, det vill säga att tillvägagångssättet beror på vad för slags 

risk det gäller och vilken avdelning som ska anses behandla och ansvara för den. Att 

Gamma tycks ta in mer hjälp i form av konsulter och jurister gällande efterföljelse av 

lagar kan troligtvis kopplas till koncernens storlek. Både Alfa och Beta tillhör koncerner 

av större storlek, varför det är rimligt att de även har anställda som besitter mer kunskap 

gällande sådana frågor internt. För att minska eller eliminera riskerna kan olika tekniker 

användas beroende på vilken risk det gäller. Exempelvis kan en del av den interna 

kontrollen kopplas till åtgärder för att förhindra att någon lag bryts. Exempelvis kan intern 

kontroll inom de finansiella delarna även kopplas till åtgärder för att förhindra att någon 

lag bryts. Som förslag kan inköp av privata föremål av VD innebära ett skattemässigt 

brott samtidigt som det inte gynnar företaget som helhet. En del lagar tycks även 
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innefattas i de uppsatta mål som brutits ner i  företagets olika delar. Mål gällande utsläpp 

kan vara ett sådant exempel.  

 

Precis som Deegan och Unerman (2011) beskriver ställs det krav på samförstånd mellan 

företaget och dess omgivning för att införskaffa social acceptans för att vara legitim, 

varvid efterföljelse av de skrivna lagar som finns kan tänkas vara ett minimumkrav från 

intressenterna. Vad som är den främsta drivkraften till efterföljnad av lagar och på så sätt 

minskade compliance-risker kan däremot inte utläsas. Mycket på grund av att det finns 

väldigt många lagar kopplade till många områden, så som miljö, personal, lagar kring 

rapportering etc. och precis som utläses för hur arbetet med Risk Management ser ut 

gällande olika slags riskkategorier så skiljer sig processen åt bland annat beroende på 

vilken avdelning, produkt eller process som hänförs till den specifika risken. Däremot 

kan det tänkas att efterföljelse av samtliga lagar inte endast är på grund av att exempelvis 

erhålla legitimitet eller att få minskade skadestånd. Produktionschefen i Alfa AB nämnde 

bland annat att en säkrare arbetsplats kan leda till minskad sjukfrånvaro. Även att ökad 

automatisering i produktionen kan exempelvis både bidra till en säkrare arbetsplats och 

ökad effektivitet, vilket då kan ses som en drivkraft att förbättra personalens arbetsplats, 

vilket även är det främsta syftet med lagarna kring detta område. På så sätt kan det inte 

med någon säkerhet sägas att företagen drivs av att arbeta på något specifikt sätt just för 

att minska compliance-riskerna, utan att det gällande särskilda risker faktisk snarare kan 

grunda sig i en effektivitets- och lönsamhetsfråga.  

 

Samtliga företag nämner kort i årsredovisningen att de har specifika certifieringar. Någon 

direkt förmedlning av efterföljnad av lagar tycks inte göras i årsredoviningen. Här sker 

snarare en direkt kommunikation med de intressenter som är av intresse att lagarna följs. 

Det kan snarare utläsas vilka mål som ställs gällande olika områden. Anledningen kan 

tänkas vara att intressenter som exempelvis aktieägare förlitar sig på att företagen följer 

de lagar som finns.  

 

6.2.4 Operativa risker 

Hur? 

Vad som kan utläsas gällande Risk Management i operativ verksamhet är att samtliga 

undersökta bolag genomsyras av ett stort fokus på att mitigera kvalitetsrisker gällande 

produkter, leverantörer och operativa processer. Även arbetsmiljö är en hög prioritet i 
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detta riskarbete. Vidare genomförs bearbetning av operativa risker i alla de undersökta 

bolagen genom nära samarbeten mellan olika parter från olika avdelningar i 

verksamheten. Det är alltså en tvärfunktionell riskbedömning som vanligtvis genomförs 

för att fånga upp väsentliga operativa risker vilket sedan behandlas i respektive avdelning. 

Ytterligare samband som kan urskiljas är att certifieringar främst gällande miljö och 

kvalitet styr hur operativa risker reduceras vilka noggrant granskas regelbundet. Även 

internt framtagna regler och riktlinjer utgör grunden i hur riskerna tas om hand. Det 

framkommer mycket tydligt i samtliga bolag att arbetet med att bearbeta operativa risker 

ingår indirekt i vardagliga rutiner i operativ verksamhet, vilket grundar sig i interna 

riktlinjer som framtagits i sin tur med grund i de certifieringar och kundkrav som finns. 

Trots att ett flertal samband kan utläsas gällande Risk Management i operativ verksamhet 

kan det även utläsas vissa skillnader i hur välstrukturerade rutinerna gällande operativa 

risker bolagen emellan. Exempelvis tenderar de att hanteras mer systematiskt i Alfa AB 

då de bland annar går igenom operativa risker utifrån en genomarbetad mall för riskanalys 

steg för steg. Denna mall innefattar då på ett strukturerat sätt de steg i processen för Risk 

Management som presenteras av Hamilton (1996) och som ingår i  teoretiska ramverk 

såsom COSO och ISO 31000. Att just detta bolag har en så systematisk process för 

operativa risker är något som kan antas bero på att de verkar inom en bransch med kunder 

som ställer krav gällande en sådan process, vilka de andra bolagen inte omfattas av lika 

påtagligt. Därav är dessa strukturerade rutiner i Alfa AB inget som är kopplat till att 

bolaget är noterat på börsen utan mer beroende på den specifika bransch de verkar inom. 

De övriga bolagen går igenom stegen i Risk Management processen, det vill säga 

etablering av referensram, riskbedömning, riskbehandling, uppföljning och granskning 

samt kommunikation och rådgivning på operativ nivå men snarare på ett mer indirekt, 

osystematiskt och outtalat sätt. 

 

Varför? 

De drivkrafter som kan urskiljas i samtliga bolag gällande dess arbete med operativa 

risker är att de grundkrav som ställs från kunder gällande kvalitet i hög grad motiverar 

företagen att hantera sina operativa risker på ett visst sätt. Ytterligare drivkrafter som kan 

urskiljas i arbetet gällande operativa risker kopplade till mer vardagliga aktiviteter i 

bolagen är de krav som finns gällande säkerhet och arbetsmiljö. Något som kan antas 

grunda sig i vad Deegan och Unerman (2011) i legitimitetsteorin framhäver, det vill säga 

att organisationer strävar efter att bli socialt accepterade i avsikt att uppnå legitimitet. Att 
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operativ riskhantering styrs av olika krav utifrån kan även kopplas till vad Clarkson 

(1995) diskuterar utifrån intressentteori gällande att företag tenderar att agera på ett visst 

sätt för att tillfredsställa kraven hos primära intressenter. Det vill säga intressenter som är 

viktiga för verksamhetens fortlevnad, vilket i studerade bolag när det handlar om 

hantering av operativa risker främst verkar vara dess kunder. Det faktum att Alfa AB 

arbetar mer systematiskt med operativa risker än resterande drivs sannolikt av att 

kunderna kräver att de ska ha en mer strukturerad process gällande hantering av operativa 

risker.  

 

Vad som ytterligare kan identifieras är att arbetet ser ut som det gör för att bolagen ska 

uppnå kraven som ställs enligt de kvalitets- och miljömässiga certifieringar de omfattas 

av i den operativa verksamheten. Trots att dessa certifieringar inte är tvingande enligt lag 

driver företagens kunder dem till att ha dessa menar samtliga bolag. Alfa är 

huvudleverantör av större komponenter inom en viss bransch, inom vilken kunderna även 

kräver att bland annat en branschspecifik certifiering ska finnas. Att Alfa och Beta innehar 

certifieringarna ISO14001 och ISO9001 menar de beror på ställda krav från kunderna, 

det vill säga vissa slags kunder kommer inte köpa produkter om dessa certifieringar inte 

finns. En direkt koppling till det som DiMaggio och Powell (1983) inom institutionell 

teori benämner tvingande isomorfism kan därför göras. I Gamma kan snarare tydas att 

det finns ett indirekt krav från både kunder och leverantörer att de ska ha dessa 

certifieringar. Det vill säga det finns inget direkt krav från dessa intressenter, men att det 

snarare förväntas att de ska innehas. I detta fall tycks det snarare kunna handla om en 

anpassning för att bibehålla legitimitet. En koppling kan då i stället göras till DiMaggio 

och Powells (1983) beskrivning av normativ isomorfism. Att företaget innehar 

certifieringarna för att de inte ska uppfattas som annorlunda gentemot andra företag 

eftersom det tycks vara norm för större företag, oavsett bransch att inneha dessa. Genom 

intervjun framkom att Gamma ABs kunder och leverantörer alltså inte ställer direkta krav 

på att de ska ha vissa certifieringar, däremot fanns en uppfattning att krav indirekt ställs 

eftersom flertalet intressenter kan anse att förtroendet för företaget ökar vid innehavande 

av certifieringarna. På så sätt kan legitimitet bibehållas genom att anpassa sig efter 

mängden, vilket DiMaggio och Powell (1983) då förklarar vara anledningen till att företag 

tenderar till att likna varandra på vissa plan.  
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På så sätt kan slutsatsen dras att anledningen till att företagen innehar vissa certifieringar 

är för att öka trovärdigheten utåt mot intressenter. Enligt Deegan och Unerman (2011) 

kan bristande legitimitet bland annat leda till att intressenterna får minskad attraktion till 

företaget. Intressenterna kan ha en mer eller mindre direkt påverkan men det tydliggörs i 

samtliga diskussioner med respondenterna på företagen att det gällande certifieringar 

främst är de, enligt Clarkson (1995), primära intressenterna i form av kunder som ställer 

krav på att de ska inneha dessa. Det är då även här tydligt att det i detta fallet är de primära 

intressenterna som har störst direkt påverkan på de tillvägagångssätt som används för det 

arbete inom Risk Management som styrs av certifieringarna. Det kan alltså vara så att 

bolagen har certifieringar som i sin tur reducerar flertalet operativa risker för att kunderna 

och andra primära intressenter indirekt tvingar dem till detta.  

 

Anledningen att krav gällande hantering av operativa risker såsom kvalitetsrisker inte 

ställs på samma sätt på Gamma AB kan va att de inte tillverkar produkter själva. Det kan 

utläsas att de krav som Alfa och Betas kunder ställer främst handlar om kvalitetsrisker i 

sina produkter. Eftersom Gamma köper in produkter från stora och etablerade 

varumärken kan de till större del förlita sig på dessa och står alltså inte med så mycket 

kvalitetsrisker hänförliga till själva produkterna. Det vill säga att om Gammas kunder i 

andra hand inte är nöjda med själva produkten, är det snarare det tillverkande företaget 

som står med risken att få försämrat rykte. Internt har Gamma därför inte heller samma 

behov av att “skydda” sitt varumärke för att bibehålla legitimitet när det handlar om 

produktkvalitet. Detta kan vara anledningen till att Gammas kunder inte ställer samma 

krav på införandet av några specifika processer gällande operativ riskhantering, mer än 

ett indirekt krav på exempelvis de certifieringar gällande miljö och kvalitetsledning som 

redan finns. Samtidigt som Gammas kunder inte heller har lika stor påverkansgrad då det 

kan tänkas att de enskilda kunderna är mer beroende av Gamma än Gamma är av dem. l 

Risk Management i operativ verksamhet i Gamma AB handlar därför mer om att hantera 

risker exempelvis i dess varulager samt risker gällande arbetsmiljö, personal och kvalitet 

i dess distribution av produkter.  

 

I samtliga företag kan det utläsas att det som driver företagen gällande hantering av 

operativa risker främst är att tillfredsställa kunder. Utöver det syftar arbetet med operativa 

risker också till att säkerställa en god och säker miljö för medarbetare. Det kan även antas 

att det grundar sig i att utföra de operativa processerna så effektivt som möjligt.  
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6.3 Intern förmedling av risker 

Hur? 

Intern förmedling av risker och bolagens förhållningssätt till dessa sker i samtliga 

studerade bolag genom att ständigt genom ledarskap försöka kommunicera ut en 

förståelse till samtliga medarbetare gällande organisationen som helhet och varför de 

arbetar på ett visst sätt. Denna kommunikation förmedlas delvis ut genom bolagens 

strategi som bryts ned i flertalet delmål men även genom policys som är utplacerade på 

flertalet platser i verksamheten för att tydligt visa medarbetarna vad bolaget står för.  Med 

hjälp av dessa strategiska delmål och policys förmedlas alltså företagets kultur och 

därmed indirekt dess förhållningssätt till risk. Det framkommer även att bolagen genom 

att ha en transparent kultur i företaget med mycket öppenhet avdelningar och nivåer 

emellan kan förmedla risktänket och förståelse för de åtgärder och kontroller som behövs 

för att reducera risker. Till viss del sker förmedling även genom interna kanaler såsom 

intranät. Trots sambanden som kan utläsas skiljer sig den interna förmedlingen till viss 

del på detaljnivå, det vill säga att de hjälpmedel för att kommunicera ut till medarbetarna 

anpassas för att passa den verksamhet som bedrivs. 

 

I de fall så en brist, avvikelse eller en riskfylld situation uppstår på lägre nivå sker 

förmedling i första hand i samtliga bolag till respektive avdelningschef som vidare 

förmedlar uppåt i organisationen om risken anses vara av väsentlighet. Ett samband som 

kan urskiljas utifrån  bolagen är att risk är något som mer indirekt förmedlas internt. Detta 

exempelvis genom regelbundna möten dagligen eller månadsvis där kommunikation av 

brister och förbättringsarbeten indirekt innefattar behandling av risker. Förmedling av 

risk och Risk Management internt kan därmed utläsas ske till stor del genom 

organisationens mål på olika nivåer samt dess övergripande strategi som förmedlas 

genom delmål. Samtliga bolag uttrycker att det är av vikt att ett enhetligt tankesätt kring 

risk genomsyrar hela organisationen. Därav är det även viktigt att vid nyförvärv av bolag 

se till att synsättet kring risker och hur risker ska bearbetas kommuniceras även till 

nyförvärvade bolag, vilket sker genom en gradvis kulturanpassning för att se till att även 

dessa bolag har ett bra tillvägagångssätt för att förhålla sig till risker. Generellt förmedlas 

arbetssättet med hjälp  av policys men även genom exempelvis muntlig kommunikation 

där företaget förmedlar hur de arbetar till de förvärvade bolagen. En slutsats av de 

samband som identifierats gällande intern förmedling av risk är alltså att 
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förhållningssättet till risk förmedlas genom att se till att samtliga medarbetare har 

förståelse för verksamheten som helhet. Vidare slutsatsen dras att arbetet med risk är 

något som sällan direkt förmedlas internt genom att uttalat benämna det riskhantering. 

Det förmedlas istället mer indirekt i vardaglig förmedling av strategiska inriktningar, 

fokusområden och förbättringsarbeten via exempelvis regelbundna möten.  

 

Varför? 

Mönstret som kan urskiljas i att samtliga bolag ständigt strävar efter att kommunicera en 

förståelse för verksamheten, strategisk inriktning och mål till samtliga medarbetare och 

därmed indirekt verksamhetens förhållningssätt till risk kan förklaras av det resonemang 

som förs av Sobel och Redding (2012, i Arwinge et al. 2017) gällande att företagets 

risksyn ska förmedlas på ett sätt som gör att hela verksamheten har liknande attityd till 

risk. På så sätt etableras en referensram för risktagande i organisationen som helhet vilken 

i sin tur bör ligga i linje med risksynen hos bolagets ägare. Enligt Arwinge et al. 2017, 

COSO 2017 samt ISO 2018 ska organisationens förhållningssätt gällande risker och dess 

sätt att mitigera risker förtydligas och förmedlas till medarbetarna i syfte att möjliggöra 

ett konsekvent arbete med risk. I studerade bolag kan det däremot urskiljas att risk 

vanligtvis inte diskuteras på ett uttalat sätt, istället förmedlas det indirekt via policys, 

interna riktlinjer och strategiska mål.  

Enligt COSO (2017) är det viktigt att förmedla information gällande risk och Risk 

Management till organisationens samtliga delar. På så sätt är det rimligt att förmedlingen 

av risker samt hur och varför de bör hanteras sker på olika sätt i olika avdelningar och 

nivåer i organisationen, beroende på vad som anses mest lämpliga för att generera värde 

till verksamheten. 

 

6.4 Extern förmedling av risker och riskhantering 

Hur? 

Samtliga bolag kommunicerar mer eller mindre ut sitt arbete kring risker och hantering 

av dessa till intressenter på något sätt, vilket Arwinge at al. (2017) menar på är viktig 

information för intressenterna att inkludera vid beslut. Alfa och Betas kunder ställer som 

tidigare beskrivit högre krav de delar av Risk Management-processen som de påverkas 

av. Då kunderna vanligtvis kommer ut och granskar dessa delar av processen sker på så 

sätt en direkt förmedling till dessa kunder hur de arbete med Risk Management de finner 

av intresse utförs. Samtliga företag tycks mer eller mindre se årsredovisningen som ett 
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sätt att marknadsföra sig utåt mot intressenter genom att påvisa att de är medvetna om 

risker de ställs inför och att de arbetar med dessa. Hänsyn tas till vad betydande 

intressenter är intresserade av att veta, varvid beslut tas om vad gällande risk och arbetet 

kring dessa som ska beskrivas i årsredovisningen. Samtliga företag beskriver marknaden 

och de framtidsutsikter som ses och kan tänkas påverka företaget på något sätt. I Alfas 

fall sker förutom detta inte någon betydlig rapportering utöver vad som regelmässigt 

krävs. I Beta och Gamma görs en lite mer utförlig beskrivning kring olika sorters risker 

och hur dessa bearbetas. De intressenter bolagen tycks mena vara mest intresserade av att 

ta emot information kring företagens arbete med Risk Management kan utläsas vara 

kunder, ägare och potentiella ägare då det är dessa intressenter störst fokus tycks ligga på 

vid beslut om hur och vad som ska förmedlas utåt. I vissa fall kan även förmedling till 

leverantörer vara viktigt. 

 

Varför? 

Anledningen till att kunder, ägare och potentiella ägare tycks tas mest hänsyn till i den 

externa förmedlingen av risker beror troligtvis på att det är dessa intressenter som har 

mest behov av informationen då de är finansiellt involverade med bolaget och därför 

ställer högre krav på insyn.  

 

Vikten som läggs på förmedling av risker i årsredovisningen tycks till stor del bero på 

ägarförhållanden i bolaget. Att kunder utför granskningar hos Alfa och Beta  innebär 

alltså att dessa direkt får en mer ingående blick över de delar av Risk Management-

processen som i högsta grad berör dem och på så sätt inte har väldigt stort behov av att ta 

emot information kring företagets hantering av risker på ett noggrannare plan. Med tanke 

på ägarstrukturen i Alfa där de 10 största ägarna sitter med 95% av rösterna, flertalet av 

dem sitter i styrelsen och även annars blir tillgodosedda med information de efterfrågar, 

finns inget större behov av en djupare förklaring kring risker och Risk Management i 

årsredovisningen. Beta å andra sidan har till största delen mindre ägare vilka inte 

kontinuerligt upprätthålls med information kring interna processer och detta är på så sätt 

troligtvis anledningen till att en lite mer detaljerad beskrivning behövs göras i 

årsredovisningen, även om deras kunder precis som Alfa ofta utför kontroller. Varken 

Gammas kunder eller leverantörer ställer liknande krav på interna processer som Alfas 

och Betas kunder gör. Samtidigt är ägarstrukturen hos Gamma inte lika tydlig då det finns 

flertalet både större och mindre ägare, vilka är både institutionella, enskilda och företag. 
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På så sätt kan det tänkas att Gamma har behov att förmedla ut arbete kring sin risk och 

hur denna hanteras främst till ägare och potentiella ägare men även till kunder och 

leverantörer för att skapa legitimitet och på så vis en trovärdighet mot dem. Oavsett om 

substantiella eller symboliska tekniker används för att generera legitimitet (Ashforth & 

Gibbs, 1990) är det viktigt att genom förmedling visa att organisationen är förenlig med 

samhällets förväntningar för att uppnå legitimitet (Deegan & Unerman, 2011). Därför kan 

det tänkas att företagen väljer att anpassa sin förmedling av risk efter vad intressenterna 

efterfrågar. Det är dock tydligt att det återigen främst är de kunder som Clarkson (1995) 

benämner primära som är av högst prioritering. Vilket då även ligger i linje med att störst 

hänsyn tas till de intressenter som är viktigast för företagets överlevnad och därför är de 

intressenter med störst makt över företaget som Gray et al., (1996) Bailey et al. (2000) 

samt Buhr (2002) förespråkar. I detta fallet kan även sekundära intressenter till viss del 

inkluderas, främst för att genom årsredovisningen öka attraktionen för potentiella 

aktieägare. På så sätt innebär det att intressenter i olika grad kan påverka hur och vad för 

information kring företagets risker och  arbete med Risk Management som förmedlas till 

dem. Det som främst driver företagen till hur och vad som ska förmedlas externt verkar 

alltså vara primära intressenter. Vilka intressenter som är av störst vikt att förmedla 

information till beror sedan bland annat på ägarförhållande och relation till exempelvis 

kunder och leverantörer. Det vill säga hur beroende företaget är av en viss kund eller 

leverantör, vem som står med risken om något faktiskt skulle hända och vilken insyn 

dessa intressenter har i företaget. Sammantaget kan sägas att den externa förmedlingen 

gällande risk självklart beror på vad som krävs enligt lag men förutom det vad 

intressenterna efterfrågar och hur stort behovet är att tillgodose dem med den information 

de vill ha. 

 

CFO i  Beta menar även på att vad som redovisas i årsredovisningen kan vara 

branschspecifikt, det vill säga om ett företag redovisar kring en viss sak, kan andra 

indirekt tvingas att också göra det för att inte förlora legitimitet, varför vilka risker som 

redovisas i årsredovisningen direkt kan kopplas till institutionell teori och ge en förklaring 

till varför vissa bolag inom samma område kan drivas till att redovisa kring risk på ett 

enhetligt sätt (Deegan & Unerman, 2011). Hur mycket anpassning som behöver göras 

efter konkurrenter kan dock delvis även kopplas till ägarstrukturen och av vilken vikt 

presenterad information i årsredovisningen kan tänkas ha.  
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6.5 Vikten av Risk Management 

Respondenterna är eniga om att medvetenhet kring risker ökat och kraven som ställs på 

bolagen att hantera dessa har tilltagit. De uttrycker att riskerna nödvändigtvis inte blivit 

fler över tiden men att de förändrats i sin karaktär. De kriser i finansvärlden som skett 

anses av CFO i Gamma AB bland annat vara en av anledningarna till att regler och krav 

stramats åt för att minska risken att misstag återupprepas, vilket styrks av Power (2007a).  

 

Samtliga respondenter tycks vara eniga om att några av de krav som ställs gällande Risk 

Management lett till aktiviteter som mer eller mindre anses onödiga. Det vill säga att 

exempelvis vissa kontroller implementeras för att det förväntas av företagen och inte för 

att det faktiskt leder till en förbättrad verksamhet. Följaktligen kan i vissa fall införda 

kontroller eller aktiviteter faktiskt minska effektiviteten och innebära att kostnaden 

överstiger nyttan. Däremot kan en åtgärd som företaget kan tycka vara onödig värderas 

högt av intressenten i fråga, och genom att uppfylla ställda krav och önskemål kan 

intressenternas nöjdhet och på så sätt värdeskapandet öka. En stark anknytning ses på så 

sätt till intressentteorin och intressenternas möjlighet att ställa krav som påverkar hur 

företaget verkar (Deegan & Unerman, 2011).  

 

Däremot är samtliga även överens om att de yttre krav som ställs från intressenter faktiskt 

förbättrat verksamheten i helhet och bidragit till en större medvetenhet kring befintliga 

risker i verksamheten samt en ökad noggrannhet och bättre ordning. I takt med de 

förbättringar som sker ställer däremot intressenter ständigt högre krav och därför kan det 

diskuteras huruvida den relativa nöjdheten och värdeskapandet gentemot dessa faktiskt 

förbättrats. Om ställda krav inte uppfyllts hade intressenters nöjdhet troligtvis minskat 

vilket i sin tur även kunnat leda till att företagen inte blivit tillräckligt konkurrenskraftiga. 

Å andra sidan kan det då ifrågasättas om intressenternas nöjdhet faktiskt ökat eller om 

företagens ständiga driv att förbättras och uppfylla ökade krav på deras arbete med Risk 

Management snarare endast lett till en bibehållen konkurrenskraft och legitimitet.  
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7 Slutsats 

______________________________________________________________________ 

I slutsatsen presenteras de mönster som identifierats genom analys av de tre bolagen 

kring hur arbetssättet med Risk Management ser ut samt vilka drivkrafter som kan 

urskiljas ligga bakom Risk Management och varför arbetssättet kan tänkas se ut på ett 

visst sätt. Även kritik till studien samt förslag till vidare forskning presenteras.  

 

Syftet med denna studie var att bidra med en analys kring hur Risk Management-

processen ser ut i svenska börsnoterade bolag, vilka drivkrafter som ligger bakom arbetet 

med Risk Management och på så sätt förklara varför arbetssättet ser ut på ett visst sätt. 

Ambitionen var vidare att uppnå förståelse kring om, och isåfall på vilket sätt, relationen 

mellan bolagen och dess intressenter påverkar arbetet med Risk Management. Intentionen 

är då att generera en ökad medvetenhet men även ett ifrågasättande kring Risk 

Management och dess tillämpning.  

 

Arwinge och Olve (2012) samt Power (2004) diskuterar anledningen till det ökade 

fokuset på risk i samhället. Det vill säga om det är tilltagande risker som ligger till grund 

för ökat fokus på Risk Management eller om det grundar sig i en försiktighet och ökad 

medvetenhet kring risk. Renn (2008) resonerar kring om Risk Management grundar sig i 

att internt förbättras genom att förhålla sig till risker på ett bra sätt eller om Risk 

Management mer utgör en trend bland företag. Samtidigt menar flertalet forskare att det 

för samtliga företag är viktigt att ha kännedom kring risker och hur dessa bör hanteras, 

bland annat Arwinge et al. (2017), Smith och Fischbacher (2009) samt Jankensgård 

(2011). Börsnoterade bolag kan uppleva ett större externt tryck till följd av att de 

vanligtvis har ett större antal intressenter än ett bolag som inte är noterat på börsen och 

på så sätt upplever större krav på bland annat en transparent riskhantering. Utifrån detta 

ifrågasattes vad som är drivkrafterna bakom börsnoterade bolags arbete med Risk 

Management och vilka motiv som ligger bakom att arbetet med Risk Management 

utformas på ett visst sätt.  

 

I studiens analys har ett mönster identifierats i studerade börsnoterade bolag att Risk 

Management tenderar att utgöra en process som ständigt pågår där det i vissa fall sker 

mer uttalat och strukturerat och i andra fall sker det snarare indirekt genom vardagliga 
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rutiner. Hur Risk Management-processen ser ut beror delvis på vad det är för slags risk, 

var den uppkommer i bolaget och vems ansvar det är att hantera den. Huvudsakligen 

bearbetas risker på den avdelningen där de faktiskt uppstår. Arbetssättet beror även på 

riskens väsentlighet och finansiella påverkan på bolaget det vill säga att beslut kring risker 

av större finansiell påverkan tenderar att tas på högre nivå i bolaget. Vad som även kan 

urskiljas gällande hur risker bearbetas är att tillvägagångssättet som används beror på vad 

som anses bidra till mest effektivitet och värdeskapande för företaget.  

 

Vad som kan utläsas är att ägarna utgör en drivkraft till hur bolagens förhåller sig till risk. 

En slutsats som kan dras är att den påverkan som sker från företagets ägare sker främst 

vid beslut gällande strategi och den förmedling av risker som sker utåt. Detta stämmer 

överens med det Deegan och Unerman (2011) framhäver i intressentteorin gällande att 

intressenters krav mer eller mindre tvingar företagen att agera på ett visst sätt. Om 

påverkan sker direkt eller indirekt beror däremot på hur ägarstrukturen ser ut, det vill säga 

att den påverkansgrad ägarna har på företaget beror på relationen parterna emellan. Då 

företagets ägare till största delen består av ett fåtal personer har dessa enskilt givetvis en 

större påverkansgrad och har därmed större möjlighet till en direkt påverkan genom att 

ställa specifika krav. Beroende på hur stor hänsyn som måste tas till mindre aktieägare 

beror alltså på hur stor andel av rösterna dessa har gemensamt, även gällande hur 

förmedlingen av risker och hur dessa hanteras sker. På så sätt måste hänsyn tas vid 

förmedling av risker så att detta sker på det sätt som bibehålller företagets legitimitet på 

bästa sätt vilket även Lindblom (1993, se Deegan och Unerman, 2011, s. 333) beskriver. 

Mindre ägare tycks inte finna lika stort intresse av specifika processer för hur risker 

hanteras. Ägare är alltså direkt eller indirekt främst involverade i strategiska beslut av 

större art som har stor påverkan på företaget. Däremot finns sedan en förväntan om att 

strategin ska uppnås, men de strategiska riskerna som uppkommer och hur dessa hanteras 

tycks däremot inte ägarna ha någon större involvering i utan det är upp till företagets 

ledning att hantera dessa genom att sätta upp mål som sedan fördelas ner i delmål i 

företaget för att uppnå strategin. Strategiska risker är något som diskuteras och bearbetas 

löpande på ledningsnivå utifrån en ständig bedömning av vad som sker på marknaden och 

hur företaget behöver förhålla sig till detta.  

 

Även den förmedling av risker och hur dessa hanteras som sker gentemot kunder beror 

på relationen till dessa. Den förmedling som sker gentemot kunder gäller främst de 
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operativa riskerna eftersom dessa till större del har en direkt påverkan på den verksamhet 

kunderna bedriver. Alltså har dessa intressenter i vissa fall en direkt möjlighet att faktiskt 

påverka hur Risk-Management processen ser ut vilket stämmer överens med 

positivistiska förgreningen av intressentteorin gällande att företag tar större hänsyn till 

intressenter av stor vikt för dess fortlevnad (Gray et al., 1996; Bailey, Harte & Sugden, 

2000; Buhr, 2002). Vare sig det exempelvis gäller kvalitet på produkter eller risk om att 

fel varor levereras. Processen för arbetet med operativa risker tenderar att ingå i 

vardagliga aktiviteter på operativ nivå och styrs främst av olika typer av certifieringar, 

vilka företagets kunder och omgivning förväntar sig att de ska ha. På så sätt innehas 

certifieringar främst för att uppnå legitimitet och på så sätt skapa ett gott rykte samt uppnå 

ett förtroende gentemot intressenter. Oavsett om det ställs direkta krav eller endast 

förväntningar på om dessa certifieringar ska innehas dras en direkt koppling till 

institutionell teori isomorfism (Deegan och Unerman, 2011). Hur stor påverkan kunder 

har på arbetet med de operativa riskerna beror delvis på deras relation med företaget, det 

vill säga hur stor relativ påverkan de har möjlighet att göra. Kunder ställer även högre 

specifika krav på hanteringen av operativa risker beroende på i vilken grad leverantörens 

hantering av dessa påverkar dem eller deras verksamhet.  

 

Både ägare och kunder, men även övriga intressenter vill kunna ta del av finansiell 

ställning för att säkerställa att företaget kan fullfölja sina åtaganden och ge en god 

avkastning. Då ett flertal intressenter finner intresse i företagets finansiella ställning måste 

finansiella risker beaktas i samtliga beslut som tas. Hur finansiella risker hanteras styrs i 

hög grad av interna policys, huvudsakligen framtagna med lagar som grund men även det 

behov som finns för att säkerställa att hantering av finansiella risker görs för att gynna 

företaget på bästa sätt och att beslut tas i linje med företagets strategi. Att hantering av 

finansiella risker i hög grad styrs av policys huvudsakligen framtagna baserat på lagkrav 

resulterar i att företagen tenderar att likna varaandra på grund av tvingande isomorfism 

(DiMaggio & Powell, 1987). Intressenter ställer även krav på att företaget ska vara 

compliant. I likhet med både de finansiella och strategiska riskerna tycks det inte finnas 

någon intressent som specifikt är intresserad av hur hanteringen av dessa risker sker, utan 

förväntning ställs snarare på att den sker.  

 

Slutsatsen som kan dras är att företag utsätts och drivs av externt tryck från flera 

intressenter i sitt arbete med Risk Management. Både de prämära intressenter som faktiskt 



  
 

108 

är involverade i transaktioner med företaget och de sekundära intressenter som företaget 

på ett eller annat sätt har inverkan på eller som har en inverkan på företaget (Clarkson, 

1995). Den direkta påverkan som sker av intressenter kommer däremot främst från kunder 

och gäller Risk Management-processen för operativa risker. Detta för att det är dessa 

intressenter som i störst grad faktisk påverkas av hur deras leverantörer hanterar dessa 

risker. Övriga intressenter ställer huvudsakligen krav på att risker ska hanteras och att 

företaget är medvetna om sina risker men har däremot inte lika specifika krav på hur detta 

ska ske. Att denna medvetenhet finns presenteras främst i årsredovisningen, troligtvis för 

att bibehålla legitimitet. Då kunderna ses som en viktig intressent för företagets fortlevnad 

är det på så sätt viktigt att ta hänsyn till deras grundläggande krav för att uppnå 

konkurrenskraft. Det kan även utläsas att det i arbetet med risk finns ett bakomliggande 

fokus på lönsamhet och att tillgodose ägarnas krav. För att göra detta krävs ett flertal 

metoder, både för förbättrade interna processer och för att tillfredsställa andra intressenter 

som på något sätt har en påverkan på företagets möjlighet att uppnå sina mål och sin 

strategi. För att bibehålla sin konkurrenskraft ställs krav på ständig förbättring. Ställda 

krav ökar däremot i takt med denna förbättring vilket resulterat i att företag drivits mot 

en betydligt större medvetenhet kring sina risker eftersom de genom att förbättra 

hanteringen av dessa kan förbättra verksamheten. På så sätt ifrågasätts om det relativa 

värdeskapandet gentemot intressenter faktiskt ökat i takt med att fokus på Risk 

Management blivit större eller om det faktiskt snarare handlar om ett verktyg för att ens 

kunna konkurrera. Intressenternas ställda krav yttrar sig bland annat genom ökade krav 

på transparens vilket då drivit företagen till en mer medveten riskhantering. Detta på 

grund av ställda krav på att kunna visa utåt hur de arbetar och kunna försvara de beslut 

som tas. På så vis kan en koppling dras till den diskussion som Arwinge och Olve (2012) 

samt Power (2004) kring anledningen till ökat fokus på risk och att det snarare tycks vara 

så att de krav på ständig förbättring har tvingat fram en ökad medvetenheten kring risk 

för företag, snarare än att riskerna i sig faktiskt ökat.   

 

Även om företag noterade på börsen kan tänkas ha ett större antal intressenter som bland 

annat ställer krav på hög transparens kan emellertid ingen definitiv slutsats dras huruvida 

Risk Management-processen ser ut på ett viss sätt just för att bolagen är börsnoterade 

eller ej.    
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7.1 Kritik till studien 

Kritik till denna studie riktas främst till tillvägagångssättet för insamling av empirisk data. 

Här skulle det kunna tänkas att en bättre generalisering för börsnoterade bolag hade 

kunnat uppnås om fler företag inkluderats i studien. Detta hade däremot minskat 

möjligheten att göra djupgående analyser och en mer övergripande bild av Risk 

Management hade istället uppnåtts. En alternativ metod hade därför kunnat utgöras av ett 

fåtal djupgående intervjuer på ett mindre antal bolag hade kunnat genomföras för att sedan 

kompletteras med enkäter av mer övergripande karaktär till ett större antal bolag. Detta 

hade på så sätt breddat studien men samtidigt givit möjlighet till den djupgående analys 

som krävdes för att besvara frågeställningen och uppnå syftet. Ytterligare kritik riktas 

gällande att en intervju på ett av företaget föll bort på grund av att önskad respondent på 

operativ nivå tyvärr inte hade möjlighet att ställa upp på intervju. Något som kan tänkas 

till viss del kan ha resulterat i att det empiriska materialet från detta företag inte utgöra 

samma bredd som resterande. 

 

7.2 Förslag till vidare forskning 

Vidare forskning hade kunnat utgöras av en liknande studie på bolag som ej är noterade 

på börsen. Detta i syfte att analysera om resultaten för denna studie är applicerbara även 

på icke noterade bolag och alltså inte beror på en notering. Det hade även varit intressant 

att i fortsatt forskning studera om tillämpning av Risk Management beror på ett företags 

storlek snarare än en börsnotering. En komparativ skulle därför kunna göras mellan större 

och mindre företag oavsett om de är noterade på börsen eller inte.  

 

En liknande men mer djupgående studie skulle kunna göras genom att endast fokusera på 

risker av ett visst slag, exempelvis en viss riskkategori. Detta för att på detaljnivå 

undersöka tillvägagångssätt för Risk Management och på så sätt utföra en analys över hur 

och varför risk Management tillämpas på ett specifikt område i en verksamhet. Vilket 

främst hade varit av betydelse för ett enskilt fallföretag för att öka medvetenheten 

gällande varför och på vilket sätt de faktiskt hanterar sina risker. 

 

Det skulle även vara intressant att jämföra vinstdrivande bolag med icke-vinstdrivande 

bolag då det kan tänka sig att drivkrafterna till att arbeta med Risk Management och 
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möjligtvis anledningen till att arbetssättet ser ut som det gör hade skilt sig åt mellan dessa 

olika typer av företag.  
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Bilagor 

Bilaga A Företagsförfrågan 

 

Hej, 

 

Vi är två studenter från Civilekonomprogrammet på Linnéuniversitetet i Växjö som läser 

fjärde året med inriktning ekonomistyrning. Vi skriver just nu vår magisteruppsats och 

skulle uppskatta er hjälp för insamling av empiriskt material. Studien avser ämnet Risk 

Management vilken på grund av en snabbt föränderlig omvärld (globalisering, teknisk 

utveckling, hårdare krav och regler) blivit allt mer väsentligt inom företagsekonomin. Vår 

uppsats syftar därav till att undersöka hur och varför svenska börsnoterade bolag arbetar 

med risk i praktiken. 

 

Vad vi menar med Risk Management är generellt arbetsprocessen för att identifiera risker 

som påverkar verksamheten samt hur dessa analyseras, hanteras och följs upp. Därför 

önskar vi att komma i kontakt med någon/ några personer på företaget som på ett eller 

annat sätt arbetar inom detta område. Alternativt någon i ledningen. 

 

Varför vi har valt att vända oss till just Er på ___________ beror på att vi tycker att ni 

verkar vara ett mycket intressant företag som dessutom värdesätter socialt ansvar och 

hållbarhet. 

 

Insamling av information förväntas ske genom två till tre intervjuer. Tidsåtgång för första 

intervjun beräknas vara cirka en och en halv timme. Övriga intervjuer är alternativa och 

av kompletterande art och beräknas därför fordra en mindre tidsåtgång. Företaget kommer 

att vara anonymt i studien. 

 

Hoppas vår förfrågan väckt intresse och att ni vill ställa upp på detta. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Josefine Åberg & Linn Persson 

 

Civilekonomprogrammet vid Linnéuniversitetet 

Kontakt 

Telefon: 0738555989 

Mail: ja223dd@student.lnu.se 
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II 

Bilaga B Intervjuguide konsultbolag 

 

• En generell bild är att riskmiljön blir allt mer komplex vilket resulterat i att 

diskussionen kring risk och riskhantering. Hur aktivt skulle du beskriva att företag 

arbetar med riskhantering idag? 

 

• Anser du att det är vanligt bland företag att använda etablerade ramverk och 

modeller för riskhantering?  

 

• Kan det utläsas stora skillnader i riskhanteringen beroende på vilken 

branschtillhörighet företaget har? Skiftar förslagsvis fokus mellan olika typer av 

risker beroende på företagets branschtillhörighet? 

 

• På vilket sätt har företagets storlek betydelse när det kommer till riskhantering? 

 

• Vad är din bild av hur riskhantering ansvarsfördelas i företagen? 

  

• Hur välfungerande anser du att företagens arbete med riskhantering vanligtvis är? 

Är det vanligt förekommande att företag brister i sin riskhantering? I så fall, vad 

kan detta kopplas till? Och vilka är de största bristerna i så fall?  

 

• Tror du att själva riskerna som företag utsätts för har ökat, eller är det främst 

behovet av att externt förmedla hur den strategiska riskhanteringen styrs som 

ökat?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

III 

Bilaga C Intervjuguide företag - CFO  

 

Synen på risk 

• Anses risk främst vara något negativt som måste reduceras? 

 

Kategorisering av risk 

• Gör ni någon kategorisering av företagets risker? 

• Vilka kategoriseringar används i så fall? 

 

Processen för Risk Management 

• Används någon typ av strukturerat ramverk för riskhantering i företaget? 

• Tar ni in någon extern part som hjälper till med riskhanteringen? 

• Har ni någon/några som arbetar regelbundet med riskhantering? Har ni 

exempelvis någon specifik avdelning som huvudsakligen arbetar med risk? 

• Hur går ni tillväga för att fånga både makro- och mikroekonomiska förändringar 

som kan innebära risker för företaget? 

• Hur skiljer sig riskhanteringen åt mellan; 

-Finansiella risker 

-Strategiska risker (risker kopplade till strategiska beslut) 

-Operativa risker (risker kopplade till interna processer) 

• Hur fördelas ansvaret för respektive riskkategori? 

• Hur kontrolleras det att aktuella lagar och regler följs? 

• Vägs företagets rykte in i arbetet med riskhanteringen? Isåfall på vilket sätt? 

 

Förmedling av synen på risk 

• Hur förmedlas synen på risker och riskhantering inom organisationen? 

Exempelvis gällande vilka risker ni är villiga att ta eller inte. 

• Vid nyförvärv till koncernen, anser ni det viktigt att samtliga medarbetare har 

samma attityd till risk? Hur går ni i så fall tillväga? 

• Hur jobbar ni för att förmedla risker till medarbetarna och hur förmedlar ni varför 

specifika risker är viktiga att förhindra? 

• Hur gör ni för att motivera medarbetarna till riskhanteringen? 

 

 



  
 

IV 

Identifiering av risk 

• Hur går ni praktiskt tillväga för att identifiera risker? (Utifrån olika riskkategorier) 

• Vad baseras informationen på vid identifiering och värdering av risker, det vill 

säga hur får ni fram en helhetsbild av samtliga risker i organisationen? 

• Vilka parter är inblandade i denna identifiering, görs identifieringen exempelvis 

på olika nivåer i företaget? 

 

Riskanalys och riskvärdering 

• När riskerna har identifierats, hur tar ni beslut om vilka slags risker och mängden 

av dessa ni är villiga att ta? 

• Har ni något specifikt system för hur olika risker ska prioriteras? 

• Hur tas beslut kring vilka risker som ska åtgärdas? 

• Hur gör ni praktiskt avvägning och beräkning av kostnader som kan uppstå till 

följd av att riskhändelser inträffar? 

• Hur beräknas de kostnader hänförliga till att förhindra dem? 

 

Uppföljning och granskning av risker och riskhanteringssystemet 

• Finns det dokumenterat vilka risker och kontroller som finns? Hur används dessa 

dokument i så fall? 

• Isåfall dokumenteras samtliga risker eller endast de mest väsentliga? 

• Hur följs risker och kontroller upp? 

• Hur följer ni upp om det finns avvikelser eller brister i de kontroller som görs? 

• Utvärderas riskhanteringen som görs? Det vill säga, ser ni över vilka brister som 

finns i företagets process för riskhantering? 

• Hur följs det upp om kunder, leverantörer mm tex följer policies och riktlinjer? 

Förslagsvis riktlinjer gällande etik och hållbarhet. 

 

Rapportering av risker 

• Hur väljer ni ut vilka risker som är “väsentliga” och ska rapporteras i 

årsredovisningen? 

• Rapporterar ni ytterligare risker än vad som är tvunget enligt lag? Av vilken 

anledning i så fall? 

• Vad bygger beslut på om vilka risker som ska förmedlas utåt? 

• Hur görs avvägningen för hur mycket som förmedlas ut mot intressenter? 
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• Använder ni något annat än årsredovisningen för att förmedla ut hur ni hanterar 

risker? Hemsida, media mm?  

• Hur fångar ni upp vad intressenterna efterfrågar gällande vilken information de 

önskar ta del av gällande risker och riskhanteringen? 

 

Generella avslutande frågor kring riskhantering 

• Anser du att arbetet med riskhantering ökat under de senaste åren, både för er men 

även för företag generellt? I så fall, vad tror du är den främsta anledningen till 

detta? 

• Tror du att samtliga delar inom riskhanteringen krävs för intern förbättring? eller 

att några endast införts på grund av ställda krav? 
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Bilaga D Intervjuguide - operativ nivå 

Synen på risk 

• Anses risk främst vara något negativt som måste reduceras? 

 

Kategorisering av risk 

• Görs någon kategorisering av de risker ni arbetar med? 

• Vilka kategoriseringar används i så fall? 

• Hur skiljer sig i så fall riskhanteringen åt mellan de olika riskerna? 

• Hur fördelas ansvaret för respektive riskkategori? 

 

Riskhanteringsprocessen 

• Används någon typ av internt ramverk för riskhantering? 

• Tar ni hjälp av någon extern part med riskhanteringen? 

• Har ni någon/några som arbetar regelbundet med riskhantering? Har ni 

exempelvis någon specifik avdelning som huvudsakligen arbetar med risk? 

• Hur kontrolleras det att aktuella lagar och regler följs? 

 

Förmedling av synen på risk 

• Hur förmedlas synen på risker och riskhantering inom organisationen? 

Exempelvis gällande vilka risker ni är villiga att ta eller inte. 

• Hur jobbar ni för att förmedla risker till medarbetarna och hur förmedlar ni varför 

specifika risker är viktiga att förhindra? 

• Hur gör ni för att motivera medarbetarna till riskhanteringen? 

 

Identifiering av risk 

• Hur går ni praktiskt tillväga för att identifiera risker? (Utifrån olika riskkategorier) 

• Vilka parter är inblandade vid identifiering? 

 

Riskanalys och riskvärdering 

• När riskerna har identifierats, hur tar ni beslut om vilka slags risker och mängden 

av dessa ni är villiga att ta? 

• Har ni något specifikt system för hur olika risker ska värderas och prioriteras? 

• Vilka parter är inblandade vid värdering? 

• Hur tas beslut kring vilka risker som ska åtgärdas? 
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• Hur gör ni praktiskt avvägning och beräkning av kostnader som kan uppstå till 

följd av att riskhändelser inträffar? 

 

Uppföljning och granskning av risker och riskhanteringssystemet 

• Finns det dokumenterat vilka risker och kontroller som finns? Hur används dessa 

dokument i så fall? 

• Hur följs risker och kontroller upp? 

• Hur följer ni upp om det finns avvikelser eller brister i de kontroller som görs? 

• Utvärderas riskhanteringen som görs? Det vill säga, ser ni över vilka brister som 

finns i företagets process för riskhantering? 

• Granskar ni leverantörer och deras arbete med riskhantering på något sätt? 

 

Generella avslutande frågor kring riskhantering 

• Anser du att arbetet med riskhantering ökat under de senaste åren? I så fall, vad 

tror du är den främsta anledningen till detta? 

• Tror du att samtliga delar inom riskhanteringen krävs för intern förbättring? eller 

att några endast införts på grund av ställda krav? 

• Kan du i så fall ge några sådana förslag? 
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