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Sammanfattning 
 

Titel: Risk Management – Då och nu; Studie av företags riskhantering efter 

finanskrisen 2007-2010. 

 

Författare: Johan Borg  

 

Kurs: Företagsekonomi III – 15HP 

 

Institution: Ekonomihögskolan, Kalmar 

 

Handledare: Tom S. Karlsson , univ.lektor. Företagsekonomi  

 

Syfte: Studien syftar till att belysa finanskrisens reella påverkan på företagens 

finansiella riskhantering. Läsaren ska också få en ökad förståelse för hur ett mindre 

antal svenska företag hanterar sin finansiella risk och hur denna hantering måhända har 

förändrats. 

 

Metod: I denna uppsats har det valts att användas en kvalitativ metod. Insamling av 

empirisk data har skett genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer för på ett 

tydligare sätt redogöra för problematiken inom ämnet. Under denna uppsats har det 

valts att arbetas utifrån en abduktiv metod där både induktiv och deduktiv metod 

använts.  

 

Resultat: I denna studie har jag kommit fram till att företag både i Kalmar, Emmaboda 

och Borås inte i någon större utsträckning påverkats av den finansiella krisen som rådde 

mellan 2007-2010. Det som har skett i två av företagen är en ökad intern kontroll och 

ökad krav vad gäller kontroll av kontroller för att på så vis minimera risk för företagets 

intressenter. Således har en viss påverkan skett som följd av finanskrisen och arbetet 

med riskhantering för ett urval av företag i Sverige.  

 

Respondenternas inställning till finanskrisens 2007-2010 påverkan har varit att de inte 

har förändrat sitt dagliga arbete nämnvärt som följd av krisen.   

 

Nyckelord 
Risk, Riskhantering, Risk Management, finanskris, finanskris påverkan, intern kontroll 
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1 Inledning 

Under inledningskapitlet tas bakgrunden kring finanskrisen upp och diskuteras, dels 

utifrån ett globalt perspektiv men också utifrån ett svenskt perspektiv. Denna 

redogörelse mynnar ut i en bakgrundsredogörelse för riskhantering. Bakgrunden leder 

vidare till en problemdiskussion som lyfter fram argument för studien. Detta leder 

vidare till syfte samt frågeställning och sist en redogörelse för de avgränsningar som 

gjorts.   

 

1.1 Bakgrund  

Under bakgrund kommer först den finansiella krisen 2007-2010 förklaras, dels utifrån 

ett svenskt perspektiv, men också utifrån globalt perspektiv med fokus på den 

amerikanska marknaden. Detta då det var på den amerikanska marknaden den initiala 

kollapsen skedde under hösten 2008.  

 

1.1.1 Finanskrisen ur ett globalt perspektiv  

Finanskrisen drabbade hela världen, men det var på den amerikanska finansmarknaden 

som den uppstod och epicentrum för den finansiella härdsmältan var där, mellan 2007-

2010. Därför är det av relevans att förtydliga , var ”krisen” kom ifrån. Det är vidare så 

att från det globala perspektivet kan vi förstå den påverkan som krisen haft på global 

nivå genom att först se var och varför krisen uppstod. Den globala påverkan som krisen 

kom att få påverkande inte bara USA utan även stora delar av världen, och även 

Sverige. Därför är ursprunget till finanskrisen 2007-2010 av relevans för bakgrunden.   

 

Finanskrisen i USA kulminerade under perioden 2007-2010 men den händelse som 

oftast förknippas med det absoluta utbrottet är då storbanken Lehman Brothers går i 

konkurrs den 15 september 2008. I efterspelet av finanskrisen som följde tillsatte den 

amerikanska kongressen en utredning under 2011. En utredning som hade i uppgift att 

undersöka och utröna orsakerna till hur denna kris kunnat uppstå. Man ville finna, och 

ta lärdom av, de svagheter som finanssystemet visat sig ha (Krugman, 2009).
1
 Krugman 

                                                
1
 Paul Krugman tilldelades ekonomipriset i Alfreds Nobels minne år 2009 för sin bok Krisen; Orsaker, 

verkan, åtgärder för sin analys av handelsmönster och lokalisering av ekonomisk aktivitet. Krugman har 

sedan 2008 varit en framstående kommentator vad gäller ekonomipolitiska och globaliseringspolitiska 

frågor världen över.  



-Borg- 

 

2 

beskriver den situationen som beslutsfattare, både i de politiska och de finansiella 

styrskikten, försatt sig i på grund av det tekniskt mycket komplicerade finansiella 

system med detta citat nedan: 

 

”We have involved ourselves in a colossal muddle, having blundered in the control of a 

delicate machine, the working of which we do not understand” 

 - John Maynard Keynes, The Great Slump of 1930 (Krugman, Paul; 2009, sid 190). 

 

I januari 2011 publicerades en rapport som följd av undersökningen som tillsatts på 

direkt begäran från den amerikanska staten. Denna undersökning och rapport kom att 

kallas ”The Financial Crisis Inquiry Report”. Denna rapport kom som ett svar på många 

frågor som uppstått i samband med finanskrisen. The Financial Crisis Inquiry Report 

anger ett flertal punkter som ansågs vara de avgörande orsakerna kring hur finanskrisen 

kunnat uppstå, på den amerikanska marknaden. Den första anledningen till krisen anses 

i rapporten vara den avreglering av finanssektorn som skett sedan den tidigare 

finansiella kris som slog till mot marknaden i främst USA men också övriga delar av 

värden under 1970-talet, OPEC-krisen. Denna kris under 1970-talet bidrog till att 

många länder stramade åt och reglerade sina finansmarknader. Även senare under 1990-

talet drabbades länder i Europa av finansiella kriser. Då i synnerhet Sverige. Under de år 

som hann passera skedde dock successiva globala avregleringar för bank och 

finansinstitut runt om på världsmarknaden (The Financial Crisis Inquiry Report, 2011). 

Krugman (2009) resonerar kring samma teori, där han poängterar  avregleringen av 

banksektorn som en direkt orsak till magnituden av finanskrisen. Krugman ser denna 

avreglering som en orsak till de ökade risker som följde med att skuggbanker (Shadow 

Banks)
2
 uppkom och utsatte finansmarknaden för ytterligare risker i och med sitt ökade 

risktagande samt med ytterligare svagare reglering och insyn från statligt håll.   

 

Under uppbyggnaden av bubblan, innan krisen, förekom en farlig kombination av 

överdrivet lånade, riskfyllda investeringar, och bristande insyn i finansmarknaden. 

Denna kombination utsatte det finansiella systemet för fara (The Financial Crisis 

Inquiry Report, 2011). Krugman nämner i sitt resonemang marknadens begränsning 

som en bakomliggande orsak till oro. Han menar att konsumtion och investeringar är 

                                                                                                                                          
 
2
 Shadow Bank = En finansiell aktör som agerar och fungerar i sort sett som en vanlig bank men som inte 

har samma regleringar som gäller för vanliga banker. 
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möjligt, men endast i takt med att utbudet ökar. Marknaderna är begränsade. Om inte 

utbud ökar i större utsträckning än efterfrågan, så ökar risken för den typen av 

överdrivet utnyttjande av marknadens resurser och förmåga som skedde i slutet av 2008 

då finansbubblan sprack (Krugman, 2009).  Denna diskussion och analys som används 

är således det som kom att kopplas samman med riskhantering, ägarstrukturer, och 

riskhanteringsstandards och policys. Vad som skett är att det tagits lärdom av vad som 

hänt. Standards har skapats och policys och lagar har formats för att minimera den risk 

som företag utan ett klart regelverk kring sig kan komma att utsätta sina intressenter för. 

Därav behovet av lagstiftning redan under tidigt 2000-tal i form av the Sarbane-Oxley 

Act (Holt, M. 2008). Denna lagstiftning kom att kraftigt strama åt den amerikanska 

marknaden och således också ha en spill-over effekt på den globala marknaden efter sitt 

införande 2002.  

 

1.1.2 Finanskrisen för Sverige  

I mitten av 2007 stänger plötsligt storbanken BNP Paribas tre stora fonder med koppling 

till den amerikanska marknaden för subprimelån som då ansåg marknaden för dessa 

vara borta. Deras bedömning byggde på att analytiker toppvärderat sina derivatan och 

värdepapper trots att dessa inte längre ansågs ha någon teckning för sitt värde. 

Stockholmsbörsen börjar nu i mitten av 2007 tappa höjd från sina tidigare toppnivåer. 

Den Europeiska Centralbanken (ECB) försöker stötta upp för alla de investerare som 

förlorar sina tillgångar i och med BNP Paribas beslut. Detta görs genom att skjuta till 

kapital till de drabbade finansinstituten. Stockholmsbörsen fortsätter falla fram till och 

med januari 2008 (ekonomifakta.se) för senare stagneras något då JP Morgan köper upp 

en annan amerikansk storbank som även den ska ha varit nära konkurrs. Detta i ett 

försök att bromsa den likviditetsbrist som rådde på finansmarknaden. Vid detta tillfälle 

hade stockholmsbörsen (OMX Stockholm) hunnit falla med hela 28,43 punkter. 

Finanskrisen var således ett faktum, även för Sverige. 

 

Paul Krugman nämner Sverige i sin litteratur där han konstaterar att man i Sverige 

hanterat den finanskris som uppstod på ett bra sätt i förhållande till andra länder. Detta 

säger Krugman kan bero på att under början av 1990-talet drabbades Sverige av sin 

senaste omfattande finanskris. Banker räddades av staten och staten gick in som 

finansiär och ägare i verksamheter runt om i många olika delar av den svenska 

ekonomin. I Sverige kommer denna garant komma att kallas insättningsgaranti och den 
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stöds från statlig sida och syftar till att skydda konsumenter och företag i det fall ett 

finans- eller kreditinstitut går i konkurs (riksgalden.se).  Denna garanti från staten sida 

resonerar Krugman kring må ha bidragit till att de svenska bankerna klarade sig 

förhållandevis bra om man jämför dessa på en global nivå. Enligt Riksgälden höjde 

staten insättningsgarantin med hundra procent under 2008 (riksgalden.se). 

 

Sveriges ekonomiska välstånd bygger mycket på vårt lands handel med andra länder, 

detta då den svenska marknaden är relativt sett liten i förhållande till många andra 

länder i världen. Enligt SCB var den totala bruttonationalprodukten (BNP) för 2013 

3775 miljarder. Den totala summan av svensk export under 2013 var enligt Statistiska 

Centralbyrån (SCB) 1091 miljarder kronor, enligt Business Sweden har Sveriges export 

under 2013 uppgått till 1170 miljarder kronor, varav 514 miljarder bestående av 

ingenjör produkter (engineer products), exempelvis maskiner och verktyg. Ett 

genomsnitt av de redovisade siffror ger en svensk export på cirka 1131 miljarder 

kronor. Sveriges exportandel av BNP är således cirka 30 procent.  

 

Det är också av intresse att se den påverkan som krisen kom att ha på den svenska 

exporten. Enligt Business Sweden tappade svensk export 9 procent vad gäller export av 

maskinindustri (Business-sweden.se, Återhämtningen efter finanskrisen: Svensk export 

på efterkälken, 2014). Ett tydligt tecken på finanskrisen och dess påverkan på ett 

exportberoende land som Sverige.  

  

1.1.3 Riskhantering – ”No guts, no glory!” 

Många läsare relaterar säkerligen riskhantering till begrepp som statistik, kalkylering 

och/eller mer generellt som risker i vardagen. Alla dessa associationer är korrekta, alla 

på sina egna sätt, men alla är korrekta. Den del av risk som kommer behandlas i denna 

undersökning är finansiell risk och hantering av denna. Hur företag hanterar de 

övergripande riskerna som kan relateras till finansiell risk i företagets dagliga 

verksamhet. En viktig del är också att försöka utröna hur detta måhända påverkar 

företagen i fråga. Det förekommer enligt European Risk Management Benchmarking 

Survey gjord 2012 av Federation of European Risk Management Association (FERMA) 

tre större typer av standards för riskhantering bland europeiska bolag. Dessa tre 

standards behandlas senare i undersökningen. 
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I Europakommissionens publicerade handling (green paper) The EU Corporate 

Governance Framework från 2011 framgår det att enligt EU ligger ansvaret på 

företagsledningen att identifiera och övervaka organisationens övergripande policys 

rörande risker och riskhantering. EU har också ökat sina krav mot företag vad gäller 

presentation av vad de kallar ”framtidsinriktad information”. Med detta begrepp 

innefattas all den information som företaget samlar in för sin framtidsbedömning och 

framtidsplanering. Efter finanskrisen har kraven generellt höjts mot företag och 

finansinstitut att hantera risk på ett varsamt sätt och vara väl förberedda för negativ 

avvikelse som kan förekomma på marknaden (The EU Corporate Governance 

Framework, 2011). 

 

Vad och hur risk definieras är av intresse för att, dels förstå diskussionen i studien, men 

också för att förstå omfattningen av begreppet och om  och hur detta ska appliceras på 

företag inom främst det svenska näringslivet. Därför kommer ett antal olika definitioner 

redovisas. Enligt the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission (COSO), definieras risk inom företagande och organisationer som en 

möjlig framtida händelse som negativt kan påverka företagets förmåga att nå sina mål 

(Moeller, Robert R, 2011). Enligt en andra standard, the International Organization of 

Standardization (ISO), ISO 31000, definieras risk som en potentiell avvikelse från det 

önskade vilket innebär att risk kan vara både en positiv eller negativ avvikelse (Toscha, 

2012). I boken The Book of Risk definierar Dan Borge (2001) risk som något som  

exponeras mot möjligheten av ett negativt utfall vid en beslutssituation. Enligt Borge 

arbetar risk managers med att i den dagliga verksamheten få oddsen för ett positivt utfall 

på företagets sida. Borge anser riskhantering i stor utsträckning handlar om att anpassa 

idéer till specifika situationer man möter i vardagen. Vidare anser Borge att risk 

managers har uppkommit i förhoppningen att lyckas förbättra framtiden, inte för att 

förklara det förflutna (Borge, 2001). Moeller resonerar kring betydelsen av risk 

management som något som har visat sig nödvändigt för företag, oavsett verksamhet, 

att lägga nödvändiga resurser på för att förstärka sitt förtroende inte bara hos kunder och 

leverantörer utan också mot allmänheten och samhället. Därför är det viktigt att det 

etableras regelverk för organisationer, och inom organisationer, som tydliggör hur de 

ska agera om risk uppstår (Moeller, 2011).  
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1.2 Problemdiskussion 

Under 2007-2010 inträffade, som nämnts tidigare, en av de mer omfattande finanskriser 

i modern tid och det har inte uppstått något i dess like sedan dess. Avsikten med 

riskhantering har hamnat allt mer i företags fokus. I synnerhet då det kan komma att 

handla om finansinstitut eller större företag som inte bara är stora i Sverige utan även 

internationellt. Staten har ökat sin ansvarsdel genom att aktivt arbeta med att förbättra 

regler och utveckla ny praxis kring hur företag får eller inte får göra på marknaden.  

 

Den vetenskapliga forskningen kring riskhantering och risk är omfattande. Vad som 

brukar hanteras är den interna kontrollen och hur företaget styrs (Corporate 

Governance). Uppfattningen om riskhantering är av många olika slag och många av de 

internationella undersökningar som gjorts har riktats mot hur viktigt det är att strama åt 

företagens tendens till att ta risker på sina respektive marknader. Vad som fattats är 

företagens syn på hur reglering och hantering av risk har påverkat deras verksamheter, 

synnerhet vad gäller svenska företag.  

 

Nya regelverk och standards för företags agerande har uppstått som en effekt av krisen 

och dessa har påverkat alla de företag som ingår i studien. Efter finanskrisens djupaste 

kris är en generell uppfattning att Sverige och svenska företag klarade sig relativt milt 

från krisens påverkan. Som finanskrisen beskrevs ovan har den medfört många 

förändringar och ett nytt sätt att se på företags agerande och risktagande. Utifrån detta är 

det således av intresse att undersöka om detta är en uppfattning som delas med ett 

mindre antal företag i Sverige. Frågan som ställs är hur verkligheten ter sig för dessa 

företag och om det har skett en utveckling vad gäller arbetet med riskhantering. 

 

1.3 Syfte & Frågeställning 

Studien syftar till att belysa finanskrisens reella påverkan på företagens finansiella 

riskhantering. Vad som också kommer klargöras är skillnader som förekommer för 

riskhantering beroende på hur ägarstrukturen ter sig hos de olika företagen som 

förekommer i studien. Förhoppningen med denna studie är att läsaren ska inspireras och 

själv reflektera över betydelsen av riskhantering, intern kontroll, och arbetet med att 

forma hållbara policys och ramar för företagsstyrningen. Den tilltänkta läsaren ska 

också under läsningen få en ökad förståelse för hur ett mindre antal svenska företag 

hanterar sin finansiella risk och hur denna hantering förändrats som följd av den 
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finansiella kris som inträffade perioden 2007-2010. Detta kan vara intressant då dessa 

delar ofta utelämnas från diskussionen kring finanskrisens påverkan på företag i 

Sverige. Det som oftast diskuteras idag är i huvudsak hur samhället som helhet 

påverkats av krisen eller ej. Vad som ansetts saknas har varit en klarare insyn i hur 

företag faktiskt har påverkats. Detta har lett fram till studien. Det är av intresse av att 

förstå företagens situation för att skapa en mer komplett bild av hur den finansiella 

krisen 2007-2010 påverkat dem.  

 

1.3.1 Frågeställning  

Hur har finanskrisen 2007-2010 påverkat företags finansiella riskhantering? 

 

1.4 Avgränsning 

Avgränsning har skett mot att studien kommer rikta in sig på risk som relateras till 

finansiell diskussion inom företag. Exempelvis orderhantering och syn på olika typer av 

risk i samband med affär med kund eller leverantör. Risk är ett begrepp som omfattar 

mängder av aspekter dels inom den företagsekonomiska diskussionen men också inom 

det enskilda företagets verksamhet. Därav har det blivit nödvändigt att avgränsa studien 

till de aspekter av risk som har att göra med den finansiella risken inom 

organisationerna.  

 

Geografisk avgränsning har gjorts i viss mån. I huvudsak har företagen och 

respondenterna utgjorts av företag placerade i Kalmar regionen men det har tillkommit 

ett företag som har sin utgångspunkt i Borås men som agerar nationellt då detta företag 

är grossist inom livsmedelsbranschen. Därav, på grund av dess nationella bredd i likhet 

med två av företagen från Kalmar regionen har bedömningen gjorts att även detta 

företag är relevant och av intresse för studien och en utökad förståelse kring ämnet. 

Företagen som valts ut att kontaktas i Kalmar regionen har valts del med bakgrund av 

deras omfattning och verksamhet. Företaget i Borås har valts att intervjuas har en bekant 

i branschen lagt fram dem som ett intressant exempel på företag. I båda fallen, med dels 

Kalmar men också med Borås har det gjorts ett bekvämlighetsurval. Detta urval har 

gjorts utifrån geografiska förutsättningar såsom reseavstånd samt begränsningar vad 

gäller resurser för resor. Tillgängligheten för intervjuer med respektive företag har 

också varit en förutsättning som påverkat val av företag.  
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Avgränsning har även gjorts vad gäller respondenterna och deras roll inom respektive 

företag. Samtliga som ingår i studien är beslutsfattare av högre karaktär. 

Ekonomiansvariga, ekonomichefer eller direkt ansvariga för riskhanteringsfrågor i 

organisationen. Ingen övrig inom respektive företag har tillfrågats. Detta val av 

intervjupersoner har gjorts då det ansetts ge en djupare trovärdighet i hur verksamheten 

påverkats av den finanskris som pågick under perioden 2007-2010. 
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2 Metod  

Metodkapitlet beskriver de tillvägagångssätt som används under studien. I detta kapitel 

behandlas forskningsansats, forskningsmetod, forskningsprocess, urval, kvalitetssäkring 

och metodkritik. Dessa delar beskriver hur arbetet utförts för att nå fram till svar på 

studiens frågeställning. 

 

2.1 Forskningsansats  

I följande stycke kommer vetenskapligt synsätt och vetenskaplig ansats att förklaras och 

diskuteras. En framställan om vad som valts att användas, och varför, för att ge en 

förklaring till hur arbetet med undersökningen gått till.  

 

2.1.1 Vetenskapligt synsätt 

Hermeneutiken är det synsätt som kommer vara genomgående för denna undersökning. 

Hermeneutiken är enligt Bryman och Bell (2013) ett synsätt på textanalys där fokus 

läggs vid att förankra en förståelse för teorin som innefattas i texter och skrifter. 

Hermeneutiken härstammar från den tid då bildade individer läste skrifter och skapade 

en allmän förståelse kring dessa texter. Förr, under den tid då hermeneutiken uppstår, 

var det allmänna läskunnandet relativt lågt och forskare och bildade skapade ett 

vetenskapligt synsätt för den uppgift de tog sig an då de läste och förklarade tidens 

skrifter (Egidius, H. 1986). Patel och Davidson (2011) definierar hermeneutiken i linje 

med tidigare forskare men istället med ett fokus på naturvetenskapen som en 

vetenskaplig inriktning där man studerar, tolkar, och försöker förstå grunderna för 

människans existens.  

 

Under undersökningen har det hermeneutiska synsättet använts för att öka förståelsen 

för företags situation efter krisen och samtidigt skapa en förståelse för förändringen av 

företagens syn och hantering av risk. Egidius (1986) menar att hermeneutik är både 

nödvändigt och lämpligt som metodval i vetenskap som behandlar personer, händelser 

och kulturella fenomen (Egidius, H. 1986). Då undersökningen handlar om hur företag 

och individer inom organisationerna ser på riskhantering och hur de hanterar risk har det 

hermeneutiska synsättet använts för att skapa en bild för den som senare kommer 

studera innehållet i studien. Det handlar i huvudsak om hur respondenterna ställt sig till 

begreppet risk och riskhantering där en tolkning krävts för att ge en klargörande bild för 

hur dels företagen tolkar begreppet men också för hur risk hanteras. Vidare har tydliga 
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tolkningar skett i slutskedet av studien, i analys och slutsatser samt i reflektionerna. 

Dessa bygger i stort på tolkningar som bildats utifrån litteratur och respondenternas 

redogörelser i ämnet.  

 

Inom textförståelsen pratas ofta om Schleiermacher som grundade begreppet den 

hermeneutiska spiralgången. Först i spiralgången pratar man om en tolkning av textens 

detaljer till textens helhet, och omvänt. Det andra steget i spiralgången är en tolkning 

från egna referenser till texten, och omvänt (Kiefer, R. ne.se 2014). Detta har ansetts 

som relevant då teori först ska tolkas och en förståelse över näringslivets situation i 

allmänhet ska skapas, dels rörande finanskrisen påverkan, men också vad gäller 

riskhantering. Den hermeneutiska spiralgången kommer ligga nära till hands för den 

analys och tolkning av företagens situation som kommer genomföras under 

undersökningen. Genom att ha använt detta vetenskapliga synsätt har studien fått en 

ökad tydlighet och den talar ett klarare språk för de som ämnar studera ämnet vidare.  

 

2.1.2 Vetenskaplig ansats 

Bryman och Bell (2013) har förenklat diskussionen kring de två huvudsakliga 

inriktningarna som finns vid val av vetenskaplig ansat; den deduktiva och den 

induktiva. De redogör för den deduktiva genom att vid denna ansats samlas information 

in som sedan bearbetas för att i ett senare skede i undersökningen utarbeta någon form 

av slutsatser. Vid den deduktiva ansatsen dras det enligt Bryman och Bell (2013) 

logiska slutsatser utifrån insamlad data. De beskriver att detta sker genom utformandet 

av hypoteser och dessa undersöks med hjälp av empirin för att antingen säkras eller 

förkastas (Bryman, A. & Bell, E. 2013).  

  

I denna studie har en kombination av induktiv och deduktiv ansats användas. Eriksson 

och Kovalainen (2008) säger att det inte existerar något klart alternativ för induktion 

och deduktion, därför används ofta båda inom forskningen. Abduktion beskrivs av 

Eriksson och Kovalainen (2008) som processen för att flytta diskussionen från den 

alldagliga betydelsen för individer till att kategorisera och skapa en mening som i sin tur 

skapar en grund för förståelse eller förklarande av det fenomen som beskrivits. Enligt 

Eriksson och Kovalainen (2008) kan man genom att använda en abduktiv ansats för att 

värdera hypoteser och induktion kan användas genom att bekräfta antaganden kring 

hypotestesterna med empiriska resultat.  
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Utgångspunkten i undersökningen är teorin, men det som studeras är en situation där 

antaganden görs för att genom empirisk data dra slutsatser och bidra till forskningen 

genom analys av den observation och de slutsatser som kunnat dras. Kombinationen och 

samspelet mellan induktiv och deduktiv ansats diskuteras och benämns i viss litteratur 

som en abduktiv metod. Det som har skett är att problemformulering, syfte och 

frågeställning har formulerats och omformulerats i den takt som empirisk data samlats 

in. Detta har lett till att studien i viss mån utförts med en induktiv ansats och i viss mån 

en deduktiv. Genom att använda båda delarna, att använda sig av en abduktiv ansats, har 

studien nått de resultat som ansetts tillfredsställande. Samtidigt har det lett fram till 

möjligheter för vidare diskussion kring frågan samt intressanta aspekter för eventuell 

vidare forskning inom ämnet.  

 

2.2 Forskningsmetod 

De forskningsmetoder som generellt anges som utgångspunkt för forskning inom 

företagsekonomin är kvalitativ och kvantitativ metod (Patel, R. & Davidson, B. 2011; 

Bryman, A. & Bell, E. 2013; Eriksson, P. & Kovalainen, A. 2008). De två olika 

metoderna syftar, enligt Patel och Davisson (2011), på hur man väljer att generera, 

bearbeta, och analysera den information som samlats in. Den kvalitativa metoden 

förklaras som en forskning där datainsamlingen fokuserar på data från kvalitativa 

intervjuer samt tolkade verbala analyser (Patel, R. & Davidson, B. 2011). 

Undersökningen som gjorts har utformats så att de intervjuade företagen presenterar sin 

syn på riskhantering och hur riskhantering må hända har förändrats på grund av 

finanskrisen. Genom studien har vissa paralleller dragits mellan företagen. Studien 

bygger på att en företeelse identifierats och olika variabler samlats in och studerats. 

Intervjuer och observationer är de vanligaste metoderna för insamling av data vid 

fallstudien (Bell, J. 2006). Genom fallstudien har undersökningen belyst de 

karaktärsdrag som identifierats utifrån olika individer inom olika organisationer. Den 

kritik som ofta riktas mot fallstudier är det faktum att man vid en fallstudie går djupare 

in i analysen i den enskilde individen eller den enskilda organisationen (Bell, J. 2006).  

 

Under denna undersökning har fyra företag kontaktas och från dessa har fem 

represpondenter intervjuas. Fåtal fall kan i kontrast till ett flertal fall skapa ett bättre 

djup för studien då det ger en än mer detaljerad analys av företagens situation (Bryman, 

A. & Bell, E. 2013). Den som utför den kvalitativa forskningen är enligt Bryman och 
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Bell (2013) ofta benägen att ta upp många beskrivande detaljer kring sin analys och sitt 

färdigställda resultat. Forskarna ämnar ofta mycket tid och resurser åt att beskriva och 

förklara problem och eventuella frågeställningar som uppstår under undersökningen. 

Till skillnad från den kvantitativa så kan den kvalitativa forskningen hantera de sociala 

och kulturella delarna av de variabler som väger in i forskningen (Eriksson, P. & 

Kovalainen, A. 2008). Under tiden för studien har det eftersträvats att i enlighet med 

hermeneutiken, som behandlats ovan, öka läsarens förståelse inom ämnet. Eriksson och 

Kovalainen (2008) beskriver, i enlighet med Bryman och Bell (2013), den kvalitativa 

forskningen som mer tolkande och förklarande än den kvantitativa forskningen.  

 

Genomgående i denna undersökning ligger förståelsen till grund för de resonemang som 

förs fram. Syftet med undersökningen är som nämns tidigare att läsaren ska få en ökad 

förståelse för hur ett antal svenska företag hanterar sin finansiella risk och hur denna 

hantering måhända har förändrats. Forskare som arbetar efter en kvalitativ metod är mer 

intresserade av att ta reda på hur individer upplever sin värld. Den kvalitativa 

forskningen strävar enligt Bell (2006) efter ett ökat mått av förståelse.  

 

Den kvalitativa undersökningen har skett genom semistrukturerade intervjuer. 

Semistrukturerade intervjuer består av att intervjuaren gjort en lista över specifika 

teman som ska beröras under intervjun (Patel, R. & Davidson, B. 2011; Justesen, L. & 

Mik-Meyer, N. 2011). Detta ger den intervjuade individen en större frihet i sina svar. 

De nämner också att det är avgörande för de forskare som genomför en kvalitativ 

intervju att vara pålästa inom ämnesområdet (Patel, R. & Davidson, B. 2011). 

Semistrukturerad intervju hölls direkt med tre av de fyra företagen. Dialogen med det 

fjärde företaget sköttes över e-mail. Detta har naturligtvis bidragit till en del 

komplikationer vad gäller tolkning, men de tolknings problem har lösts genom vidare 

kommunikation över e-mail.  

 

Justesen och Mik-Meyer (2011) behandlar två olika skolor för den semistrukturerade 

intervjun. De behandlar en metod där intervjuaren skapar standardiserade öppna frågor 

för de som ska intervjuas. För denna metod refererar Justesen och Mik-Meyer (2011) 

till Gillham (2005) som den som förordar detta tillvägagångssätt vid den 

semistrukturerade intervjun. För den andra metoden refereras till Kvale (1997) som i 

kontrast till Gillham (2005) inte lägger samma vikt vid att specificera frågeställningarna 
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till individernas specifika ställning. Kvale (1997) menar således att den 

semistrukturerade intervjun ska anpassas till den enskilde individen (Justesen, L. & 

Mik-Meyer, N. 2011). För den semistrukturerade intervjun lämpar sig för 

undersökningar där forskaren arbetar explorativt för att nå fram till ny kunskap, och där 

forskaren samtidigt har ett par utvalda teman som denna vill att de intervjuade ska 

reflektera över (Justesen, L. & Mik-Meyer, N. 2011). En öppnare dialog med 

respondenterna har gett ett mer analytiskt svar på de frågor som ställs. Detta har i sin tur 

lett till ökad trovärdighet i undersökningen därför frågorna som ställts inte är fixerade 

och allt för slutna. Respondenterna fick under intervjun själva resonera kring frågorna 

och ge sin tolkning. Under intervjuerna ställdes följdfrågor för att inte låta diskussioner 

glida allt för lågt från ämnet, men i huvudsak har respondenterna fått tala fritt kring 

ämnena som behandlats i intervjufrågorna.  

  

2.3 Urval 

Patel och Davidsson (2011) diskuteras urvalet med utgångspunkt i den kvantitativa 

metoden. Medans Bryman och Bell (2013) diskuterar urvalet rörande den kvalitativa 

forskningen. Både Patel och Davidsson (2011) samt Bryman och Bell (2013) nämner 

bekvämlighets- och tillfällighetsurval som de två huvudsakliga urvalsmetoderna vad det 

gäller den kvalitativa forskningen. Bekvämlighetsurvalet kan här bero på en rad olika 

faktorer. Exempelvis nämner Bryman och Bell (2013) uppgiftsbeskrivning samt 

geografiska begränsningar. I denna undersökning föreligger begränsning både i form av 

tid men i viss mån också geografi. Bekvämlighet föreligger vid den geografiska 

begränsningen då resor till olika geografiska platser inte är nödvändigt för uppgiften. 

Urval vad gäller företag och företagstyp har skett efter intresseområde för den 

finansiella krisens påverkan på svensk export och svenska företag.  

 

2.4 Metodkritik samt kvalitetssäkring för studien 

Under detta stycke kommer kritik mot den kvalitativa metoden lyftas fram, och hur den 

kritiken behandlats under studiens gång. Kritik kommer också riktas mot val av 

intervjumetod för datainsamling samt hur arbetet med att säkra frågor kring reliabilitet 

och validitet har behandlats.  
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2.4.1 Metodkritik  

Bryman och Bell (2013) nämner fyra exempel på kritik mot den kvalitativa 

forskningsmetoden. De säger att den kvalitativ forskning är för subjektiv. Det finns 

svårigheter att replikera en undersökning. Problem föreligger vad gäller generalisering. 

Det finns en bristande transparens av forskningen. Bryman och Bell (2013) tar även upp 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet, och konfirmering som ytterligare fyra 

avgörande begrepp för kritik mot den kvalitativa forskningen.  

 

Eriksson och Kovalainen (2008) diskuterar svårigheterna med den semistrukturerade 

intervju metoden. De beskriver det som att den kan bli problematiskt då de svar som 

framkommer genom den semistrukturerade intervjun kan bli svåra att jämföra mellan de 

intervjuade. Detta därför svaren är individens och organisationens egna och kan variera 

utifrån hur de olika individerna och organisationerna tolkar frågorna (Eriksson, P. & 

Kovalainen, A. 2008). För denna forskning gäller således att forskningen bedrivs 

objektivt och att de svar som ges, återges helt objektivt utan någon vinkling mot 

värderingar, tolkningar eller på grund av bransch. Visst förbehåll då analys och slutsats 

kan komma att kräva tolkningar av vad intervjuperson har sagt i sina uttalanden. 

Objektivitet kommer bibehållas inom ramen för vad tolkning mellan teori och empiri 

möjliggör. Den kontakt som har hållits med en av de fem respondenterna på ett av de 

fyra företagen har skett som nämnts ovan via e-mail. Detta har gjort det svårare för den 

objektiva tolkningen men samtidigt har kontakten med respondenten varit så pass god 

att oklarheter smidigt lyckats lösas.  

 

2.4.2 Kvalitetssäkring  

Att skapa tillförlitlighet i en kvalitativ studie handlar enligt Bryman och Bell (2013) om 

att man både säkerställt att forskningen utförts enligt de regler som finns, och att resultat 

som nåtts har rapporterats till de individer som är en del av den sociala verkligheten 

som studerats. Genom att öka tillförlitligheten genom att säkra att forskaren förstått 

verkligheten korrekt ökar validiteten hos studien. Detta har nåtts genom att det 

insamlade materialet under studies gång skickats tillbaka till de intervjuade för 

bekräftelse. De intervjuade har då fått möjlighet att själva reflektera över materialet och 

komma med kommentarer huruvida den tolkning som gjorts överensstämmer med deras 

sociala verklighet.  
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Överförbarhet handlar enligt Bryman och Bell (2013) om huruvida det kan vara möjligt 

att överföra forskningen som gjorts till en annan miljö, där den hypotetiskt skulle kunna 

diskuteras och analyseras vidare. Genom att arbeta med att ha en hög grad av 

beskrivande inom studien så skapas en ökad validitet (Bryman & Bell. 2013). 

Riskhantering i denna studie behandlar företags syn på den finansiella risk som 

föreligger då de agerar på sina respektive marknader. De teorier och de resultat som 

redovisats har tydliggjorts med hjälp av tydliga teoretiska grunder och förklaringar. 

Dessa redogörelser har måhända möjliggjort att studien kan ha andra 

användningsområden än inom företagsekonomin. Resultatet kan komma vara av 

betydelse för exempelvis samhällsvetandet, historiker eller analytiker som ser till 

externa effekters påverkan på den svenska marknaden.  

 

Pålitlighet nås genom att forskaren eller forskarna ska anta ett granskande synsätt för 

den kvalitativa forskningen. Vad det handlar om enligt Bryman och Bell (2013) är att 

det skapas en fullständig redogörelse för forskningsprocessen. Genom att detta görs kan 

kollegor granska studien innan den färdigställs fullt ut. Bryman och Bell (2013) varnar 

då för svårigheten att detta görs noggrant nog då det vid en kvalitativ studie uppstår, 

enligt Bryman och Bell (2013), en stor mängd data. Genom de seminarium och möten 

vi haft under avsatt tid för studien, samt de handledningstillfällen vi haft, har en ökad 

grad av pålitlighet nåtts. Kollegor och handledare har läst materialet och haft 

kommentarer rörande innehållet. På detta sätt nås en högre grad av reliabilitet.  

 

Konfirmering innebär enligt Bryman och Bell (2013) att forskningen sker helt objektivt. 

Forskarens personliga värderingar eller åsikter ska inte påverka den teoretiska inriktning 

som studien har, men inte heller påverka slutsatser som dras vid undersökningen. Det är 

av vikt att kunna styrka det resultat som nåtts under studien och har nyttjats 

genomgående för alla resultat som redovisats.  

 

Eriksson och Kovalainen (2008) definierar validitet som i vilken grad de slutsatser som 

dras i och med forskningen faktiskt stämmer överens med verkligheten och vad som 

faktiskt hände. Eriksson och Kovalainen (2008) refererar till en Schwandt (2001) då 

denne menar att den information som upptäcks under forskningen är valid betyder att de 

är sanningsenliga. Vad enligt Eriksson och Kovalainen (2008) gäller för den kvalitativa 

forskningens validitet så är målsättningen att garantera att det som rapporteras är 
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sanning. Slutligen nämner de att genom analytisk induktion, triangulering och kontroll 

av medverkande når den kvalitativa forskningen en högre grad av validitet (Eriksson, P. 

& Kovalainen, A. 2008). Under denna studie har fyra företag och fem respondenter 

intervjuats. Som nämns ovan kommer dessa intervjuer kontrolleras av respondenterna så 

att den bild som ges är korrekt utifrån varje företags egna sociala verklighet. Detta har 

givit respondenterna viss makt att diktera den bild av deras riskhantering de haft i 

åtanke att vilja spegla i denna studie. Denna aspekt har behandlats med mer ingående 

följdfrågor på det som respondenterna sagt under intervjuerna. Vad som också skett för 

att minimera någon form av styrning från respondenterna har varit att välja separata 

företag som inte har någon konkurrerande koppling till varandra. Detta är naturligtvis 

inte en garanti för att deras svar är mindre dikterade, men det har välkomnats av 

företagen och upplevts som något positivt.  

 

I denna studie har validitet bibehållits genom att frågeställning, empiri och relevant teori 

använts genomgående genom hela studien. Den information från intervjuerna som 

ansets vara irrelevant för studien har strukits.  
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3 Teori  

Under detta kapitel kommer de relevanta teorier presenteras som kommer tillämpas på 

empirin och som senare kommer att användas som ett verktyg för analysen av den 

empiriska data som erhållits. Teorierna förklarar riskhanteringen och dess betydelse. 

De förklarar även den problematik och omfattning som området riskhantering 

innefattar.  

 

3.1 Riskhantering  

Nedan kommer en förklaring kring begreppet risk att läggas fram från olika instanser 

inom akademin. Hur litteratur och teori ser på risk varierar, och därför har detta 

klargjorts. Vidare kommer indelning mellan Sverige och utlandet ske då hantering, krav 

och syn på risk varierar mellan företagen. 

  

3.1.1 Definitioner ur olika perspektiv 

Moeller (2011) definierar ”risk” som en möjlig framtida händelse som negativt kan 

påverka företagets förmåga att nå sina mål. Toscha (2012) anger ISOs definition av 

”risk” som en potentiell avvikelse från det önskade, vilket innebär att ”risk” kan vara 

både en positiv eller en negativ avvikelse. Borge (2001) identifierar ”risk” som en 

företeelse som exponeras mot möjligheten av ett negativt utfall vid en beslutssituation. 

Drury (2000) särskiljer ej risk och osäkerhet utan definierar fenomenet som när det 

föreligger ett antal olika resultat av en handling, eller beslut, så finns ett mått av 

osäkerhet och risk. Inom verksamheten förekommer ständigt risk och osäkerhet då 

beslutsfattare inte kan med full säkerhet säga huruvida de kan säkerställa utfallet av ett 

beslut påverkar verksamheten mer eller mindre positivt (Drury, C. 2000).  

 

Lagstiftningen och oberoende statliga organisationer framställer sina ramverk för 

riskhantering till svenska börsnoterade bolag. Syftet är genomgående att säkra 

tryggheten för investeraren, intressenten och ägaren av de svenska börsnoterade 

bolagen. Toscha (2012) framhäver det ökade kraven som ställs på bolag i Sverige 

rörande transparens, redovisning av framtidsinriktad information, bolagens icke-

finansiellla utveckling, samt tydliggöra företagets riskhanteringsprocess för sina 
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intressenter. Detta har lett fram till skapandet av risk managers inom organisationer, 

individer som analyserar och hanterar risk i verksamheten.  

 

3.1.2 Ökad efterfrågan och medvetenhet kring riskhantering  

En högre exponering av risk kan sänka det framtida förväntade värdet på företags 

kassaflöden. Detta har lett till ett allt mer efterfrågat arbete kring hanteringen och 

identifierandet av risk i verksamheten. Den ökade efterfrågan har sedermera lett till 

dramatisk ökning av resurser som företag spenderar på riskhanteringssystem 

(Jankensgård, H. 2011).  

 

Risk management inkluderar analys och begränsning av risk som kan relateras till fysisk 

säkerhet, produktansvar, informationssäkerhet, olika typer av försäkring, volatilitet
3
 vid 

investering, konkurrenters agerande, arbetsplatssäkerhet, politisk risk i andra länder 

eller andra osäkerheter som kan uppstå i samband med en signifikant förlust av 

materiella eller immateriella tillgångar (Hubbard D. 2009).  

 

Jankengård (2011) kommer i sin analys av risk management fram till att beslut rörande 

riskhantering inte fattas i ett vakuum utan i en industrimiljö där konkurrenters agerande 

påverkar det optimala beslutet. Riskhantering kan enligt Jankengård (2011) vara 

fördelaktigt för företag då det hjälper det att skydda sig mot utfall att tvingas sälja 

tillgångar till ett allt för lågt värde. Jankengård (2011) specificerar här vad som kan 

påverkas för verksamheten. Han syftar på företagets tillgångar. Tidigare författare 

behandlar risk i generella termer och i ett mer allmänt ordalag för verksamheten och 

företags dagliga verksamhet.  

 

”What might be true in ”non-crisis”-stages of the business cycle may no longer hold in 

a crisis situation when there is an shock to the supply of capital.” 

– Jankengård, H. (2011)  

 

Pickle och Abrahamson (1990) beskriver företags riskhantering som något företagen 

kontrollerar för att deras verksamheter ska leva vidare. Pickle och Abrahamson (1990) 

redogör för tre typer av hantering av risk; undvika/reducera risken, ta risken (eng. 

assume the risk), och skifta risken (eng. shift the risk). Att undvika eller reducera risken 

                                                
3
 Volatilitet = Prisrörlighet hos finansiella tillgångar. 
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inom verksamheten kan enligt Pickle och Abrahamson (1990) nås genom substitution, 

screening, eliminering, eller genom en god förvaltningssed. Att ta eller absorbera risken 

i verksamheten kan mindre verksamheter tvingas till då de står utan alternativ. Det kan 

exempelvis handla om att försäkring för ett skydd kan vara omotiverat högt. Det sista 

exemplet på hantering av risk som Pickle och Abrahamson (1990) tar upp är att 

företaget ska ”skifta” risken. Att skifta risken betyder att företaget lägger över risken på 

en annan intressent. Detta kan uppnås genom användande av underleverantörer, olika 

former av hedger (säkringar), eller genom försäkring (Pickle, H. B. & Abrahamson, R. 

L. 1990). Att hantera risk är avgörande för företag, oavsett storlek. Om detta inte görs 

på ett bra sätt riskerar företaget att förlora sin ställning hos intressenter och på lång sikt 

också att försvinna från marknaden.  

 

Toscha (2012) nämner också att balansen mellan nyttan och kostnaden för riskhantering 

är centralt i företag. Han säger vidare att risktagande inte ska och inte kan undvikas när 

affärsverksamhet bedrivs. Det är genom en organisationsövergripande riskhanterings-

process som företagen ökar sin förmåga att hantera sin osäkerhet. Enligt Toscha (2012) 

syftar riskhanteringen till att hjälpa till med identifiering av möjliga händelser, och att 

mäta, prioritera, samt respondera på risker som kan hota den dagliga verksamheten. 

Toscha (2012) nämner också risken med att använda sig av en allt för övergripande 

riskhanteringsprocess. Detta kan leda till att företagsledare tappar förmågan att 

prioritera rätt bland riskerna inom organisationen. Därför anser Toscha (2012) att varje 

projektenhet som ”äger” risk själva ska bära den risk som omfattar dem.  

 

”Risk kan ses som ett hinder för framgång. Ett hinder som kan elimineras eller 

kringgås.” 

– Pettinger, R. (2012) 

 

Pettinger (2012) säger att intern kommunikation är en avgörande faktor rörande 

riskhantering för ett företag. Han hävdar att om de anställda inte inser risker och förstår 

hur de ska stötta processerna för att förhindra riskerna, så kan de anställda komma att 

motsätta sig hela idén (Pettinger, R. 2012). Viktigt för företagen blir då den interna 

kommunikationen och det interna språket för vad som avser risk.  
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3.2 Modeller för riskhantering; COSO, FERMA & ISO  

De standarder som redovisas har valts efter sin storlek och omfattning inom den 

internationella diskussionen kring riskhantering i företag både inom Europa men också 

globalt. Utifrån litteratur och media är de som valts att redovisas de tre större aktörerna 

inom området. Enligt Lundqvist (2014) visar forskning kring Enterprise Risk 

Management (ERM) på det faktum att företag idag ofta använder sig av inte enbart en 

riskhanteringsstandard. Lundqvist menar, i enlighet med FERMAs undersökning 

(2012), och Toschas (2012) antagande, att COSOs riskhanteringsprocess är den 

vanligaste standard som företag använder sig av (2014). Toscha (2012) talar om COSO 

Enterprise Risk Management (COSO ERM) som ett ramverk som täcker in stora delar 

av samtliga större standards som finns idag. Detta menar Toscha (2012) gör COSOs 

ramverk mycket lämpligt att använda som teoretisk modell för hur en organisations 

riskhanteringsprocess bör utformas för att vara så heltäckande som möjligt. COSO 

ERM identifierar fyra stycken kategorier av målsättningar som kan komma att hotas av 

risk. Dessa är strategiska, operationella, rapportering och compliance
4
 mål (Moeller, R. 

2010). FERMA anger också, utöver COSO, även International Organisation of 

Standards (ISO) som en väl etablerad standard.  

 

Dessa tre standards (COSO, ISO & FERMA) har redovisats utifrån Toschas (2012) och 

FERMAs (2012) framställan av hur stora och omfattande dessa organisationer är och i 

den omfattning de strävar efter att påverka företags riskhantering. De har omnämnts 

som de tre största standarder, därför har de en betydande relevans för den diskurs som 

lyfts fram i de intervjuer som genomförts och i den kommande analysen.  

 

Den största skillnaden hos ISO 31000:2009 är den att ISO omformulerat begreppet 

”risk” från ”sannolikheten att förlora något” till att istället, enligt ISO, ”effekten av 

osäkerhet på uppsatta mål” (Toschas, 2012). Detta har gjort att begreppet ”risk” för ISO 

standarden syftar till både positiv och negativ risk. Vad gäller ISO 31000:2009 standard 

och som även i liknande drag gäller för de övriga är dess processer kring riskhantering. 

Undvika risk, acceptera risk, eliminera riskkällan, förändra sannolikheten att risk 

uppstår, förändra följderna av risk, dela risk med andra intressenter/aktörer (kontrakt, 

                                                
4
 Compliance = Uppföljning och/eller efterlevnad av regler. Olika typer av krav som vanligen ställs på 

dotterbolag från ägare/moderbolag. Kontrolleras och följs upp pga ägares intresse. 
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riskfinansiering, försäkring), och att minimera risk genom väl grundade beslut (Toschas, 

2012). 

 

Risker från enskilda projekt bör ej isoleras och hanteras separat menar Drury (2000). 

Istället bör den totala påverkan av eventuell risk från varje projekt studeras utifrån hur 

det kommer bidra till den totala risken för företaget (Drury, C. 2000). Därav formas en 

standard, för att behandla hela verksamheten och koppla samman alla delar till en 

gemensam hanteringsprocess.  

 

3.3 Riktlinjer för riskhantering   

3.3.1 Svenska reglerverk 

I dagsläget regleras bolags agerande och handlingar på den svenska börsen av lagar 

såsom Årsredovisningslagen (ÅRL) och Aktiebolagslagen (ABL). Viktigt för bolag 

noterade på den svenska börsen är då att ta hänsyn till de normer och mer informella 

regelverk som finns. Enligt Dalborg (2010)
5
 måste inte dessa regler nödvändigtvis 

följas, men om bolagen väljer att frångå dessa krävs det av dem att de redovisar varför 

de valt att frångå de ramverk som finns. Kollegiet för svensk bolagsstyrning är den 

instans som svarar för de normer och regler som i många fall styrks av lagar gällande 

för börsnoterade bolag i Sverige.  

 

Dalborg (2010) anger i svenska kollegiet för bolagsstyrnings ramverk att syftet med 

deras arbete är att skapa öppenhet mot ägarna, kapitalmarknaden och samhället.  Syftet 

med koden (code-of-conduct) som kollegiet utformat är att skapa en trygghet på 

marknaden genom ökat förtroende mot svenska börsbolag. Kollegiet för svensk 

bolagsstyrning går själva ut med att den svenska lagstiftningen är grunden men att deras 

kod syftar till att ge ytterligare säkerhet för ägare och investerare i svenska börsnoterade 

bolag. Enligt PwC.se använder sedan 2008 cirka 320 svenska bolag som är noterade på 

OMX Nordic Exchange Stockholm och NGM Equity koden för svensk bolagsstyrning. 

Denna kod omfattar således de större svenska bolagen. Men koden har sedan 2010 

implementerats i rådande svensk lag, aktiebolagsslagen (ABL) och 

årsredovisningslagen (ÅRL) och på så vis kommit att påverka samtliga aktiebolag i 

riket (pwc.se). Vidare ska staten också infört användandet av koden i de verksamheter 

där staten står som huvudsaklig ägare.  

                                                
5
 Dalborg (2010), skriver för Kollegiet för svensk bolagsstyrning.  
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I Aktiebolagsslagen (ABL) Kap 8, Bolagets ledning, 49 b§ står följande: 

Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, 

med avseende på den finansiella rapporteringen övervaka effektiviteten i bolagets 

interna kontroll, internrevision och riskhantering (Sveriges Rikes Lag, Munck, 2014). 

Denna lagföreskrift tolkas i sammanhanget som ett direkt krav från lagstiftningens sida 

att det ska ske bestämda kontroller, internt och externt, vad gäller företags rapportering 

och övervakning för vad som omfattas av riskhantering. Viktigt att notera är att dessa 

direktiv enbart omfattar de företag som enligt lagen ska följa regelverket i ABL. Även 

viktigt att notera är att i och med Sveriges medlemskap i den europeiska unionen ställer 

krav på svensk lagstiftning och svenska företag. Dessa specifika krav riktade från EU 

kommer att behandlas i kommande stycke.  

 

3.3.2 Europeiska regelverk 

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)
 6

 är ett samarbete 

där regleringar och rekommendationer vad gäller företagsstyrning och riskhantering 

förekommer. OECD strävar, enligt Donald J. Johnston (2004) i OECDs Principles of 

Corporate Governance, efter att skapa en kultur av värderingar för professionellt och 

etiskt korrekt beteende för att skapa en funktionell marknad.  

 

”Trust and integrity play an essential role in economic life and for the sake of business 

and future prosperity we have to make sure that they are properly rewarded.” 

– Donald J. Johnston, OECD Secretary-General, 2004 

 

Enligt OCED:s direktiv (2004) ska företag sträva efter att i tid skapa ett godtyckligt 

informationsmaterial för styrelse, ledning och ägare. Detta på ett sätt så att det framgår 

hur situationen är för företaget, vad gäller den finansiella situationen för företaget, 

resultat under gången tid, ägandestruktur, och styrning av företaget. I detta underlag bör 

enligt OECD finnas en redogörelse för de risker som företaget handskas med och kan 

tänkas stå inför (OCED, 2004). Vidare anser OCED (2004) att ledningen av företaget 

bör uppfylla vissa nyckelfunktioner för att organisationen ska gynnas fullt ut. Dessa bör 

ses över och eventuellt förbättras, de är; företagsstrategin, större aktionsplaner, risk 

                                                
6
 Idag internationellt organ men har sin historiska bakgrund i Marshallhjälpen som sedermera också var 

en grund i den europeiska gemenskapens stadgar. Huvudkontoret är beläget i Paris. Samarbete med IMF 

och världsbanken.  
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policys, årlig budget, och företagsplan. De bör också enligt OECD (2004) kontrollera 

större kapitalutgifter samt att tillse att det finns ett fungerande riskhanteringssystem 

inom företaget.  

 

Enligt OECDs riktlinjer ska ett företags risk policy innefatta specifika nivåer av risk 

som företaget ska vara villigt att acceptera för att uppnå sina mål. Detta är av stor 

betydelse för de inom företaget som arbetar med riskhantering för att dessa enligt 

OECD ska lyckas uppfylla de risknivåer som företaget accepterar. Viktigt är också att 

tillsätta och rikta nyckelpersoner inom styrelsen med ett långsiktigt tänkande för 

företaget och dess ägare.  

 

Oetiskt eller olagligt agerande från företagsledare kan kränka delägarnas rättigheter och 

sabotera företagets och dess ägares rykten, men också komma att öka företagets risker 

vad gäller framtida finansiellt anseende (OECD, 2004).  

 

3.3.3 Amerikanska regelverk  

Den amerikanska lagstiftning som setts behandla och påverka företags riskhantering har 

varit the Sarbane-Oxley Act (SOX) som infördes för bolag som fanns på den 

amerikanska börsen under 2002. USA:s dåvarande republikanska styre med George W. 

Bush i spetsen utformade Sarbane-Oxley Act som ett svar på de många amerikanska 

bolagskonkurser som inträffade vid millenniumskiftet 2000. En viktig del var 

konkurserna för dels den amerikanska energijätten Enron men även större bolag som 

telekomföretaget Woldcom och den italienska mejerikoncernen Parmalat. Deras 

konkurrser kom att påverka den amerikanska marknaden och det förtroendet som 

samhället haft för styrning och hantering av företag som var tecknade på den 

amerikanska börsen. Den nya amerikanska lagstiftning som kom att aktualiseras efter 

finanskrisen 2007-2010 syftar till att stärka den interna kontrollen över företags 

finansiella rapportering men också få ett slut på rapporterings och redovisningsfusket 

som förekommit. Detta i syfte att skydda företagets intressenter. Sarbane-Oxley Act 

omfattar alla företag som är noterade på den amerikanska börsen. SOX är en tvingande 

lag på den amerikanska marknaden (Holt, M. 2008).  

 

Detta ledde under början av 2000-talet till att många svensk företag kom att påvekas av 

SOX införande då de var aktiva på den amerikanska börsen. Många av dessa bolag kom 
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under 2000-talets början att lämna den amerikanska börsen då de såg det som allt för 

byråkratiskt och inte tillräckligt värdeskapande för verksamheten att gå igenom med 

införandet av SOX systemet. Det som dock hände, enligt Anders Hult (2010)
7
 var att en 

del av de svenska bolagen tog med sig delar av SOX och implementerade detta i sina 

organisationer.  

 

SOX har haft en stor påvekan på både privata och mindre amerikanska företag sedan 

den infördes 2002 (Holt, M. 2008). Långivare, revisorer och delägare vill veta att 

företaget ägnar sig åt de saker det uppger att det ska ägna sig åt. De vill också ha en 

insyn i att detta utförs på ett korrekt sätt. Det handlar enligt Holt (2008) om att 

allmänheten och staten vill att företagens ledning gör det jobb de förväntas göra. 

Kuschnik (2008) beskriver situationen som uppstått i och med införandet av SOX som 

styrelseledamöterna övervakar de anställda, revisorerna kontrollerar styrelsen, och de 

anställda kontrollerar hela verksamheten genom olika typer av ”whistle-blowing” 

skydd.  

 

Holt (2008) ger fem stycken punkter för mindre privata företag som de bör 

implementera för att anses använda sig av SOX.  

1) Att skapa en policy och agerande manual för verksamheten. Om detta redan finns bör 

den uppdateras.  Detta bör genomföras då företagsledare känner till etiska normer inom 

företaget för att skapa tillit och förtroende både internt och externt mellan parterna i 

organisationen.  

2) Anställa någon eller några som interna revisorer, alternativ som compliance 

managers.
8
 Ett internt kontrollsystem kräver i sin tur ett system för att kontrollera att 

dessa interna kontroller följs.  

3) Att ha åtminstone en oberoende styrelseledamot. Lagen kräver enligt Holt (2008) i 

detta fall inte att ledamoten gör den bästa möjliga insatsen för företaget, den förväntar 

sig enbart att ledamoten gör ett godtyckligt arbete under de rådande omständigheterna. 

Det handlar då om att de ska agera i god tro och med företagets intressenter i åtanke. 

Inte att agera med egenintresse.  

                                                
7
 Anders Hult (2010) i cfoworld.idg.se. Idag är Anders Hult Chief Risk Officer på Trafikverket men var 

under 2010 partner på Deloitte AB. 
8
 Compliance Manager = Individ ansvarig för kontroll av företagets efterlevnad/följsamhet till de 

regler/normer som finns inom branschen men även kontroll av de interna kontrollerna.  
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4) Om det finns intresse av att börsnoteras, genomföra en sammanslagning eller utföra 

ett förvärv, dra då in företagslån till insiders. Detta därför att försvåra att snabbt få ur 

redovisningen, särskilt om de löper under längre tid.  

5) Tillse en ansvarig för dokumentation inom företaget. Denna individ ska ansvara för 

att dokumentering sker av alla företagstransaktioner, allt som har med verksamheten att 

göra ska dokumenteras. Holt (2008) framhäver under denna punkt det faktum att: 

 

”If there is one thing that is supremely important when problem arise, it is the 

availability of a solid paper trail.” 

– Michael F. Holt (2008)  

 

Holt (2008) trycker också hårt på det faktum att dokumentation är något av det absolut 

viktigaste för företag och deras förmåga att följa den lagstiftning som finns. I och med 

SOX har ett ökat krav ställts på både mindre och större verksamheter att öka både sin 

interna och externa kontroll. Detta främst genom att tillsätta och öka intensiteten vad 

gäller intern och extern revision (Holt, M. 2008).  

 

3.4 Principal-agent teorin 

3.4.1 Teoretisk beskrivning  

Principal- agentteorin växte fram under 1970-talet och teorin utgår i sin grund från ett 

förhållande mellan två parter, en agent och en principal. Som en följd av den 

problematik som uppstår mellan dessa två parter uppstår ett behov av en extern och 

intern kontroll av verksamheten. Relationen mellan agenten och principalen kan 

beskrivas som att principalen ger agenten uppgifter som denna förväntas utföra i 

verksamhetens bästa intresse. Kopplingen mellan behov av revision och intern kontroll 

till det interna förhållandet mellan agenten och principalen gör denna teori relevant för 

studien. Detta är en teoretisk koppling som kan dras till eventuella samband kring hur 

respektive företag aktivt styrs av en principal för att denna ska få det resultat av agenten 

som då önskas.  

 

3.4.2 Problematiken med ett tvåpartsförhållande  

Om båda parterna är nyttomaximerande kan det antas att agenten inte alltid kommer 

agera i principalens intresse. Principalen kan då etablera hinder eller kontroller för 

agenten så att denna inte enkelt kan agera i egenintresse (Jensen & Meckling, 1976). 
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Mintz (2008) hävdar i enlighet med Jensen och Meckling (1976) att ledare (managers) 

sannolikt kommer sätta personliga mål före företagets mål. Detta resulterar således i en 

intressekonflikt mellan ägarna och ledningen av företaget. Enligt Jensen och Meckling 

(1976) är det i det närmaste omöjligt för varken agenten eller principalen att fatta det 

optimala beslutet utifrån vad principalen anser vara ett optimalt beslut utan att det 

kommer kosta principalen något för agentens tillgivenhet. Detta beskriver Mintz (2008) 

som en följd av ”asymmetrisk information” mellan företaget och externa intressenter 

där de interna intressenterna (företaget) vet mer om företaget och dess framtidsutsikter 

än vad de externa intressenterna gör. Detta leder således till den uppdelnings som 

nämnts mellan principalen, alltså ägaren alternativt den externa parten, och den interna 

intressenten, den som agerar inom företaget, agenten.   

 

Problematiken som agent teorin behandlar är enligt Mintz (2008) och Jensen och 

Meckling (1976) att agentkostnaden
9
 är oskälig i förhållande till de förväntningar 

managern har på sig för att utföra sitt arbete.  

 

3.4.3 Lindrande av negativa aspekter 

Mintz (2008) tar upp två sätt att mildra konflikten mellan ägaren och managern det vill 

säga mellan principalen och agenten. Det första är den finansiella rapporteringen. Om 

ägaren kan uppfatta att redovisningsrapporterna är pålitliga bör agenten belönas för sin 

prestation och för att, enligt Mintz (2008), bistått med att kontrollera agentövervaknings 

kostnaderna. Det andra verktyget för att mildra konflikten mellan principalen och 

agenten är hanteringen av de interna kontrollerna inom verksamheten. Viktigt vad gäller 

de interna kontrollerna är hanteringen av säkerheten kring företagets tillgångar. Även de 

bästa interna kontrollerna kan visa sig meningslösa om det översta skiktet inom 

ledningen av företaget om de går utanför sin jurisdiktion eller bortser från sitt ansvar 

(Mintz S, 2008).  

 

Enligt Mintz (2008) kan en kultur inom företaget utvecklas som motverkar egenintresset 

hos agenten så att denne inte negativt kan påverka de som har mest att förlora på 

agentens beslut, intressenterna och de anställda. Genom att företag utvecklar goda 

interna kontroller kan ett egenmäktigt agerande från agenten förebyggas. På så sätt kan 

                                                
9
 Agentkostnad; Kostnaden för principalen att anlita agenten. Exempelvis då styrelse tillsätter VD för 

verksamheten och den ersättning som är skälig för VD.  
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företaget skyddas. Detta resonemang för även Holt (2008) kring hur företag i USA 

måste arbeta för att uppfylla kraven som uppstått kring interna kontroller. 

 

Sverige, Tyskland, och Österrike har lagstiftning som särskiljer värkställande direktör 

från styrelsen. VD får ej ingå i styrelsen. Maier (2005) tar upp detta som ett bra sätt att 

öka tillförlitligheten att verksamheten styrs på ett korrekt sätt. Vidare har även 

revisionskommittén blivit allt mer granskad efter de skandaler och den kris som varit. 

Maier (2005) menar att särskiljning mellan styrelse och VD inte ger några negativa 

effekter i termer av agent principal teorin. Därav bör kritiken kring principal agent 

teorin kvarstå. Om olika delar inom det styrande skiktet av företagets ledning särskiljs 

torde detta öppna för separata intressen mellan principalen och agenten.   

  

 

 

  



-Borg- 

 

28 

4 Empiri 

Empirin redovisar den data som samlats in från respondenterna på de företag som 

kontaktats. Det handlar om fem respondenter inom fyra företag. Intervjuresultatet har 

delats in i en ordning som motsvarar de intervjufrågor som använts. Rubrikerna har 

omformulerats och slagits samman för att på ett bättre sätt återge resultatet.  

 

4.1 Företagspresentation  

4.1.1 LR Installation  

Respondent från LR Installation i Kalmar är deras ekonomichef Joakim Bergström. LR 

Installation bedriver entreprenad inom el, vatten, värme, och sanitet. De bedriver även 

viss försäljning av el- och VVS-artiklar i sina butiker. LR Installation är representerat i 

Kalmar, Karlskrona, Oskarshamn, Mönsterås, Växjö och Västervik. Under 1995 

bildades det nuvarande bolaget LR Installation, men rötterna för verksamheten går 

tillbaka till 1930-talet och Läckeby-rör. Under 2013 omsatte LR Installation cirka 205,9 

miljoner kronor med ett resultat på cirka tre miljoner kronor. Idag, under 2014, har LR 

Installation enligt uppgift från Joakim Bergström 165 anställda. Respondenten från LR 

Installation, Joakim Bergström, kommer att refereras till som Bergström. Kontakt med 

respondenten har skett genom intervju den 10 december 2014.  

 

4.1.2 Xylem Water Solutions Emmaboda 

Respondenter från Xylem Water Solutions i Emmaboda är deras ekonomiansvarig, 

Patric Martinsson, samt Håkan Gustafsson, som arbetar med en del riskfrågor. Xylem 

Water Solutions i Emmaboda har sina rötter från ITT Flygt som 2011 bytte namn till 

Xylem i och med att ITT-koncernen delades i tre delar. Idag med huvudkontor utanför 

New York, USA. De producerar främst dränkbara vattenpumpar, dräneringspumpar och 

övriga pumplösningar för både privat och offentlig sektor. Mycket av deras produktion 

går till export. Under 2013 hade Xylem i Emmaboda totalt cirka 1.110 anställda varav 

774 i det producerande bolaget Xylem Water Solutions Manufacturing AB. Under 2013 

gjordes en omsättning på cirka två miljarder kronor i Xylem Water Solutions 

Manufacturing AB. Respondenterna från Xylem Water Solutions i Emmaboda kommer 

att refereras till som Martinsson och Gustafsson. Kontakt med respondenterna har skett 

genom intervju den 16 december 2014. 
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4.1.3 Norden Machinery AB 

Respondent från Norden Machinery AB i Kalmar är deras ekonomiansvarig, Göran 

Axelsson. Norden Machinery AB i Kalmar producerar maskiner för tubfyllnad. 98 

procent av Nordens produktion går enligt uppgift till export från Sverige. Företaget 

producerar tubfyllnadsmaskiner som används inom områden såsom tandkrämer, 

pharmasi, och kosmetik. Företaget agerar under den italienska koncernen Coesia Group 

sedan 2008. Under 2013 omsatte Norden Machinery AB 398 miljoner kronor med ett 

netto resultat efter skatt på cirka 17 miljoner kronor. Under 2014 hade företaget 175 

anställda. Respondenten, Göran Axelsson, kommer att refereras till som Axelsson. 

Kontakt med respondenten har skett genom intervju den 17 december 2014.  

 

4.1.4 Matkompaniet AB 

Respondent från Matkompaniet är dess verkställande direktör Tommy Blomqvist. 

Matkompaniet är en matgrossist med sitt säte i Borås. Verksamheten grundades 1990 av 

Tommy Blomqvist och Thomas Stålberg och är privatägt av bland annat de två 

grundarna. Idag har företaget 25 anställda och omsätter cirka en kvarts miljard kronor. 

Tommy Blomqvist kommer i fortsättningen refereras till som Blomqvist. Intervju med 

Blomqvist genomfördes med hjälp av mejlkontakt från den 12 december 2014.  

 

4.2 Hur verksamheten ställer sig till risk 

4.2.1 LR Installation  

LR Installation arbetar med risk utifrån tre kategorier, enligt Bergström. De är miljö, 

arbetsmiljö och installationsprocesser. Inom varje enskilt område arbetar man enligt 

Bergströmt aktivt med att hantera de risker som kan uppstå. Vad gäller miljöpåverkan 

och risker relaterade till miljö så arbetar LR Installation enligt Bergström strategiskt för 

att förebygga och undvika negativ miljöpåverkan. Risker som har med arbetsmiljö att 

göra hanteras utifrån rutiner och policys. Genom att hantera risker med 

arbetsmiljöfrågor kan LR Installation enligt Bergström skapa hållbarhet och 

kompetensutveckling inom företaget. Vad gäller installationsprocessen, eller 

hanteringsprocessen, handlar det enligt Bergström också om att ha tydliga rutiner och 

policys för att minimera riskerna. 
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”Hanteringsprocessen för LR Installation handlar om att säkra kvalitén på de varor 

och tjänster som levereras till kunden. Det är det viktigaste. Kunden står i fokus.” 

– Joakim Bergström, Ekonomichef LR Installation (2014) 

 

4.2.2 Xylem Water Solutions Emmaboda  

Vad gäller risken med att inte få betalt för det arbete som utförs arbetar Xylem enligt 

Gustafsson löpande med dels att ta kreditbeslut, att inhämta information och väga 

risken. Risken att man exempelvis inte kommer få betalt. Enligt Gustafsson arbetar de 

på Xylem mycket med att analysera kreditvärdigheten hos sina kunder. Mot den risk 

som kan uppstå använder sig Xylem av kreditförsäkringar eller Export Kredit Nämnden. 

På så vis lägger man ut stora delar av risken på ett externt bolag. Denna försäkring kan 

täcka cirka 75 procent av den risk som kan föreligga vid en affär. Det innebär att 

försäkringsbolaget står för 75 procent av värdet om en kund inte skulle betala eller 

exempelvis gå i konkurrs under pågående affär. Enligt Gustafsson är detta ett sätt på 

vilket Xylem minskar sin finansiella risk. Vad Xylem också gör för att minimera sin 

risk har varit att många av produkterna de producerar och säljer inte görs kundspecifika 

förrän pumparna färdigmonteras. Martinsson tillägger att det mesta som säljs från 

Emmaboda är internförsäljning till ett säljbolag. Säljbolag som finns strategiskt runt om 

på det marknader där Xylem är representerade. Den enda marknaden där Xylem i 

Emmaboda själva får stå för det mesta av riskbedömningen är enligt Martinsson i de fall 

de säljer produkter till Östeuropa och på den svenska marknaden. Enligt Martinsson 

sprids riskhantering ut på de olika säljenheterna runt om i världen.   

 

Inom Xylem sedan, enligt Martinsson och Gustafsson, finns det tydliga attesteringskrav 

och nivåer för hur attestering ska ske och när det ska ske. Xylem i Emmaboda är inte fri 

att ta hur stora order som helst utan att ha ett godkännande från ägaren Xylem i USA. 

Genom att ha denna attesteringsordning anser Gustafsson att besluten i många fall blir 

bättre grundade då fler personer högre upp i organisationen blir involverade och tittar på 

situationen.  

 

”Genom denna attestordning minimeras antalet beslut som fattas slentrianmässigt, av 

fel person på fel nivå.” 

– Håkan Gustafsson, ansvarig för riskfrågor Xylem Water Solutions Emmaboda (2014) 
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I övrigt bär varje resultatenhet inom verksamheten i Emmaboda sin egen risk. Enligt 

Martinsson används inom Xylem i Emmaboda ingen organisationsövergripande 

riskhantering, istället sker all kontroll och hantering av risk inom varje resultatenhet. 

Emellan enheterna sker det enligt Martinsson även ett utbyte av erfarenheter och 

kompetens kring olika situationer och hur de bör hanteras.  

 

4.2.3 Norden Machinery AB 

För Norden Machinery i Kalmar handlar en stor del av hur de ställer sig till risk, enligt 

ekonomiansvarige Göran Axelsson, om utformandet av avtal. Det handlar enligt 

Axelsson om att utforma tydliga och ordentliga avtal med kund och leverantör. Annars 

använder sig Norden av att kräva förskottsbetalning, bankgaranti, letter of credit, 

remburs eller valutasäkring. Allt för att undgå risken med att ha ett avtal som inte 

betalas. Axelsson säger att många gånget delas betalning upp så att kund kan betala 

delar av det totala beloppet allt eftersom det produceras, levereras, monteras, och 

slutligen installeras. Vad gäller upplägg av dessa betalningsplaner handlar det, enligt 

Axelsson, mycket om kutym i branschen.  Större delen av Nordens försäljning går till 

export, närmare 98 procent av all produktion och leverans går på export runt om i 

världen. Detta gör att man enligt Axelsson arbetar mycket med att valutasäkra alla 

transaktioner som genomförs. Detta då företaget handlar med antingen SEK, Euro eller 

USD. I länder där det enligt Axelsson kan vara svårare att få igenom en fullständig 

betalning krävs det att man har hela finansieringen klar innan affären blir av. Detta sker 

enligt Axelsson vanligen genom bankgarantier. Men vad gäller länder i Västeuropa och 

USA finns inte samma krav och osäkerhet. Detta därför att Norden har mångåriga 

kontakter med de kunder som existerar på dessa marknader. Axelsson menar att det inte 

här föreligger samma betalningsrisk som i vissa Sydamerikanska länder. Om det då 

skulle uppstå en situation där kunden uteblir med sin betalning efter leverans av 

maskinen säger Axelsson att de helt enkelt fryser flödet av reservdelar eller service tills 

det att betalningen fullgjorts. Detta händer enligt Axelsson mycket sällan, men det har 

hänt.  

 

”Vi har i princip inte haft några som helst kundförluster. Så där får vi säga att vi varit 

mycket framgångsrika.” 

– Göran Axelsson, ekonomiansvarig Norden Machinery AB (2014) 
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4.2.4 Matkompaniet  

Enligt Blomqvist är de på Matkompaniet medvetna om att risk existerar och de försöker 

hela tiden att arbeta med att bevaka omvärlden inom de områden som är aktuella för 

företaget. För Matkompaniet handlar det enligt Blomqvist om att i största möjliga mån 

försöka begränsa skadeverkningarna genererade av risker. Han uppger att om det finns 

möjlighet så försöker de på Matkompaniet fördela ut risken mellan de olika inblandade 

parter såsom producenter, leverantörer, och transportörer. I de situationer då risk kan 

kalkyleras och förutses beslutar man sig enligt Blomqvist i förväg om huruvida man ska 

exponera sig för den risk som föreligger eller ej. Risken kan då utgöra en del eller ett 

delmoment av helhetsaffären.  

 

All risk som Matkompaniet exponeras mot hanteras internt. Enligt Blomqvist finns det 

ingen extern part som kontrollerar riskhanteringen eller genomför bedömning av risk, 

allt sker internt.  

 

4.3 Hur risk hanteras hos företagen  

4.3.1 LR Installation  

LR Installation arbetar enligt Bergström med att, som nämnts ovan, använda effektivt 

utarbetade rutiner och policys för de områden där företaget ser sig stå inför risk. Alla 

policys och rutiner utvärderas och uppdateras löpande för att hela tiden enligt Bergström 

möta de utmaningar som verksamheten står inför i den dagliga verksamheten. Hur risk 

hanteras varierar utifrån var i verksamheten den uppstår. Bergström uppger att det i LR 

Installation årligen sker utvärderingar och analyser över verksamheten. Beslut som 

omfattar verksamheten i stort fattas på ledningsnivå. Ledningen består av representanter 

från varje resultatenhet. En resultatenhet inom LR Installation uppges vara varje 

regionalt administrativt säte; Kalmar, Växjö, Oskarshamn, Mönsterås, Karlskrona, och 

Västervik. Enligt Bergström följer ledningen i sin tur en checklista över hur risk ska 

hanteras. Bergström säger också att från det att ett projekt inleds tills det att 

slutbesiktning sker så pågår en rutinmässig kontroll och kvalitetssäkring.   

 

LR Installation har externa kontroller som tillser att organisationen genomför de 

kontroller som är nödvändiga för att de ska anses agera på ett korrekt sätt enligt de 

riktlinjer de fått från den externa part som tillhandahåller kontrollerna. Det arbete LR 

Installation lägger på att hålla sig till de ramar som angivits leder till att företaget enligt 
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Bergström tydliggör att de aktivt arbetar för att minimera och begränsa risker och dess 

eventuella spridning i den dagliga verksamheten. I övrigt använder sig LR Installation 

av externa revisorer som kontrollerar verksamheten och redovisning.  

 

4.3.2 Xylem Water Solutions Emmaboda 

Som framgick i avsnittet ovan arbetar Xylem mycket med att säkra sig för de risker de 

kan tänkas utsättas för genom dels försäkringar av olika slag men också med hjälp av att 

internt ha en tydlig ordnig kring hur beslut ska fattas och på vilken nivå detta ska ske.  

Enligt Gustafsson använder sig Xylem, utöver en tydlig attestkontroll, också av 

manualer kring krediter på hur företaget ska hämta in upplysningar och hur företaget 

ska jobba med kreditfrågor för att på så vis säkerställa att det fattas så bra kreditbeslut 

som möjligt. Genom denna manual för processen och hanteringen av attest inom 

företaget behöver inte den enskilde individen känna att man själv står för de kreditbeslut 

som behöver fattas. Detta gör att inte i samma utsträckning upplever att man exponeras 

för risk. Det är inte motiverande för den anställde att ha godkänt en affär som senare 

inte går igenom och sedan står denne där och har godkänt beslutet. Därför är manualen 

över hur processen ska gå till bra enligt Gustafsson. Så att inte en eller ett fåtal individer 

tar alla beslut själva.  

 

Vid hantering av risk gällande kund använder sig Xylem av tre verktyg. Dessa är 

kreditlimit, tydliga betalningsvillkor, eller öppen kredit. Där säger kreditlimiten vad 

Xylem är villiga att ha i kundfordring hos kunden. För denna bedömning använder man 

sig enligt Gustafsson av en grundlig analys av kundens kreditvärdighet. 

Betalningsvillkoren kan enligt Gustafsson innebära att man begär förskottsbetalningar 

eller genomför affär med hjälp av remburs. I övrigt vad gäller hantering av risk 

använder sig Xylem enligt Gustafsson av kreditförsäkring vad gäller vissa kunder. 

Genom att använda sig av kreditförsäkring får Xylem en tydlig indikation på vad 

försäkringsbolaget anser om kreditvärdigheten hos kunden. Om Xylem får försäkring är 

det en indikation på att affären kan genomföras på villkor som är gynnsamma för 

Xylem. I de fall då kreditförsäkringsbolaget inte beviljar en försäkring hos en kund är 

detta enligt Gustafsson en tydlig indikation på att denna kund är allt för osäker. Genom 

att använda denna försäkring och andra liknande, exponerar sig Xylem enligt 

Gustafsson mot så lite risk som möjligt när de genomför sina affärer.  
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Xylem gör merparten av sina affärer i valutorna SEK, Euro och USD. Detta medför ett 

omfattande arbete med att säkra sig för de risker som valutahandeln innebär, 

valutarisker. I detta område är Xylem i Emmaboda enligt Martinsson långt ifrån 

självständiga. Sedan utövar även ägaren i USA ett inflytande på verksamheten i 

Emmaboda genom sina krav kring compliance. Kring uppföljning av regelverk och 

uppföljning av hur verksamheten styrs och fungerar sker löpande enligt både Gustafson 

och Martinsson. Här syns äganderollen från USA tydligt. Vad gäller valutariskerna 

använder sig hela koncernen Xylem av valutasäkringar och dessa sker enligt amerikans 

lag och bokföringsregler. Enligt Gustafsson är dessa regelverk förhållandevis 

komplicerade och för bokföringen av valutasäkringarna tar man delvis hjälp av en 

extern konsult i USA. Denna kontrollerar att allt sker korrekt och enligt den 

amerikanska standard som Xylem Emmaboda är styrda att följa.  

 

4.3.3 Norden Machinery AB 

Riskhanteringen hos Norden Machinery är till viss del involverad i verksamheten i stort. 

Detta då företaget producerar sina maskiner direkt på kundorder, det vill säga, det finns 

inget större lager som hos många andra tillverkande företag. En tredjedel av 

verksamheten för Norden är enligt Axelsson eftermarknad. Eftermarknaden är det som 

handlar om service av befintliga produkter och maskiner men också produktion och 

installation av uppgraderingar eller reparationer.  

 

Efter det att den Italienska koncernen Coesia förvärvade Norden under åren 2007-2009 

säger Axelsson att Coesia har styrt upp verksamheten något. Inte styrt upp i negativ 

bemärkelse, utan styrt verksamheten utefter de premisser som de funnit lämpliga för att 

Norden ska passa in i koncernen. Exempelvis har Norden nu kategoriserat sina kunder i 

två kategorier. Excellenta och icke godkända kunder. Denna kategorisering har gjorts 

utifrån Coesias ramar och detta i sin tur ger direktiv kring hur beslut får fattas kring 

dessa två typer av kunder. Om det handlar om excellenta kunder får Norden själva fatta 

beslut vid en högre limit om huruvida de ska ingå avtal eller ej, men när det kommer till 

icke godkända kunder ska beslut grundas hos Coesia och de har då sista ord i saken. Det 

är en tydlig intern attesteringstrappa som eskalerar i takt med belopp på affär och typ av 

kund. Utifrån dessa attestinstruktioner finns det enligt Axelsson tydliga rutiner och 

direktiv kring vem som har rätt att fatta olika beslut på olika nivå inom verksamheten. 

Denna attestinstruktion kontrolleras och syftar till att kontrollera att rätt individ fattar 
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rätt beslut, på så vis säkrar Norden sig och Coesia från onödig risk vad gäller beslut för 

inköp, försäljning eller andra enheter i verksamheten.  

 

”Situationen har skärpts och blivit striktare.” 

– Göran Axelsson, ekonomiansvarig Norden Machinery AB (2014) 

 

Axelsson säger att systemet med attestering inte är något nytt för Norden, det har 

funnits innan Coesia köpte verksamheten. Men Axelsson uttrycker att kontroller från 

ägaren blivit ”tightare”. Sedan har även Coesia i och med förvärvet tillsatt en intern 

revisionsgrupp som löpande granskar alla kontroller som rör verksamheten. Allt för att 

minimera exponeringen för risk.   

  

4.3.4 Matkompaniet  

Risk hanteras som angivits tidigare internt inom organisationen för Matkompaniet. 

Matkompaniets största risk ligger i att skördar förstörts eller att det skulle uppstå någon 

form av råvarubrist så att Matkompaniet riskerar att inte få några leveranser av varor till 

försäljning. Enligt Blomqvist är det störst risk på varor som Matkompaniet redan fått 

levererade är om det skulle visa sig vara något problem med dessa och att de skulle 

behöva återkallas. Vidare säger han att i övrigt föreligger det en risk för Matkompaniet 

om det skulle uppstå insolvens hos någon av företagets kunder och de inte längre kan 

betala i tid.  

 

Vart annat år genomförs en revision av Matkompaniets certifiering enligt IP Livsmedel 

för att kontrollera att de riktlinjer som finns för att minimera risker för den verksamhet 

Matkompaniet driver, denna revision sker av en extern part. Enligt Blomqvist bygger IP 

Livsmedels standard på en riskhanteringsprocess för att eliminera skador eller 

kontaminering av deras produkter. I arbetet med denna standard finns en process som 

går ut på att olika typer av risker ska identifieras och genom kontroller och åtgärder ska 

dessa minimeras. För den eventualitet att det skulle uppstå en större 

organisationsövergripande risk finns det enligt Blomqvist inom Matkompaniet en 

särskild krisgrupp som sammankallas. Denna leds av VD, och består i övrigt av 

företrädare från företagets olika delar. Uppgiften som denna grupp ska lösa är att 1) 

analysera risken som uppstått, 2) försöka utröna om risken går att elimineras, 3) beror 

på vilken typ av risk som Matkompaniet utsätts för.  
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4.4 Riskhanteringens utveckling efter finanskrisen 2007-2010  

4.4.1 LR Installation  

Enligt Bergström på LR Installation har det inte skett någon märkbar påverkan på 

företagets riskhantering i samband med och efter finanskrisen. LR Installation arbetar 

hela tiden med att hålla sin likviditet på en relativt hög nivå för att på så vis säkra sig för 

risker som kan uppstå där det kan behövas snabba likvida säkringar. Detta är också ett 

sätt för företaget att göra sig mer självständiga och oberoende av en extern finansiär för 

investeringsbeslut i större utsträckning. Vad Bergström märkt är att detta arbete med 

likviditetsnivån måhända har fått ett ökat fokus hos ledningen.  

 

4.4.2 Xylem Water Solutions Emmaboda  

Gustafsson berättar att perioden då krisen var på sin höjdpunkt var situationen ganska 

orolig. Gustafsson berättar utifrån det han kunde notera hos Xylem under den tiden var 

att ledningen av organisationen, alltså den amerikanska huvudägaren såg på situationen 

och ville se huruvida man kunde komplettera de processer och kontroller som redan 

fanns. Detta genom ytterligare arbete för att förbättra säkerheten ytterligare. Gustafsson 

konstaterar vidare att någon omfattande förändring inte genomfördes, men att ledningen 

väl var och kontrollerade möjligheterna. Gustafsson konstaterar slutligen att Xylem i 

Emmaboda inte arbetar annorlunda idag än vad de gjorde innan krisen, men att som 

sagts, ledningen under den oroliga perioden ökade sin beredskap kopplat till krisen.  

 

4.4.3 Norden Machinery AB 

Den stora utvecklingen som Axelsson angivit kring riskhantering för Norden Machinery 

i Kalmar har varit den att de förvärvades av den Italienska koncernen Coesia under 

2007-2009. I och med denna förändring skedde som nämnts tidigare förändringar vad 

gäller attestkrav och intern kontroll av att de krav som ställts från ägaren Coesias sida 

följs upp. Attesteringskraven har funnits inom verksamheten tidigare, men de har som 

sagt skärpts till. Axelsson säger att verksamheten inte påverkats och riskhanteringen ser 

i stort ut som den gjort under tidigare år.  

 

4.4.4 Matkompaniet  

Riskhanteringen har enligt Blomqvist varit relativt oförändrad de senaste fem åren i 

Matkompaniets verksamhet. Han säger att man idag lägger något mer tid och fokus på 
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omvärldsbevakning avseende valutor samt råvarutillgång. Under de senare fem åren har 

råvarutillgången förändrats till det sämre enligt Blomqvist. Således har behovet av 

omvärldsbevakningen och bevakning av råvarutillgången ökat under de fem senare 

åren.  

 

4.5 2007-2010 års finanskris påverkan 

4.5.1 LR Installation 

Under de år som historiskt speglar finanskrisen 2007-2010 är en period som inte ska ha 

påverkat LR Installation direkt. Byggkonjunkturen var enligt Bergström fortsatt hög 

under denna period.  

 

”Under 2008 och 2009 hade vi omsättningsrekord, vi nådde all time high under den 

perioden.” 

– Joakim Bergström, Ekonomichef LR Installation (2014) 

 

Finanskrisen var således inte en period som direkt påverkat LR Installation enligt 

Bergström. Men åren efter 2009 har situationen förändrats. Bergström anser att 

finanskrisen måhända har påverkat verksamheten indirekt eller med en fördröjning på 

grund av hur branschen ser ut. Effekterna av beslut som fattas känns under en period 

efter projekten satts igång. Vad som tros ha hänt efter perioden 2007-2009 är att 

projekten avtagit och inte blivit lika omfattande. Men Bergström såg också att under 

2010 skedde det en del större satsningar i regionen. Vad som hände då vara att 

”jättarna” inom branschen plötsligt började ge sig in i kampen kring de projekt som 

uppstod. Dessa större företag sökte sig säkert enligt Bergström till LR Installations 

mindre marknader som en följd av finanskrisen. Detta enligt Bergström därför de större 

företagen troligen känner effekterna mer än de mindre företagen som LR Installation.  

 

I övrigt vad gäller finanskrisen så har inte LR Installations verksamhet förändrats enligt 

Bergström, utan några som helst ökade krav från externt eller internt håll. Bergström 

trycker ytterligare på företagets arbete med att hålla en hög likviditet har fortgått och 

således lett till att de inte påverkats i någon större utsträckning. Vad gäller påverkan av 

förändrat regelverk eller förändrade normer inom branschen säger Bergström att de inte 

påverkats. Den dagliga verksamheten har inte heller påverkats enligt Bergström av 

finanskrisen. Det dagliga arbetet pågår som det gjorde innan krisen.  
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4.5.2 Xylem Water Solutions Emmaboda 

Enligt Martinsson kom trots detta verksamheten att påverkas av det som följde av 

krisen. Martinsson konstaterar att tillväxten avtog kraftigt under krisåren och till och 

med avstannade. Tidigare hade enligt Martinsson det gamla ITT Flygt en stark årlig 

tillväxt på 6-7 procent. Men sedan krisen har tillväxten avstannat och även många 

gånger legat på noll procent. Men Martinsson vill poängtera att det inte enbart varit 

finanskrisen som påverkat. Martinsson lyfter fram Ukrainakrisen
10

 som ett exempel på 

situation som kan ha påverkat verksamhetens riskhantering. På den marknaden har 

riskerna ökat enligt Gustafsson och risksäkringen blivit mer påtaglig.  

 

Gustafsson pratar om införandet av Sarbane-Oxle Act och dess påverkan på 

verksamheten. Det har enligt Gustafsson påverkat hela den svenska verksamheten. I och 

med uppdelningen av ITT-koncernen i tre delar och att verksamheten i Emmaboda 

därmed blev en större del av den nya Xylem-koncernen. Detta förändrade också kraven 

på dokumentation av kontroller inom verksamheten. Detta har enligt Gustafsson tvingat 

verksamheten i Emmaboda att arbeta ytterligare med kreditbesluten. Dessa kontrollkrav 

kommer direkt från den amerikanska ledningen och externa revisorer. Ledningen i USA 

har ställt högre krav på intern och extern revision. Gustafsson och Martinsson 

konstaterar att de under 2014 haft runt 4 revisioner. Enligt Martinsson är revisionerna 

snarare pågående hela tiden, han säger att det upplevs som att de inte tar slut. 

Gustafsson säger att det i och med en förändrad ägarstruktur och således en förändrad 

kontroll av hur arbetet utförs har ökat trycket på verksamheten i Sverige. 

Rapporteringen ska enligt Gustafsson genomföras på specifika sätt och den ska 

attesteras av specifika individer och det ska dokumenteras att kontroller har gjorts. 

 

”Idag har vi inte bara kontroller, vi har kontroller på att kontrollerna gjorts.” 

– Håkan Gustafsson, ansvarig för riskfrågor Xylem Water Solutions Emmaboda (2014) 

 

Gustafsson förklarar vidare att det läggs ganska mycket tid på detta arbete med kravet 

på kontroller som ledningen ställt på verksamheten i Emmaboda och han menar att det 

kan frågas om detta är det bästa att ägna tiden åt. Detta då det går mer tid åt att 

                                                
10

 Konfliken under 2014 och in i 2015 mellan Ukraina och Ryssland.  
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dokumentera att man har dokumenterat än att analysera det som har framkommit ur 

olika situationer.   

 

Den ökade viljan till insyn kommer enligt Gustafsson från både ägaren i USA och 

externa revisionsbyråer som följer de lagar och regler som finns. Gustafsson säger att 

revisorerna måste ta hänsyn till lagstiftningen men så måste också ledningen. Som sagts 

var inte Martinsson en del av Xylem under de första åren av finanskrisen men han anser 

att påverkan torde haft med bransch att göra. Martinsson tycker det är något märkligt att 

Xylem i Emmaboda kom att klara sig ur krisen så bra som man gjorde. Mycket av den 

försäljning som görs från Emmaboda är till den offentliga sektorn enligt Martinsson. 

Men trots detta, som enligt Martinsson borde lett till mer känningar av krisen så 

drabbades inte verksamheten i Emmaboda i någon större utsträckning. Gustafsson tror 

att den offentliga sektorn kanske är något trögare än den privata. Men Gustafsson håller 

med Martinsson, det är något märkligt, men det har alltid varit så med verksamheten i 

Emmaboda, den har klarat sig förhållandevis väl oavsett kris som har drabbat samhället. 

Martinsson konstaterar också att mot den privata sektorn, och då främst gruvindustrin, 

kändes effekterna från krisen. Gruvindustrin har man också känt av kraftigt under det 

gångna året, då råvarupriserna sjunker stänger gruvorna igen enligt Martinsson, och så 

tar man vara på malmen när det blir mer lönsamt. Detta har enligt Gustafsson och 

Martinsson gjort att gruvbranschen och den marknaden för Xylem med 

dräneringspumpar har blivit något mer riskfylld på grund av den osäkerhet om 

framtidsutsikterna som föreligger i dagsläget.  

 

4.5.3 Norden Machinery AB 

Norden Machinery har inte enligt Axelsson direkt påverkats av finanskrisen. Norden är 

inte särledes konjunkturskänsliga på samma sätt som andra industrier. Därför kunde de 

enligt Axelsson inte se någon dramatisk effekt som följd av krisen. Axelsson säger att 

detta har att göra med att deras verksamhet täcker hela spektret för vad som gäller 

tubfyllnad, de säljer till många delar av världen och till mycket stora företag som inte är 

särledes konjunkturkänsliga. På så sätt minimerar de sin riskexponering vad gäller 

konjunkturcykler. Axelsson säger att det visserligen var en del kunder som fick svårare 

att få till finansiering i samband med krisen, men detta vara aldrig något som hotade 

verksamheten i större utsträckning. Om Norden har haft en nedgång på en marknad har 

detta enligt Axelsson lyckats kompenseras med ökad försäljning på andra marknader. 
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Således har Norden enligt Axelsson inte upplevt någon negativ trend i samband med 

finanskrisen.  

 

Genom att ha så stor geografisk spridning på försäljningen så är inte Norden så känsliga 

mot finansiella kriser på samma sätt som många andra branscher. Axelsson säger att 

påverkan av krisen torde bero på vilken bransch man tillhör och enligt Axelsson tillhör 

Norden inte en uteslutande bransch utan man är involverad i samtliga. Detta minskar 

således risken att exponeras för konjunkturskift inom bransch eller specifikt geografiskt 

område enligt Axelsson.  

 

”Vi är inte så beroende av en enskild bransch eller region så vi brukar kunna balansera 

ut det där […] på grund av att vi är så spridda geografiskt och branschmässigt” 

– Göran Axelsson, ekonomiansvarig Norden Machinery AB (2014) 

  

Den marknad som Norden har problem på vid tillfället för intervjun var Ryssland. 

Enligt Axelsson beror detta på att den ryska valutan blivit så svag under det gångna året. 

Detta har lett till att priserna för ryska företag att investera i maskinerna som Norden 

tillverkar och säljer har fördubblats enligt Axelsson. Men Axelsson tillägger att då ryska 

marknaden står still känner de istället en ökad efterfråga från Asien och då särskilt från 

den indiska marknaden i synnerhet. Den ryska marknaden kan ses som en risk i nuläget. 

Enligt Axelsson tar de nu ut 100 procent förskottsbetalning från ryska kunder, oavsett 

tidigare relation mellan dem och Norden. Detta görs på egent initiativ.  

 

4.5.4 Matkompaniet  

Enligt Blomqvist har inte finanskrisen påverkat Matkompaniets verksamhet i någon 

större utsträckning. Han uppger att det som skett är att kraven på uppföljning och krav 

generellt från banken har ökat. Han uppger vidare att det inte skett någon, varken intern 

eller extern, förändring av normer eller regelverk. De åtgärder som Matkompaniet 

uppges ha vidtagit har varit de att man efter krisen blivit än mer uppmärksamma på 

valutors upp och nedgång.  
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5 Analys 

I det här avsnittet analyseras empirin från föregående kapitel med den teori som 

använts. Analysen är uppdelad i två delar. I avsnitt 5.1 kommer begreppet risk 

analyseras med hjälp av teori och empiri. I avsnitt 5.2 kommer företagens ställning till 

de standards som redovisats tidigare behandlas. Under avsnitt 5.3 kommer företagens 

styrning och riskhantering behandlas utifrån principal-agent teorin. Sist kommer 

företagens syn på finanskrisen 2007-2010, och dess påverkan behandlas. 

 

5.1 Verksamheters riskhantering 

För alla verksamheter som denna studie behandlar sker det någon form av riskhantering 

inom vissa eller samtliga plan inom verksamheten. Företagen jag valt representerar 

tillhör olika branscher och verksamheterna har således varit annorlunda. Detta har lett 

till att riskhantering sett något annorlunda ut beroende på verksamhetens art och 

bransch. Samtliga företag i studien har givit liknande resonemang kring finansiell 

riskhantering, att det handlar om risken för förlust av immateriella eller materiella 

tillgångar. Detta i enlighet med vad Hubbard (2009) anger som en anledning för arbetet 

med riskhantering. Att det gäller att minimera risken eller förekomsten av dessa 

förluster. För LR Installation handlar riskhanteringen i mångt och mycket om att 

utvärdera och analysera vad som gjorts inom verksamheten. Detta sker då löpande och i 

efterhand, årligen. Vidare använder man sig hos LR Installation av externa revisorer 

som kontrollerar att de sköter de premisser som sats upp för att deras certifiering ska 

godkännas av revisorerna. Samtliga företag i studien använder sig också av tydligt 

grundade och formulerade policys inom organisationen kring hur risk ska hanteras och 

beslut som rör riskmoment ska fattas. Detta i enlighet med vad Pettinger (2012) 

resonemang kring betydelsen av att tydligt utforma rutiner och policys för att 

verksamheten ska fungera på ett tillförlitligt sätt. Alla företagen kan tolkas sträva efter 

att rätt beslut ska fattas på rätt nivå inom organisationen. Allt för att undvika 

exponeringen för risk.  

 

För Xylem Water Solutions i Emmaboda har säkringen mot risk lyfts fram som en 

viktig del i deras verksamhets riskhantering. Detta är bland andra åtgärder något som 

Pickle och Abrahamson (1990) tydligt framhäver som avgörande för minimeringen av 

riskexponering. För Pickle och Abrahamson (1990) handlar det om att antingen undvika 
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risken, ta risken eller att skifta över risken på någon annan intressent. Det nämns 

åtskilliga gånger under intervju med respondenterna från Xylem att de försäkrar sig mot 

de flesta riskmoment de ser i sin verksamhet. Genom dessa försäkringar som även 

Norden Machinery AB använder sig mycket av skyddar sig företagen för de eventuella 

risker som de utsätts för. Exempelvis handlar det om valutarisker eller kreditrisker. 

Respondenterna uttrycker även en del försiktighetsåtgärder som vidtas för att hela tiden 

minimera riskerna med nästkommande affärsbeslut. Det handlar som sagt om 

försäkringar, förskottsbetalningar, bankgarantier, remburser, och inte minst att ständigt 

utforma gedigna och tydliga avtal så att den finansiella risken är så låg som möjligt. 

Detta i enlighet med Hubbards (2009) resonemang kring de olika delar som kopplas 

samman under beteckningen risk management. Vad Xylem också har tillsatt är interna 

revisionsgrupper som ständigt granskar företagets interna kontroller och att de utförs 

efter det regelverk och de riktlinjer som moderbolaget i USA har angivit.  

 

Något som Xylem och i viss mån även Norden gör är att de bygger en del av sina 

produkter på så sätt att de inte är kundspecifika fören maskinerna ska färdigmonteras i 

samband med slutleverans till kund. Större projekt är hos de båda helt kundanpassade 

och byggs inte fören affären till viss del redan är finansierad. På detta sätt håller man 

inom de två företagen risker kring produktion och kundförlust låga. Detta är i linje med 

vad Pickle och Abrahamson (1990) resonerar kring, som nämnts ovan att företag bör 

undvika risker. Företagen undviker finansiella risker genom att inte tillverka fullständigt 

kundspecifika produkter utan man håller en viss buffert vad gäller produktens design. 

Detta är naturligtvis olika mellan olika produkter och det uppger även företagen. Vissa 

riktigt stora projekt är helt kundspecifika då dessa projekt är så djupt förankrade och 

säkrade med hjälp av avtal och garantier. Detta för att produkterna kan byggas 

kundspecifika.   

 

Xylem använder sig även av något som de själva kallar säljbolag. Dessa är 

kategoriserade på så sätt att den försäljning som sker mellan Xylem Emmaboda och 

säljbolaget i utlandet bokförs som internförsäljning. Detta minskar således Xylem i 

Emmabodas exponering för risk i linje med vad Toscha (2012) anger som ett verktyg 

för riskhantering för företag. Att varje företagsenhet själv bär sin egen risk. I denna 

diskussion bör beaktas att det finns de som motsäger sig resonemanget kring att varje 

enhet bör hanteras separat. Drury (2000) hävdar i linje med detta att varje separat enhet 
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inom företagen inte bör hanteras separat. Istället bör enheterna enskilt ställas i kontrast 

med företaget i sin helhet och utifrån detta ska bedömningen göras huruvida enhetens 

risker är acceptabla eller ej Att order i Xylems fall kommer direkt från säljbolag och 

således torde vara säkrad i ledet innan, mellan säljbolag och slutkund.  

 

I fallet med Norden Machinery i Kalmar där nästan uteslutande all produktion går på 

export är produkterna än mer kundspecifika än i fallet med Xylem. Nordens maskiner 

byggs enligt uppgift nästan enbart på kundorder. Detta minimerar således Nordens 

finansiella risk, men det görs möjligt genom att de är så nischade och dominerande på 

marknaden för i princip all form av tubfyllnad. Vad Norden involverar i sin 

riskhantering är kundkategorisering. Detta är en kategorisering som deras ägare, Coesia, 

har anvisat dem att använda. Den går ut på att säkrare och mer pålitliga kunder 

kategoriseras som excellenta, de övriga kunderna kategoriseras som icke godkända. Vid 

beslut om affär med icke godkända kunder ska Norden kontrollera med Coesia och de 

ska i sin tur göra en bedömning om huruvida affär ska genomföras eller inte. Denna 

riskhantering med kundkategorisering han stark koppling till principal-agent teorin där 

koppling görs vid att Coesia direkt ger direktiv om hur Norden i Sverige ska agera, trots 

det att Norden kan antas ha bäst information rörande kunder inom branschen. Pettinger 

(2012) lyfter fram betydelsen av intern kommunikation för att lyckas med 

riskminimeringen vilket överensstämmer med det Coesia och Norden lyckas med i sitt 

fall. Genom sina standards och policys minimerar de gemensamt riskerna som kan 

tänkas kunnat uppstå i samband med urvalet av kunder.  

 

Vad som också framkommit under studien är en distinktion rörande de olika branscher 

som valts ut att analyseras. Det som framkommit är att utifrån respektive bransch 

förekommer olika risker, men de likartade riskerna hanteras något annorlunda. Detta 

torde ha att göra med att branscherna är så pass olika och har olika förutsättningar att 

hantera risker som kan uppstå. De två mer nischade företagen, Xylem och Norden, torde 

ha en mer klar bild över vad risk är och hur deras riskhantering ska ske. Dessa två har 

båda sett en betydande ökning av extern och intern kontroll, de har också sett en ökning 

av resurser som läggs på att arbeta med interna kontroller och riskminimering. Detta 

stämmer överens med den bild som Jankengård (2011) ger av att resurser som läggs på 

riskhantering har ökat kraftigt. Företagens iakttagelser ligger också i linje med vad Holt 

(2008) anser vara av betydelse för att öka företags anseende på marknaden. Att öka 
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både den interna och externa kontrollen av verksamheten. Genom att göra så kan man 

tänkas nå en ökad grad av positiva effekter på markanden vad gäller hur markanden ser 

på företagets ansvarstagande, både internt och externt, vad gäller riskhantering. Medans 

LR Installation och Matkompaniet som är i två separata branscher, men branscher som 

säkerligen upplever högre konkurrens än de två nischade torde ha mer risk att hantera 

som inte de två andra företagen har. Exempelvis har Norden Machinery AB inte någon 

existerande konkurrent inom Sverige, därmed behöver man inte lägga resurser på 

hantering av dessa. Denna koppling har gjort att empirin skiljer sig åt mellan företagen. 

De ser på risk ur olika perspektiv beroende på sina olika branscher och storlekar och 

detta påverkar hur de svarat och ställer sig till de olika frågorna.   

 

5.2 Ägarstruktur & Standards  

Respondenterna pratar inte i större utsträckning i detalj kring deras interna styrning och 

deras processer vad det gäller riskhanteringen inom verksamheten. De svar som givits 

under studien kring huruvida företagen använder sig av någon av de tre större och mer 

internationellt etablerade standards för intern kontroll och riskhantering ställer sig 

företagen antingen ovetandes eller nekandes till dessa tre. Det företag som redovisar att 

de följer någon form av etablerad standard är LR Installation och Matkompaniet. LR 

Installation använde sig av en standard som gav dem ett certifikat vad gäller generell 

riskhantering inom företaget. Matkompaniet använde sig av en standard anpassad för 

branschen och som i sin tur gav dem ett certifikat att de också följer riktlinjer vad gäller 

riskhantering inom sin bransch. Vad gäller de två andra företagen Xylem Water 

Solutions i Emmaboda och Norden Machinery AB i Kalmar angav ingen direkt 

standard. Det som används av Xylem och Norden är interna standards som de fått av 

sina ägare. Deras arbete, torts det att de inte direkt följer någon av de givna ”större” 

standards, strävar efter att uppnå en trygghet och öppenhet gentemot deras ägare, 

intressenter och samhället. Detta är vad Dalborg (2010) anger vara linjerna för vad 

Kollegiet för svensk bolagsstyrning eftersträvar att alla svenska bolag ska arbeta med. 

Detta arbete gäller för samtliga företag i studien och genom att de utför detta bidrar de 

till en minskad grad av riskexponering. Vilket Kollegiet för svensk bolagsstyrning 

eftersträvar. 

 

Vad som bör noteras är att inga av respondenterna från varken Xylem eller Norden 

kände i någon större omfattning igen de tre större standarder som angavs vid 
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intervjuerna. Ingendera arbetade i vart fall med någon av dessa standarder. Enligt min 

mening är detta något märkligt. Detta kan kanske bero på att större företag kanske styrs 

hårdare internt inom koncernen eller från ägare och ledning. Istället för externt genom 

standarder givna från ett externt bolag, revisor eller konsult. Naturligtvis är det så att det 

sker interna kontroller inom samtliga bolag och de sker i enlighet med vad Holt (2008) 

anser vara av betydelse, ofta och grundligt. Detta antingen på grund av praxis, 

lagstiftning eller på grund av ambition att nå en viss certifieringsstandard. Att erhålla ett 

certifikat kan säkerligen, inom vissa branscher, ge en betydande konkurrensfördel på 

den marknad på vilken man är aktiv.  

 

Vad som har kunnat observeras under studien är också det att både Xylem Water 

Solutions och Norden Machinery är företag som styrs kring vissa frågor från sina ägare 

när det kommer till frågor rörande riskhantering och rutiner för hur de ska dessa. I båda 

företagen finns det en klar och tydlig angivelse från ägares sida kring hur beslut ska 

fattas och vilken väg besluten ska följa inom respektive organisation. Detta är i sig inte 

konstigt då varje ägare, i enlighet med vad Mintz (2008) samt Jensen och Meckling 

(1976) menar, vill erhålla ett resultat från den som tilldelas ansvaret att lösa uppgiften. 

Detta sker naturligtvis också i de två andra företagen som ingår i studien, LR 

Installation och Matkompaniet. Där är ägarförhållandet likartat men där sker styrningen 

i betydligt mindre utsträckning. Vad som skiljer de fyra företagen åt är som nämnts 

tidigare är det internationella ägandet och storleken på verksamheten som präglar 

Xylem och Norden.  

 

Vad som synliggör att principal-agent teorin gör sig gällande är att både Xylem och 

Norden talar om en tydlig attestordning för vad gäller den interna styrningen, från de 

lägsta leden till de högst uppe i organisationshierarkin. De har också erhållit tydliga 

instruktioner, direkt anvisade från den utländske ägaren som säger när, var, och hur 

attestering ska se ut, av vem, och när det ska ske. Det finns således en mycket tydligare 

ordning kring hur beslut ska fattas inom de två större företagen. Detta ligger i linje med 

vad Mintz (2008) diskuterar för hur man ska komma undan med problematiken som kan 

uppstå när det råder ett principal-agent förhållande mellan ägare och ledning av 

verksamheten. Att hålla en tydlig ordning för intern kommunikation och interna flöden 

anges under intervjuerna som ett tydligt arbete som pågår för att minimera exponeringen 

för onödig risk. detta överensstämmer med vad ÅRL och ABL samt Holt (2008) anger 
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som tydliga direktiv för ledning att arbeta med för att förbättra riskhanteringen. Som 

visats under den insamlade empirin är de internationella och nationella ägarna 

naturligtvis insatta i den verksamhet som bedrivs i Sverige. Efter vad Johnston (2004) 

nämner i OECDs Principles of Corporate Governance är företagskulturen viktig för 

riskhanteringen. Genom ett etiskt korrekt beteende kan man skapa en funktionell 

marknad och organisation enligt Johnston (2004). Vidare uttrycker han att tillförlitlighet 

och intigritet inom organisationerna bör bejakas för att en organisation ska lyckas med 

sin verksamhet. Vad den enligt OECDs direktiv handlar om för företagsledare att aktivt 

arbeta med är att ständigt och löpande se över och anpassa företagsstrategi, 

aktionsplaner, riskpolicys, årlig budget samt företagsplan. Något som samtliga av 

företagen i studien lägger mycket resurser på att genomföra. Men den mikrostyrning 

som sker i och med den klara attestordningen är ett tydligt sätt för ägaren att få kontroll 

över vad som sker i den svenska verksamheten när det vanligen handlar om större 

belopp och således också en större risk för finansiell förlust ägaren om affären skulle 

misslyckas eller missgynnas av exempelvis en valutaförlust. I och med vad som nämnts 

kan det dras en koppling till att principal-agent teorin platsar in för företagen, det 

föreligger ett principal-agent förhållande för två av företagen i studien. Inte i en negativ 

bemärkelse men det föreligger i vart fall en klar styrning från principalen som kan 

komma i konflikt med agentens preferenser.   

 

5.3 Finanskrisen 2007-2010 effekter 

De respondenter som intervjuats har alla varit överens om att finanskrisen som 

inträffade i slutet av 2008 i USA inte haft någon märkbar finansiell påverkan på deras 

verksamhet eller på hur verksamheten fungerar. Detta kom fram som något av en 

överraskning då studien genomförts. Detta på grund av att den bild man fått av media 

och rykten som fluktuerat kring finanskrisens omfattning och påverkan, även för det 

svenska näringslivet. Detta har alltså för det företag som tagits ut i studien inte varit 

fallet. LR Installation angav även att under perioden för krisen hade de rekordår för sin 

verksamhet. I LR Installations fall visade det sig sedan att effekterna av krisen måhända 

kändes av först under senare år, kring 2010-2011, då de fick utstå tyngre konkurrens 

från större entreprenad företag på sina marknader. Företag som tagit sig till exempelvis 

Kalmar som följd av att finna mer gynnsamma marknader har således påverkat 

marknaden för företag som LR Installation.  
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Finanskrisens påverkan torde även haft mindre påverkan på de företag som intervjuats 

då dessa antingen är nischade på det de gör, alternativt är dominerande på sin marknad. 

Xylem Water Solutions och Norden Machinery är exempel på företag som är nischade 

och ledande på de marknader där de agerar. LR Installation har stora marknadsandelar 

på den geografiska yta där de verkar. Detta har således gjort dem till förhållandevis 

okänsliga för konjunkturskiftningar som skett på nationell och internationell nivå.  

 

Ytterligare en analytisk koppling kan dras till företagens reella påverkan av den 

finansiella krisen. Vad företagen angivit ligger i linje med vad Krugman (2009; 2012) 

uttalat sig om kring det svenska systemet och den svenska marknadens betydligt mer 

effektivare hantering av finansiella kriser sedan 1990-talet. Krugman (2009; 2012) anser 

att Sverige i denna bemärkelse bör studeras och i viss mån också användas som förebild 

för framtiden. Så att den magnitud av finanskris som sågs under tidigt 2000-tal kan 

undvikas i största möjlig utsträckning.  

 

  



-Borg- 

 

48 

6 Slutsatser, reflektioner & vidare forskning   

I detta kapitel presenteras studiens slutsatser som ger svar på frågeställningen: Hur har 

finanskrisen 2007-2010 påverkat företagens finansiella riskhantering? Kapitlet avslutas 

sedan med reflektioner samt förslag till vidare forskning. 

 

6.1 Slutsatser  

De slutsatser som kan dras av resultatet från studien är dels att om det sker en 

generalisering så har det utifrån vad respondenterna sagt i intervjuerna inte skett någon 

större direkt påverkan på företagens verksamhet. Dock har det skett en relativt 

omfattande förändring på hur företagen ser på risk och deras arbete med risk sedan 

finanskrisen 2007-2010. Vad som har skett är att de interna kontrollerna blivit fler och 

mer noggranna än vad de upplevdes vara förr. Detta är något som upplevts ha varit 

utmärkande är för de två större företagen som ägas av större internationella koncerner. 

Insikten från ägaren har ökat och ägarens ambition att inte tillåta större misstag inom 

verksamheterna har ökat. Detta är de två företagen och dess respondenter överens om. 

Genom denna insikt kan således slutsatsen dras att de två större företagen, Xylems och 

Nordens finansiella riskhantering har påverkats i samband med och som följd av 

finanskrisen 2007-2010. Denna påverkan ska beaktas har skett indirekt, på så vis att de 

förvärvats av andra ännu större aktörer som sedan ökat kraven på den enskilda 

verksamheten. Utifrån vad empirin har sagt upplevs det inte inom något av företag som 

att någon direkt påverkan har skett på grund av finanskrisen 2007-2010. Men väl en 

indirekt. Den indirekta påverkan har även företaget LR Installation i viss mån känt av. 

Som angavs blev konkurrensen med större entreprenadföretag mer omfattande i 

samband med krisåren i Sverige. Detta ansågs då vara en följd av finanskrisen, att de 

större projekten togs av de större konkurrenterna som vanligen inte agerar på de 

geografiska områden där LR Installation har sin marknad.  

 

Vad som kommit fram rörande företagens syn och arbete med standard för riskhantering 

så är att det att de standards som angivits i litteratur och inom diskursen rörande 

riskhantering inte till fullo stämmer överens med den bild som företagen har. De följer 

likartade ramverk och standards, men de följer inte något av de tre som angivits som de 

större och mer etablerade. Detta anses vara något märkligt, att i vissa fall känner man 

inte ens till någon av de större riskhanteringsstandards som finns på den internationella 

markanden. Samtliga företag och respondenter har i något sammanhang varit i kontakt 
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med någon av standarderna men inte mer än vagt. Detta är visserligen inget som svensk 

lag kräver och det anges inga direkta direktiv i koden för boalgsstyrning. På så vis kan 

man förstå att företagen inte använder sig av någon av de större standards som nämnts i 

studien. Ingen av respondenterna utesluter att det kan vara så att någon eller några av 

standarderna ligger till grund för varje företags egen standard.  

 

För de två större bolagen, Xylem och Norden, finns tydliga riktlinjer kring hur 

verksamheten ska bedrivas och hur risk ska hanteras i olika situationer. Troligen är det 

på så vis därför, ju större företagen är och ju större belopp de omsätter, ju mer måste de 

arbeta med att förutse situationer där de kan utsättas för risk. Matkompaniet är istället 

ett gott exempel på ett annat företag som istället arbetar med livsmedelsvaror. Inom 

denna bransch är riskerna för förlust av råvaror som måste sättas i systemet. I den 

verksamheten är troligen inte en större och komplex hanteringsprocess väsentlig då 

företagets huvudsakliga risk inte är råvarorna som kan säljas vidare. Därför kan 

naturliga orsaker förklara varför företagen inte använder sig av, eller i vissa fall ens 

känner igen, de standards som initialt under studien antogs vara de som företag använde 

sig av. Orsaker kan vara att branschen och verksamheten inte gör det så smidigt att 

använda de standards som lyfts fram. Riskhantering har visat sig vara ett än bredare 

begrepp än vad som förväntats och detta har lett fram till att diskussionen rörande 

riskhantering styrs av bransch och verksamhet.  

 

Det har visat sig förekomma vissa skillnader på riskhanteringen mellan de företag som 

har intervjuats. Detta har i stort sett berott på ägarstruktur och företagens storlek snarare 

än bransch de tillhör. Varken Matkompaniet eller LR Installation har märkt av någon 

större effekt av finanskrisen och att deras riskhantering ska ha påverkats. Vad gäller 

Norden och Xylem är situationen annorlunda. De har båda sett en ökad intern 

verksamhet och uppföljning sedan finanskrisen. I Xylems fall beror de ökade kraven på 

uppföljning troligen inte enbart på företagets storlek lika mycket som på att företaget i 

Emmaboda idag ägs av ett amerikanskt företag. Det amerikanska företaget styrs av 

amerikansk lag som redan sedan 2002 fått kraftigt ökade krav på sig och kontrollen av 

sin verksamhet direkt från amerikansk tvingande lagstiftning. Således har Xylem redan 

sedan tidigare arbetat med tydligare och mer omfatande krav vad gäller riskhantering, 

på grund av det amerikanska ägandet. I Nordens fall handlar det troligen mer om 

Coesias vilja till en tryggare styrning av verksamheten än lagstiftning i Italien eller 
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inom EU. Detta är resonemang som förs inom litteraturen kring bolagsstyrning. Genom 

en tryggare styrning och ledning av verksamheten kan man gynna verksamheten på 

längre sikt.  

 

Sammanfattningsvis kan slutsatserna dras till att Norden Machinery och Xylem känt av 

tydligare effekter av finanskrisen 2007-2010 än vad Matkompaniet och LR Installation 

har gjort. Norden och Xylem har troligen drabbats mer av krisen på grund av deras 

storlek och globala omfattning. Det ska pointeras att det inte handlar om finansiell 

påverkan. Den påverkan som skett är i huvudsak att kontrollerna ökat och intresset för 

ökad försiktighet har blivit allt mer omfattande. Allt i syfte att öka tryggheten för ägare, 

intressenter och samhälle.  

 

6.2 Reflektioner  

I Sverige har effekterna av finanskrisen varit förhållandevis rimliga. Den slutsatsen kan 

dras efter att ha intervjuat fem respondenter på fyra separata företag. Företagen har varit 

förhållandevis olika varandra och således gett en bred bild av situationen. En reflektion 

som bör nämnas är hur omfattande arbetet med riskhantering för större producerande 

företag har blivit idag. Det behöver inte nödvändigtvis vara som direkt följd av 

finanskrisen 2007-2010 men resurserna som läggs på riskhantering och analyser ring 

den har blivit omfattande. Det kräver finansiella resurser och tid, vilket är kostsamt för 

alla företag. Att påtvinga företag krav på att utföra ökade interna kontroller och ökad 

riskhantering förefaller inte som en rimlig lösning, om man inte innan fastställt huruvida 

allt arbete som läggs ner faktiskt skapar positiva effekter för företagen och näringslivet i 

Sverige. Först bör det undersökas huruvida det föreligger ett problem eller att svenska 

företags riskhantering och interna kontroll är undermålig eller ej. Utifrån de slutsatser 

som därav kan dras kan man sedan ställa krav på näringslivet. Detta därför det arbete 

som krävs av företagen är mycket tidskrävande och inte minst mycket resurskrävande. 

Vidare anser jag att begreppet riskhantering borde utvecklas och förtydligas. Idag när 

intervjuer har skett med olika svenska företag har definitionerna varit många och i 

många fall också tvetydiga. Här tycker jag det finns en brist som gör att diskussionen 

kring riskhantering blir lidande. Lidande på så vis att om det talas om risk kan detta 

omfatta mängder av delar av verksamheten.  
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6.3 Rekommendationer för vidare forskning 

Nedan vill jag ge lämpliga områden som jag anser vara lämpliga för vidare studier inom 

ämnet. Risk och riskhantering är ett mycket brett ämne och det finns många 

fördjupningsområden inom vilka det kan vara av intresse att gå djupare in på för att öka 

förståelsen kring företags riskhantering och effekterna av detta. Även ämnet kring 

finanskrisen och dess påverkan är tvetydig och har visat sig vara osäkert att besvara. 

Även inom detta område finns det mycket att behandla djupare för att analysera hur 

näringslivet och samhället påverkats men också hur man kan förebygga kommande 

kriser. Nedan ges ett antal punkter som kan ligga till grund för vidare forskning. 

- Att undersöka branschers individuella påverkan av riskhantering och 

finanskrisen 2007-2010. Vad har skett inom olika branscher och hur de skiljer 

sig åt beroende på bransch.  

- Att utvärdera behovet av en europisk standard för riskhantering för företag som 

opererar inom EU:s gränser.  

- Att utföra studier kring huruvida arbetet med intern kontroll och riskhantering 

förhindrar större kriser och skandaler. 

- Att undersöka om de standards som finns och anses vara de mest etablerade 

faktiskt ökat förtroendet för näringslivet. Globalt eller endast inom rikets 

gränser. 

- Genomföra utvärdering av huruvida svensk kod för bolagsstyrning står sig mot 

internationella riktlinjer för riskhantering eller om global standard är nödvändig.  
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Bilagor 

Intervjufrågor 
1. Vad är risk för er? 

 

2. Hur ställer ni er i er verksamhet inför risk inom er verksamhet? 

 

3. Hur hanterar ni situationer där det uppstår risk 

 

4. Hur fungerar er riskhanteringsprocess? 

 

5. Använder ni någon av de mer etablerade riskhanteringsstandards som finns? 

a. FERMA - Federation of European Risk Management Association 

b. COSO Enterprise Risk Management - The Committee of Sponsoring 

Organizations (COSO) 

c. ISO 31000:2009 – International Organization for Standardization (ISO) 

d. Om ingen av de nämnda, vilken i så fall?  

 

6. Använder ni er av någon form av extern part som hanterar ert företags 

riskhantering? 

a. Görs riskhantering centralt inom organisationen (ex. koncernen)? 

b. Genomförs riskanalys av externa analytiker (ex. revisor, konsult)?  

 

7. I vilka situationer, utifrån er verksamhet, finner ni mest risk 

 

8. Hur bedömer ni att riskhanteringen utvecklats under de senaste fem åren för er 

verksamhet 

 

9. Hur bedömer ni att finanskrisen som drabbade i synnerhet västvärlden under 2008 

och Sverige 2009 har drabbat ert företags ekonomiska ställning/läge 

 

10. Har finanskrisen haft direkt eller indirekt påverkan på er verksamhet? 

a. När inträffade det? När kände ni effekter?  

b. Har läget förändrats?  

 

11. Har finanskrisen haft direkt eller indirekt påverkan på er verksamhets riskhantering? 

a. Ökade krav (främst från kreditgivare)? 

b. Förändrat regelverk (normer och regler som uppstått/förändrats)? 

c. Har det vidtagit åtgärder och hur dessa åtgärder indirekt påverkat 

verksamheten (kan ju bli väldigt trögt i vissa processer när man ökar kraven 

på intern kontroll avseende risk)? 

 

Tack för er medverkan!  

Med vänlig hälsning  

 

Johan Borg 

 

 


