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I denna avhandling presenteras begreppet risk och riskhantering samt ramverk för 
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COSO ERM (2017) som är de dominerande ramverken som finns tillgängliga. En stor 
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1 INLEDNING 

Möjligheter, utsikter och tillfällen är ord som är positivt laddade på personlig nivå. 

Nästan varje dag dyker det upp olika alternativ att ta ställning till, allt från att testa din 

lycka på skraplotter till att välja att gå till höger eller vänster på din morgonpromenad. 

Vissa val påverkar dig mest just där och då, medan andra har stora konsekvenser och 

kommer att påverka ditt personliga liv på längre sikt. Sådana val kan vara att avsluta eller 

fortsätta en relation eller att tacka ja eller nej till en arbetsmöjlighet. 

Med de flesta val man gör har konsekvenser och medför därmed även risker. Någott man 

inte kanske lägger allt för stor vikt vid just i stunden då man gör valet. Att utsätta sig för 

dessa risker är dock helt normalt, eftersom människan överlag är en väldigt nyfiken 

varelse och genom tiderna har varit beredd att testa gränser och ta konsekvenserna av 

det. Detta drag har varit till stor nytta för mänskligheten och har hjälpt oss i vår 

utveckling och tagit oss till den situation vi har idag. 

Enligt Hiebl, M.R.W. (2013) har familjebolag en tendens att vara mer riskbenägna än 

andra bolag. Detta kan ha burit frukt i det långa loppet. Idag känner vi till företag som 

Wallmart, Continental och Louis Vuitton, som alla i grunden är familjebolag. Även i 

Norden har familjebolag gjort stora avtryck i dagens samhälle, ett bra exempel är 

familjen Wallenberg som utvecklat och investerat i företag i generationer som bidragit 

med både skatter och sysselsättning. (Carlsson R., 2003) 

Riskhantering är ett relativt nytt begrepp inom beslutsfattandet i många företag och 

andra organisationer. Däremot är riskhantering något som används mycket inom 

försvarsmakten och i försvarspolitiken, då handlar det ofta om ett lands säkerhet och 

relationer till andra länder. Då är det mycket viktigt att gå in på djupet med 

riskhanteringen och analysera alla tänkbara scenarion för att säkerställa ett lands 

säkerhet. (Wall, D.V., 2009)  

I och med att vi upplevt ett flertal globala kriser under de senaste decennierna, har det 

blivit allt viktigare att ta riskhantering i beaktande inom organisationer. Eftersom många 

av de risker som drabbar oss värst är oförutsägbara, ställer detta höga krav på 

organisationernas beredskap att hantera dessa. Vad gäller de risker som går att förutse 

eller förutspå är målet att i bästa fall helt och hållet eliminera riskerna eller i stora drag 

minimera dem. (Lund, S., Mehta, A., Manyika J., Goldshtein D., 2018) Detta är dock en 

krävande process som innebär att hela organisationen måste arbeta tillsammans för att 

få bästa resultat. 
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I dagsläget har företagens riskhantering verkligen satts på prov, eftersom vi befinner oss 

mitt i en global COVID-19-pandemi. Något liknande har vårt moderna samhälle aldrig 

upplevt, så det har knappast funnits med i många företags tänkta riskscenarion. 

1.1 Syfte  

Syftet med denna avhandling är att redogöra för teorier och begrepp inom risk och 

riskhantering i företag. Via min undersökning av familjebolag ser jag på hur 

riskhanteraringen hänför sig till organisationens verksamhet och investeringar. Jag 

kommer i min undersökning att gruppera familjebolag enligt storlek och intervjua nio 

stycken familjebolag inom de olika storlekskategorierna vilket kommer att tas upp i mitt 

urval. Familjebolagen har verksamhet inom olika affärsområden och respondenterna är 

aktiva inom företagets styrning.  

Riskhantering är ett relativt nytt koncept på organisationsnivå. Det finns i dagsläget få 

och bristfälliga studier ur ett företagslednings- och organisationsperspektiv. Studier 

kring riskhantering har främst utförts av institutioner inom redovisning, revision och 

finans. (McShane, M., 2018) Riskhanteringen syfte initialt är att fungera som ett verktyg 

för beslutsfattare så att de ska kunna avgöra vilka risker som organisationen ska ta sig 

an och vilka som behöver hanteras och minimeras. (ISO, 2018; COSO, 2017) Därmed är 

det en motivation för mig att förstå ramverkens brister och hur ramverken kan förbättras 

och uppnå sitt rätta syfte.  

I studien kommer jag att undersöka riskhanteringens hos företagen på olika nivåer och 

deras syn på riskhantering och hur processerna fungerar. Jag kommer att stöda min 

undersökning med hjälp av två av de populäraste riskhanteringsramverken som kan 

appliceras på hela organisationens verksamhet samt brytas upp på individuella nivåer 

inom organisationen.  

Jag kommer att göra en komparativ studie mellan nio olika familjebolag i varierande 

storlek och jämföra de olika tillvägagångssätten som dessa bolag har då det kommer till 

riskhantering. Följer dessa grupperingar ett tydligt mönster som familjebolag överlag går 

enligt? Hur skiljer sig riskhanteringen mellan nivåerna? Vid valet av familjebolag, har 

jag valt att fokusera på familjebolag som är grundade i Finland och med huvudkontor i 

Finland. Kravet är att de har en verksamhet med minst tio anställda och att 

ägarstrukturen består av familjerelationer. 
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Eftersom riskhantering är ett relativt outforskat område, kommer jag att försöka hitta 

spår av alternativa tillvägagångsätt som tillämpas i de undersökta företagen och inte 

återfinns i det ramverk som presenteras i teoridelen i denna studie. Jag kommer även att 

presentera en kritisk syn på ramverken som bygger på slutsatser av diverse forskare. 

 

1.2 PROBLEMBAKGRUND  

Den stora finansiella krisen år 2007–2008 gjorde stor skada på organisationer och för 

befolkningen världen runt. Otaliga bolag gick i konkurs och även många familjer och 

personer råkade ut för personliga konkurser och förlorade i stort sett allt de ägde. Även 

giganter som Lehman Brothers, som var ett miljardbolag, gick i konkurs till följd av 

krisen. Orsaken till konkursen låg i en liten felbedömning av några av processerna inom 

organisationen, något som sedan infekterade hela organisationen som ett virus och ledde 

till en konkurs där tusentals anställda drabbades och blev arbetslösa. Detta kom som en 

chock och blev en ögonöppnande upplevelse för hela världen. (Lund, S., et. Al, 2018) 

Allmänt är det inte endast små och nystartade bolag och tillväxtbolag som utsätts för 

riskfyllda situationer, men dessa bolag kan anses vara mer sårbara än mer etablerade 

bolag. Men även stora bolag och medelstora bolag är sårbara mot olika händelser på 

marknaden och om inte en effektiv riskhantering tas i beaktandet kan även dessa spelare 

drabbas hårt, eftersom dagens bolag är allt mer internationaliserade och beroende av 

externa partnerskap. (Desender K., 2007) 

Riskhantering är ett relativt nytt koncept och ett outforskat ämne för många 

organisationer och inget tydligt ramverk har tidigare utvecklats. År 2004 tog Committee 

of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) initiativ till att fylla 

detta gap gällande forskning om organisationers riskhantering. COSO utvecklade ett 

ramverk som fick namnet Enterprise Riskmanagement (ERM), på svenska 

Företagsövergripande Riskhantering, som bygger på att företagets ledning och styrelse 

gör upp strategier som berör organisationens riskhantering och som ska anpassas till 

organisationens alla grenar. (COSO, 2004) 

De flesta bolag strävar till en jämn tillväxt och ett visst krav på avkastning från år till år. 

Familjebolag är intressanta exempel, eftersom man kan säga att det är familjens eller 

släktens pengar som står på spel och som är bundna i bolag. Detta innebär att de flesta 
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beslut som görs inom företaget har en indirekt påverkan på familjen och släktens 

tillgångar.  

Under tiden som denna avhandling skrevs, har en global pandemi brutit i full skala. Ett 

virus vid namn COVID-19 förändrat det mänskliga beteende och påverkat vardagen. För 

att minska smittspridningen har människorna blivit tvungna att systematiskt hålla 

avstånd och anpassa sig mer till en digital levnadsstil, vilket har för tillfället skapat den 

nya normen för bland annat skolgång, umgänge i vardagen och hur affärsverksamhet 

utförs. (McKinsey & Company, 2020) Detta testar företagens beredskap och 

riskhantering för en väldigt oförutsägbar händelse som inte hör till de vanligt 

uppkommande riskerna som företag utmanas av under verksamhetsåret. En pandemi av 

det här slaget är knappast något som någon sett som en risk för ett år sedan och denna 

erfarenhet kan leda till att riskhantering i framtiden kan få en helt annan och större 

betydelse i företagen. 

1.3 Avgränsningar  

I denna studie kommer jag endast att fokusera på riskhantering inom familjebolag. Ett 

familjebolag definierar jag som ett bolag med en eller fler familjer som huvudägare och 

där familjemedlemmarna fortfarande har ett starkt inflytande på företaget. Jag kommer 

att fokusera på små, mellanstora och stora familjebolag. Jag kommer att utesluta 

mikrobolag med under 10 anställda, eftersom jag vill ha mer inblick i styrelsearbetet och 

hur riskhanteringen kommuniceras inom bolaget. Min strävan är att intervjua 

familjemedlemmar med ett direkt inflytande inom bolaget. Dessa ska helst inneha någon 

typ av styrelseposition. Om inte jag får direkt tillgång till att intervjua någon 

familjemedlem, kommer jag att vända mig till någon annan person inom organisationen 

som har inblick i riskhanteringen och som har direkt kontakt med styrelsen.  

För att begränsa min studie, har jag valt att undersöka endast finländska familjebolag 

som har sitt huvudkontor i Finland.  
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2 RISKAHANTERINGENS NYCKELBEGREPP 

En ansvarsfull investerare, oberoende av inriktning, önskar förstås att den investerade 

insatsen genererar en avkastning som motsvarar risktagandet. För investeraren handlar 

det till stor del om att hantera risk och försöka minska den, och i bästa fall eliminera 

risken helt och hållet. (Carlsson, R., 2003) Beroende på investering finns det många 

exempel på hur man kan hantera risker, till exempel genom att ha en diversifierad 

portfölj, anlita ett proffs för att hantera investeringar mot kommission, samt att genom 

aktivt ägarskap påverka interna operationer eller utföra noggranna processer eller 

implementera ramverk inom organisationer som ska påverka företagets inställning till 

risk och riskhanteringsprocesser.  (Carlsson, R., 2003) 

För att ännu klargöra vikten av riskhantering kan vi ta en försvarsorganisation som 

ansvarar för ett lands säkerhet som exempel. För dem kan ett felaktigt beslut, kanske 

bara ett knapptryck, ha mycket alvarliga konsekvenser och förorsaka framtida problem, 

eller till och med katastrof. Därför är det viktigt att analysera alla risker med ett beslut 

noggrant och även ta i beaktande potentiella framtida scenarier som beslutet kan orsaka. 

(Wall, D.V.,2009)  

Det är inte ovanligt för bolag att stöta på utmaningar när det gäller riskhantering i en 

organisation, det är många faktorer som spelar roll. En kostsam och viktig läxa man lärde 

sig efter de globala finansiella kriserna under 1900-talet och under 2000-talet var bland 

annat att man alltid ska koppla företagsstrategi med riskhantering, och därmed ha större 

möjlighet att hantera olika nivåer av risk. (Frigo, M. L., & Anderson, R. J.,2011) 

2.1 Vad är risk? 

De finns många olika definitioner av begreppet risk. Det som de allra flesta 

definitionerna har gemensamt är att risk innehåller två olika element. Risk är dels en typ 

av osäkerhet och dels en slumpmässig förekomst som oftast förknippas med en känsla 

av förlust eller en negativ konsekvens.  

Svenska Akademins Ordboks (SAOB) (1959) definition av risk är möjligheten att något 

icke önskvärt skall inträffa, en skada eller en förlust ska drabba någon eller något. Som 

sägs i COSO ERM (2018), varje val vi gör med innebörden att sträva till att 

organisationens mål, kommer med sina risker.  COSO (2004) definierar risk mera som 

ett avseende av en negativ effekt och associerar osäkerhet sällan med något positivt, 

däremot konstaterar COSO ERM ramverket den positiva sidan av en risk och använder 
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ordet ”möjlighet” i samband med risk. Medans ISO 31000 (2018) definierar risker som 

mer neutralt till risk.  

När det kommer till organisationer, är det viktigt att man blir allt bättre på att anpassa 

sig till förändringar. Det finns många olika faktorer som man bör tänka på ur ett 

organisationsperspektiv. Till exempel hur man hanterar ökad volatilitet, komplexitet, 

och alla osäkerheter som finns i världen, såsom konjunkturer, oförutsedda katastrofer 

och krig. Detta är sådant som organisationens styrande organ ofta hamnar i svårigheter 

med.  (COSO, 2017) Men som tidigare nämnt, kan se risk på från två olika håll; en 

osäkerhet eller en möjlighet. Risken kan alltså innebära ett potentiellt misslyckande eller 

en värdeökning. (COSO, 2004) ISO:s definition på risk är som effekten av osäkerhet på 

målsättningar, där effekten ses som ett oförutsett undantag från det förväntade, vilket 

kan ha en positiv eller negativ inverkan, eller båda två. (ISO 73, 2009; COSO, 2004) 

definierar risk som den potentiella möjligheten att en händelse kommer att inträffa och 

som därmed kommer att ha en negativ påverkan på uppnåendet av mål. 

Det som man kan konstateras från ISO- och COSO-ramverken är att de följer en liknande 

definition på risk, men betraktar dem på olika sätt. Exempelvis, har de båda gemensamt 

att risk innebär en typ av konsekvens av något man gör. Eftersom risk kan antas som ett 

brett begrepp med flera betydelser, kan man även skala ner och identifiera olika typer av 

riskkategorier vilka i detta fall kommer att kopplas till riskhantering. Till följande 

kommer jag att definiera dessa olika typer av risker. Dessa är: rena risker, 

marknadsrisker, likvida risker, standardrisker, operativ risk och likviditetsrisk.  

2.1.1 Rena risker 

Rena risker är risker som kan täckas av försäkringar eller inte, och som inte är helt 

främmande till organisationen när det kommer till moraliska risker. Dessa är oftast 

kopplade individuellt till alla organisationer (Stulz, R. M., 2003, 2006) Dessa är en 

kombination av sannolikheten eller frekvensen för en händelse och dess konsekvenser, 

som vanligtvis är negativa. (Dionne, G., 2013) 

2.1.2 Marknadsrisker 

Marknadsrisker har att göra med risker kring plötsliga variationer i priser på exempelvis 

råvaror, växelkurser eller tillgångsavkastningar som organisationen är beroende av för 

att idka verksamhet. (Dionne, G., 2013) Marknadsrisker ligger betydelsemässigt nära 

begreppet finansiell risk. Med finansiell risk avser man även en risk som uppkommer 



7 

  

vid användandet av skulder för att finansiera verksamheten i tillägg till eget kapital. 

(TSK, 2002) 

2.1.3 Likvida risker 

Den likvida risken innebär risken att inte ha nog med medel för att uppfylla 

organisationens kortfristiga finansiella åtaganden utan att påverka prissättningen. 

(Dionne, G., 2013) 

2.1.4 Standardrisker 

Standardrisken risken som en långivare tar på sig i chansen att en låntagare inte kommer 

att kunna göra de betalningar som krävs på sin skuldförpliktelse. (Dionne, G., 2013) 

2.1.5 Operativ risk 

Operativ risk har att göra med organisationens operativa verksamhet. Operativa risker 

kan exempelvis vara mänskliga misstag av anställda, bedrägerier av olika slag, att den 

operationella IT-infrastrukturen kollapsar, eller att någon nyckelperson inom 

organisationen slutar. (Dionne, G., 2013) 

2.1.6 Teknologiska risker 

Teknologiska risker kan uppkomma inom t.ex. industrianläggningar och 

transportsystem. Det kan handla om teknisk utveckling som är svår att förutsäga och 

som kräver stora tilläggsinvesteringar för att man inte ska hamna på efterkälken i 

jämförelse med konkurrenterna. (Schyllander, J., 1998) 

2.1.7 Miljörisker 

Miljörisker är svåra att förutspå. Hit kan räknas naturkatastrofer som översvämningar, 

jordbävningar och stormar. Graden av risk påverkas förstås av i vilket land investeringen 

görs, eftersom olika miljörisker är större i olika delar av världen. Som investerare måste 

man bedöma vilka miljöfrågor som har finansiell betydelse och vad dessa kan ha för 

konsekvenser på ett investeringsbeslut. För att kunna se detta ur en organisations 

synvinkel måste definitionen oftast utvidgas lite, vilket innebär att man använder sig av 

någon typ av mätningar eller uttrycker sig i siffror.  (Sjöström E., 2014, s.15) 

2.2 Riskhanteringens historia och utveckling 

Riskhantering börjades studeras mer effektivt efter andra världskrigets slut, men enligt 

flertal källor föddes den moderna riskhanteringen under åren 1955–1964. (Crockford, 
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1982, Harrington and Niehaus, 2003). Under det senaste årtiondet har intresset för 

riskhantering växt till sig bland organisationer och dess intressenter. Detta har till viss 

del varit på grund av de senaste finansiella kriserna där det tydligt kommit fram att 

organisationers riskhantering inte ligger på en tillräckligt hög nivå och till och med anses 

vara bristfällig. Detta har lett till att företagets intressenter ställer högre krav på 

organisationens riskhantering och beskyddande av företagets tillgångar. (L. Paape & R. 

F. Speklé, 2012)  

Riskhantering är inget nytt begrepp, utan organisationer har varit medvetna om detta 

under lång tid. Om vi däremot ser på hur komplex och dynamisk vår affärsmiljö blivit 

och hur den fortsätter att växa och utvecklas, ser man att det lett till att allt mer fokus 

förflyttats till riskhantering jämfört med tidigare. Nuförtiden har man en allt bredare syn 

på riskhantering och specifikt risker relaterade till företag som kan påverka 

organisationen ner på en mycket detaljerad nivå.  (Frigo, M. L., & Anderson, R. J., 2011) 

Enlig författarna Kaplan, S. & Garrick, B. J., (1981) är svaret på risk en kombination av 

tre antaganden: 1. Vad är det som kan gå fel? 2. Hur stor är sannolikheten att det går fel? 

3.  Om det går fel, vilka är konsekvenserna för dig själv eller bolaget?  

I dagens läge är riskhantering en självklarhet för organisationer. Intresse för 

organisationens riskhanteringsstrategier syns bland annat hos företagets ägare, 

utomstående kreditvärderingsinstitut och hos andra av organisationens intressenter. 

(Gates, S., 2006) 

2.3 Organisationens Riskhanteringsprocess 

Riskhanteringsbeslut och beslut som berör dessa, grundar sig till stor del på riskanalyser 

av olika slag. Dessa börjar vanligtvis med en riskidentifiering. Riskbedömningar och 

övergripande riskanalyser fungerar som ett verktyg för beslutfattande som ska hjälpa till 

att minimera risker inom organisationen. Gordon, Loeb.och Tseng (2009) fann i sin 

undersökning att sambandet mellan riskhanteringsprocesser och företagets prestationer 

beror på hur väl riskhanteringsprocessen implementering matchar företagsspecifika 

faktorer.   

2.3.1 Riskidentifiering 

Riskidentifieringen är det första steget av riskhanteringsprocessen och detta är grunden 

för en organisations riskhantering. I denna process identifieras potentiella risker som 

organisationens resurser och aktiviteter kan stå inför. Denna typ av identifiering utförs 



9 

  

över hela organisationen och på alla ledningsnivåer, även externa faktorer tas i 

beaktande. Detta är en fortgående process eftersom organisationen fortlöpande ska 

sträva till att hitta nya potentiella risker eller hot. Genom att klassificera olika potentiella 

riskkällor har organisationen en större sannolikhet att täcka alla typer av risker och 

därmed minimera riskerna. Riskkällorna kan kategoriseras enligt fysisk, social, politisk, 

operativ, ekonomisk, juridisk och kognitiv miljö. (Tchankova, L., 2002) 

2.3.2 Riskbedömning 

Olika typer av riskbedömningar och risk är inget nytt koncept och har varit ett känt 

begrepp i tusentals år. Däremot, är det ett relativt nytt koncept inom det vetenskapliga 

området. Där behöver man blicka tillbaka bara cirka 30-40 år då de första vetenskapliga 

undersökningarna gjorts kring konceptet (Aven, T., 2016). 

2.3.3 Riskanalys och dess funktion 

Forskare har genom tiderna varit inte varit eniga gällande konceptet riskanalys och vad 

som tillhör en riskanalys. Thompson, Deisler och, Schwing (2005) gjorde bland annat en 

överblickande analys av Society of Risk Analysis (SRA) utveckling under 25 år och de 

kunde inte enas om definitioner på bland annat ”risk”, ”riskanalyser”, ”riskbedömning” 

och ”riskkategoriseringar”. Enligt Thompson KM. et al. (2005) kom SRA fram till att 

riskanalyser har en bred definition och inkluderar riskbedömning, riskkarakterisering, 

riskkommunikation, riskhantering och riskpolicy. Dessa risker berör individer, privata 

och offentliga organisationer samt samhället på en lokal, regional, nationell och global 

nivå.  Om man även tittar på hur ISO definierar riskanalyser, är dessa även hos dem en 

del av riskbedömningen. Däremot, brukar inte ISO-standarderna inkludera 

källidentifiering som risker, hot och möjligheter som en del av riskanalysen, vilket flera 

forskare däremot inkluderar i riskanalysens definition. (Modarres M, Kamiskiy M, 

Krivtsov V., 1999; Aven T., 2008) Riskanalyser ses även som en synonym till 

riskbedömning och båda begreppen används. (Aven T., 2008; Stoneburner, G., Goguen, 

A., & Feringa, A., 2002) 

Lund, M. S., Solhaug, B., & Stølen, K. (2010, s.3) beskriver i sin bok att det finns två olika 

utgångspunkter då det kommer till riskhantering. Den ena är ett offensivt 

tillvägagångssätt; här utgår riskanalysen från att balansera potentiell vinst med 

potentiell förlust i och med risken. Ju större potentiellvinst, desto mer risk är vi benägna 

att ta. Dessa är typiska spekulationer man gör då man bygger finansiella och politiska 

strategier. Den andra som Lund, M.S., et al. (2010, s.3) tar upp är ett defensivt 
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illvägagångssätt, vilket innebär att man skyddar de tillgångar man redan har. Inom 

företag kan detta handla om att behålla redan existerande kunder.  

Riskanalyser bygges upp kring riskhanteringen och fungerar som en bas för 

beslutsprocesserna inom organisationen. (Aven T., 2008) Enligt Howard (2007) 

grundar sig riskanalysen på att man identifierar olika typer av potentiella hot eller risker 

som antingen kan vara yttre eller inre. Riskidentifiering och -värdering baserar sig på två 

huvudfaktorer: skada och sannolikhet. (Bennett, S. P., & Kailay, M. P.,1992; Baskerville 

1993) Skada orsakas av en negativ situation som påverkar tillgångarna, vilket då 

resulterar i kostnader, begränsningar att organisationen inte uppnår sina målsättningar. 

Detta kan ske oberoende av vidtagna skyddsåtgärder. (von Solms, R., Van Der Haar, H., 

von Solms, S. H., & Caelli, W. J., 1994)  

Enligt Howard R.A. (2007) består riskanalyser för beslutsfattande av fyra olika steg.1. 

Identifiering av möjliga alternativ.2. Beskrivning av den potentiella osäkerheten och dess 

konsekvenser av de olika alternativen som identifierats. 3. En detaljerad förteckning av 

beslutsfattare enligt preferensordning bland alternativen. 4. Utförande av beräkningar 

och värderingar för bästa alternativen bland de befintliga.  

I dagens läge är det viktigt att man även underbygger sina beslut med olika typer av data. 

Det är viktigt att organisationen har tillgång till relevanta och jämförbara data eftersom 

detta underlättar beslutsfattandet inom organisationen. Riskanalyser delas upp i två 

olika kategorier beroende på om man tillämpar kvalitativa eller kvantitativa metoder i 

analysprocessen. Dock finns det även modeller som både klassas som kvalitativa och 

kvantitativa eftersom de använder en kombination av båda, dessa kallas då 

hybridanalyser (Conrad, E., Misenar, S., & Feldman, J., 2016, s. 27). I följande avsnitt 

kommer jag att presentera de olika typerna av riskanalys. 

2.3.3.1 Kvantitativa riskanalyser 

De kvantitativa metoderna utvecklar en risknivå för varje risk. De kvantitativa 

metoderna brukar vanligtvis visa konkreta resultat i pengar av hur mycket skadan kostar 

om risken inträffar. Kvantitativa modeller är mer objektiva än kvalitativa modeller. 

Matematiska kalkyleringar görs för var och en av riskerna och brukar oftast räknas som 

årlig förväntad förlust. Här används ofta den engelska termen Annual Loss Expectancy 

(ALE) (Conrad, E. et.al., 2016, s. 27).  Den årliga förväntade förlusten, alltså ALE, 

beräknar de årliga förlorade kostnaderna på grund av risk. Efter att beslutsfattarna gjort 
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denna beräkning ger den konkret information för besluten för att åtgärda en 

mildringsplan. (Conrad, E. et.al., 2016, s. 24) 

2.3.3.2 Kvalitativa Riskanalyser 

Kvalitativa riskanalyser använder sig av enklare och mer ungefärliga värden. Dessa 

värden är också mer subjektiva. En vanligt kvalitativ riskanalys är till exempel 

riskanalysmatris. (Conrad, E. et.al., 2016, s. 27).   

Riskanalysmatris eller Risk Analys Matrix är ett verktyg som kan användas då man 

bedömer olika typer av projekt. Denna matris kan bestå av olika projektpåverkande 

faktorer som företagen definierar. Riskanalysmatris är ett populärt verktyg bland olika 

organisationer. Det är även ett rätt så brett verktyg som går att tillämpa på olika 

branscher. (Hytt N., 2004)    

Verktyget som ska värdera olika typer av risker är relativt enkelt att förstå och består av 

två faktorer, sannolikhet och konsekvens, vilket framgår av modellen ovan.   

Dessa faktorer graderar sannolikheten av en negativ händelse (pre-determined scenario 

of event) och konsekvenserna av denna.  Denna modell rankar sedan händelserna i en 

passande skala, oftast 1–5. På y-axeln rankar man oftast sannolikheten för händelsen, 

även denna rankas 1–5. Nivå 1 innebär att händelsen är väldigt sällsynt och det är nästan 

en minimal sannolikhet att en negativ händelse kommer att ske. Högst upp på skalan är 

5. Det handlar om en nästan säker händelse, det är alltså en mycket hög sannolikhet för 

att en negativ händelse ska ske. På x-axeln beskrivs styrkan av de konsekvenser som 

händelsen medför. Även denna skala får från 1 till 5, där 1 betyder att konsekvenserna av 

den negativa händelsen är mycket ringa och så gått som betydelselösa, och 5 innebär 

katastrofala konsekvenser om den negativa händelsen sker. Som man kan se av figur 1 

är matrisen även fylld av bokstäver. Dessa bokstäver beskriver risknivån, L betyder låg 

risknivå, M medium, H hög, och E står för extrem risknivå. (Conrad, E. et.al., 2016 s. 23) 

BETYDELSELÖS SMÅ MELLAN STORA KATASTROFALA

1 2 3 4 5

NÄSTAN SÄKER 5 H H E E E

SANNOLIKT 4 M H H E E
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 Riskmatris - Hytt N. (2004) 
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Dessa olika risknivåer kan kopplas till olika nivåer av beslutfattande inom 

organisationen. Om risknivån är låg (L), sköts de oftast genom vanliga processer inom 

den löpande verksamheten. En medelrisknivå (M) kräver oftast mellanchefens beslut, 

och en hög (H) risknivå kräver beslut av chefer i en högre ställning, extrem (E) risknivå 

kräver oftast akuta åtgärder och en mildringsplan för att begränsa negativa effekter som 

beslutats av chefer på risknivå H. (Conrad, E. et.al., 2016, s. 23) 

Matrisen ska identifiera hög sannolikhet för risk med katastrofala konsekvenser, som 

kan ses i högra hörnet i figur 1, så att man med hjälp av åtgärder kan få ner dessa risker 

till risker med låg sannolik och små konsekvenser som kan ses nere i vänstra hörnet. H. 

(Conrad, E. et.al., 2016, s. 23) 

2.3.3.3 Hybrida Riskanalyser 

Hybrida riskanalyser är en kombination av de bådaovanstående, alltså kvalitativ och 

kvantitativ riskanalys. I dessa riskanalyser används oftast klara siffror, alltså värde i 

pengar, i kombination med en kvantitativ riskanalys. (Conrad, E. et.al., 2016, s. 27).  

2.4 Riskaptit och närliggande begrepp 

Riskaptit är ett relevant begrepp inom ramverket för företagsövergripande riskhantering 

och används när man ska definiera organisationers och enheters vilja att ta risker. 

Eftersom det finns många närliggande begrepp till riskaptit vill jag därför klargöra och 

förklara skillnaden mellan dessa begrepp och hur dessa används i litteraturen och i olika 

sammanhang samt hur de överlappar varandra. 

2.4.1 Riskaptit 

Riskaptit har blivit ett allt vanligare begrepp för företagsövergripande riskhantering. Ett 

flertal olika definitioner finns tillgängliga för detta begrepp, men de flesta syftar till 

vilken grad man accepterar risk, men kan även innehålla värderingar och målsättningar. 

Många forskare är skeptiska till hur användbart begreppet är. I detta skede, ser vi på hur 

konceptet kan användas och dess relevans då det kommer till beslutfattande. (Aven, T., 

2013) Enligt ISO standard 73 definieras riskaptiten som hur mycket risk och vilken typ 

av risk en organisation är beredd att ta och behålla (ISO 31000, 2009; ISO Guide 73 

2009)., medan COSO (2004) Ramverk för Företagsövergripande Riskhantering 

definierar riskaptit som hur stor mängd risk en enhet är beredd att ta för att skapa ett 

värde. 



13 

  

Vi kan alltså konstatera att den övergripande och allmänna definitionen av riskaptit är 

den nivå av risk som en enhet är villig att acceptera eller tolerera. Om man beslutar sig 

för att binda sig till denna definition, finns det inget behov av begreppet riskaptit. 

Eftersom det redan förklaras i termer som ”riskacceptans” och ”risktolerans” som är två 

väletablerade termer. Detta innebär att om man säger att riskaptiten är hög betyder det 

samma sak som att enheten accepterar eller har en tolerans att anta hög risknivåer.  

(Aven, T., 2013) 

Begreppet riskaptit hänför sig till vårt vardagliga ord ”aptit”, alltså fysisk hunger eller 

törst. Det handlar om något personligt och instinktivt – och kan inte riktigt kopplas till 

en genomtänkt och rationell ledning av ett företag som ska vara till nytta och skapa värde 

för företagets intressenter. (Leitch, 2010) 

Leitch (2010) konstaterar att begreppet riskaptit inte egentligen behövs vid företags 

riskhantering, eftersom det kan ersättas av andra begrepp där motsvarande betydelse 

ingår. Detta framgår till exempel i kommentaren om ”riskacceptans” och ”risktolerans” 

ovan. 

Det finns ett flertal andra liknande begrepp som man lätt kan blanda ihop med riskaptit, 

till exempel ”risksökande” och ”riskaversion”. Dessa används ofta inom liknande 

diskussioner och de kan sammanblandas, eftersom några klara gränser inte finns. (Aven, 

T. 2013) 

I följande avsnitt kommer jag att gå in på dessa närliggande begrepp och hur de skiljer 

sig från varandra.  

2.4.2 Riskacceptans 

De kriterier som finns för riskacceptans är bland annat att en sannolik förlust får uppnå 

en specifik nivå X, men inte överskrida nivå Y. Detta kan leda till dåliga 

riskhanteringsbeslut, eftersom projekt som kan ha en stor potential med hög lönsamhet 

snabbt kan bli avvisade. Vi kan till exempel ha två projekt där det ena möter alla kriterier 

för riskacceptansen och begränsningar, och det andra inte uppnår kriterierna, utan 

stannar under med liten marginal. Projekt nummer två kunde då vara ett mer attraktivt 

alternativ eftersom det kan innebära en stor möjlighet med stora inkomster, men det 

accepteras inte eftersom det inte uppfyllt kriterierna enligt ramverket. (Aven, T. 2013) 
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2.4.3 Risktolerans 

Följande begrepp som presenteras är risktolerans, vilket är det som ligger närmast 

riskaptit. Detta är ett begrepp som vanligtvis används inom den finansiella terminologin. 

Forskaren Paul Kaplan (2012) förklarade begreppet i en intervju med Morningstar där 

han motiverade att risktolerans avgör hur mycket risk eller osäkerhet någon behöver ta 

för att uppnå sina mål. Även faktorer som ålder och yrke styr risktoleransen och är en 

del av den riskprofil som skapas och kan spela en stor roll då man ska en anpassa 

investering till rätt person. Till exempel entreprenörer har hög risktolerans till följd av 

sitt yrkesval. Denna bedömning är viktig för att investeringsplanerna ska bli optimala. 

Risktolerans är oftast individuell och delar upp individer i olika risknivåer vilket 

underlättar vid utformning av investeringsstrategier. Andra faktorer som beskriver en 

individs risktolerans är bland annat hur villig en person är att göra karriärbyten och ta 

risker generellt i livet. (Keown A. J., 2010) 

2.4.4 Andra typer av riskattityder 

Generellt sett, strävar man vid beslutsfattande till att inte basera sina beslut på 

chansningar. Om ett alternativ är säkert och det andra är att chansa, väljer man oftast 

det säkra beslutet. Riskattityder spelar en betydelsefull roll då företag och individer ska 

ta initiativ vid osäkerhet. Det finns tre olika typer av riskattityder hos individer och 

beslutsfattare. Dessa är risksökande, riskneutrala och riskaversion. (Harris, C. & Wu, C., 

2014) Riskattityder är oftast uträknade och evaluerade enligt Arrow-Pratt modellen för 

absolut riskaversion som beskriver en persons riskattityd. (Arrow, K.J. 1971; Pratt, J.W., 

1964) 

Då ett beslut innefattar en potentiell förlust kan beslutsfattandet beskrivas som 

risksökande. Detta innebär att om man som beslutsfattare står inför två alternativ som 

båda medför en risk till en viss grad av förlust, men med motsvarande förväntade 

värdeökning, föredrar den risksökande det alternativet med högre risk, (Kahneman, D., 

& Tversky, A., 1979) medan en beslutsfattare som föredrar riskaversion (eller 

riskundvikare) alltid strävar till att ta det säkra besluten före de osäkra. (Markowitz, H., 

1952) Begreppen risksökande och riskaversion kan alltså ses som motsatser. Dock finns 

det även en riskneutral nivå som är varken risksökande eller riskaversion. (Harris, C. & 

Wu, C., 2014) 

Enligt Markowitz (1952) kan beslutsfattarna inom organisationer och företag således 

variera mellan risksökande och riskaversion i beslutsfattandet. Beslutsfattare kan vara 
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mer risksökande då det handlar om mindre små chansningar. Markowitz (1952) tog upp 

ett exempel där en beslutfattare alltid garanteras 0,10€, men också har 10% chans till att 

få en avkastning på 1€. I ett sådant läge skulle den risksökande alltid chansa på att få en 

1€ avkastning, medan en riskaversionsbeslutsfattare väljer att ta 0,10€ framför att 

chansa. Om det däremot är frågan om 100€ och en 10% chans till 1000€ skulle den 

risksökande beslutsfattaren i många fall föredra 100€.  
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3 RISKHANTERINGENS RAMVERK 

De mest etablerade standarderna för riskhantering är IRM Standard, ISO 31000, BS 

31100, COSO ERM och FISMA Riskhanteringsramverk. Alla dessa innehåller riktlinjer 

för riskhantering, men med lite olika utgångspunkt.  (Hopkin, P., 2018, s.72) Eftersom 

jag kommer att fokusera på organisationens riskhanteringsprocesser har jag valt att 

fokusera på de ramverk som lägger den största vikten på organisationens riskhanterings 

processer. Dessa är ramverken, ISO 31000 och COSO ERM.   

Enlight Hopkin.P (2018, s.72) har de olika standarderna utarbetats av olika 

yrkesgrupper. En del har utarbetats av experter på riskhantering, medan andra kan ha 

utarbetats av olika experter inom redovisning och revision. Enligt Hopkin, P. (2018, s.72) 

kan man särskilja tre olika synsätt på riskhantering: 

1. Utgångspunkt i riskhantering, tillämpas av ISO 31000, British Standard BS 

31100 och IRM Standard 

2. Utgångspunkt i intern kontroll, standarder utvecklade av COSO Internal Control 

cube och av FRC (The Financial Reporing Council, Storbritannien); 

3. Utgångspunkt i riskmedvetenhet inom en kultur: CoCo ramverket, utvecklat av 

Canadian Institute of Chartered Accountants.  

Riskhanteringens praxis och processer har fortsatt utvecklats på grund av allt större 

medvetenhet om olika risktyper. Trots den växande medvetenheten om risker fanns det 

före 2004 inget tydligt ramverk eller standarder för hur man skulle gå till väga för att 

mäta riskhantering och heller inga välformulerade verktyg för att progressivt utövande 

av riskhantering. (Frigo, M. L., & Anderson, R. J., 2011) Även kreditvärderingsinstitut 

som Moody’s och Standard & Poor’s (S&P) har börjat inkludera företags 

riskhanteringsprocesser som en del av deras kreditbetygsättning för organisationer. 

(Paape, L. & R. F., Speklé, 2012)  

Eftersom det finns ett flertal olika utgångspunkter och ramverk, kommer jag här att 

presentera de två ramverken som jag anser som mest relevanta i denna undersökning. 

3.1 COSO Enterprise Risk Management (ERM) eller 
Företagsövergripande Riskhantering 

Det var så sent som under år 2004 som organisationen Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission (COSO) tog initiativ till att utveckla ett 
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ramverk för organisationer för att fylla gapet som fanns när det kom till hantering av 

organisationers riskhantering. Det slutliga ramverket som COSO utvecklade kallas 

Enterprise Risk Management – Integrated Framework. Detta ramverk är relativt grovt 

och är avsett för att omfatta hela organisationens riskhantering (ERM) och går att 

tillämpa både strategiskt och på alla organisationens nivåer. (Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission (COSO) 2004). Jag kommer att hänvisa till 

COSO hädanefter då jag talar om COSO ERM. Företagsövergripande riskhantering 

definieras enligt COSO som följande:  

” Företagsövergripande riskhantering är en process som genomförs av en organisations styrelse, 
ledning och annan personal, och som genomförs i ett strategiskt sammanhang och över hela 
företaget, utformad för att identifiera potentiella händelser som kan påverka organisationen och 
hantera risker inom ramen för dess riskaptit och ge rimlig försäkran om att organisationens mål 
uppnås.” - (COSO, 2004) 

COSO-ramverket skiljer sig i hög grad från de mest traditionella 

riskhanteringsprocesserna, eftersom detta ramverk inkluderar hela organisationen i 

riskhanteringen och skapar strategier kring riskhanteringen. (COSO) 2004) 

Traditionella riskhanteringsstrategier däremot handlar oftast om att hantera risker 

mycket isolerat. Riskhanteringen diskuteras främst av organisationsledningen, som i 

själva verket har en mycket liten inblick i den dagliga operativa verksamheten och 

begränsad kommunikation med mellanchefer ansvariga över den vardagliga 

verksamheten. I sådana fall, kan riskhantering ha en negativ effekt på olika riskaspekter 

som berör organisationen, inklusive den strategiska risken. (Rasmussen, J., 1997) 

Enterprise Risk Management (ERM) är en process som kan ge en överblick av hela 

organisationens potentiella risker. Denna process verkar från toppen till botten av 

organisationen och ger ett holistiskt tillvägagångssätt för en effektiv riskhantering för 

hela organisationen. Där inkluderas företagets styrelse och ledning samt annan personal 

som är delaktiga i strategin och i hela organisationens arbete. Syftet med COSO ERM är 

att identifiera potentiella fall som kan påverka organisationen och sedan hantera risken 

så att den motsvarar organisationens riskbenägenhet. Detta bidrar till att säkerställa att 

organisationen uppnår sina uppställda mål.  (Frigo, M. L., & Anderson, R. J., 2011)    

På basis av ovanstående definition av COSO Enterprise Risk Management (ERM) står 

det klart att ramverket skall vara nära kopplat till företagets strategiska planering. För 

att kunna dra maximal nytta av ERM-ramverket är det dessutom nästan ett måste att det 

är kopplat till organisationens övergripande strategi.  För att uppnå en framgångsrik 

COSO ERM måste man planera in den i företagets strategi och ta med den i utförandet 
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av strategin. Enligt ERM-teorins ramverk är ett av dess syften att hjälpa organisationen 

att nå dess huvudmål. (Frigo, M. L., & Anderson, R. J., 2011) 

3.1.1 Komponenter för företagsövergripande riskhantering 

Företagsövergripande riskhantering är ett verktyg för företagsledningen att effektivt 

hantera osäkerhet och tillhörande risker, och i och med detta skapa en bättre möjlighet 

att skapa värde för organisationen. (COSO, 2004)  

Modellen för företagsövergripande riskhantering utgår från hur företagsledningen styr 

organisationen och hur riskhanteringen är integrerad i de olika ledningsprocesserna. Det 

är viktigt att företagsövergripande riskhantering är implementerad i den strategiska 

planeringen genom hela organisationen. (COSO, 2017) Denna modell består av fem 

komponenter som är relaterar med varandra. 

 

 Komponenter för företagets övergripande riskhantering COSO (2017) 

Organisationer kommer att råka ut för utmaningar, svårigheter och instabila tider. 

Företagsövergripande riskhantering spelar en viktig roll för hur företag kan ta sig 

•Utför styrelsens risköverseende 

•Upprätta Operativ Struktur

•Definiera den önskade kulturen

•Knyt engagemang till nyckelvärderingar

•Locka, utveckla och behåll begåvade indivder

Styrning & Kultur 

Styrningen sätter ton för organisationen 
och har övergripande ansvar för 

organisationens riskhantering. Kulturen 
syftar på etiska värden, önskat beteende, 
och ledningens förmåga att förstå inom 

företaget 

•Analysera de olika affärssammanhangen

•Definiera organisationens riskaptit

•Utvärdera alternativa strategier

•Formulera verksamhetens mål

Strategi & Målsättningar 

Företagsövergripande riskhantering, strategi 
och målsättningar bildar tillsammans den 

strategiska planeringsprocessen.  

•Identifiera risk

•Bedöma riskens allvarlighetsgrad

•Riskprioritering

•Implementera riskrespons

•Utvecklande av portföljvy

Risker vid verkställande 

Risker som påverkar uppnående av 
strategier och målsättningar. 

•Utvärdera väsentliga förändringar

•Analysera risk och prestation

•Strävan till förbättring av den företagsövergripande riskhanteringen

Genomgång & Omarbetning 

Hur en organisation kan sammanställa hur 
den företagsövergripande riskhanteringens 

olika komponenter fungerat över tid och 
vilka förändringar som eventuellt måste ske 

•Utnyttja information och teknik

•Kommunicera riskinformation

•Rapportera om risker, kultur och prestationer

Information, Kommunicera & Rapportera -
Företagsövergripande riskhantering kräver 

en kontinuerlig process av att dela och 
erhålla viktig information från både interna 

och externa källor i hela organisationen.
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helskinnade genom svåra tider och händelser.  Oberoende av storlek eller typ av 

organisation hjälper företagsövergripande riskhantering till att bygga strategier för att 

uppnå företagets mål.  Hela organisationen måste dock arbeta tillsammans för att denna 

modell ska fungera effektivt. Till exempel måste alla organisationens delar visa vilja till 

att effektivt reagera på förändring. Detta inkluderar även ett smidigt beslutfattande, en 

delaktighet i en sammanhörande organisation och anpassningsförmåga för förändringar 

och även förmåga att bibehålla ett högt förtroende hos organisationens intressenter. 

(COSO, 2017) 

3.1.2 Företagsledningens och företagsstyrelsens roll i riskhantering 

Företagsstyrelsen och företagsledningen spelar båda viktiga roller för att möjliggöra en 

fungerande företagsövergripande riskhantering. Till exempel, ansvarar bland annat 

företagets ledning för att hantera risk i de olika enheterna inom organisationen. Utifrån 

detta, är det ytterst viktigt att företagsledningen strävar till att förbättra 

kommunikationen med företagsstyrelsen och övriga intressenter om företagets 

riskhantering och vilka olika konkurrensfördelar som den kan innebära. Allt detta börjar 

med att man integrerar företagets riskhantering som en del av organisationens strategi 

(COSO, 2017).   

Det är till största delen ledningens uppgift att ha en överblickande bild av verksamheten 

i en organisation samt att hjälpa att stödja värdeskapandet i organisationen. Ett 

självklart utgångsläge är att alla i organisationen finns där för att skapa värde för sina 

intressenter, såsom aktieägare, personal och kunder. När man ska möta allas intresse 

finns risk för att man stöter på osäkerheter och diverse utmaningar. Det är 

organisationsledningens uppgift att hantera dessa, genom att avgöra hur mycket 

osäkerhet och risktolerans en organisation är villig att acceptera för att öka värdet hos 

intressenterna.  (COSO, 2004)  

För att en organisation ska uppnå ett maximalt värdeskapande är det viktigt att 

företagsledningens strategi är i balans med organisationens mål. Detta innebär att det 

finns en balans mellan tillväxt, mål och risker relaterade till dessa, samt att man lyckas 

fördela resurserna effektivt och vara produktiv. (COSO, 2004) 

  



20 

  

I följande schema summerar COSO de viktigaste uppgifterna för ledningen att ta i 

beaktande då det handlar om att skapa en företagsövergripande riskhantering. 

Definiera 

organisationens 

riskaptit och samt 

strategi 

Detta innebär att företagsledningen ska ta i beaktande organisationens 

riskaptit, eftersom den ska motsvara företagets strategier och vilka mål 

som ska fastställas samt vilka verktyg som måste utvecklas för att kunna 

hantera de berörda riskerna. 

Organisationen bör 

fatta bättre beslut 

angående 

riskåtgärder 

Organisationer ska kunna erbjuda en strukturerad och genomtänkt 

lösning för att identifiera och välja mellan olika alternativa riskåtgärder. 

Vilket innebär att kunna undvika, reducera eller acceptera risker och dela 

upp dem. 

Systematiskt 

reducera 

överraskande risker 

och förluster inom 

verksamheten 

Genom att identifiera tänkbara scenarier som kan inträffa och 

genomtänkta åtgärder, bör man även vara beredd på att reducera tänkbara 

överraskningar och potentiella kostnader och förluster som kan medföras.  

Identifiera och 

hantera risker som 

är gemensamma för 

hela organisationen 

Oftast finner man flera risker som berör endast olika delar av 

organisationen. Företagsövergripande riskhantering hjälper 

organisationer att hantera risker som är sammankopplade och integrerade 

med hela organisationen samt åtgärder till att hantera dessa sammansatta 

risker.  

Ta till vara andra 

gynnsamma 

möjligheter 

Eftersom organisationen analyserar flera olika potentiella scenarier inom 

organisationen kan även företagsledningen i god tid identifiera andra 

möjliga affärsmöjligheter och andra gynnsamma områden inom 

organisationen.  

En bättre 

användning av 

resurser  

Genom att noggrant analysera och ta in relevant information om 

potentiella risker har företagsledningen bättre möjligheter att bedöma 

resursbehovet inom organisationen och därmed fördela resurserna enligt 

det.  

 Företagsledningen och företagsstyrelsens roll, COSO (2017) 
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3.2 ISO 31000:2018-Riskhantering 

ISO är en icke-statlig och oberoende internationell organisation där 165 nationer är 

medlemmar. Genom medlemsländernas experter inom lika områden delar man kunskap 

och utvecklar frivilliga, konsensusbaserade, marknadsrelevanta internationella 

standarder som finns till för att stöda innovation och tillhandahålla lösningar på globala 

utmaningar. (ISO, 2020) 

ISO 31000:2018 ett riskhanteringsramverk som utvecklades av International 

Organization for Standardization (ISO). ISO 31000 ersatte år 2009 den väletablerade 

och respekterade Australian Standard, AS 4360 (2004). AS 4360 publicerades första 

gången 1995 och mycket av innehållet i ISO 31000 bygger på denna standard. (Hopkin, 

P, 2018, s. 3) 

Detta ramverk anger olika principer för riskhanteringsprocessen och går att tillämpa på 

alla typer av organisationer, oberoende av om organisationen är i den offentliga sektorn 

eller i den privata sektorn.  (Frigo, M. L., & Anderson, R. J., 2011) 

ISO 31000:2018 följer samma struktur som den tidigare versionen som gavs ut år 2009. 

I ISO 31000 standarden redogörs för de olika principerna för riskhantering, samt görs 

en beskrivning av riskhanteringsramverk och dess process för organisationens 

riskhantering. Förutom detta, innehåller ISO 31000:2018 en uppdaterad lista av 

principer för riskhantering som fanns i 2009 ramverket. Dessa principer är kopplade till 

de mest väsentliga syftena med riskhantering. (Hopkin, P, 2018, s. 77) 

ISO 3100:2018 bygger på principer, ramverk och processer som tillsammans bygger upp 

en riskhanteringsprocess för organisationer. Dessa komponenter kan i vissa fall redan 

finnas inom en organisation. Det är dock viktigt att notera att dessa måste anpassas eller 

även förbättras för att man ska kunna hantera risk på ett mer effektivt och konsekvent 

sätt. (SIS- Svenska Institutet för Standarder, 2018) I följande avsnitt kommer jag att 

närmare gå igenom de tre grunder som presenterades för riskhanteringen enligt ISO 

31000.  
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3.2.1 ISO 3100: 2018 - Principer 

Principerna för ISO 31000:2018 grundar sig på åtta grundprinciper för organisationens 

riskhantering. Syftet är att förbättra prestationer, gynna innovation och ett effektivt 

stödjande för att uppfylla organisationens mål.  Principernas uppgift är att utgöra grund 

för hantering av risker, och bör tas i beaktande vid skapandet av organisationens egna 

ramverk och processer för riskhantering. Som man kan se, illustreras dessa i figuren 2 

och dess uppgift är att möjliggöra för organisationer att hantera olika osäkerheters 

effekter på organisationens mål. (SIS- 

Svenska Institutet för Standarder, 2018)  

Integrerad: Riskhanteringen fungerar 

som en integrerad del av organisationen 

alla aktiviteter. (ISO, 2018) 

Strukturerad och heltäckande: En 

strukturerad samt heltäckande 

tillvägagång till riskhanteringen kommer 

att resultera i en konsekventa och 

jämförbara resultat. (SIS- Svenska 

Institutet för Standarder, 2018) 

Anpassad: Riskhanteringsramverket och 

processen är anpassad till enskild organisation och står i proportion till organisationens 

externa och interna faktorer som är relaterade till organisationens mål. (SIS- Svenska 

Institutet för Standarder, 2018) 

Inkluderande: Man strävar till ett ändamålsenligt och lämpligt involverande av 

intressenter kring organisationen. Detta ger företaget tillgång till intressenternas 

kunskap och perspektiv, vilket ska tas i beaktande då man bygger ett 

riskhanteringsramverk. Detta resulterar i en bättre medvetenhet och informerad 

riskhantering som kommer att leda till bättre resultat. (SIS- Svenska Institutet för 

Standarder, 2018) 

Dynamisk:  Risker kan variera och uppstå, förändras eller även upphöras, eftersom 

organisationens externa och interna sammanhang förändras. Riskhantering möjliggör 

att förutse, upptäcka, bekräfta och svara på dessa typer av förändringar och händelser på 

  Riskhanterings Principer, SIS- Svenska 
Institutet för Standarder, 2018 
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ett tidsanpassande och på ett lämpligt sätt. (SIS- Svenska Institutet för Standarder, 

2018) 

Bästa tillgängliga information: Den information som riskhanteringen baserar sig 

på baserar sig på historiska och nuvarande samt framtida potentiella händelser, vilket 

riskhanteringsramverket tar hänsyn till. Det är viktigt att denna typ av information finns 

tillgänglig och aktuell för relevanta intressenter. Den bör även vara tydlig och ha bästa 

möjliga grund som bygger på olika data. (ISO, 2018) 

Mänskliga och kulturella faktorer: Det mänskliga beteendet samt den kulturella 

betydelsen har en påverkande roll på alla faktorer av riskhantering, på alla 

intressentnivåer och i alla skeden. (ISO, 2018) 

Ständig förbättring: Organisationens riskhantering är en dynamisk process som 

förbättras genom att man lär sig och får erfarenhet från tidigare händelser. (ISO, 2018) 

3.2.2 ISO 31000-2018 – Ramverk 

När det kommer till själva ramverket för riskhanteringen är dess uppgift att hjälpa 

organisationen att integrera riskhanteringsprocesser i olika betydande enheter och 

funktioner. Den avgörande faktorn för en fungerande och effektiv riskhantering är hur 

integrerad riskhanteringen är i organisationen och dess verksamhet. Detta gäller främst 

inom styrningen av organisationen och inom beslutsfattandet. Det här innebär att olika 

intressenter bör vara involverade, speciellt högsta ledningen inom organisationen. (ISO, 

2018) 

Av figur 3 nedan, framgår att ramverket består av ett flertal komponenter. Dessa är 

integration, design, genomförande, utvärdering och förbättringar som skapar 

riskhanteringens ramverk i organisationen tillsammans med det centrala i figuren, alltså  

Ledarskap och engagemang. Dessa faktorer ska utvärderas enligt befintliga processer 

inom organisationen och om det finns luckor inom riskhanteringen bör dessa bearbetas 

med hjälp av ramverket. (ISO 2018) Till följande kommer jag att presentera de olika 

faktorerna som skapar en anpassad riskhantering för organisationen mer ingående.   
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LEDARSKAP OCH ENGAGEMANG  

Ledarskap och engagemang är 

det centrala i figuren och den del 

som kopplas till de olika 

faktorerna runt om.  Det är 

viktigt att organisationens 

intressenter och beslutfattare 

följer givna implementationer 

för riskhanteringsprocessen och 

ser till att den följs på alla nivåer 

av organisationen och enligt 

givna instruktioner. Till detta 

hör bland annat att 

företagsledarna skapar en tydlig 

riskhanteringspolitik med ett noggrant 

tillvägagångssätt och att de resurser som 

krävs är tillgängliga för riskhanteringen. Riskhanteringen ska innefatta en process där 

man tar itu med alla potentiella skyldigheter som en organisation kan ha,l även de 

frivilliga åtagandena.  Man bör även definiera hur mycket risk och vilken typ av risk som 

en organisation är redo att ta och som sedan bildar ett riskkriterium. Det är även 

företagsledarnas roll att systematisk övervaka risker och säkerställa att 

riskhanteringsramverket är lämpligt för organisationens helhet och att det går i samma 

riktning som organisationens mål. (ISO, 2018) 

Denna typ av process kommer att hjälpa organisationen att få ett riskhanteringsramverk 

som formas enligt organisationens mål, strategi och kultur. Detta hjälper organisationen 

att förstå vilka skyldigheter och vilka frivilliga åtaganden som organisationen bör ta i 

beaktande. Det skapar en förståelse kring vilken typ av risk och vilken grad av risk som 

organisationen är redo att ta, vilket skapar en vägledande process av riskkriterier som 

sedan kommuniceras till organisationens intressenter. (ISO, 2018) 

INTEGRATION 

Då det kommer till att integrera en riskhanteringsprocess, är det främst viktigt att förstå 

organisationens struktur och dess sammanhang. Det finns ett flertal faktorer som 

påverkar dessa, de främsta är organisationens ändamål, målsättningar och hur komplex 

organisationens verksamhet är. Som konstaterats tidigare, är riskhantering en del av 

 Riskhanterings Principer, SIS- Svenska 
Institutet för Standarder, 2018 
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hela organisationen och hanteras på alla nivåer och alla som är delaktiga inom 

organisationen bär ett ansvar för att hantera dessa typer av risk.  När det gäller att 

integrera ett rikshanteringsramverk i en organisation är det en dynamisk och 

upprepande process och det är viktigt att alla riskhanteringsprocesser är anpassade till 

organisationen behov och kultur. Riskhantering ska inte vara en skild del av 

organisationen, utan en del av organisationens helhet. Till exempel, ska riskhanteringen 

gå hand i hand med företagets syfte styrning, ledarskap och engagemang, samt 

strategier, målsättningar och dagliga procedurer. (ISO, 2018) 

DESIGN 

Då man designar organisationens riskhanteringsprocesser undersöker man de externa 

och interna kontexterna som kan ha en inverkan på organisationen. Det kan vara yttre 

faktorer som sociala, kulturella, politiska, lagliga, finansiella, miljömässiga, och 

reglerande faktorer som organisationen måste ta i beaktande. Till detta hör även trender 

och andra nyckelfaktorer som kan ha en inverkan på organisationens mål. Till de yttre 

faktorerna som man bör ta i beaktande hör även övriga utomståendes intressenter som 

inverkar på organisationen. Det är viktigt att ha en ingående uppfattning om 

partnerskap, leverantörer och andra avtalsförhållanden eller partners som 

organisationen anförtror sig till. Detta skapar ett komplext nätverk som organisationen 

är bunden till och beroende av för att uppehålla verksamheten. (ISO, 2018) 

Då det kommer till organisationens interna faktorer kan riskhanteringen inkluderas i 

organisationens vision, mission och värderingar. Som tidigare nämnts, är 

riskhanteringen en del av organisationens strategi, mål, policy och organisationskultur. 

Det är viktigt att inkludera personal för att förstå hurdan kapacitet och kunskap och vilka 

resurser som hela organisationen kan ha. Utifrån detta ska man sedan, baserat på data, 

information och informationsflöden, fatta beslut. Något som även nämnts bland de yttre 

faktorerna, är att det är viktigt att ta hänsyn till interna intressenter och räkna med deras 

insyn och perspektiv.   Man bör se till att roller och ansvarsskyldigheter är klart 

kommunicerade och att ledningen samt organisationsstrukturen följer riskhanteringen.  

(ISO, 2018) 

IMPLEMENTERING 

Nästa steg i riskhanteringsprocessen är att implementera ramverket man skapat unikt 

för organisationen. Detta innebär att organisationen nu har en övergripande plan som 

man tilldelat en tidsperiod och resurser. I detta skede vet man vem som gör besluten och 
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var dessa beslut har fattats, när och hur samt vid behov implementerar man även 

beslutsfattandeprocesser inom organisationen. Till sist ser man till att alla förberedelser 

inför riskhanteringen är tydliga och att förberedelserna genomförs För att lyckas med ett 

välutarbetat riskhanteringsramverk som implementerats i en organisation kräver det 

även mycket engagemang och medvetenhet bland organisationens olika intressenter 

vilket möjliggör för organisationen att ta itu med osäkerheter som kan uppstå vid 

beslutfattandet. (ISO, 2018) 

UTVÄRDERING     

Då man designat ett riskhanteringsramverk för en organisation, implementerat det och 

tagit i beaktande intressenter och nyckelpersonen utanför och innanför organisationen 

följer är följande steg att utvärdera det skapade ramverket. I denna utvärderingsfas 

handlar de främst om att regelbundet följa med processer och mäta vad man lyckats 

åstadkomma i förhållande till dess syfte, hur genomförandet har gjorts, vilka typer av 

indikatorer som man kan se och finna beteendemönster. Det är viktigt att i detta skede 

av riskhanteringen kunna avgöra om ramverket verkligen stödjer organisationens mål 

och att alla riskåtgärder vägleder företagen i riktning mot målen. (ISO, 2018) 

FÖRBÄTTRINGAR 

Enligt ISO 2018-ramverket är det även viktigt för organisationer att ständigt övervaka 

och anpassa sitt ramverk och se till att ramverket passar in på organisationen. Ramverket 

ska vara en dynamisk process där organisationen ska reagera på olika förändringar från 

yttre och inre faktorer som har en inverkan på organisationen. På det sättet kan man 

förbättra det initiala värdet för organisationens riskhantering. Genom att identifiera 

dessa förbättringar i en kontinuerlig process ska dessa planeras in och delas upp bland 

organisationens ansvarsområden. (ISO, 2018)  



27 

  

3.2.3 ISO 31000:2018 - Process 

 I processen sammanförs 

principerna och ramverken till en 

riskhanteringsprocess. Som man 

kan se på figur 4 sammankopplas 

väsentliga delar av 

riskhanteringsramverket som 

speglar den individuella 

organisationen. Dessa processer 

kan kopplas till organisationens 

olika delar, till exempel på 

strategisk, operationell eller på 

projektbaserad nivå. Många 

organisationer är dynamiska och 

varierande mellan olika nivåer, vilket innebär att 

det finns ett flertal riktade 

riskhanteringsprocesser som är baserade på organisationens olika mål som är anpassade 

till specifika externa och interna risker. (ISO, 2018) 

Då det kommer till själva riskhanteringsprocessen är det viktigt att kommunicera inom 

organisationen och med dess intressenter. Man kommunicerar oftast kring frågor om 

varför beslut är gjorda och vilken orsak som ligger bakom besluten, man hjälper alltså 

organisationens intressenter att förstå ett risktagande som stöder beslutsfattandet. 

Genom kommunikationen är det viktigt att få diversifierad respons och skapa en 

överblickande bild av organisationens nivåer och intressenter, samt att ta med experters 

synvinklar från organisationens olika nivåer. Detta skapar en gemenskap och ansvar 

mellan organisationens intressenter som möjligtvis kan vara påverkade av riskerna. 

(ISO, 2018) 

Ett viktigt antagande i riskhanteringsprocessen är även att definiera organisationens 

omfattning, förutsättningar och kriterier. Att förstå organisationen och riskhanteringens 

omfattning innebär att man har tydliga mål och vet vilka åtgärder och beslut som detta 

innefattar samt vilka typer av förväntade processer som måste äga rum. Detta innebär 

att man oftast till exempel måste ta i bruk rätt typ av riskhanteringsverktyg eller 

 ISO 31000 Process, ISO 
2018 
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-tekniker och utföra analyser kring dessa. Man tar även i beaktande en tidsram, samt 

bedömer vilka platser och faktorer som bör inkluderas och vilka som bör exkluderas. 

Organisationen bör även vara tilldelad rätt resurser och ha rätt ansvarspersonen för 

riskhanteringen, för att en riskhantering ska kunna tas i bruk. (ISO, 2018) 

Förutsättningarna inom riskhanteringens kontext innebär de riskfaktorer som 

integreras i riskhanteringsramverket. Dessa kan vara olika typer av inre och yttre 

faktorer som påverkar organisationens mål och är närvarande i organisationsmiljön. 

Som en följd till detta, är det viktigt för organisationen att överlag bestämma hur mycket 

risk som organisationen är villig att ta och vilka konsekvenser och vilken sannolikhet en 

händelse kan innebära. Dessa riskkriterier fungerar sedan som stöd för beslutsfattandet 

inom organisationen. Målet med riskkriterier är att de ska följa och reflektera 

organisationen, speciellt viktigt är det att riskkriterierna följer organisationens 

värderingar och målsättningar, men även resurser samt att den följer den 

riskhanteringspolitik som organisationen beslutat sig för. Även om riskkriterierna är 

något man ställer upp i ett tidigt skede av riskhanteringsramverket är det viktigt att 

konstatera att dessa är en kontinuerlig process och bör förändras och utvecklas under 

periodens gång. (ISO, 2018) 

Till själva riskhanteringsprocessen hör att man gör en riskbedömning kring 

organisationen. Denna typ av riskbedömning inkluderar vanligtvis en riskidentifiering, 

riskanalyser samt en riskbedömning. I riskbedömningen är det viktigt att basera sig på 

pålitliga fakta och information, men även inkludera experter och intressenter för 

ytterligare kunskap och åsikter för att skapa en bättre bild av risker, samt deras 

sannolikhet och konsekvenser. (ISO, 2018) Efter detta skede av riskhanteringen är det 

riskbehandlingen som avgör hur man ska gå till väga och vilka metoder man ska tillämpa 

för att ta sig an en risk. Detta innebär att man planerar och implementerar 

riskbehandlingsmetoder vars syfte är att minimera risker inom organisationen. Efter 

processen bestämmer man inom organisationen om man ska acceptera den risk som 

ännu återstår efter riskbehandlingen eller fortsätta med att behandla risktagandet. Inom 

riskbehandlingen handlar det om att balansera alternativa tillvägagångsätt med 

potentiella positiva och negativa konsekvenser som är relaterade till att nå 

organisationens målsättningar. Detta är ett viktigt skede av riskhanteringsprocessen 

eftersom man även kan finna nya risker för olika mål som även måste tas i beaktande 

och processen är inte fastslagen utan det är viktigt att den granskas och dokumenteras 

under tidens gång. (ISO, 2018) 



29 

  

Som tidigare nämnts, spelar kommunikation och samverkan en viktig roll i en 

fungerande riskhanteringsprocess. Med hjälp av detta strävar man till att ständigt 

förbättra processen i organisationens alla olika steg. Genom att utföra analyser och 

samla in information kommer man fram till förbättringar av designen och planeringen. 

Avslutningsvis kopplas riskhanteringsramverket till dokumentationen och 

rapporteringen av riskhanteringen. Här dokumenterar man processer och rapporterar 

om riskhanteringsaktiviteter och vad besluten har lett till för resultat med hänsyn till 

organisationens olika nivåer och noterar vilka områden som går att förbättra. 

Rapporteringen sker till organisationens olika intressenter, men speciellt viktigt är det 

att den når organisationens ledning, ägare samt beslutsfattare.  (ISO, 2018) 

3.3 Likheter och olikheter inom ramverken 

Som man kan se i presentationen av ramverken ovan, påminner de väldigt mycket om 

varandra, och det initiala målet med att ta i bruk ett ramverk kring riskhantering är för 

båda att stödja beslutsfattandet, genom att identifiera och bedöma risker och finna 

möjligheter för att uppnå organisationens strategiska mål. (ISO, 2018; COSO, 2017; 

Frigo, M. L., & Anderson, R. J., 2011; Hopkin, P, 2018) ISO 31000 uttrycker en större 

tyngd på organisationens beslutsfattande och att de tar rätt risker och rätt mängd risk 

som är anpassad till den individuella organisationen. Detta framhålls inte på samma sätt 

i COSO ERM.  

Som man kan se av genomgången av ramverken, uppmuntrar båda till att ta risker. I 

samband med risk erbjuder ramverken riktgivande råd för hur man hanterar risker och 

minimerar olika negativa risker. Både ISO 3100 och COSO ERM är riktgivande ramverk, 

vilket innebär att alla riskhanteringsprocesser som används är skräddarsydda enligt en 

speciell organisations behov. Detta märks speciellt tydligt i ISO 3100 (2018) ramverket 

som ger mycket övergripande riktlinjer. 

COSO ERM 2017 har en större tyngd på intern kontroll, och är ett ramverk som är mer 

till för redovisning och för andra granskningar inom organisationen. ISO 31000 å andra 

sidan, är ett ramverk som är mer lämpat för vem som helst som är intresserad av 

riskhanteringsprocesser och hur man inkluderar riskhanteringen i företagets strategi. 

Man kan även se att COSO ERM 2017 är mer anpassat för organisationens styrelse och 

hur styrelsen kan hålla överblick över organisationen.  

Ett annat koncept inom organisationen, som inte diskuteras allt för mycket i ramverken, 

är organisationens riskaptit. Det diskuteras mer i COSO ERM 2017 där innebörden av 
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begreppet riskaptit och andra närliggande begrepp tas upp. Däremot, innehåller ISO 

(2018) en hel del om riskkriterier, men dessa diskuteras väldigt ytligt i samband med 

hela riskhanterings konceptet. 

3.3.1 Kritik mot ramverket 

Många forskare menar att de befintliga ramverken inte är helt kompletta och felfria för 

en organisationens riskhantering. Först och främst, finns det ingen enhetlig definition 

på varken risk eller riskhantering för en organisation. De flesta organisationer och 

forskare inom ämnet har egna definitioner som i de flesta fall skiljer sig med lite åt. (ISO 

2018; S&P, 2o08, COSO, 2004; Sobel, P.J. & Reding K.F., 2004) 

En annan orsak till bristfälligheten är att största delen av den akademiska forskningen 

kring organisationens riskhantering är baserad på redovisning- och 

finansundersökningar och undersökningarna är sällan gjorda ur en företagslednings 

perspektiv. Detta skapar ett glapp, sett ur ett företagsledarperspektiv. Till exempel kan 

dessa forskargrupper utgå från företagets målsättningar på olika sätt. (Bromiley, P., 

McShane, M., Nair, A., & Rustambekov, E., 2015) Forskning som baseras på bokförings- 

och finansundersökningar bygger sina verktyg enbart på risker som går att beräkna med 

hjälp av väldefinierad statistik. Dessa verktyg kan även vara väldigt komplicerade och 

basera sig på komplexa matematiska system som i många fall är obegripliga för de flesta 

beslutsfattare. (Bromiley, P. et al., 2015) 

En annan poäng som Bromiley, P., et al. (2015) tog upp var att riskhanteringsramverken 

fokuserar på riskhantering i organisationen som helhet, och påstår därmed att 

riskhanteringen då blir effektivare än att hantera risk i olika delar av företaget separat 

eller inom dess verksamhet. De tog upp ett exempel där en avdelning av bolaget tar skada 

av att värdet på euron minskar, medan en annan avdelning av bolaget tar skada om 

värdet på euron ökar. Om man ser detta på ett större plan, kan dessa risker ta ut varandra 

vilket gör bolaget mindre känsligt för skiftningar i valutor. Den andra bristen som 

Bromiley, P., et al. (2015) påpekade hade att göra med strategiska risker, som de insåg 

ligga bland de största riskerna. Här brister oftast organisationer i tillhandahållandet av 

relevanta historiska data, vilket därmed kan förhindra organisationen att göra korrekta 

beslut och en realistisk uppskattning av sannolikheten för risken, något som 

riskhanteringsramverken borde stå för. Den tredje poängen som Bromiley, P., et al. 

(2015) tog upp var att riskhanteringsramverket oftast definierar risk som något negativt 

och ett problem som ska lösas. Man menar att organisationen i stället för att se risker 
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hellre kan se möjligheter, alltså hellre vända det till en konkurrensfördel. Om bolaget är 

väldigt duktigt på att förutspå trender - varför inte investera i dessa trender eller sälja 

konsulteringstjänster?  

3.3.2 Riskhantering i dag och framtiden 

Riskhantering är ett viktigt koncept inom organisationen och riskhanteringen 

skräddarsys från organisation till organisation. Till exempel har COVID-19 testat 

organisationers beredskap för hur man hanterar risker då det kommer till extremfall som 

en pandemi. Hur COVID-19 påverkat företag och företags riskhantering kommer säkert 

att sysselsätta många forskare i framtiden. 

Som tidigare nämnts kommer mycket av den tidigare akademiska forskningen från 

finansforskning och senare redovisning. Framtida forskning om riskhantering och hur 

den kan förbättras kommer att kräva en mer kreativ och samordnad vetenskaplig insats 

för att den övergripande riskhanteringsprocessen för organisationer ska bli mer effektiv. 

(McShane, M. (2018), Bromiley, P., et al., 2015) Eftersom riskhantering är ett brett 

koncept med delar från flera forskar discipliner, är det viktigt att forskningen samarbetar 

för att förbättra organisationens riskhantering. (McShane, M., 2018) 
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4 FAMILJE ENTREPRENÖRSKAP OCH RISKHANTERING 

Enligt en studie av Hiebl, M.R.W., Duller, C. and Neubauer, H. (2019) visade det sig att 

familjebolag är mindre benägna att ha en strukturerad riskhanteringsprocess än icke-

familjebolag. Samt att familjebolag med en familjemedlem som verkställande direktör, 

har visat sig ha en betydligt lägre sannolikhet att har ett implementerat 

riskhanteringsprogram.   

Jag har valt att i min undersökning forska i familjeföretags riskhantering och 

inledningsvis görs i detta kapitel en presentation av en fallstudie där forskaren Rolf 

Carlsson (2003) har undersökt riskhantering i familjen Wallenbergs företagsimperium. 

Denna fallstudie ska fungera som en introduktion till min analysdel och presentera de 

övergripande riskhanteringsprocesser som tillämpats inom familjen Wallenbergs bolag.  

4.1 Familjeentreprenörskap 

Under en lång period har familjeentreprenörskap dominerat flera marknader och varit 

en mycket viktig bidragande faktor till den socioekonomiska utvecklingen. 

(Poutziouris, P., Smyrnios, K.X., Klein, S.B., 2006)  

Många av världens företagsjättar i dag har börjat som familjebolag, t.ex. kända bolag 

som Wallmart, Continental och Louis Vuitton.  Familjebolag har överlag ett specifikt 

karaktärsdrag i jämförelse till icke-familjebolag, och det syns i 

deras ledarstil. (Kraus, S., Harms, R. and Fink, M., 2011) För det första brukar 

familjebolag betraktas som mindre utsatta för allvarliga byråkratiska konflikter, 

eftersom företagets ägare oftast även fungerar som anställda i bolaget. 

(Chua, J.H., Chrisman, J.J., Bergiel, E.B, 2009; Ang, J.S., Cole, R.A., Lin, J.W., 2000) 

Detta innebär att familjebolag löper mindre risk för att tappa kontrollen över företaget 

eller ägarskapet, speciellt om företagets verkställande direktör tillhör familjen. (Hiebl, 

M.R.W., Duller, C., Neubauer, H., 2019) 

En annan studie visar även att familjeföretag är mer riskaverta än andra företag. (Hiebl, 

M.R.W., 2013) Till exempel, är familjebolag mer försiktiga då det kommer till 

expandering internationellt (Mitter, C., & Emprechtinger, S., 2016) eller att ta sig an 

projekt med särskilt osäkra resultat. (Anderson, R.C., Duru, A., Reeb, D.M., 2012)  

Det tredje karaktärsdraget hos familjebolag är att en hög inverkan på företaget från 

familjen, innebär i allmänheten att de använder sig av mindre sofistikerade finans- och 

redovisningsmetoder. (Senftlechner, D. & Hiebl, M.R.W., 2015) Orsaken till detta är att 
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familjebolag inte alltid styrs på ett lika professionellt sätt som andra företag. (Hiebl & 

Mayrleitner, 2017; Stewart & Hitt, 2012). Detta stärker även forskarnas Hiebl, M.R.W. 

et al:s (2019) slutsats att familjeföretag använder sig av en lägre nivå av typiska 

riskhanteringsramverk inom organisationen. 

4.1.1 Fallstudie: Familjen Wallenberg 

Det finns många intressanta och framgångsrika fall där familjedrivna bolag dominerat 

på marknaden. Till exempel familjen Wallenberg har utvecklat och investerat i bolag 

i flera generationer med stor framgång. Familjen har främst varit aktiv på den svenska 

marknaden och haft en betydelsefull roll inom det svenska näringslivet. Företag 

som Wallenberg varit delaktiga till är bland annat bolag som ABB, Saab och 

Eriksson. (Carlsson R., 2003) 

Forskaren Rolf Carlsson (2003) har studerat framgången i Wallenbergfamiljen och deras 

framgång som aktiva ägare inom olika företag. Han definierar fyra olika typer av risker 

som Wallenbergfamiljen tar i beaktande då de investerar i en verksamhet. Dessa är olika 

typer av fundamentala risker såsom; affärsrelaterad risk, organisationsrisk, 

legaliseringsrisk, samt risk för överopportunism, speciella intressen och kortfristighet. I 

följande avsnitt kommer jag att gå mer djupgående in på dessa typer av risker. 

4.1.1.1 Affärsrelaterade risker 

Ett av de vanligaste antagandena relaterat till affärsrelaterade risker är att alla företag 

har någon typ av unik risk som är relaterad till affärsverksamheten. Dock är det möjligt 

att hitta gemensamma mönster och med hjälp av några verktyg eliminera risken i 

vissa situationer. Till följande kommer jag att presentera tre typer som Rolf Carlsson 

(2003) definierade i sin undersökning om Wallenbergs riskhanteringsprocesser.   

1. Marknadsdominans: Genom att dominera marknaden inom sitt eget område, till 

exempel med en överlägsen affärsidé eller en unik typ av erbjudande. Vi har 

exempelvis bolag som IKEA som uppnått denna typ av marknadsposition. 

Framgångsrika företag i denna position kan skapa nya marknader eller 

ändra grunden för hela marknadens struktur. De kan ställa upp regler till sin 

egen fördel mot konkurrenterna.   

2. Det andra tillvägagångssättet för att hantera affärsrelater3ade risker är att hänga 

med i innovationer och skapa en utmanande organisationskultur. Förr eller 

senare kommer det nämligen att komma ett innovativt genombrott till 
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marknaden. Detta kan kallas för ”processen för kreativ förstörelse”, och 

är oftast någon typ av innovation som föråldrar det befintliga utbudet på 

marknaden. Då denna typ av förändring sker på marknaden handlar det främst 

om hur organisationen reagerar och hanterar denna förändring.   

3. Den tredje sättet att hantera och minimera affärsrelaterade risker är genom 

planering, förutsättningen är att affärsmiljön kan ses som förutsägbar. Hit hör 

till exempel hur stor påverkan olika typer av konjunkturcykler har eller om 

affärsmodellen är säsongsrelaterad och känslig mot säsongsvariationer.   

Det sista och mest extrema tillvägagångsättet att reducera risk är genom skydd. Om 

organisationen har tillgång till att mobilisera någon typ av påverkande organ, till 

exempel politiska organisationer, militär, maffia eller genom karteller för att bibehålla 

fast prisnivå och efterfrågan. Flera av dessa är olagliga och rekommenderas inte som ett 

sätt att reducera risk. (Carlsson, R., 2003) 

4.1.1.2 Organisationsrisk  

Som Carlsson (2003) även noterade i sin undersökning gäller det att förstå sig på 

begreppet ”organisationsrisk” och logiken bakom detta fenomen. Då måste man 

undersöka olika påverkande faktorer från varje enskild marknad och för varje 

individuellt bolag och hur bolagens framtida ekonomiska stabilitet ser ut.  Forskaren 

Joseph A. Schumpeter introducerade konceptet med ”kreativ förstörelse” 

(Creative destruction) som bygger sig på marknadsekonomins slagkraft. Därför är det en 

nyckelkompetens hos företag att ständigt reagera på marknaden och ställa höga krav 

på organisationens ständiga utveckling. För att möjliggöra detta, finns det ytterligare en 

teori som förklarar hur bolag kan uppnå målet med att ständigt förnya sig och överleva 

på en marknad. Detta är organisationslära. 

Organisationsläran förklarar hur företag klarar av strukturerad förändring i en 

affärsomgivning. Organisationsläran behandlar företagets förmåga att förvärva 

ny kompetens, nya sätt att förtjäna pengar på samt hur företag reagerar på nya 

marknadsförutsättningar. (Carlsson, R., 2003) 

Organisationsläran har många olika påverkande faktorer som företagen kan 

utnyttja. Några av faktorerna som påverkar organisationslärans beredskap är bland 

annat know-how och kompetens, myter och missuppfattningar, existerande 

organisationsstrukturer och arrogans. (Carlsson, R., 2003) 
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Organisationslära korrelerar vanligtvis med svåra beslut som oftast kan leda till 

att ledningen inom bolagen måste utvecklas eller bytas ut. Som aktiv ägare i ett bolag har 

man en specifik makt att kunna påverka inom bolaget. Till exempel hierarkin och 

organisationsstrukturen inom en organisation kan påverkas med hjälp av ett aktivt 

ägarskap som kan vara nyckeln till nya kompetenser inom organisationen och därmed 

viktigt för organisationslärans utvecklande. (Carlsson, R., 2003) 

Organisationer och aktiva ägare borde sätta mer tid på meta-management, alltså 

övervakning på distans inom organisationen, i stället för att använda sig av mikro-

management, alltså konkret handledning. Meta Management innebär att företagen har 

tillgång till grundläggande organisatoriska verktyg som kan leda till att arbetet blir mer 

decentraliserat. För att möjliggöra detta, kan det i vissa fall krävas någon typ 

av ingripande för att göra förändringar i dessa grundläggande faktorer. Ett effektivt sätt 

är till exempel att byta ut högsta ledningen eller styrelsen inom organisationen. Dessa 

svåra beslut ansvarar oftast företagets ledning för och i sista hand är det de aktiva ägarna 

inom bolaget som besitter rättighet och bestämmanderätt att utföra och därmed, 

påverka organisationsstrukturen och se till att rätt kompetens sitter på rätt 

position. (Carlsson, R., 2003) 

4.1.1.3 Legitimeringsrisk och institutionaliseringsrisk 

Förutom att ha en fungerande affärsmodell och ett enastående sätt att förtjäna pengar 

på är det även viktigt för ett företag att framhäva legitimitet, alltså framstå som pålitliga. 

Detta kan i många fall ses som en utmaning och kan variera från fall till fall. Detta är en 

typ av risk som man måste ta hänsyn till då man jobbar med ett bolag. Exempel på 

legitima påverkande risker kan vara hållbarhet och miljöpåverkande aspekter och socialt 

ansvarstagande. Tanken bakom denna typ av hanterande av risk är att skapa en match 

mellan omgivningen kring bolaget och vilka faktorer som är vägledande för 

företagsbeteendet.  (Carlsson, R., 2003) 

4.1.1.4 Intresset hos övriga intressenter och övriga risker 

En annan typ av risk som kan komma fram då det handlar om ett aktivt ägarskap, 

är intressen hos företagets övriga ägare. Det kan vara allt från övriga investerare, som 

endast är inne på kort sikt, ägare som önskar en viss vision för vissa specifika intressen 

och styrelsemedlemmar som har en tendens att vara för optimistiska. För att minimera 

den typen av risk är det viktigt att ha ett gemensamt och konsistent ägarideal som ger 

riktlinjer och stödjer en stabil värdeökning hos företaget. (Carlsson, R., 2003) 
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4.1.1.5 Omstrukturerande av hierarkin 

De flesta bolag har fler än två nivåer av hierarki inom företagsledningen i 

organisationen. De två vanligaste nivåerna är ägarnivån och ledningsnivå. Ett undantag 

är dock när entreprenören/ägaren och de exekutiva är samma sak eller samma 

person.  (Carlsson, R., 2003)  

De flesta lite mer etablerade bolag klassas vanligtvis som multiföretag. Vilket innebär att 

företagen är aktiva inom flera olika industrier och affärsområden. Dessa bolag har ett 

minimum på tre hierarkinivåer; ägare, företagsledare och ledare för enskilda 

affärsområden. Gemensamt för alla dessa nivåer är att alla består av någon typ av meta-

managementroll där man ansvarar för att underordnade har rätt förutsättningar för att 

upprätthålla nivån av värdeskapande och uppehålla nyskapandet. Alla nivåer spelar en 

unik roll för sitt bidragande till organisationen, beroende på vilken position som man är 

tilldelad inom organisationen.  Den aktiva ägaren kan, om så krävs, ses som den person 

som i sista hand tar itu med den vertikala organisationsstrukturen och ser till 

att företaget är värdeskapande och kontinuerligt strävar till förnyelse.   (Carlsson, R., 

2003)  
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5 METODBESKRIVNING 

I följande avsnitt kommer metodvalet för denna empiriska undersökning att presenteras. 

Detta kapitel börjar med en kort motivering bakom valet av undersökningsmetod och 

hur data för denna undersökning har samlats in. I detta avsnitt beskrivs således 

principerna för utförandet av undersökningen, alltså metodiken, innan jag i följande 

kapitel går in på analysen av svaren från respondenterna och presentationen av 

resultatet.  

Jag har valt att undersöka riskhanteringen i nio familjebolag på den finländska 

marknaden. Företagen är av olika storlek, och jag har tre företag per storleksklass. 

Utifrån detta kommer jag att göra tre olika fallstudier på små, medelstora och stora 

bolag. Dessa kommer jag sedan att jämföra sinsemellan och försöka hitta kopplingar till 

teorin. Eftersom största delen av forskningen kretsar kring två ramverk, dvs.  ISO 

31000:2018 och COSO ERM (2017), kommer jag även att titta på andra alternativa 

tillvägagångsätt för att hantera risk som kommit upp i undersökningen av bolagen och 

om familjebolag i sig har gemensamma strategier som de fokuserar mest på.   

Min avhandling baseras på vetenskapliga artiklar med en högklassig referensgranskning 

från olika databaser som är kopplade till företagsledning och organisation.  För att dryga 

ut mitt material, har jag även använt en hel del artiklar som refererar undersökningar 

från discipliner inom redovisning, revision och finans eftersom riskhantering ur ett 

företagslednings- och organisationsperspektiv är ett relativt outforskat område.  

5.1 Deduktiv undersökningsmodell  

För min undersökningsmodell valde jag mellan två olika modeller; deduktiv- och 

induktiv undersökningsmodell. Den induktiva modellen baserar sig på observationer 

och utifrån detta gör man en generalisering av en teoretisk referensram. (Wiedersheim-

Paul, F. & Eriksson T. 1991, s. 150) För den deduktiva undersökningsmodellen avsedda 

argumentationen börjar med en undersökning av teorin och tidigare studier och sedan 

gör man en uppsättning av hypoteser. Dessa hypoteser grundar sig på teorin och på 

tidigare forskning. Dessa uppsättningar av hypoteser är antingen sanna eller falska. 

Målet är att undersökningen förhoppningsvis ska leder till ett nytt antagande. (Zalaghi, 

H. and Khazaei, M., 2016)  

Jag valde en deduktiv undersökningsmodell eftersom den är bäst lämpad då man testar 

befintliga teorier och inte uppfinner ny vetenskap (Arlbjørn, J.S. & Halldórsson, Á. 
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2002). I mitt fall finns det ramverk kring organisationens riskhantering som är skapade 

i syftet med att hjälpa beslutsfattande till rätt beslut och hanterande av möjligheter och 

risker. Riskhanteringen inom organisationer är ett relativt nytt begrepp passar en 

deduktiv undersökningsmodell en självklarhet i mitt fall. Eftersom den deduktiva 

modellen passar bra in när man undersöker nya teorier och metoder eller då man lånar 

fakta från andra undersöknings disciplin. (Stock, 1997) Vilket även är relevant i mitt fall 

eftersom en stor del av den akademiska undersökningen är gjorda från disciplin inom 

redovisning, revision och finans.  

Min hypotes kommer att grunda sig i den befintliga teorin som jag överskådat. I detta 

fall, kommer jag att grunda mig i COSO (2017) och ISO 31000 (2018) ramverk för 

organisationens riskhantering. Detta kommer jag sedan att understöda med hjälp av 

insamlade observationer som analyseras och förhoppningsvis leder till en slutsats om 

hypotesens antagande är sanna eller falska. 

H1:  Riskhantering är en avgörande faktor för uppbyggande av företagsstrategier 

H2: Riskhantering hjälper beslutsfattare till rätt beslut  

H3: Familjeföretag baserar sin riskhantering på ramverk 

Hypoteserna kommer att ställas upp för de enskilda familjebolagsgrupperna (små, 

mellanstora och stora bolag) och sedan kontrollerar jag om mina hypoteser passar in på 

någon av grupperingarna. Var är således respektive hypotes sann eller falsk? 

5.2 Kvalitativ undersökning  

Insamlingen av observationer kommer att ske genom en kvalitativ undersökning. Jag 

har intervjuat nio representanter från nio olika familjebolag på den finländska 

marknaden. Jag har strävat till att välja bolag till min undersökning som motsvarar mina 

kriterier på bästa möjliga sätt.  

Då jag analyser mina observationer kommer jag att gruppera företagen i små-, 

medelstora- och storbolag vilket man kan läsa mer om i urvalskriteriet i kapitel 5.4. Jag 

kommer att transkribera undersökningarna och koda mina intervjuer enligt nyckelord 

och sammanfattade åsikter samt avvikande åsikter från intervjupersonerna som jag 

sedan kommer att presentera i resultatredovisningen. 
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5.3 Intervju  

 Intervjuerna är semi-strukturerade och följer ett frågeformulär med öppna frågor 

(Bilaga 1). Frågeformuläret finns att tillgå på svenska, finska och engelska. Eftersom 

frågorna är öppna, kommer en del av diskussionen att anpassas enligt respondentens 

svar. När det varit möjligt har jag intervjuat mina respondenter personligen, men i 

dagsläget har detta varit ett problem eftersom många jobbat hemma på grund av 

Coronaviruset. Intervjuerna har således i huvudsak gjorts via digitala möten eller 

telefonsamtal. Frågorna har skickats till intervjupersonerna på förhand. 

Jag valde att använda mig av en semi-strukturerad intervju, eftersom jag ville ha 

möjligheten att få fram olika typer av vinklingar av mina frågor och kunna ställa 

anpassade följdfrågor för att få fram maximal mängd information. Samtliga intervjuer 

har de strukturerade frågorna som utgångspunkt. Förutom ren basinformation om 

företaget och respondenten behandlar frågorna familjebolagens syn på riskhantering 

och riskhanteringsmodeller och hur dessa anpassas till företagens strategi.  

Intervjuspråket har varit svenska, finska eller engelska, beroende på intervjupersonens 

eget modersmål.   

Intervjuerna varade i ca 30 minuter. Då ingick även tid för att diskutera dagens speciella 

situation till följd av COVID-19 och hur de intervjuade såg på riskhantering i framtiden 

till följd av pandemins påverkan på verksamheten. 

5.4 Urvalskriterier och indelning av företag och respondenter  

 Jag har valt att samla in data från små, medelstora och stora familjebolag. Indelningen 

är gjord på basis av antalet anställda i organisationen. Uppdelningen ser ut på följande 

vis; små 10–49 anställda, medelstora 50–249 och stora 250<anställda. Denna 

indelningen har jag baserat på Eurpstats definition från 2019 på SME:s (Eurostat, 2019). 

Jag har valt att utesluta mikrobolag eftersom jag även vill förstå hur riskhantering 

kommuniceras mellan olika nivåer i organisationen. I mikrobolag saknas ju denna 

nivåuppdelning ofta och samma person kan sköta många olika uppgifter. En stor del av 

mikrobolagen klassas som enmans företag eller inga anställda alls och därför har jag 

även valt att inte ta med mikrobolag i denna undersökning.  (European Commisson, 

2019)  

Jag har således intervjuat nio representanter från lika många familjebolag, och min 

empiriska undersökning bygger på dessa nio intervjuer.  De representanter som deltar i 
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undersökningen är involverade i byggandet av företagets strategi.  I följande avsnitt 

kommer jag kort att beskriva urvalet som finns representerat i respektive grupp. För att 

respektera företagen och deras representanter samt deras anonymitet, kommer jag 

endast kortfattat att beskriva bolagstyperna. 

Småbolag: Dessa bolag har under 10<49 anställda och består av en eller fler 

organisationsnivåer. I dessa organisationer är det vanligt att familjemedlemmar sitter på 

nyckelpositioner inom bolaget samt i styrelsen. I dessa bolag ansvarar oftast familjerna 

själva för sin riskhanteringsprocess. Har vanligtvis lokal verksamhet och låg 

internationell verksamhet.  Dessa småbolag har inom mitt fall vanligtvis en 

stjärnprodukt eller tjänst som de fokuserar sin verksamhet kring.  

Mellanstora bolag: Organisationer inom denna kategori har en mer komplex 

organisationsstruktur med flera avdelningar och nivåer av företagsledning. Dessa bolag 

har mellan 50<249 anställda inom organisationen. Inom dessa bolag är det fortfarande 

vanligt att familjemedlemmar jobbar inom organisationen samt sitter i styrelsen. 

Riskhanteringen sköts vanligtvis ar högsta ledningen samt av styrelsen. Kan ha 

internationell verksamhet men huvudverksamheten är inom finska gränserna. Dessa 

bolag kan ha en eller flera stjärnprodukter eller tjänster som organisationen är byggd 

omkring.  

Storbolag: Storbolagen har en komplex företagsstruktur med flera nivåer av 

företagsledning samt mellanchefer. Dessa bolag inom mitt urval har över 250 anställda. 

Dessa bolag har ett flertal stjärnprodukter som inom lika industrier eller branscher som 

de bygger sin verksamhet kring. Organisationen har internationell affärsverksamhet 

med filialer i andra länder. I dessa bolag, är det vanligt att utomstående sitter på 

nyckelpositioner och att styrelsen består av familjemedlemmar samt utomstående. 

Riskhanteringen har vanligtvis en avdelning som ansvarar över organisationens 

riskhantering på olika plan.   

Följande tabell ger en sammanställning av den bakgrundsinformation som tog upp av 

intervjupersonerna innan själva intervjun inleddes.  
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 Titel på intervjuperson Ansvarsområde Antalet 

anställda 

Bransch 

Småbolag 

Bolag A Styrelsen & Operativ 

verksamhet 

Organisationens strategi, långsiktiga och kortsiktiga mål 

samt marknadsföring och försäljning 

10<49 Evenemang och PR 

Bolag B Högsta ledning och 

styrelsemedlem 

Ansvarar över daglig operation och strategiskplanering 10<49 Mode och assessorer  

Bolag C VD och styrelsemedlem Ansvarar över daglig operation och strategiskplanering inom 

styrelsen 

10<49 Agenturverksamhet 

Mellanstora bolag 

Bolag D Styrelsemedlem Organisationens strategi och långsiktiga mål för koncernen 50<249 Motorfordon 

Bolag E Ekonom Interna kontrollen där med bland annat riskhanteringen 50<249 Vård och omsorg, 

sociala tjänster samt 

annan 

serviceverksamhet 

Bolag F VD och styrelseordförande Ansvarar över daglig verksamhet och riskhantering 50<249 Konsumentprodukt 

Storbolag 

Bolag G Styrelse & 

Ekonomidirektör 

Ekonomidirektör för koncernen och aktivt arbete inom 

planeringskommittén 

250< Investeringsbolag och 

livsmedelsframställning 

Bolag H Direktör för riskhantering Ansvarar över riskhanteringen på koncernnivå 250< Livsmedelsframställning 

Bolag I Direktör 

nordiskverksamhet 

Ansvarar över försäljning inom den nordiska verksamheten 250< Livsmedelsframställning 

 Urvalsbeskrivning på intervjuobjekt 
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6 RESULTATREDOVISNING 

 Följande kapitel innehåller en sammanfattande redovisning av de intervjuades svar 

samt en analys med reflektioner till litteraturen och ramverken som behandlas i 

teoridelen.  

6.1 Presentation av data, sammanfattande gruppering av svaren 

Följande avsnitt innehåller en sammanställning av intervjusvaren. Jag har valt att slå 

ihop frågor som behandlade närstående ämnen under en rubrik. Jag har analyserat 

respondenternas svar och plockat ur gemensamma drag och olikheter i de tre olika 

grupperna. De fullständiga svaren finns sammanfattade och utskrivna i bilaga 2.  

De olika bolagens definiering av begreppet risk 

Följande sammanställning bygger på svaren från fråga nummer 1. ”Hur definierar 

företaget risk?” 

Småbolag: Riskdefinitionen enligt småbolagen följer inte några gemensamma linjer, 

förutom att samtliga bolag förknippar riskerna med något mycket konkret och på en hög 

individuell nivå. Till exempel Bolag C definierade risk på olika nivåer och ansåg att dessa 

är branschrelaterade, medan bolag A såg risker som cykliska som kan ändra från period 

till period. 

Mellanstora bolag: Dessa bolag definierar främst risker som oväntade händelser som 

berör industrin och hur man kan försäkra sig mot sådana negativa händelser. Bolag D, 

där intervjupersonen endast sitter i styrelseuppdrag, ansåg det utmanande att göra en 

klar definition på vad risk är. Personen kopplade risken med hur mycket pengar 

koncernen är redo att förlora genom att ta en risk med ett osäkert slutresultat, eftersom 

det i princip är familjens tillgångar som står på spel.  

Storbolag: Storbolagen gav en bred definition på risk. Bolag H och Bolag I nämnde 

båda två att det finns externa och interna risker inom koncernen som de tar i beaktande 

och att risker är osäkerheter som kan påverka uppnåendet av företagets mål och störa 

dess kontinuerliga verksamhet. Bolag G ser riskerna inom företagsverksamheten och 

inom den traditionella affärsverksamheten. Intervjupersonen i detta bolag såg riskerna 

främst som risker med placeringsbeslut och en risk i förhållande till avkastningens 

storlek.  
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Ansvarspersoner kopplade till företagets riskhantering 

Följande sammanställning bygger på svaren från fråga nummer 2. ” Vem ansvarar för 

riskhanteringsprocessen?” 

Småbolag: Inom småbolag är det enligt mina svar den högsta ledningen inom 

organisationen som ansvarar för riskhanteringen tillsammans med bolagets styrelse. De 

som är involverade i processen är främst den verkställande direktören och den 

ekonomiansvarige.  

Mellanstora bolag: Ansvarspersonerna för riskhanteringen skiljde sig åt i de 

mellanstora bolagen. I bolag D var det främst koncernens styrelse som utformar en 

riskhanteringspolicy och skapar de huvudsakliga ramarna för denna.  Sedan får den 

operativa styrelsen tillsammans med ekonomiansvarige och verkställande direktören ge 

sina synpunkter på denna. Inom bolag E är det mer individuellt inom de olika 

verksamhetsområdena, där enhetscheferna från olika verksamhetsområden ansvarar 

över riskhanteringen och intervjupersonen sköter den interna riskhanteringen. I bolag F 

är det huvudsakligen styrelseordförande samt verkställande direktören för bolaget som 

ansvarar för riskhanteringen, och i detta fall var detta samma person. Bolag F har även 

andra experter inom specifika områden, som till exempel lagstadgade processer, som 

ansvarar över riskhanteringen i dessa områden. 

Storbolag: Inom storbolagen svarade de intervjuade att den högsta ledningen ansvarar 

för riskhanteringen inom koncernen. Bolag H och bolag I har båda en separat avdelning 

för koncernens riskhantering med kompetenta personer som följer upp riskhanteringen 

i form av affärskontroller. Det slutliga ansvaret inom Bolag H ligger hos koncernens 

enhetschefer och för bolag I är det i sista hand den verkställande direktören med dess 

ledningsgrupp som ansvarar för riskhanteringsbesluten. Inom bolag G är det en 

placeringskommitté som ansvarar för riskhanteringen och de förlitar sig på att 

koncernens dotterbolag sköter sin egen riskhantering, eftersom de redan gör detta.  

Företagens riskhanteringsprocesser och riskhanteringspolicy 

Följande sammanställning bygger på svaren från frågorna 3, 5, 7 och 8. ”Har företaget 

en riskhanteringspolicy och i så fall vad är målsättningen med företagets 

rikshanteringspolicy?; Hur strävar ni efter att minimera dessa riskkategorier?; Hur 
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beaktas riskhanteringen i det dagliga beslutsfattandet?; Vilka mätare använder ni vid 

uppföljning och rapportering av risker?” 

Småbolag: Riskhanteringspolicyn inom småbolagen är mycket vag och det finns inget 

klart mönster. I stort sett, har inte småbolag något tydligt tillvägagångssätt när det 

kommer till riskhantering. Riskhanteringspolicyn diskuteras främst vid årets 

budgetering. Bolag A och bolag B diskuterar som olika bufferts inom kassaflödet och 

beroende på hur marknaden rör sig under perioden. Bolag A, genomför olika 

scenarioanalyser på potentiella händelser. Bolag C förklarade att risken hanteras 

individuellt beroende på bransch och föredelning av rätt nivå av risktagande. Bolag C 

strävar till att nå en medelrisknivå och kommer fram till beslut genom att göra olika typer 

av marknadsundersökningar och rapporter på basen av sysselsättningsrapporter, 

börsen, räntor, valutor och konjunktursuppföljning i lokala segment. 

Mellanstora bolag: Det gemensamma draget för mellanstora bolag är att de faktiskt 

identifierar olika riskområden inom organisationen. De ser på externa och interna hot 

och kartlägger risker. Dessa processer görs oftast i början av året. Processerna 

dokumenteras och följs upp. Bolag D och bolag E nämnde att de utför scenarioanalyser 

som de poängsätter enligt sannolikhet och konsekvenser. Sedan bedömer man riskerna 

enligt poängsättningen och den utvalda risknivån. I bolag E kommuniceras de potentiella 

riskerna till styrelsen för att styrelsemedlemmarna ska vara medvetna om riskerna. 

Vanliga riskhanteringsmetoder är bland annat diversifiering av olika slag, något som alla 

de medelstora bolagen utför inom olika områden av organisationen.  

Storbolag: Bolaget H och bolaget I förklarade att de har en tydlig riskhanteringspolicy 

inom bolaget. Bolag H berättade att syftet med deras riskhanteringspolicy är att definiera 

enhetliga principer för riskhanteringen inom hela koncernen. Riskhanteringspolicyn 

innehåller även mål, principer samt ansvarspersoner och ansvarsområden som är 

relaterade till riskhanteringen.  

Bolag H påpekar även vikten av att ha en gemensam verksamhetsmodell för hela 

koncernen och att styrelsen och ledningen har kunskap om risker som är kopplade till 

deras beslutsfattande. Avsikten är att främja okad riskmedvetenhet och förståelse inom 

koncernen och därmed säkerställa att risker hanteras på rätt sätt och tas i beaktande 

inom beslutfattandet. Bolag I berättade att målsättningen med deras 

riskhanteringspolicy är att ha ett operativt verktyg för att kunna definiera och följa upp 

möjliga risker och möjligheter som ett stöd i deras beslutsprocesser, eftersom företaget 
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är exponerat för ett antal olika risker. Vid rapporteringen har risker delats in i 

huvudgrupper: strategiska/affärsrisker, finansiella risker, operativa risker och risker för 

olyckor. Potentiella avvikelser från policyn rapporteras direkt till respektive chefer.  

Företaget har även mätare som följer upp betalningstider hos kund, för att minimera 

kreditriskerna, dessutom är deras fakturor försäkrade. Bolag I följer även upp 

hållbarhetsrisker (best before risks) i samarbete med produktionsplaneringen. För att 

undvika hållbarhets eller ”out-off-stock”-situationer har man en klart definierad 

samarbetsmodell med produktionsplaneringen baserad på uppföljning av estimat. De 

följer även upp leveranssäkerhet samt sitt rykte hos partners, konsumenter och 

leverantörer. Den intervjuade betonar vikten av att ha en klar process att följa vid 

krishantering förknippad till produktsäkerhet. 

Enligt bolag Gs respondent, följer bolaget inte någon typisk allmän riskhanteringspolicy, 

utan varje enskilt bolag inom koncernen ansvarar självt för sin riskhantering. Då det 

kommer till olika typer av risker handlar det främst om hur snabbt man kan agera och 

hitta lösningar till den uppkomna situationen. Det är främst risker kopplade till 

avkastningsförhållanden som bolaget betonar när det kommer till själva koncernen.  

Företagens uppföljning av riskhanteringen 

Följande sammanställning bygger på svaren från fråga nummer 4. ”Hur tycker du att 

rikshanteringspolicyn uppföljs generellt i organisationen och finns det några utmaningar 

beträffande detta?” 

Småbolag: Riskhanteringen inom småbolag följs upp kontinuerligt och diskuteras 

vanligtvis löpande inom bolaget. Bolag A följer upp månadsvis inom organisationen och 

med ”verklighetskontroll” eftersom bolaget gör upp halvårsplaner för de interna 

processerna.  

Mellanstora bolag: Hur riskhanteringspolicyn kommuniceras inom bolaget avviker i 

intervjupersonernas svar. Bolag E och bolag F följer upp processer regelbundet och i 

realtid, allt från veckovis, månadsvis, kvartalsvis, halvårsvis eller en gång om året. Dessa 

beror på risknivån och hur alvarligt den är. Bolag D däremot förlitar sig på verkställande 

direktören inom koncernen och att ledningsgruppen sedan kommunicerar neråt. Det 

som är gemensamt för alla bolag är att det ska ske någon typ av rapportering och att det 

bör finnas ansvarspersoner inom alla områden. Det slutliga målet är att riskprofilen ska 

hållas låg och att åtgärderna går enligt företagets övergripande mål.    
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Storbolag: Som konstaterats tidigare, beaktas risker inom storbolag i allt 

beslutsfattande och företagen rapporterar på ett ändamålsenligt sätt.  Vanligtvis görs 

detta kontinuerligt, vanligtvis månadsvis inom storbolagen. Man rapporterar till 

toppledningen ifall nya risker har identifierats och vilka typer av begränsningar som 

dessa kan innebära. Då det kommer till investeringsförslag måste man också alltid 

identifiera riskerna och sätten att hantera dem på. Inom bolag I ordnas även intern 

skolning inom säkerhet och riskhantering. Hos bolagen H och I är det 

riskhanteringsavdelningen som i samarbete med businesscontrollers sköter 

uppföljningen av riskhanteringspolicyn. 

I Bolag I hör även till det dagliga arbetet att man strävar till att definiera risker, samt 

följer upp och minimerar affärsrelaterade finansiella risker med hjälp av KPI`s (key 

performance indicators) för att synliggöra avvikelser i ett möjligast tidigt skede. 

Integrering av riskhantering i den strategiska processen 

Följande sammanställning bygger på svaren från fråga nummer 6. ”På vilket sätt är 

riskhanteringen en del av den strategiska processen?” 

Småbolag: Enligt svaren från min intervju, har riskhantering en stor betydelse för 

småbolagens strategiska uppbyggnad. Bolag A följer upp trender, konkurrenter, 

kassaflöden och historiskdata för att identifiera potentiella risker. Även bolag B följer 

med samhälleliga trender och modetrender som anpassas i företagsstrategin. 

Mellanstora bolag: På den här frågan ger de mellanstora företagen ganska olika svar. 

Bolag D ser riskhanteringen mer som en förberedelse för att undvika överraskningar och 

få en känsla av kontroll och de strävar till att simplifiera organisationen genom att 

exempelvis endast ha verksamhet i Finland i dagens läge, intervjupersonen ser det som 

att riskhanteringen på ”sätt och vis” är en del av strategin för att uppnå de långsiktiga 

målen. Bolag E svarade att riskhantering alltid finns som en del av organisationens 

strategi. Företaget formar nuvärdesanalyser och framtidsanalyser på olika potentiella 

scenarier. Man undviker att titta på historiskdata, eftersom kan detta vara farligt, enligt 

intervjupersonen, som konstaterar: ”Trots att det gick bra ett år behöver det inte gå bra 

i år.” Bolag E kommer att införa en ny strategi från och med nästa år där riskhanteringen 

kommer att ha en större betydelse i strategin.  I dagens läge har inte riskhanteringen inte 

en allt för stor inverkan på strategin.  
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Storbolag: Då bolagen bygger strategier är det ett gemensamt drag hos alla att 

riskhantering är en del av företagets strategiarbete. Bolagen har uppsatta långsiktiga mål 

och riktlinjer som strategin implementeras enligt. I bolag G förlitar man sig på att de 

enskilda bolagen inom koncernen själva implementerar riskstrategin för bolaget. Detta 

görs även i viss mån i bolag H. När bolag G bestämmer sin koncernstrategi tar de 

koncernens övriga bolags risksituationer i beaktande och styr upp dessa för att uppehålla 

balans inom koncernen med jämna tyngdpunkter.   

Bolag H bygger strategier och identifierar risker och nya risker som strategin kan 

medföra, till exempel, risker vid expansion eller implementering av nya produktgrupper. 

Detta nämnde även bolag I. 

För att sammanfatta, lägger bolagen stor vikt vid potentiella externa och interna risker 

som därmed innefattas i strategiarbetet.  

Övriga faktorer inom företagens riskhantering 

Följande sammanställning består av andra faktorer som togs upp av respondenterna och 

som skiljde sig mellan de olika bolagen. Avsnittet bygger på svaren från fråga nummer 

9. ”Viktiga andra faktorer i er riskhantering?” 

Småbolag: De viktigast faktorerna för bolag A och bolag B är att följa upp trender, både 

ekonomiska trender och samhällstrender, samt kassaflöden för personalkostnader. 

Bolag C ser de viktigaste riskerna att uppehålla en tät dialog med finansieringspartners 

och i deras fall är den huvudsakliga partnern banken.  

Mellanstora bolag: Enligt bolag D är det viktigt att vara förberedd för olika 

konsekvenser och att ha processerna kring dem i god beredskap, för att därmed kunna 

reagera på situationer och lösa problem i en snabb takt. Enligt bolag E och bolag F utgår 

riskhanteringen främst på att identifiera och motverka industrirelaterade risker. Detta 

innebär att processerna ska vara i skick.  

Storbolag: Överlag inom storbolag är det viktigt att inte göra allt för snabba vändningar 

inom organisationen. Det viktiga är att fokusera på en långsiktig värdetillväxt och ha en 

stadig bas. Detta är något som är gemensamt för storbolagen. Däremot är bland annat 

rykteshantering en viktig faktor för bolag H och även i bolag I. Detta grundar sig på 

konsumenter, leverantörer och andra väsentliga företagsintressenter. Bolag I tog även 

upp vikten av en trygg arbetsmiljö, internt samarbete och kontinuitet.  
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Hur ser du på riskhantering i framtiden? Har COVID-19 påverkat din syn på 

riskhantering? 

Följande fråga hade intervjupersonerna inte fått på förhand, eftersom 

sammanställningen av frågorna gjordes när COVID-19 pandemin just hade startat och 

ingen var i det läget klar över omfattningen och vilka konsekvenser den skulle få på 

riskhanteringen. 

Småbolag: Intervjupersonerna från de små bolagen tror att COVID-19 kommer att 

lämna sina spår i den dagliga verksamheten. Detta beror mycket på att COVID-19 

påverkat den dagliga verksamheten till en så pass hög nivå och till och med hotat 

företagens existens. De tror att COVID-19 har medfört en chans för företag att verkligen 

fundera över sin riskhantering i extrema fall och testar bolagen förmåga att reagera 

snabbt och omstrukturera verksamheten 

Medelstora bolag: I de medelstora bolagen tror man att COVID-19 kommer att ha en 

inverkan på riskhanteringen åtminstone på kort sikt. Pandemin tvingar bolag att titta sig 

själva i spegeln och antingen inse att företagets riskhanteringsprocesser är välgrundade 

eller bristfälliga. Detta har gett katastroftänkandet ett nytt perspektiv. 

Storbolag: Generellt sett, tror storbolagen att COVID-19 kommer att föra med sig nya 

aspekter i arbetslivet, samt att organisationer kommer att vänja sig vid det nya och inte 

gå tillbaka till det gamla. Man tror att ett mer digitalt och distanserat arbetssätt kommer 

att tas i bruk. Detta medför nya risker som företag måste anpassa sig till, men även 

möjligheter, till exempel med minskade arbetsresor, möjlighet till mindrre 

kontorsutrymme och nya konsumentbeteenden. Mycket kommer dock enligt 

intervjupersonerna att återvända till det normala men en hel del kommer att stanna kvar 

och bli det nya normala. 

6.2 Resultatredovisning med koppling till uppställda hypoteser 

Till följande kommer jag att analysera mina svar och koppla dessa svar med litteraturen 

som jag redogjort i tidigare studier. Syftet med denna del är att avgöra om mina 

hypoteser är sanna eller falska baserat på intervjupersonernas svar och om jag kan hitta 

signifikanta skillnader jämförbart med litteraturen.  

Resultatredovisning för småbolag med koppling till hypoteser 

H1:  Riskhantering är en avgörande faktor för uppbyggande av företagsstrategier 
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Baserat på intervjupersonernas svar bland småföretagen har riskhanteringen en 

betydelsefull roll då det kommer till uppbyggande av olika strategier. Men dessa är 

vanligtvis kortsiktiga mål och man reagerar på risker då man identifierar en ny risk. 

Därmed saknas det en långsiktig signifikant tillämpning då småbolag bygger upp 

övergripande företagsstrategier. Långsiktighet är något som till exempel både COSO 

(2017) och ISO 31000 (2018) ramverken lägger stor tyngd på.  

Enligt ISO 31000 (2018) och COSO (2017) ska riskhanteringen tillämpas på 

organisationens alla nivåer och verksamhetsområden. Det går inte heller att avgöra om 

riskhanteringen tillämpas på alla organisationers nivåer, eftersom 

riskhanteringsstrategin fastställs främst av högsta ledningen och företagets styrelse som 

i flesta fall är en och samma ansvarspersoner. Endast i ett fall av småbolagen tillämpades 

och kommunicerades riskhanteringen på lägre nivåer än högsta ledningen, där 

tillämpades kommunikationen främst i lägessituationer i realtid. 

Baserat på dessa argument, är inte hypotesen signifikant för små familjebolag.  

H2: Riskhantering hjälper beslutsfattare till rätt beslut 

Man kan säga att riskhanteringen har en betydelsefull roll för beslutsfattande inom 

småbolag baserat på intervjupersonernas svar. Småbolag reagerar på risker och 

potentiella hot om de uppstår. I stort sett, strävar de inte till att identifiera risker innan 

de inträffat. Ett undantag här är att företagen visade sig ha finansiella bufferts då det 

kommer till att säkerställa kassalikviditeten.  

Enligt Howard R.A. (2007) är de fyra viktiga principerna för beslutsfattande: 1. 

Identifiering av olika alternativ.2. Beskrivning av den potentiella osäkerheten och dess 

konsekvenser av de olika alternativen som identifierats. 3. En detaljerad förteckning av 

beslutsfattare enligt preferensordning bland alternativen. 4. Utförande av beräkningar 

och värderingar för bästa alternativen bland de befintliga. Dessa princpier har även 

definierats liknande av ISO, 2018; COSO, 2017; Frigo, M. L., & Anderson, R. J., 2011 och 

Hopkin, P, 2018.  

Småbolagen följer generellt få av dessa principer som beslutsfattandet bygger på ur ett 

riskhanteringsperspektiv. De vanligaste strategiska åtgärderna som görs bland bolagen i 

beslutsfattandet är scenarioanalyser och olika undersökningar av branschrelaterade 

element. 
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Därmed kan man kritisera de befintliga ramverken kring riskhanteringen och de 

huvudsakliga syftena som ramverken står för i dagens läge, vilka är att hjälpa 

beslutsfattare till rätt beslut. Dagens ramverk är väldigt komplexa och på detaljnivå 

vilket inte är lämpligt för mindre bolag. Beslutsfattare inom småbolag ser ramverken 

mer som en börda som inte genererar någon konkret värdeökning för organisationens 

mål, utan mer som bortkastad tid från den initiala verksamheten.   

Baserat på dessa argument, är inte hypotesen signifikant för små familjebolag.  

H3: Familjeföretag baserar sin riskhantering på ramverk 

ISO 31000 (2018) och COSO (2017) är ramverk som ger riktgivande linjer för företagens 

riskhantering och riskhanteringsprocesserna är individuellt applicerade på 

organisationer. Det är därför svårt att här avgöra om hypotesen här är signifikant eller 

inte.  

Baserat på min undersökning följer inte småbolag generellt någon typ av definierad 

riskhanteringspolitik inom organisationen. Den är främst konstaterad vid budgeteringen 

och följs därmed inte upp regelbundet och tar inte heller hänsyn till externa och interna 

riskfaktorer. Dock är riskhanteringspolicyn anpassad till branschrelaterade risker vilket 

till viss mån bearbetas regelbundet.  

ISO 31000 (2018) och COSO (2017) ramverken lägger stor tyng på att kontinuerligt 

identifiera risker och följa upp risker regelbundet, samt att ta i beaktande och 

kommunicera med interna och externa intressenter om potentiella riskfaktorer som kan 

beröra bolaget. Ramverken beskriver även att riskhanteringen generellt är skräddarsydd 

för varje organisation eftersom risker varierar från industri till industri. Detta tar även 

intervjupersonerna i beaktande.  

När det kommer till definitionen av ”risk” förknippar intervjupersonerna det med en 

potentiell negativ konsekvens och inte som exempelvis möjligheter som också framförts 

i litteraturen. Denna definition står i likhet med COSO (2017) som sammanfattar en risk 

som en negativ konsekvens. ISO 31000 (2018) är däremot mer neutrala i sin 

riskdefinition. 

Baserat på dessa argument, är inte hypotesen signifikant för små familjebolag. 
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Resultatredovisning för mellanstora bolag med koppling till hypoteser 

H1:  Riskhantering är en avgörande faktor för uppbyggande av företagsstrategier 

Enligt intervjupersonernas svar, är riskhanteringen en betydelsefull del av strategin. 

Detta påpekades av två av intervjupersonerna från de medelstora bolagen, den tredje 

personen påpekade att riskhanteringen kommer att implementeras och spela en större 

roll i uppbyggandet av kommande strategiarbete. Dessa företag lägger upp olika förslag 

på olika potentiella strategiska åtgärder som går i riktning med organisationens 

långsiktiga mål. Alla potentiella framtida strategier bearbetas med olika analyser där 

man bland annat identifierar potentiella risker och vad som konsekvensen är. Dessa 

scenarioanalyser hjälper bolagen att välja ut projekt enligt risknivå.  

Baserat på dessa argument, är hypotesen signifikant för mellanstora familjebolag. 

H2: Riskhantering hjälper beslutsfattare till rätt beslut  

Baserat på intervjupersonernas svar strävar de till att fatta rätt beslut enligt analyser av 

olika potentiella scenarier. Det är dock svårt att avgöra vilka beslut som är de rätta 

eftersom alla bolag har olika typer av risknivå och risktolerans. Ramverken ISO 31000 

(2018) och COSO (2017) tar inte upp något om risktolerans vilket är en viktig faktor för 

att förstår organisationens risknivåer. 

Baserat på dessa argument, är hypotesen inte signifikant för mellanstora familjebolag. 

H3: Familjeföretag baserar sin riskhantering på ramverk 

Till stor del följer medelstora familjebolag riskhanteringsramverken. Dessa bolag är dock 

inte alltid medvetna om att de följer något specifikt ramverk, eftersom risker analyseras, 

identifieras, följs upp och kommuniceras kontinuerligt inom organisationen. En del av 

organisationen har tydliga processer och ansvarspersoner som ansvarar över 

riskhanteringen. 

Eftersom de medelstora familjebolagen är omedvetna om att de följer 

riskhanteringsramverk, kan man inte heller säga att familjeföretagen baserar sin 

riskhantering på ramverken. 

Baserat på dessa argument, är hypotesen inte signifikant för mellanstora familjebolag. 
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Resultatredovisning för stora bolag med koppling till hypoteser 

H1:  Riskhantering är en avgörande faktor för uppbyggande av företagsstrategier 

Riskhanteringen är en avgörande del av byggande av företagsstrategier inom stora bolag. 

De stora organisationerna har långsiktiga och kortsiktiga mål som de strävar till att nå. 

Organisationen tar i beaktande en holistisk syn på organisationen och bearbetar risker 

kring hela organisationer. 

Baserat på dessa argument, är hypotesen signifikant för stora familjebolag. 

H2: Riskhantering hjälper beslutsfattare till rätt beslut  

Stora bolag har en väldefinierad risknivå och strävar till att hantera risker enligt denna 

nivå. Organisationerna är väldigt professionella och har ofta hela avdelningar som 

ansvarar för riskhanteringens genomförande och rapporteringen inom organisationen 

Man utför även olika typer av riskanalyser.  

Baserat på dessa argument, är hypotesen signifikant för stora familjebolag. 

H3: Familjeföretag baserar sin riskhantering på ramverk 

Dessa bolag har väldigt genomtänkta riskhanteringsprocesser som analyserats under 

lång tid. Riskhanteringen sker på företagens alla verksamhetsområden, såsom det  

föreslås i ramverken. Dessa processer följs upp och kommuniceras regelbundet genom 

olika typer av rapportering. Organisationerna strävar till att identifiera nya risker som 

kommer fram under det dagliga arbetet. Eftersom dessa organisationer är mer 

professionella och har en välplanerad struktur med rätt kompetens och kunskap, verkar 

det som om stora familjebolag följer någon typ av riskhanteringsramverk. 

Baserat på dessa argument, är hypotesen signifikant för stora familjebolag. 

6.3 Kritiska kommentarer kring min undersökning 

Till följande kommer jag att ta upp kritik på min undersökning som jag anser är relevanta 

att ta i beaktandet baserat på resultatet av min undersökning. Först och främst, är 

organisationens riskhantering ett relativt nytt ämne och relevant forskning från ett 

företagslednings och organisationsperspektiv saknas. Jag har därför varit tvungen att 

grunda min teori även på artiklar från andra discipliner som tidigare nämnts. Dessa 
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forskningar har olika syften och är inte alltid relaterade till företagsledningen och 

beslutsfattandet inom organisationer.  

Det skapades även utmaningar med intervjuer i och med COVID-19. Alla intervjuer hölls 

och bandades in virtuellt och flera av bolagen jag intervjuade var påverkade av en stressig 

vardag på grund av COVID-19. Inför intervjuerna ville jag även visa all respekt för dessa 

bolag med hänsyn till fullspäckade tidtabeller och ett kanske relativt känsligt ämne 

baserat på dagens situation.  

Intervjupersonerna som jag lyckades få tag på var relevanta, speciellt inom de stora 

bolagen, eftersom jag kopplades direkt till dem som ansvarade för riskhanteringen. 

Eftersom riskhantering är ett relativt odefinierat område fanns det flera olika synpunkter 

på risk och riskhantering från intervjupersonerna. Detta kan ha lett till misstolkningar 

och information som inte är relevant för min undersökning. 



54 

  

7 SLUTSATSER 

Till stor del var svaren i mina undersökningar inom riskhantering inte signifikanta med 

hypoteserna jag ställt. Däremot var hypoteserna signifikanta bland de stora 

familjebolagen, vilket tyder på att riskhanteringen är en viktig del av det strategiska 

arbetet. Mer om detta och dess belysa mer i följande diskussion.  

7.1 Diskussion  

Enligt min uppfattning, baserat på min undersökning och svaren på mina intervjufrågor, 

är det flera familjebolag som följer någon typ av riskhanteringsprocesser. Detta gäller 

alla stora företag, men också de mellanstora.  I de flesta fall är de dock inte själva 

medvetna om de följer något ramverk i sin riskhanteringsprocess.  De känner kanske inte 

ens till ramverkens existens och teorierna bakom dessa. Detta kan grunda sig i att 

familjebolag, i synnerligen de mindre bolagen, inte har en liknande ”professionalism” 

inom företaget jämfört med icke-familjebolag, något som forskarna Hiebl & Mayrleitner 

(2017) och Stewart & Hit (2012) även har påpekat. Enligt mina slutsatser från min 

undersökning kan jag hålla med dessa forskare, speciellt när det kommer till små och 

medelstora bolag. Detta kan bero på att de helt enkelt saknar den teoretiska kunskapen 

inom riskhantering och den rätta teoretiska kompetensen överhuvudtaget. De personer 

som sitter på nyckelpositioner i små och mellanstora bolag i min undersökning har oftast 

vuxit sig in i sin roll genom att jobba sig upp i företaget med åren eller så har de helt 

enkelt grundat företaget och är en entreprenör. Sådana personer har nödvändigtvis inte 

en relevant universitetsexamen som grund. Det var dock inte helt ovanligt att 

nyckelpersoner gjort karriär på annat håll och erhållit kunskap och sedan gått tillbaka 

till familjebolaget och intagit en nyckelposition där. 

En annan faktor att uppmärksamma är att flera av familjebolagen har varit aktiva i tiotals 

år och har utarbetade processer för riskhantering som bearbetats genom åren, och 

förbättrats till följd av olika typer av misslyckanden. Dessa är klart dokumenterade 

dynamiska processer, uppgjorda helt utan medvetenhet om några ramverk. 

Som Hiebl, M.R.W. (2013) beskrev är familjebolag även mer motvilliga att ta risker än 

icke-familjebolag. Man kan alltså dra slutsatsen att de inte är allt för risksökande inom 

organisationen, eftersom det vanligtvis handlar om familjens eller släktens tillgångar 

som påverkas ifall företaget tar sig an en risk som leder till ett negativt resultat. Sådant 

kan till exempel undvikas genom att simplifiera organisationen och avsluta till exempel 

en internationell verksamhet, som innebar större risker, och endast fokusera på den 



55 

  

lokala marknaden, som en av intervjupersonerna konstaterade att hade gjorts i hens 

företag.  

Det kom även fram i min undersökning att flera av familjebolagen strävar till en jämn 

avkastningsnivå som bestämts i styrelsen, och inte höga avkastningar som vilken annan 

rationell investerare annars strävar till. Enligt min åsikt är dessa några av 

huvudorsakerna till att familjebolag funnits i generationer. De strävar till att förvalta 

familjens kapital på ett tryggt sätt, utan att behöva ta stora risker för att tillfredsställa 

utomstående placerare. 

Jag fick även en uppfattning att familjebolag överlag är väldigt traditionella. De följer 

processer som bearbetats i tiotals år och under dessa år har de lyckats knyta starka 

samarbeten och skapa förtroende hos externa intressenter, vilket gynnar en stabil 

verksamhet.  

För att företag generellt ska vara villiga att införa en riskhantering enligt ramverk, bör 

ramverken vara mindre komplexa och detaljerade än de nuvarande. I min undersökning 

kom jag fram till att riskhantering är ett relativt obekant begrepp bland de mindre 

bolagen. Detta kan bero på att de mindre bolagen har färre anställda, vilket innebär mer 

flexibla roller och ett större ansvarsområde inom organisationen. Jag fick därför den bild 

av att riskhantering är något som sker på en kontinuerlig bas, mer eller mindre 

omedvetet, eftersom man identifierar risker då de uppstår och hanterar dem under tiden 

och kanske efteråt skapar en process för att hindra att motsvarande händer på nytt. Min 

uppfattning är att ISO 31000 (2018) och COSO (2017) som riktgivande ramverk är mer 

som en börda för småbolag och tar bort tid från den initiala verksamheten, eftersom de 

inte ger något konkret mervärde för organisationen på kort sikt. 

7.2 Förslag på framtida undersökningar 

Kunskapen kring riskhantering inom organisationer ser jag som bristfällig, eftersom det 

är ett relativt nytt ämne och ramverken kring dagens riskhantering är framtagna av 

specialister från olika områden med olika syften. Den akademiska forskningen inom 

ämnet riskhantering har främst dominerats av studier från redovisning och revision 

samt finansiella institutioner med inriktning på deras risker. För att effektivera och 

förbättra riskhanteringsramverket borde det finnas flera undersökningar från 

institutioner inom företagsledning och organisation. 
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Jag håller med forskarna Bromiley, P., et al. (2015) och McShane, M. (2018) om att det 

kommer att krävas ett samarbete mellan institutionerna för att komma upp med ett 

ramverk som uppfyller riskhanteringens initiala syfte; att hjälpa beslutsfattare med att 

fatta rätt beslut med hänsyn till vilka typer av risker som kan tas och att risker som 

potentiellt är skadliga för organisationen kan identifieras och hanteras. 

Alla företag har ju risker att ta ställning till i verksamheten, så de flesta företag, 

oberoende av storlek, skulle antagligen uppskatta ett enkelt ramverk som skulle vara lätt 

att anpassa och tillämpa på verksamheten. De som finns nu är för komplicerade och 

svåra att hantera för en som inte är specialist. Det påpekas visserligen att ISO 31000 

2018 och COSO ERM inte går att tillämpa direkt, utan alltid bara ska vara ett stöd i 

processen för företagen, men den komplexa utformningen av dessa leder nog till att 

många företags riskhantering i de flesta fall blir hembyggen. 

I dagens värld lever vi i en dynamisk miljö där nya potentiella risker och möjligheter 

identifieras kontinuerligt. Så hur ska ett ramverk hjälpa organisationer med en process 

att identifiera möjligheter och potentiella risker? Det är frågan att lösa. Jag vill 

avslutningsvis citera en av intervjupersonerna i min studie; "När det känns som bäst, är 

faran som störst. Det är just då man blir ”euforisk” och inte är mottaglig för de nya 

riskerna som uppstår när bolaget uppnått nya framgångar."  
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BILAGA 1 INTERVJUFRÅGEFORMULÄR 

Frågeformulär: 

1. Vad heter du? 

2. Vad är din roll i företaget? 

3. Hur länge har du jobbat inom den rollen? 

1. Hur definierar företaget risk? 

2. Vem ansvarar för riskhanteringsprosessen? 

3. Har företaget en riskhanteringspolicy och i så fall vad är målsättningen med företagets 

rikshanteringspolicy? 

4. Hur tycker han att rikshanteringspolicyn uppföljs generellt i organisationen och finns det några 

utmaningar beträffande detta? 

5. Hur strävar ni efter att minimera dessa riskkategorier? 

6. På vilket sätt är riskhanteringen en del av den strategiska processen? 

7. Hur beaktas riskhanteringen i det dagliga beslutsfattandet? 

8. Vilka mätare använder ni vid uppföljning och rapportering av risker? 

9. Andra viktigt faktorer i er riskhantering? 

 

Kyselylomake 

1. Mikä on nimesi? 

2. Mikä on roolisi yrityksessä? 

3. Kuinka pitkä työkokemus sinulla on roolissa? 

1. Mikä on yrityksen määrittely riskistä? /Miten yrityksenne määrittelee riskin? 

2. Kuka vastaa riskinhallintaprosessista? 

3. Onko yrityksellä riskinhallintalinjaus (policy), ja jos on niin mikä on tämän tavoite? 

4. Koetko, että riskinhallintapolitiikkaa yleisesti noudatetaan teidän organisaatiossanne? 

5. Miten yritys pyrkii minimoimaan mainitut riskikategoriat? 

6. Miten riskien hallinta on osa yrityksen strategista prosessia? 

7. Miten riskin hallinta huomioidaan jokapäiväisen liiketoiminnan päätöksenteossa? 

8. Mitä mittareita/parametreja käytätte riskien seurannassa ja raportoinnissa?  

9. Muita tärkeitä asioita yrityksen riskien hallinnasta? 
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BILAGA 2  SAMMANFATTNING AV INTERVJUSVAR 

Småbolag 
Bolag A Hur definieras risk? 

Risker går i cykler från period till period. Eftersom eventen är uppdelade, vilket innebär att vi har ungefär ett halvår utan evenemang. Där är en stor 

risk dels med cashflow, eftersom vi har anställda på fasta månadslöner och stora fasta kostnader. Innan eventet finns det stora kostnader 

Vem ansvarar över er riskhantering?  

Management teamet ansvarar över riskhanteringen, i detta fall är det CEOn och CFOn på bolaget som tar hand om dessa planeringar. CFOn kommer 

med en realistisk plan på hur många evenemang vi skulle vilja ordna baserat på om vi har råd och storlek och vilka månader som till exempel 

cashflown kommer in och när vi kan betala för eventen. Styrelsen är även med. 

Hur ser er riskhanteringspolicy ut? Hur utförs den inom organisationen?  

Jag skulle inte säga att vi har några tydliga bufferts eller dylikt. Det är främst att kontrollera cashflown och ha tillgång till bufferts eftersom det kan ta 

upp till ett halvt år innan nästa cashflow kommer in. Då försäkrar vi oss om att det i alla fall finns cash tillgängligt ett halvt år framåt.  

Till exempel om vi planerar på att sälja in ett event för 1M och vi lyckas endast sälja 0,5m, då far ju oftast planerna åt skogen vilket innebär en ganska 

stor buffert. Styrelsens intresse ligger främst i försäljningssiffror och hur många event som kan ordnas. Bland annat diversifierar vi bland 

evenemangen och har några säkra temor och något lite mer riskabelt för att få mer spridning och nå olika målgrupper. Vi följer även med 

populariteten baserat på försäljningen och i så fall kan vi hantera risken genom att minska kostnader i lokaler etc. Vi kan även använda oss av olika 

typer av scenarioanalyser och bygga strategier enligt det. 

Hur kommuniceras riskhanteringen inom organisationen? Hur följs den upp under året? 

En gång om året kommer vi överens om vilka evenemang som vi kommer att ordna under året och vilka datum. Så kommuniceras detta till anställda 

och var som ligger fokus. Vi tar en gång i månaden en typ av reality check där vi ser hur väl planerna följs och hur vi estimerar att nå målen.  

Det är managementteamets roll att planera och estimera. . Vilket är svårt att estimera. Därför är det viktigt att management teamet gör en utarbetad 

plan och presenterar resultatet för styrelsen och vad som är realistiskt. Det är ett samspel mellan uppermanagement och styrelsen.  

Vanligtvis lägger vi upp mål ett halvt år framåt och följer upp processen. Det är viktigt att management teamet har en bra koll på vad som händer och 

att anställda når målen som sedan riktas mot ett större organisationellt mål. 

På vilket sätt är riskhantering en del av den strategiska processen? 

Den har en stor betydelse. Vi måste kolla på marknaden och försäkra oss om att det finns intresse för dessa typ av event och då är riskhanteringen en 

stor del av detta. Vi kan exempelvis titta på historiskdata och hur olika evenemang presterat tidigare och skapa bufferts enligt det och ta en större risk 

enligt det. 

Viktiga andra faktorer i er riskhantering? 

Inom denna industrin handlar det om att vara först och vara snabbast att hoppa på en trend. Våra event måste vara väldigt moderna och aktuella och 

då kollar vi på olika trender. Då måste vi hålla koll på utvecklingen av olika technologier. Därför är det svårt att planera evenemang i framtiden.  

Vi följer även med tävlande bolag och vad som dom ordnar. Inrefaktorer är såklart löner och hur försäljningsteamet har utfört och hur mycket de har 

sålt och nått sina mål. 

Hur ser du på riskhantering i framtiden? Har COVID-19 påverkat din syn på riskhantering? 

Jag tycker att riskhanteringsprocessen har helt förändrat under korona. Riskhanteringen blev lite all or nothing. Eftersom vi hamnade ändra ganska 

mycket i vår affärside. Svårt att gissa när detta kan hända, den riskhanteringen som vi nu använde oss av hjälpte relativt mycke. Jag tror dock att man 

måste tänka efter i framtiden om sådana typer av hot kommer upp och vad man har för plan för de. Tror att det lägger press på bolag att klara av 

stress bättre. Tror att det är få små bolag som klarar av att behålla en så pass stor buffert så att man skulle klara av en koronapandemi igen speciellt 

inom olika industrier. Svårt att veta vilken strategi man ska gå på då.  

Bolag B 

Hur definieras risk? 

Vi har inte direkt definierat begreppet. För oss handlar risk mest om konjunktursvängningar, eftersom vår verksamhet påverkas mycket av personers 

ekonomi och modetrender. 

Vem ansvarar över er riskhantering? 

Styrelseordförande och VD tillsammans 

Hur ser er riskhanteringspolicy ut? Hur utförs den inom organisationen? 

Sådan finns inte, utan diskuteras slumpmässigt och vid uppgörande av budgeter samt inköp eller till exempel genom att anpassa sortimentet till det 

rådande läget – hålla rätt prisnivå. 

Hur kommuniceras riskhanteringen inom organisationen? Hur följs den upp under året? 

Vi följer inte någon direkt policy, men diskuterar löpande och anpassar processen. Diskuteras löpande eftersom VD och styrelseordförande jobbar 

tillsammans dagligen. Månatlig rapportering från vår bokföringsbyrä för uppföljning. 

På vilket sätt är riskhantering en del av den strategiska processen? 

Vid budgetering och uppföljning, samt följande av trender inom mode för att träffa. Kassaflöden för att täcka våra personalkostnader måste följas upp 

och vilka kollektioner som ska köpas in 

Viktiga andra faktorer i er riskhantering? 
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Viktigt att följa modetrender  och övriga trender inom samhället för att träffa rätt. 

 

Hur ser du på riskhantering i framtiden? Har COVID-19 påverkat din syn på riskhantering? 

Jag tror att COVID-19 kommer att lämna sina fotspår. Som man sätt i tidigare kriser har de alltid kommit med någon typ av 

inverkan som ändrar beteende. Jag tror att kortsiktigt kommer riskhanteringen att tas mer i beaktande i och med nya trender och 

nya arbetssätt till exempel. Men jag tror att i långsikt kommer vi att falla in i de tidigare normerna. Jag tror att bolags katastrof 

beredskap kommer att förbättras dock.  

Bolag C 
Hur definieras risk? 

Olika nivåer på risk (hög, medel, låg) beroende av bransch.  

Vem ansvarar över er riskhantering? 

VD o. Ekonomiansvarig 

Hur ser er riskhanteringspolicy ut? Hur utförs den inom organisationen? 

Ja, vi har en risktatagningspolicy. Målsättningen är beronede på vilken branch företaget verkar i. Riskhanteringspolicyn skall se till att vi har rätt 

fördelning av risktagande, vilket innebär största delen skall ligga på en medelnivå, en mindre del på låg nivå och vid några enstaka tillfällen en liten 

del hög risknivå. Den är vanligtvis gjord med hjälp av välgjorda researchs. Vi använder oss bland annat av olika typer av sysselsättningsrapporter , 

börsen, räntor, valutor, konjuktursuppföljning i lokala segment. 

Hur kommuniceras riskhanteringen inom organisationen? Hur följs den upp under året? 

Uppföljningen sker kontinuerligt och följs. Utmaningen är alltid risktagning kontra business. 

På vilket sätt är riskhantering en del av den strategiska processen? 

Det är till 100% avgörande för att vi skall kunnat ta vidare strategiskabeslut. 

Viktiga andra faktorer i er riskhantering? 

Tät dialog med finaseringspartners ( i huvudsak bank). 

Mellanbolag 

Bolag D 

Hur definieras risk? 

Jag ser det lite svårt att definiera risk, det handlar främst om att hur mycket pengar man är egentligen färdig att förlora. Hur mycket vågar man testa 

utan att veta hur slutresultatet kommer att bli. Eftersom koncernen financierar stor del av verksamheten och det är viktigt med en god balans i det 

egna kapitalet och främmande kapital.  Vi tar i beaktandet industrirelaterade risker samt potentiella konkurrenter och hot från nya spelare.   

Vem ansvarar över er riskhantering? 

Riskhanteringspolicyn utformats i bolagets koncernstyrelse som "ramar" och sedan i operativastyrelsen tillsammans med VDn som ger sin input från 

den operativa sidan. Även vår CFO har en stor inverkan på alla typer av finansiella mätare och som man kan se på saken. 

Hur ser er riskhanteringspolicy ut? Hur utförs den inom organisationen? 

Riskhanteringspolicyn utformas i koncernstyrelsen. Vi är vi eniga om risknivån inom organisationen som går enligt dom långsiktiga målen. Vi gör 

upp scenarioanalyser på potentiella risker och identifierar dem och väljer ut vilka som är dom viktigaste. Efter detta, går ärendet vidare till den 

operativastyrelsen och kommer med sin input. Det är bland annat viktigt att vår personal är kunniga och utbildas, samt att dom vet hur processerna 

och rapporteringen går till. Vilket vi ser som en självklarhet. Vi diversifierar även inom organisationen och lägger inte alla ägg i samma korg.  

Hur kommuniceras riskhanteringen inom organisationen? Hur följs den upp under året? 

Den kommuniceras inte på en hög detaljerad nivå, utan vi förlitar oss på att VDn förstått vad vi i styrelsen vill och att dom är med på det. VDn kan 

inte vara aktiv på detaljnivå utan då förlitar vi oss på att ledningsgruppen kommunicerar neråt.  Till exempel är det viktigt att kommunikationen är 

klar och att man förstår varför man inte tar an en möjlighet.  

Riskhanteringen följs upp genom rapporteringar och tillgång till material som vi efterfrågar från koncernstyrelsen. 

På vilket sätt är riskhantering en del av den strategiska processen? 

På ett sätt, vi strävar alltid till att nå våra långsiktiga planer och att det är klart för alla vad man vill. Det är mera en förberedelse så gott som man kan 

för att undvika överraskningarna och att man har en känsla av kontroll. 

Vi har utvecklats mycket på senaste 5 år och strävar till att simplifiera det nu. Vi har bland annat sålt vår verksamhet i sverige och nu har vi bara 

verksamhet i Finland. 

Viktiga andra faktorer i er riskhantering? 

Att vara förberedda och ha processerna i skick om något händer. Det gäller att kunna reagera på situationer och fixa lösningar till problem snabb.   

Hur ser du på riskhantering i framtiden? Har COVID-19 påverkat din syn på riskhantering? 

Ingen av oss kunde tänka sig en pandemi och dess konsekvenser. När man gör budgeter etc. de är mer småsaker man tänker på som till exempel 

industrirelaterade skatter  ska gå upp men COVID-19 är mer en ny situation för alla där man måste tänka att det kan även gå såhär. Katastrof 

tänkandet är kanske en ny aspekt. Det första som vi märkte var att vi har våra processer i ett ganska bra skick jämfört med tidigare men att man kan 

vara mer aktiv med att tala om sådana grejer. Leverantörsrisken blev jätteaktuell med tanke på korona när det kommer till våra produkter.  

Bolag E 

Hur definieras risk? 

Vi definierar risk på flera olika områden, det kan vara ekonomiska risker, personella risker, materiella risker. 

Vem ansvarar över er riskhantering? 
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Enhetscheferna för sina egna verksamhetsområden och jag håller i den interna kontrollen. 

Hur ser er riskhanteringspolicy ut? Hur utförs den inom organisationen? 

Vi försöker då kartlägga vissa områden som då kan finnas och så har vi ett poängsystem som bygger sig på först identifierar vi riskerna på en 

poängskala från 1-5 där vi då först bedömer sannolikheten för att den ska inträffa och sen då också samma skala på då konsekvensen på om då den 

här risken skulle inträffa. Sen multiplicerar vi poängerna och kommer fram till ett jämförelsetal och av dom alla riskområden som vi då valt att räkna 

upp väljer vi ut dom tre högsta poängen  som vi kalla fokusområden. Dessa följs upp under året med genomgångar med enhetschefer och ser till att 

detta har styrts upp och att det inte blir värre. Detta görs i början av året. Därefter, presenteras den för styrelsen och dom får kännedom om vilka 

områden som ingår i denna riskhanteringsprocess för det här året och att det är en kontinuerlig process. 

Hur kommuniceras riskhanteringen inom organisationen? Hur följs den upp under året? 

Vi är väldigt tydliga med uppföljnings schemat. Sedan följs det upp, vanligtvis per kvartal och av domhär cheferna ska dom då fylla i en analysblanket 

under året och se då om dom åtgärder man tagit under året burit frukt och att riskerna blivit mindre eller att man måste göra något till. Sedan vid 

slutet av året görs en slutrapport på dethär och sammanställer och presenterar för styrelsen igen och då får dom då också se på hur riskerna har 

hanterats under året och om man lyckats eliminerat dom. 

Vi följer upp kvartalvis, halvårsvis eller en gång per år beror på allvaret.  Jag skulle säga att uppföljningen är jätteviktig, och att åtgärderna är som 

man har tänkt och att totalpoängen har sjunkit då man tänker igenom då man tänker på hur poängsättningen ligger till.  Det är viktigt att ta 

riskhanteringen med sig i det dagliga/månatliga arbetet och inte något man har i skrivbordslådan liggandes. Rapporterna kan då leva under åren och 

man kan ta in en ny risk. 

På vilket sätt är riskhantering en del av den strategiska processen? 

Den är något som alltid finns med, för att vi har mycket med människor att göra. Det är något som alltid finns i åtanken när man bygger nått eller 

börjar på nått projekt. Det finns alltid i åtanken och finns med som diskuteras.  

Vi undviker till exempel att titta på historisk data när det kommer till riskhantering. Eftersom bara för att det gick på ett visst sätt året innan betyder 

det inte att det kommer att gå så i år. Det kan vara farligt. Man måste nog titta på hur det är idag och vilka förändringar som skett och vad som kan 

vara worst case. Det är mera av en nuvärdesanalys och framtida analys. 

Viktiga andra faktorer i er riskhantering? 

Nyckelpersoner inom organisationen skulle jag säga att hörs till de viktigaste. Vad händer om någon slutar eller blir sjuk? Då är det viktigt att alltid 

ha någon som är back upp. Andra är såklart ekonomin. De andra blir mer på en individuellt nivå inom olika verksamhetsområden. 

Hur ser du på riskhantering i framtiden? Har COVID-19 påverkat din syn på riskhantering? 

Det tror säkert, åt minstonne i överskådlig tid och det ser jag redan nu när jag tittar på dom som leverarar rapporter för Q2-Q3 och där finns vissa 

som har bra identifiera en risk kring koronan. Personal hamnar jobba hemifrån, blir sjuka eller att alla hamnar i karantän. Så nya riskkategorier 

kommer fram. 

Jag tror det blivit bättre på senare tider och blivit vanligare, men jag tror att det är något som hamnar till sidan, särskilt i mindre bolag och när allting 

flyter på. För det är då allting flyter på som risker uppstår, och om man inte tänker på dom då är det försent när det inträffar. När det känns som bäst, 

är faran som störst egentligen. Eftersom det är just då man blir ”eurforisk” för att det går bra och man glömmer det här för det tar bara bort tid från 

det dagliga arbetet och ger inga inkomster på kortsikt.  

Bolag F 

Hur definieras risk? 

Handlar om att försäkra sig själv mot potentiella risker inom organisationen. I vårt fall är det främst säkerhetsrisker, skadeförsäkringar och 

branschrelaterade risker, samt att vi har balans i efterfrågan på produkter. Vi ser till exempel inte konkurrenter som en risk,eftersom vi ser oss som 

väldigt unika. 

Vem ansvarar över er riskhantering? 

På bolaget har vi såklart lagstadgade processer inom säkerhet på arbetsplats som ansvaras av chef för arbetssäkerhet och dom ska alla vara i skicka. 

Annars är det jag som ansvarar över riskhanteringen. Jag har båda CEO och ordförande i styrelsen så jag ansvarar över det. 

Hur ser er riskhanteringspolicy ut? Hur utförs den inom organisationen? 

Vi har utomstående styrelsemedlemmar som hjälper till att kartlägga olika risker kring organisationen och vi dokumenterar enligt det. Vi har 

exempelvis olika stora kunder, små, mellan och stora bolag. Om det händer något för någon av dessa är vi inte helt handfallna.Vi följer även varje 

månad olika rapporter om försäljning, resultaträkningar och bokföring överlag. Så det kommer oftast från dessa siffror som man ser om något är på 

tok inom bolaget eller om bokningar försvagas. Dessa ser vi i realtid enligt veckovis i stort sätt. Därifrån kommer vår minimiering. Och att även vara 

vaksam och på vakt. Riskerna klassificeras också efter sannolikhet och ekonomisk effektivitet.  

Hur kommuniceras riskhanteringen inom organisationen? Hur följs den upp under året? 

Följs upp veckovis i realtid via rapporter om försäljning, resultaträkningar och bokföring överlag. Vår största risk kan vara att vår kontainer som 

kommer från Kina och vi har inte försäkrat denna och så sjunker båten. Det vore för mig en ganska stor förlust. Man ska alltid se till att försäkringar 

är i skick och om det kommer något problem inom andra länder ska man alltid ha någon person man kan lita på och vet som kan övervaka dessa. 

På vilket sätt är riskhantering en del av den strategiska processen? 

Vi kommer att bygga en ny strategi från och med nästa år och då kommer vi att införa riskhantering som en del av strategin. Där kommer vi att 

kartlägga risker mer. I dagensläge är världen så pass öppen och det kan finnas risker som att någon från Kina kommer och grundar en likadan fabrik 

bredvid vår och gör liknande produkter som vi. 
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Viktiga andra faktorer i er riskhantering? 

Dom riskerna som tidigare nämnt. Försäkringar, logistiska, säkerhet, financiella och industrirelaterade risker. Men så har vi till exempel kunskap om 

kunden som vi kan se på. Till exempel om vi får in en ny kund tittar vi alltid på bakgrundsinformation innan vi tar an kunden. Så att vi inte får några 

kreditförluster.Det ser jag inte själv som en risk utan det är mer som en självklar process som vi gör. 

Hur ser du på riskhantering i framtiden? Har COVID-19 påverkat din syn på riskhantering? 

Nej, jag tror att vi kommer att gå tillbaka till det normala. Alla företag kan titta sig själv i spegeln och se vilka dekar av organisationen inte är i skick 

och att man har någon typ av riskhantering i skicka och att helheten är i skick. Om något händer, ska man kunna föreställa sig scenarion.  

Vi lever nu i det nya normala och till det gamla kommer vi inte att gå tillbaka till. Dessutom, är detta en väldigt bra möjlighet för bolag att nu fräscha 

upp den nuvarande verksamheten som även vi har gjort. 

Storbolag 

Bolag G 

Hur definieras risk? 

När man tänker på risk finns det så många olika former av risk om du håller på med vanlig företagsverksamhet inom en traditionell affärsverksamhet 

har du ju förstås den normala företagsrisken inom den verksamheten och på det viset. Så finns det såklart även alla möjliga politiska risker som 

påverkar risken överlag i ett bolag beroende på var du verkar. Vi funderar främst på risk med utgång från placeringar, och risk i förhållandet till 

avkastning. Diversifiering och riskavkastningsförhållanden är sånt som koncernen tänker mest på och som det ser ut idag. 

Vem ansvarar över er riskhantering? 

Vi har en placeringskommite som där sitter fem personer med, och i den gruppen går vi alltid igenom alla placeringar och läget i de olika bolagen. 

Hur ser er riskhanteringspolicy ut? Hur utförs den inom organisationen? 

Vi kan inte säga att vi på det sättet direkt använda oss av någon policy, okej man kan ju säga att med tanke på risk och avkastning förhåller sig är det 

ju kända teorier. Med mera risk får man högre avkastning, det tillämpar vi ju för sig men annars har vi ingen direkt policy eller nerskrivna direkta 

riskhanteringspolicyn. Förutom att målsättningen är att alltid kunna göra en bra avkastning och då är vi villiga att ta en viss risk, vi vill inte endast 

försäkra oss och värdera oss totalt från risk utan vi är beredda att ta en viss risk för att nå en viss avkastningsnivå. 

Inom dom enskilda bolagen är det ganska långt bolagen själva som går igenom riskstrategin för deras bolag. Största delen av bolagen har sin egna 

riskhantering som de själva sköter självständigt.   

Då det kommer till sådana typer av risker handlar det främst om att hur snabbt man kan agera och hitta lösningar till den situationen. Vilket dom har 

mycket jobbat med under denna vår. 

De följer inga typiska metaren som gått över något gränsvärde eller dylikt. Det beror även på hur olika yttre förhållanden som exempelvis COVID.  Då 

det kommer till sådana typer av risker handlar det främst om att hur snabbt man kan agera och hitta lösningar till den situationen. Vilket dom har 

mycket jobbat med under denna vår. 

Hur kommuniceras riskhanteringen inom organisationen? Hur följs den upp under året? 

Avkastningskrav kommer i och för sig från styrelsen, där de största aktieägarna är representerade och i styrelsen bestämmer vi ju dom stora linjerna 

och på vilken nivå vi vill behålla och via den vägen kommer då målsättningar för dem som är aktiva inom bolaget. Målet är att kunna erbjuda en trygg 

avkastning till dem. Jämn nivå är vad som strävas till som stiger smått.  

Vi har inga direkta riskhanterings rapporter eller regelbundna rapporteringar. Det är mera en kontinuerlig uppföljning av läget och följer med mycket 

hur stor tyngd dom olika delarna har och den vägen balansera upp det. 

De följer inga typiska metaren som gått över något gränsvärde eller dylikt. Det beror även på hur olika yttre förhållanden som exempelvis COVID. 

På vilket sätt är riskhantering en del av den strategiska processen? 

Inom dom enskilda bolagen är det ganska långt bolagen själva som går igenom riskstrategin för deras bolag. Största delen av bolagen har sin egna 

riskhantering som de själva sköter självständigt. Vi påverkar inte direkt, vilket kan vara fel att säga eftersom vi har styrelsepositioner inom de olika 

dotterbolagen och därmed kan vi även hantera risken och styra risken som bolagen tar. Då vi tänker på koncernen tänker vi ofta på våra dotterbolag 

beaktar vi deras risksituation och samtidigt försöker vi jämna ut den och styra upp den med andra ben och andra verksamheter inom koncernen för 

att få helheten i balans så det inte blir för stor tyng på ett enskilt bolag. Men utgångpunkten är att varje enskilda bolag får sin risk hanterad så bra 

som möjligt. 

Viktiga andra faktorer i er riskhantering? 

Överlag tänker vi på att vara långsiktiga och arbeta och inte göra allt för snabba svängningar. Försöker koncentrera på en långsiktigt värdetillväxt, 

den är en viktig grundskrift genom att hitta en stadigt bas som är tillräckligt diversifierad och fungerar som en viktigt grund för verksamheten. 

Hur ser du på riskhantering i framtiden? Har COVID-19 påverkat din syn på riskhantering? 

Det tror jag nog inte, jag tror att COVID för med sig många nya saker om man överlag tittar på arbetslivet. Sättet på hur man fungerar kommer nog 

att förändras och hålla i sig, exempelvis tror jag att det kommer att påverka en hel del resandet inom arbetet. Man kan sköta mycket på distans etc. 

Tror mycket kommer såklart att förvinna men en del kommer att stanna kvar. Samtidigt tror jag att företag kommer att minska i kontorsytor, det 

kommer att vara dåligt att placera i kontorsutrymmen och fastigheter vilket jag tror kommer att hålla i sig eftersom man sparar massor i hyror och 

kontorskostnader etc. Konsumentbeteende har många ökat sitt handlande på nätet, jag tror att det kommer att öka på nivån sedan innan.  

Nya rutiner och mer effektiva när vi gjort de digitalt via teams, många positiva saker och nya arbetssätt. 
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Digitaliseringen kommer att påverka starkt. COVID och risk, då koronan började tog i princip alla pengar på marknaden slut eller inga pengar rörde 

på sig och det var omöjligt att få pengar. Om man inte hade lösa medel kunde man inte få det, ingen ville låna vidare och dom som inte har en stark 

grund kassa fick problem. Det kanske lönar sig i framtiden att alltid ha en liten buffert. 

Bolag H 

Hur definieras risk? 

Vi definierar risk  som extern eller intern osäkerhet som kan påverka koncernen i genomförandet av sin strategi, uppnåendet av mål eller 

kontinuiteten i dess verksamhet. Vi har fyra riskkategorier: strategiska risker, finansiella risker, operativa risker och "hazard risker" 

Finansiella risker är centraliserade i Group Treasury och Treasury Policy definierar relaterade frågor: Counterparties and Credit Risk, Funding risk, 

Liquidity risk, Foreign Exchange risk, Interest Rate Risk, Commodity Risk. 

Vem ansvarar över er riskhantering? 

Personer som ansvarar för affärsverksamheten. Koncernens risk mgmt underlättar ERM-processen och rapporterar till revisionsutskottet för 

koncernens styrelse. 

Hur ser er riskhanteringspolicy ut? Hur utförs den inom organisationen? 

Ja det har vi, Syftet med riskhanteringspolicyn är att definiera enhetliga principer för riskhantering i hela koncernen. RM-policyn klargör mål, 

principer samt roller och ansvarsområden relaterade till riskhanteringen i koncernen. 

RM-policyn syftar till att säkerställa att riskhantering har en gemensam verksamhetsmodell i hela koncernen och att styrelse och ledning har 

tillräcklig kunskap om risker för sitt beslutsfattande. Avsikten är att främja ökad riskmedvetenhet och förståelse inom koncernen och säkerställa att 

risker hanteras på rätt sätt och beaktas när beslut fattas. 

Hur kommuniceras riskhanteringen inom organisationen? Hur följs den upp under året? 

Risker beaktas i allt beslutsfattande och företagen rapporterar varje månad till toppledningen om de identifierade riskerna och relaterade 

begränsningar (prestationsgranskning). Investeringsförslag måste också alltid identifiera riskerna och sätten att hantera dem. 

På vilket sätt är riskhantering en del av den strategiska processen? 

Inom ramen för strategiarbetet bedöms också risker och i bästa fall mildrar strategin i sig de identifierade riskerna, men den valda strategin kan 

också medföra nya risker (t.ex. geografisk expansion eller expansion till nya produktgrupper eller serviceområden. 

Strategiska risker bedöms när strategin utvecklas eller uppdateras. De olika företagen bedömer sina egna risker och även de mildrande åtgärder som 

är relaterade till dem.  

Viktiga andra faktorer i er riskhantering? 

Rykteshantering är också mycket viktigt för koncernen och sker systematiskt 

Hur ser du på riskhantering i framtiden? Har COVID-19 påverkat din syn på riskhantering? 

- 

Bolag I 

Hur definieras risk? 

Risk är en intern eller extern osäkerhet som kan påverka företagets implementering av strategi, dess målsättningar eller kontinuitet i verksamheten. 

Vem ansvarar över er riskhantering? 

I sista hand är det koncernens CEO med stöd av hans ledningsgrupp (GMT). För definitionen av riskhanteringsprocessen inklusive uppföljning och 

rapportering ansvarar koncernens CFO, som även instruerar och stöder ledningen i de olika affärsområdena. Ansvar för uppföljning av 

riskhanteringspolicyn på affärsområdesnivå har Risk Management Team i samarbete med businesscontrollers. Ett stort ansvar har även de anställda 

i sitt dagliga arbete. 

Hur ser er riskhanteringspolicy ut? Hur utförs den inom organisationen? 

Målsättningen med vår riskhanteringspolicy är att ha ett operativt verktyg för att kunna definiera och följa upp möjliga risker och möjligheter som ett 

stöd i våra beslutsprocesser. Företaget är exponerat för ett antal olika risker. I rapporteringssyfte har våra risker delats in i följande huvudgrupper: 

strategiska/affärsrisker, finansiella risker, operativa risker och risker för olyckor. Dessutom har vi ett speciellt fokus på risker som kan hota vårt rykte 

på företags- eller varumärkesnivå. Det är viktigt att allt arbete utförs i enlighet med vår policy. Dessutom är det viktigt at och potentiella avvikelser 

från policyn rapporteras direkt till respektive chefer. 

I vårt dagliga arbete strävar vi efter att definiera, följa upp och minimera affärsrelaterade finansiella risker med hjälp av KPI`s (key performance 

indicators) för att synliggöra avvikelser i ett möjligast tidigt skede. Vi använder mätare som följer upp betalningstider hos kund. För att minimera 

riskerna är våra fakturor dessutom försäkrade. Vi följer även upp hållbarhetsrisker (best before risks) i samarbete med produktionsplaneringen. För 

att undvika hållbarhets eller ”out-off-stock”-situationer har vi en klart definierad samarbetsmodell med produktionsplaneringen baserat på 

uppföljning av estimat. Vi följer även upp leveranssäkerhet samt vårt rykte hos partners, konsumenter och leverantörer, viktigt att vi har en klar 

process att följa vid krishantering förknippad till produktsäkerhet. 

Hur kommuniceras riskhanteringen inom organisationen? Hur följs den upp under året? 

Som kommersiellt ansvarig är det viktigast för mig att de finansiella riskerna följs upp på ett ändamålsenligt sätt för att minimera möjliga 

kreditförluster. Vad gäller åtgärder för att undvika risker kan nämnas obligatoriska virtuella skolningsprogram för samtliga anställda. Vi har program 

för bl.a. GDPR, ICT säkerhet, kurser i krishantering eller första hjälp.  

Ansvar för uppföljning av riskhanteringspolicyn på affärsområdesnivå har Risk Management Team i samarbete med businesscontrollers. 

På vilket sätt är riskhantering en del av den strategiska processen? 
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För att undvika oförutsedda risker ser vi vår LTP-process (long-term planning) som ett viktigt verktyg i implementeringen av vår strategi. Risker och 

möjligheter på de olika marknaderna bör beaktas på lång sikt för att kunna undvikas eller utnyttjas. Vår LTP görs för en 3-årsperiod före inledningen 

av T2 för efterföljande år. I vår process följer vi noggrant upp marknadstrender (kund och konsument), konkurrenter, definierar våra MWB (must 

win battles) och byggstenar för tillväxt för att även i framtiden kunna fungera som utmanare och marknadsledare på utvalda marknader. För att 

undgå risken att bli irrelevanta måste vi som ett företag förstå vad konsumenterna behöver innan de förstår fråga efter det själva. 

Viktiga andra faktorer i er riskhantering? 

• ”One Team”; alla har vi en viktig roll I företaget. Målsättningen är att vi som ett team hjälper varandra och ser detta läge som en möjlighet att 

utveckla våra marknadspositioner. 

• ”Business Continuity”; hela värdekedjan från inköp av material och råvaror till produktion, lagerföring, logistik, försäljning och marknadsföring 

måste fungera friktionsfritt så att vi uppnår våra affärsmässiga målsättningar även i dessa extrema tider. 

Hur ser du på riskhantering i framtiden? Har COVID-19 påverkat din syn på riskhantering? 

Speciellt i dessa tider av Corina-pandemi har följande faktorer lyfts fram vad gäller riskhantering och å andra sidan utnyttjande av möjligheter.: 

• Säkerhet; vikten av att alla har möjlighet till en trygg arbetsmiljö. Speciellt i ett producerande företag är det viktigt att produktsäkerheten p.g.a. 

möjliga infektioner inte blir lidande. 
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