
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Elin Burman 

Katherine Kolberg 
 

 
En studie i riskhantering 

Hur börsnoterade bolag redovisar intern och 
extern risk 

 
 

 
A study in risk management 

How listed companies report internal and external risk 

 
 

Företagsekonomi 
C-uppsats 

 
 

 

 

 

Termin: VT-12 

Handledare: Bengt Bengtsson 





3 

Förord 

Vi har tillsammans arbetat fram allt material till denna uppsats och skapat en 

gemensam analys och slutsats. Vi har genom råd och stöd av vår handledare, 

Bengt Bengtsson, sammanställt denna uppsats. 

 

Karlstad 1 juni 2012 

Elin Burman & Katherine Kolberg 



4 

Sammanfattning 

 

Under åren har medvetenhet om ett företags risk växt. Risker är svåra att 

påverka och därför finns riktlinjer som talar om att väsentliga risker ska tas 

med i årsredovisningen. Uppsatsens är en fallstudie, syftet var att undersöka 

hur fyra svenska börsnoterade företag valt att redovisa sina interna och externa 

risker. Inledningsvis beskrivs risk i allmän mening för att sedan komma fram 

till vad som utgör en ekonomisk risk. Risk är i detta arbete egentligen hot som 

påverkar ett företags lönsamhet.    

Genom en fallstudie av fyra svenska börsnoterade företags årsredovisningar 

har vi genom kvalitativ metod funnit ut hur företagen valt att redovisa sina 

risker. Utifrån frågeställningar undersökte vi om företagen använt sig av något 

etablerat ramverk och vilket. Ramverk förstås som ett verktyg som hjälper 

företagen att lokalisera och identifiera vilka risker som finns i deras interna och 

externa miljö. Undersökningen har också utifrån den andra frågeställningen 

varit att se vad som skiljer företagen åt i riskhantering beroende på storlek. 

Utifrån våra frågeställningar har empirin analyserats och besvarat våra frågor. 

Resultatet visar att alla företag har följt de lagar och förordningar som finns 

men vissa har gjort det utförligare än andra. Anledningen kan vara att 

företagens risker är olika väsentliga, vilket gör att de stora företagen har valt att 

arbeta efter etablerade ramverk medan de små valt att utforma egna ramverk. 

Lagen säger att det företaget anser vara en väsentlig risk ska tas med i 

redovisningen. I vårt resultat har det framkommit att inget av de undersökta 

företagen valt att redovisa den externa risken brand. Något som vi anser borde 

vara självklart då risken för brand är stor. Ingen av dessa fyra företag tycker 

alltså att risken brand är väsentlig.  

I resultatet har det även kommit fram att alla bolag redovisar risk och 

beskriver hur dessa hanteras. 
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Abstract 

 

Over the years the consciousness of risk has grown. It’s hard to influence 

risks, therefore there are guidelines stating that significant risk must be 

included in the annual report. This paper is a case study; the purpose was to 

examine how four Swedish listed companies chose to disclose their internal 

and external risks. Risk is initially described in general sense and then it figures 

to what constitutes an economic risk.  

Through a case study of four Swedish listed companies’ annual reports we 

have, through qualitative methods found how the companies chose to 

disclosure their risks. Based on the issues, we have studied whether the 

companies have used the service of an established framework and which. 

Framework is understood as a tool to help companies locate and identify the 

risks involved in their internal and external environment. The study has also, 

been based on the second issue, to see what separates the companies to the 

risk management depending on size. Based on our research questions, the 

empirical data has analyzed and answered our questions.  

The results show that all companies have followed the laws and regulations 

that exist, but some have made it more detailed than others. The reason to that 

could be that corporate risks are different essential, which means that top 

companies have chosen to work with established frameworks whereas the 

small chose to develop their own framework.  

Companies must, by law, report into account their significant risks. Our result 

has revealed that none of the surveyed companies have chosen to address the 

external risk fire. This is something we believe is obvious because the risk is 

great. Therefore, none of these four companies believe that the risk of fire is 

significant. 

The results have also revealed that all companies report risk and they describe 

how they are managed. 
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Förkortningar 

 

ORM    Operational risk management 

ERM      Enterprise risk management 

COSO   Committee of sponsoring organizations of Treadway 

Commission 

ÅRL  Årsredovisningslagen 

DDoS  Distributed Denial of Service 

 

  

Definitioner 

 

Risk Management  Riskhantering (Nationalencyklopedin).  

Intern redovisning Intern redovisning, registrering av en organisations 

ekonomiska och finansiella förhållanden, 

bearbetning av den framkomna informationen och 

rapportering till chefer och anställda 

(Nationalencyklopedin). 

Extern redovisning information om en organisations ekonomiska och 

finansiella förhållanden som riktar sig till företagets 

finansiärer och övriga intressenter 

(Nationalencyklopedin). 

Intern marknadsföring marknadsföring som riktas inåt ett företag, till 

personalen (Nationalencyklopedin). 
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1. Inledning 

 

I inledningen beskrivs bakgrunden till risk, vad risk är och hur vi uppfattar risk. Sedan 

beskriver vi kort vad som utgör en ekonomisk risk. Syftet i vårt arbete är att undersöka hur 

fyra börsnoterade företag redovisar risker. I kapitlet ges en introduktion till begreppet risk. 

 

1.1. Bakgrund 

Risk finns runt omkring oss men det är bara några få risker som utgör ett 

faktiskt hot. Det kan till exempel handla om att trafiken är en risk för den som 

promenerar, men den utgör inget faktiskt hot förrän denne korsar gatan. 

Enligt det här synsättet så betyder det egentligen att det inte är risken vi ska 

skydda oss emot utan det är hoten (Hamilton 1996). 

Nationalencyklopedin beskriver risk i allmän mening som att något oönskat 

inträffar (Nationalencyklopedin). 

Det är mer accepterat att det sker en bilolycka än att ett kärnkraftverk 

kraschar, trots att antalet döda är större i trafiken. Människor tenderar att inte 

bry sig lika mycket om de risker som är utanför den mänskliga kontrollen. 

Dessutom accepteras risker som människan utsätter sig själv för, men inte de 

som är påtvingade. Detta kan handla om att de kan bruka skadliga ämnen så 

som tobak eller alkohol, men tänker inte bo kvar i ett hus som är mögelskadat 

(Hamilton 1996). 

Om företag producerar ny teknik som människan inte vet mycket om kan de 

ha svårt att acceptera om någonting negativt händer (Hamilton 1996). 

Även om risk är associerat med något negativt kan risk handla om 

vinstmöjligheter. Risker kan då vara synonym för chanser (Sandin 1980).  

Hamilton (1996) skriver att vissa risker är värda att ta, om det skulle kunna ge 

någon form av egen vinning. Östberg (1993) menar att risker gör att livet är 

värt att leva. 

Företagsrisker kan vara förödande, det kan till exempel handla om skador som 

brand, att någon i företaget plötsligt dör eller att någon gör 

skadeståndsanspråk (Sandin 1980). Detta betyder att det är viktigt att ha 
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kunskap om vilka risker företag står inför. För att fortsätta driva verksamheten 

kan företag gardera sig mot risker genom att skapa kunskap om dem. Trots 

detta går det inte att få maximal säkerhet (Hamilton 1996). 

Företag måste göra en avvägning om det är värt att betala för ett skydd eller 

om det är bättre att betala för kostnaden som uppkommer vid skada. Det kan 

vara så att företaget slänger bort pengar på skydd som egentligen är onödiga 

(Sandin 1980).  

 

1.2. Problemdiskussion/syfte 

Syftet är att undersöka fyra börsnoterade företag. Vi har valt två av Sveriges 

största företag och två mindre. Vi ska ta reda på hur företagen väljer att 

redovisa risk i sin årsredovisning och hur dessa hanteras. Använder de sig av 

något etablerat ramverk? Skiljer det sig åt mellan företagen rent 

storleksmässigt? Vi vill undersöka om det finns någon skillnad mellan olika 

ramverk. Vi har valt att endast titta ur intern och extern synvinkel, vi har alltså 

valt att exkludera den finansiella delen. Med intern risk menar vi det som finns 

inom företag, alltså arbetet i företag som kan påverkas. Det kan handla om 

personal, teknik eller verksamhetens effektivitet. Med extern risk menar vi det 

som finns utom företag, alltså det som ligger utanför företags kontroll. 

Exempel på extern risk är miljö, lagar eller marknader.  

För att förtydliga våra frågeställningar beskrivs de nedan i punktform. 

1) Ta reda på hur företagen väljer att redovisa risk i sin årsredovisning och hur 

de hanteras. 

2) Skiljer det sig åt mellan företagen rent storleksmässigt? 

3) Varför är det skillnad på redovisningen av risk i de olika bolagen?  

 

1.3. Avgränsning 

Vi har valt att begränsa oss till intern och extern risk då dessa risker inte är lika 

omtalade. Det är dessa risker som ligger till grund för att finansiella risker 

uppstår, då alla risker påverkar ett företags resultat. Därför kommer den 

finansiella risken nämnas i uppsatsen men vi kommer inte att för djupa oss i 

denna risk.   



10 

2. Metod 

 

I metoden beskrivs vårt tillvägagångssätt gällande valet av teori samt vårt vetenskapliga 

synsätt som tillämpats i denna uppsats. Vi beskriver även varför vi valt att analysera 

börsnoterade företags årsredovisningar och varför vi gjort de avgränsningar vi gjort. 

 

I denna studie kommer vi att tolka texten i årsredovisningar hos fyra företag 

med avseende på risk. En studie av detta slag betecknas som en kvalitativ 

studie. Vi vill med detta inte veta hur det ser ut i allmänhet, utan hur det ser ut 

i dessa fyra företag. Vad som visar sig genom undersökningen ska vi genom 

hermeneutik, som enligt nationalencyklopedin handlar om att tolka en text på 

ett förnuftigt sätt, försöka förstå och analysera (Nationalencyklopedin). Vi vill 

finna kausalitet mellan de olika företagen för att sedan kunna komma med 

alternativa tolkningsförslag på företagens sätt att redovisa sina risker.  

När det handlar om att närma sig problemet finns olika vägar att välja, bland 

annat deduktion och induktion. Båda är tillvägagångssätt där vetenskapliga 

slutsatser kan dras. Deduktion handlar om att utreda om undersökningen som 

gjorts är sann eller falsk. Induktion är istället när undersökning görs utan att ha 

några antaganden om vad resultatet kan bli (Andersen 1998). Vårt sätt att gå 

tillväga kan liknas vid det induktiva synsättet eftersom vi inte haft några 

antaganden från början och inte gjort några avgränsningar. 

Vårt metodval är en kvalitativ studie och ett hermeneutiskt synsätt. Företagen 

lämnar inte ut mer information än det som redan står i årsredovisningen, 

information som finns tillgänglig för allmänheten är det som företagen delar 

med sig av. Enkäter hos företagen skulle förmodligen inte ge oss mer än det vi 

redan kommit fram till i den kvalitativa studien.  

Utifrån syftet med undersökningen har vi valt att djupgående gå in och 

analysera fyra börsnoterade företag. Anledningen till att vi inte valt fler företag 

är att vi inte vill riskera att få en för ytlig studie. Vi har med hjälp av våra 

frågeställningar undersökt de fyra företagens årsredovisningar med avseende 

på risk.  

Börsnoterade företag har använts för att deras viktigaste intressenter är 

aktieägarna. Det är aktieägarna som investerar och köper andelar, detta utgör 
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en del av företagets kapital. Då aktieägarna tar en risk att investera i företaget 

bör de vara intresserade av vilka risker företaget har. Samma gäller företagen, 

för att de fortfarande vill ha intressenter som investerar. Vi granskar inte 

årsredovisningarna ur ett intressentperspektiv men kommer ändå ha dessa i 

åtanke, med andra ord är vi neutrala i vår undersökning.  

Årsredovisningarna som valts ut är hos två av Sveriges största och mest 

betydelsefulla börsnoterade företag för att sedan jämföra dessa med två 

mindre börsnoterade företag. Detta gör vi för att få klarhet om 

riskredovisningen skiljer sig åt när det gäller storleken på bolagen.  

Den senaste årsredovisningen som företagen redovisat har använts. 

 

Teorin vi använder oss av kan ses som föråldrad, men själva definitionen av 

risk är fortfarande relevant till ämnet. Definitionen på risk har inte ändrats 

märkbart genom åren, därför anser vi att den fortfarande är lika aktuell nu som 

då.  

Vi har valt att begränsa oss till intern och extern riskhantering. Vi har inte tagit 

med teori som handlar om finansiell riskhantering. Finansiell riskhantering är 

väldigt omdiskuterat och det finns otaliga studier sedan tidigare. I denna 

uppsats ville vi tänka nytt och valde därför att exkludera detta från vår uppsats. 

Vi valde först att finna teori för definition av begreppet risk, för att sedan få 

fram vilka risker som finns och hur dessa kan motverkas. Vi fann ramverken 

ORM och ERM som företagen kan använda sig av i sin riskhanteringsprocess. 

Utifrån syftet och frågeställningarna undersökte vi vilka risker företagen har 

och hur dessa redovisas.  

Vi beskriver även de kvalitativa egenskaper som Smith (2006) skriver om. 

Dessa tas med för att vi i vårt resultat ska kunna se om företagens 

redovisningar uppfyller detta. De vetenskapliga artiklar som vi refererar till har 

valts utifrån vårt valda ämne och styrker vår teoretiska del.  
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3. Teori 

 

Medvetenheten om risk har växt mer och mer under åren. I teorin beskriver vi mer 

djupgående vad som utgör risker, hur dessa kan hanteras och hur hanteringen utvecklats 

med tiden. Risker kan hanteras genom ramverk, därför beskrivs ett par av dessa i teorin.  

 

3.1. Definition av Risk 

Med definitionen risk menar Hampton (2009) att det finns tre betydelser. Den 

första handlar om risken att förlust eller skada sker, detta innebär att något kan 

gå förlorat genom olycka eller genom otur. Andra risken handlar om 

möjligheten för en negativ effekt. Det kan handla om att företagets varumärke 

minskar i värde eller att konkurrenter tränger in på marknaden. Den sista 

risken som Hampton (2009) beskriver handlar om hur stor sannolikheten är 

att en oönskad händelse inträffar. Denna innebär hur stor sannolikheten är för 

att risken kommer inträffa, hur stor effekten blir och om skadan kvantifieras. 

Dessutom ställs frågorna vad som kan vara det bästa respektive värsta 

scenariot. 

En annan definition är att risk är en händelse som inträffar som kan påverka 

ett företags resultat negativt (COSO 2007).  

Lindholm & Wikland (2010) skriver att risk kan vara något positivt. Det kan 

till exempel handla om att företag ska våga ta risker för att lyckas. Affärsrisk är 

ett exempel på en positiv risk, denna risk handlar om möjligheter och att 

chansa.  

Hanna (1991) har också en definition av begreppet risk, författaren beskriver 

begreppen osäkerhet och den eventuella förlusten. Författaren menar att 

risken är ett tillstånd av den yttre miljön som möjliggör att en förlust existerar. 

För att resultatet ska bli negativt så menar Hanna (1991) att definitionen 

egentligen skulle handla om osäkerhet.  

 

 



13 

3.2. Riskanalys  

Risk är invecklat och omfattande, därför krävs stor kompetens för att kunna 

förstå och behärska risk, det talas då om riskkompetens. För att kunna förstå 

och beskriva risker krävs det vetenskap från olika källor då många risker är 

invecklade och problematiska. Denna förståelse kallas riskanalys och är en 

bestämmelse av risk. Analysen fastställer graden av sannolikhet för att 

händelsen ska inträffa. Själva ordet analys handlar om att bestämma 

förekomsten av en oförutsedd händelse. Analysen hjälper till att upptäcka de 

risker ett företag har och tydliggör de värderingar och antaganden som är 

bakomliggande (Sandin 1980). 

Risker är svåra att påverka om inte företaget har ordentliga realistiska mål 

fastställda. Utgångspunkten för riskhantering är osäkerheten om 

verksamhetens mål går att förverkliga (Lindholm & Wikland 2010). 

För att minska risken skriver också Lindholm & Wikland (2010) att 

brainstorming skall göras tillsammans med eftertanke och resonera kring 

riskerna. Därefter menar författarna att företag bör ställa sig frågan hur mycket 

risker deras företag tål. 

 

3.3. Risk Management 

Enligt Nationalencyklopedin är Risk Management ett sätt att identifiera, 

lokalisera och kvantifiera de olika risker ett företag utsätts för. Därefter 

försöka finna åtgärder för att minska eller eliminera samt försäkra sig mot dem 

(Nationalencyklopedin). 

När det handlar om riskhantering borde alla sidor av risk tas i beaktande. Det 

krävs att företag är medvetna om sina risker annars kan verksamheten falla om 

något oväntat skulle inträffa. Därför är det viktigt att de skapar kännedom om 

sina risker samt att de lär sig hantera dem (Sandin 1980). 

Oönskade händelser och lägen kan skapas överallt, på grund av det måste 

riskhanteringen sammanföra ledningsarbetet med allt som rör produktion, 

övervakning, lager, försäljning och forskning. Risker som företaget redan 

upptäckt, kan räknas fram med hjälp av statistik och professionell 

yrkeskunskap, medan andra risker måste diskuteras fram utifrån specifik 

kännedom om företaget, erfarenhet och allmän vetskap (Lindholm & Wikland 

2010). 
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Riskhantering över tiden 

Under åren har medvetenheten om risker växt, vilket har medfört att den 

traditionella riskhanteringen har utvecklats över tiden. Efter andra världskriget 

spreds riskhanteringen från Nordamerika till resten av världen där den hade 

startat som en formell process. För att minimera förluster började de använda 

sig av försäkringar, detta blev introduktionen till riskhantering. Från 1970-talet 

och framåt expanderade riskhanteringen snabbt. För att företagen skulle kunna 

undvika eller minska riskerna började företagen använda sig av program som 

utvecklades under denna tid. Detta gjordes för att minska förlusterna genom 

kontroll, säkerhet och andra strategier. Det skapades nu nya befattningar så 

som speciella riskhanterare till företagen (Hampton 2009). 

Burnaby & Hass (2009) skriver i sin artikel att riskhanteringens utveckling görs 

genom mätbara strategiska företagsmål, för att identifiera risker som kan 

komma att hindra företaget från att uppnå sina mål.  

Hampton (2009) beskriver att risk management är ett nytt koncept med en 

bredare roll än tidigare, den moderna riskhanteringen omfattar idag fyra 

verktyg som företagen kan använda när de behandlar risk. Risk Management, 

internkontroll, internrevision och efterföljande av regelverk. 

1. Risk Management 

Den här processen innefattar både krisriskhantering och förebyggande 

riskhantering. Först ska de tydligaste risker identifieras för att sedan belysa 

förekomsten av dem. Därefter bestäms de risker som anses mest väsentliga för 

att kunna skapa skydd mot dessa. Det sista steget handlar om att övervaka 

skyddet samt justera om det skulle behövas (Hampton 2009). 

2. Internkontroll 

Inom riskhanteringens fyra steg behandlas internkontroll, som finns för att ge 

garantier på att politiken följs. Den syftar också till att förbättra effektiviteten 

och öka tillförlitligheten i den finansiella rapporteringen. I statliga myndigheter 

är det vanligt att utarbetade system för internkontroll finns, främst för att 

säkerställa att lagar och regler följs (Hampton 2009).  
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3. Internrevision 

Internrevison går hand i hand med den interna kontrollen. Revisionen ska se 

till att den interna kontrollen fungerar. Ur ett riskhanteringsperspektiv, 

fokuserar internrevision mer specifikt på om risker kan undvikas, minskas eller 

överföras. Teamet inom den interna revisionen undersöker den löpande 

verksamheten, de skriver rapport till ledningen angående brister och 

misslyckanden, samt om de politiska målen inom företaget följs (Hampton 

2009).  

4. Efterfölja regelverk 

Det fjärde och sista området inom risk management avser insatser som ska 

säkerställa att officiella krav från stater, myndigheter och domstolar följs 

(Hampton 2009). 

Ett företag måste ta hänsyn till vilka risker som är värst när de arbetar med 

riskhantering. Forskare har länge funderar kring frågor om jämförelse av risker 

och de har kommit fram till olika svar beroende på vilka slags risker det varit 

frågan om. Det har även skilt sig åt beroende på om det har behandlats 

vetenskapligt eller praktiskt (Sandin 1980). 

Ett företags strategi ska vara att urskilja de oönskade händelser som kan hindra 

dem att uppnå deras mål. Det är dock omöjligt att i praktiken kartlägga alla 

dessa oönskade händelser. Därför är det viktigt att kunna sortera fram de mest 

väsentliga riskerna. Det som ska stå i fokus är hur stor sannolikheten är och 

vilken konsekvens risken innebär (Lindholm & Wikland 2010). 

 

3.4. Ramverk 

 

Ramverk finns för att identifiera, övervaka och mäta risk för företag. Denna 

funktion samlar in information samtidigt som den bearbetar, kontrollerar och 

övervakar risker. I rollen för denna funktion är en grupp ansvarig för integritet 

samt ingångar och utgångar av risksystemet. Gruppen granskar resultat från 

riskhanteringen i en riskmodell. Dessa behöver vara ordentligt pålästa samt 

gärna ha erfarenheter inom handel, produkter och strategier. Den risk som 

gruppen sedan rapporterar till befattningshavaren kommuniceras med de olika 

affärsenheterna. Gruppen ansvarar också för att övervaka riskpolicys och 

gränser. De sköter interaktionen med tillsynsmyndigheter och går igenom 
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riskrecensioner. Förr eller senare kommer antingen riskgränserna, riskkapitalet 

eller reglerande kapital bli en begränsad resurs som kräver tilldelning. Det är 

därför viktigt att företag vet vart sin övre gräns för risk går (The practice of risk 

management: implementing processes for managing firmwide market risk 1998). 

 

Enligt COSOs (2007) ramverk är riskhantering ett förlopp (se figur 1) som 

identifierar händelser som kan påverka ett företag. För att bolaget ska uppnå 

sina mål krävs det att styrelse, personal och bolagsledning kontrollerar detta 

förlopp. 

 

Figur 1 Riskhanteringsförloppet (PWC 2008). 

 

 

3.4.1.  ERM 

COSO 

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 

COSO, utvecklade under 90-talet Internal Control-Integrated Framework. Detta är 

ett ramverk som hjälper företag att nå deras uppsatta mål genom att värdera 
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och utveckla deras interna styr- och kontrollsystem (COSO 2007). 

Intresset för riskhantering ökade mer och mer och företagen ville ha ett bättre 

ramverk som kunde identifiera, värdera och hantera riskerna på ett effektivare 

sätt. Därför började COSO utveckla ett ramverk som kunde hjälpa ledningen 

att förbättra företagets riskhantering på ett övergripande sätt och till hjälp 

anställde de PWC. Under denna tid uppmärksammades många 

företagsskandaler och deras intressenter förlorade mycket pengar. Detta 

följdes av ett högre krav på riskhantering genom nya lagar och regleringar. 

COSO framställde då Enterprise Risk Management-Integrated Framework som är en 

fortsättning på styrningen och den interna kontrollen. ERM ger ett utförligare 

fokus på företagsgripande riskhantering än Internal Control. Detta ramverk ger 

tydliga anvisningar och ger vägledning för företag på ett sätt som de kräver, 

men även som aktieägare och andra intressenter är intresserade av (COSO 

2007). ERM bidrar till en tillförlitlig rapportering (Klamm & Watson-

Wiedenmier 2009). 

Hur mycket risk företaget ska acceptera är en stor utmaning för ledningen att 

bestämma och därför finns detta ramverk. Sambandet mellan företags mål och 

riskhantering visas i en kub som kallas COSO-kuben (figur 2). Kuben 

fokuserar på att se helheten i företags riskhantering (COSO 2007). 

 

 

Figur 2 COSO-kuben (COSO 2007). 
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ERM 

Enterprise Risk Management är det ramverk som är mest accepterat och 

används idag av flera tusen företag (COSO 2007). Ramverket har framträtt 

som ett synsätt för att hantera de risker som möter organisationer (Beasley et 

al. 2005). ERM är sannolikheten att de faktiska resultaten inte matchar de 

förväntade resultaten. Denna definition kan ses ur två olika perspektiv. Det 

kan handla om ”variability” eller ”upside of risk”. Variability handlar om att 

det förväntade resultatet inte matchar de utarbetade prognoserna. Frågan som 

därför ställs är varför prognoserna inte stämmer och vad som gick fel när 

företagen lägger ned så mycket tid på budgetering och strategisk planering. 

Förmodligen gjordes inget fel, världen är varierande och detta är ett stort 

kännetecken för risk. Enterprise risk management handlar just om 

förändringar från vad som förväntas. Denna variation från förväntningarna är 

grundläggande i ERM. Risken varierar mellan bransch, typ av enhet, politiska 

och ekonomiska frågor och andra faktorer (Hampton 2009). 

ERM är den sammanlagda risken av tre komponenter. Den första 

komponenten är affärsrisk, alltså möjligheten att en organisation inte kan 

konkurrera på ett framgångsrikt sätt i sin bransch. Det kan även handla om att 

organisationen inte kan uppdatera en produkt eller en tjänst, marknaden kan 

bli försvagad och priserna går ner eller att företaget inte kan täcka sina 

kostnader. Tekniken utvecklas och företagets löpande verksamhet kan bli 

föråldrad och då krävs att de investerar i ny teknik. Den andra komponenten 

av företagets risk är finansiell risk, som innebär möjligheten för företaget att 

finansiera delarna i sin verksamhet.  Den tredje komponenten är faran av risk, 

vilket innebär att det kan inträffa händelser som orsakar skada utan att ge 

möjlighet till vinst. Förlusten kan uppstå genom till exempel brand eller 

explosion (Hampton 2009). Hoyt & Liebenberg (2011) talar om att ERM 

möjliggör för företag att kunna hantera ett stort antal risker i sin verksamhet 

på ett integrerat sätt. 

Hampton (2009) skriver även att vissa risker är mer allvarliga än andra. En 

förlust av större delen av ett företags tillgångar innebär att verksamheten blir 

begränsad. Vilket kan vara förödande för företaget och leda till konkurs. 

Medan mindre förluster kan komma att påverka årets och kommande års 

resultat negativt.  

ERM mäter risk utifrån två skalor som visar hur stor omfattning och hur hög 

intensitet förlusten eller skadan har. Den ena skalan går från medel till hög 
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svårighetsgrad medan den andra går från medel till låg svårighetsgrad. Den 

högsta svårighetsgraden orsakar allvarliga störningar av verksamhetens drift. 

Det kan till exempel vara skador på människor, den finansiella ställningen, 

tillgångarna eller företagets rykte. Den lägsta svårighetsgraden av risk 

förorsakar mindre skador och förluster. Skalorna avser hur hög sannolikheten 

för förekomsten av en förlust, skada eller förlorad möjlighet är. Författaren 

menar att vissa risker så som trafikolyckor kan vara förutsägbara, men vissa 

risker är så avlägsna att det är svårt att föreställa sig hur de skulle kunna uppstå 

(Hampton 2009). 

För att en risk ska anses som en fara för företaget bör risken uppfylla tre 

kriterier. Förlusten ska ge upphov till en värdeminskning för att det ska bli en 

ekonomisk konsekvens, gör den inte det finns ingen anledning att försäkra sig 

mot den. Andra kriteriet handlar om att förlusten ska vara oförutsebar, det är 

alltså inte en risk om den förväntas inträffa. Den tredje handlar om att riskerna 

endast ska ha negativa konsekvenser, alltså att det inte ska kunna ge någon 

vinst (Hampton 2009). 

Hampton (2009) menar också att ERM identifierar fyra olika faror av risk. 

Den första handlar om den fysiska risken fara, som skapas genom den verkliga 

världen, till exempel naturkatastrofer eller brand. Den andra risken handlar om 

moral hazard som är brist på pålitlighet, exempel på detta är bedrägeri, 

skatteflykt och stöld. Behavioral hazard är den tredje risken och innebär 

vårdslöshet. Att köra bil utan att visa hänsyn är ett exempel på detta. Den sista 

identifieringen handlar om risken att bli stämd. Det kan innebära en juridisk 

fara för företaget om de har många stämningsansökningar på sig. 

 

3.4.2. ORM  

 

ORM är ett annat ramverk och det handlar om att få företagen att förstå och 

kontrollera de risker som finns. Detta gör det möjligt för företagen att förstå 

vilka interna och externa faktorer som kan påverka deras välbefinnande, deras 

affärspartners och samhället där företagen är verksamma (Abkowitz 2010). 

Finns det en tunn operativ riskhantering eller rentav ingen alls, så menar 

Abkowitz (2010) att det kan leda till att något oönskat inträffar och detta kan i 

sin tur medföra allvarliga problem för företaget. Det kan till exempel leda till 

förlust av egendom, avbrott i verksamheten, böter, sanktioner, framtida 
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inspektioner, nya regler och miljöförstöring med mera. En bra operativ 

riskhantering kan motverka detta. Ett effektivt ORM program hanterar 

riskfaktorer inom en organisation genom att kategorisera dem. Kategorierna 

Abkowitz (2010) skriver om är: 

Design och konstruktionsbrister: 

Hela systemet kan misslyckas om det finns brister i designprocessen och om 

dessa inte upptäcks i tid. Det kan uppstå problem även om designen är rätt. 

Det kan till exempel handla om att material som används för att tillverka 

systemkomponenter inte är rätt monterade eller felaktiga. 

Åsidosatt underhåll: 

Denna kategori handlar om att människan ofta väljer att ta tag i problem vid 

ett senare tillfälle då systemen inte fungerar. Att skjuta upp underhåll på dessa 

system leder ofta till fel som kan orsaka allvarliga olyckor. 

Ekonomiska påtryckningar: 

Företag har ofta en begränsad budget och när intäkterna är för få och/eller 

utgifterna inte styrs på rätt sätt kan det bli tal om strikta åtgärder gällande 

sparande. Det kan då leda till att det köps in material i sämre kvalitet, att 

arbetet blir sämre genomfört eller att hantering av backup och 

säkerhetsutrustning minskar eller elimineras helt. 

Schemabegränsningar: 

Finns deadline i arbetet och denna överskrids, ökar trycket på den som är 

ansvarig. Detta kan medföra att viktiga detaljer försummas, ett exempel är att 

personalen försöker utföra två saker samtidigt när detta kanske nästintill är 

omöjligt. Det kan även handla om att säkerheten försämras eftersom vissa 

problem inte övervägs tillräckligt djupt. 

Otillräcklig utbildning: 

Vid personalbrist kan individer utan lämplig utbildning få ansvarspositioner i 

företag och bli tvungna att fatta viktiga beslut. Detta kan eskalera eller rent av 

att initiera en krissituation. Företag förändras med tiden och det krävs att 

personalen nyutbildar sig, detta kan i sig bli ett problem då individer tenderar 

att glömma vad de lärt sig. 
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Att inte följa förfaranden: 

I många fall tenderar individer att inte följa formella protokoll. Detta medför 

att vissa åtgärder inte utförs eller att de försummar att uppfinna nya sätt att 

utföra uppgifter på. Ofta tas inte hänsyn till säkerhetsriskerna eftersom det 

skapas farliga situationer på grund av att protokollet inte följs. 

Brist på planering och beredskap: 

En av de vanligaste riskfaktorer är bristen på planering och beredskap. Finns 

det inte en ordentligt uppdaterad plan som tillämpas, så kommer den inte vara 

av värde vid en katastrof. 

Kommunikationsbrister: 

Kommunikation kan fela då viktig information inte delas till medlemmar i 

samma organisation. Det kan till exempel handla om att en grupp inom 

organisationen bestämmer att ett skyddssystem ska stängas för underhåll, 

medan en annan grupp genomför ett farligt experiment. Det kan även handla 

om bristande kommunikation med allmänheten. Människor kan komma i 

riskzonen på grund av felaktiga uppgifter då de inte vet vilka risker de står 

inför. De kanske inte heller vet hur de ska skydda sig eftersom de inte fått den 

rätta informationen.  

Arrogans: 

Ansvariga personer drivs för att lyckas individuellt utan att tänka nämnvärt på 

andras säkerhet. Det kan dessutom handla om att en person med mycket 

erfarenhet tror mer på sin egen förmåga att ta itu med problem, än vad 

personen egentligen klarar av.  

Tryckande politisk agenda: 

De politiska åtgärder som finns att vidta för företagen vid katastrofer kan i 

många fall vara väldigt strikta och ger inget direkt utrymme för kompromisser. 

Därför kan berörda parter känna att de blir tvungna att ta till extrema åtgärder 

som även kan vara fientliga. Människan kan vara en bidragande del till 

katastrofer. Abkowitz (2010) skriver att människan har då också möjlighet att 

kontrollera faktorerna kring katastrofer och då kunna bidra till att uppnå ett 

bättre resultat.  

Abkowitz (2010) skriver också att ORM programmet hjälper företag att 

identifiera rimliga risker och de luckor som finns i programmen som bär det 
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största ansvaret. Det hjälper även till med att föreslå strategier som kan 

genomföras för att stänga dessa luckor. 

Vidare menar Abkowitz (2010) att företag inte har råd att strunta i den 

operativa riskhanteringen eftersom denna kan minska eller förhindra att 

katastrofala händelser sker. Han menar inte att tragiska händelser inte kommer 

inträffa, men de blir mindre benägna att göra det om förebyggande åtgärder 

används. Istället för att falla offer för risk ska företag kunna bemästra dem, 

genom att hantera riskerna som påverkar det dagliga livet på ett mer 

organiserat sätt. Det krävs samtidigt en större tolerans för olyckliga händelser, 

för trots allt kommer de att inträffa hur mycket företagen än försöker undvika 

dem. 

3.5. Att redovisa risker 

Risk och riskhantering i företag ska redovisas i deras årsredovisning enligt 

ÅRL (SFS 1995:1554). Lagen säger att företag ska i sin förvaltningsberättelse 

ge en rättvisande och översiktlig bild över utvecklingen av verksamheten. I 

punkt tre står det dessutom att företag ska redovisa sina väsentliga risker samt 

hur deras utveckling förväntas se ut (SFS 1995:1554).  

 

Företagen måste också följa god redovisningssed i sin redovisning. Lagen 

lyder: 

”Årsredovisningen skall upprättas på ett överskådligt sätt och i enlighet med 

god redovisningssed” (SFS 1999:1078, s. B1267). 

I företags årsredovisningar ska vissa kvalitativa egenskaper uppfyllas för 

utformningen av redovisningen. Dessa kvalitetskrav har utformats utifrån 

användarnas informationsbehov. Den primära egenskapen som redovisningen 

ska uppfylla är relevans, vilket egentligen innebär att det ska gå att använda 

informationen till ett beslut.  Begreppet har fått en bred betydelse men det 

viktiga är att mottagaren kan förstå innebörden av informationen i 

årsredovisningen. Begriplighet är också ett av de kvalitetskrav redovisningen 

ska uppfylla, vilket borde vara uppenbart när kriteriet för relevans läses, alltså 

att mottagaren ska förstå innebörden. Jämförbarhet handlar om 

redovisningens förmåga att spegla en ekonomisk verkligenhet av företaget.  

Företaget anses ha uppfyllt detta om den avbildar rätt perspektiv av 

verkligheten och inte gör det på ett osäkert sätt. Detta kan fångas upp med 

begreppet validitet, alltså överensstämmelsen mellan språk och verklighet. 
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Tillförlitlighet handlar om hur bra företag kan visa sin ekonomiska verklighet i 

redovisningen. Om företag kan avbilda deras verklighet på ett sätt som anses 

tillförlitligt, alltså att avbilda verkligheten med rätt aspekter på ett säkert sätt 

(Smith 2006). 
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4. Empiri 

 

I empirin beskrivs den kvalitativa undersökningen angående företags riskhantering och om 

de valt att redovisa detta i sin årsredovisning eller inte. Här har fyra årsredovisningar 

analyserats på börsnoterade företag. 

 

4.1. H&M 

H&M skriver i sin redovisning att det finns flera faktorer som kan komma att 

påverka deras resultat. De beskriver sina externa risker men när det kommer 

till de interna riskerna förklarar de endast hur dessa hanteras, inte vilka de är. 

 

Externa risker 

Den första risken som H&M beskriver handlar om mode. Vissa delar av 

kollektionerna uppskattas inte alltid av kunder då kläder är en färskvara. Med 

färskvara menas att trender kan pågå under en kort period och kläder kan gå 

ur mode redan innan H&M får in dem till försäljning. Det är viktigt att få in 

rätt volym och rätt jämvikt mellan bas och trend. Risken hanteras genom 

löpande inköp under säsongen. Säsongernas längd kan växla i olika länder 

vilket innebär att H&M måste ta hänsyn till leveranstidpunkt och volym 

beroende på vilket land som beställt varorna.  

Vädret är en risk inom detaljhandeln. H&M köper in och lanserar varor 

baserat på hur det normalt ser ut för årstiden. De gånger vädret skiljer från det 

normala, påverkas försäljningen. Risken är som störst om skillnaden ligger i 

början av säsongen. 

Det finns risk att den globala ekonomin kan förändra konsumenters 

köpbeteende. Därför krävs det att H&M har en flexibel inköpsmodell som 

kan anpassas när marknaden förändras. 

Klimatförändringar kan innebära risk för H&Ms verksamhet. Dessa 

betraktas som konkurrensneutrala. I produktionsländerna anses 

klimatförändringar och naturkatastrofer som mycket begränsade risker. 

Förändrade händelser kan anpassas på kort sikt genom en affärsmodell.  
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Nationella beslut som till exempel tullar och export-/import-subventioner är 

faktorer som kan påverka inköpskostnaderna, vilken kan innebära stor risk för 

företaget. Det är i första hand kunder och företag på enskilda marknader som 

påverkas av dessa effekter. Globala företag som har sin verksamhet i många 

länder påverkas inte lika mycket och mellan globala företag betraktas därför 

handelsinterventioner i stort sett konkurrensneutralt. 

Råvarupriser, transportkostnader och kapacitetsutrymme hos leverantörerna är 

osäkerhetsfaktorer som är kopplade till hur externa faktorer påverkar 

inköpskostnader för H&Ms varor. Detta hanterar H&M genom att, på nära 

håll, följa dessa förändringar och hantera svängningar i de externa faktorerna 

på ett fördelaktigt sätt genom utarbetade strategier. 

 

Riskhanteringsprocessen 

I H&Ms årsredovisning står det att styrelsen har ansvar att skydda bolagets 

tillgångar och även ägarnas investeringar. De har använt sig av ramverket 

COSO för den interna kontrollen. H&M skriver att COSO utgörs av de fem 

delområdena; kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information, 

kommunikation samt uppföljning. 

Kontrollmiljön är grunden för den interna kontrollen. Här har H&M något de 

kallar ”Code of Ethics”. Detta beskrivs som en etikpolicy som ska visa hur 

medarbetarna ska bete sig i affärsrelationer med leverantörer och bolag. När 

det gäller den interna kontrollen för respektive land har en handlingsplan 

utformats för varje avdelning, där står det vilka områden som bör förbättras 

för att den interna kontrollen ska stärkas ytterligare. 

H&M använder sig även av interna shop controllers årligen. Detta utförs för 

att se vilka styrkor och svagheter som butikerna har och även hur dessa kan 

förbättras. 

Information avseende den interna kontroll som bolagsledningen lämnar 

utvärderas kontinuerligt av styrelsen och revisionsutskottet, detta för att 

bristerna ska åtgärdas.   

För att underlätta rutiner och kontrollsystem har H&M infört att alla i 

koncernen ska ha samma struktur, ekonomisystem och kontoplan. I varje 

butik finns instruktioner hur det dagliga arbetet ska styras. Det finns även flera 

andra manualer och riktlinjer vilka främst är framställda på huvudkontoret i 
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Stockholm. Därefter kommuniceras dessa vidare till de olika avdelningarna på 

landskontoren. 

 

4.2. Odd Molly 

Odd Molly är ett mindre företag som redovisar både interna och externa 

risker. De konkurrerar med H&M och trots att Odd Molly är mindre redovisar 

de sina risker utförligare.  

 

Externa risker  

Inom modebranschen är konkurrensen stor. Odd Molly är inte lika starka 

och konkurrenskraftiga som de större företagen. Dessutom är de stora 

företagen mer kapitalstarka, vilket gör att Odd Molly inte har lika stora 

möjligheter att marknadsföra sitt varumärke. Odd Molly skriver att de hittills 

lyckats hävda sig men inte vet hur de kommer lyckas i framtiden. Fortsätter 

konkurrensen kan det innebära att Odd Molly måste pressa priserna och det 

kan vara förödande för bolaget. 

Odd Molly har inte satsat på egen produktion utan leverantörer förser dem 

med varor. De använder sig inte av någon enstaka leverantör utan har många 

olika i flertalet länder. Detta betyder att det är väldigt viktigt för företaget att 

leveranser sker i tid. Vissa varor görs i utvecklingsländer där regler och villkor 

ser annorlunda ut jämfört med de länder där kläderna säljs.  Det innebär att 

risk gällande till exempel arbetsförhållanden, kvalitet och miljöpåverkan kan bli 

stor och ge bolaget en negativ påverkan. För att hantera denna risk har Odd 

Molly blivit medlem i Fair Wear Foundation, vilka arbetar för att de anställda i 

fabrikerna ska få det bättre. Odd Molly besöker dessutom sina leverantörer 

med jämna mellanrum för att försäkra att villkoren för Fair Wear Foundations 

följs. Trots detta kan inte Odd Molly kontrollera allt, därför finns fortfarande 

en risk för att detta ska påverka företaget eller varumärket negativt. 

Vissa varor köper Odd Molly in från länder som ligger utanför EU. Detta kan 

medföra framtida importrestriktioner som till exempel att tulltariffer höjs 

och inköpsrutiner, skyddsåtgärder eller kvoter för kläder ändras. Dessa 

faktorer kan ha negativ inverkan på företaget. 
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Om konjunkturen förändras kan även efterfrågan förändras. Försäljning av 

produkter kan då minska eller öka.  

Försäljningen sker genom externa återförsäljare, därför är dessa viktiga för 

Odd Molly. Det krävs att försäljningen av deras produkter ökar och att fler 

börjar sälja dem, alltså att verksamheten expanderar. Dessa ska ha stor 

erfarenhet och kunskap om branschen för att inte tala om stort engagemang. I 

kontrakt med återförsäljare finns ett minimikrav som gör att kontraktet kan 

brytas om inte återförsäljarna följer detta. Odd Molly kan vända sig till nya 

bättre återförsäljare för att förhindra att vissa blockerar marknaden genom sin 

låga försäljning. Odd Molly granskar detta kontinuerligt och de menar att det 

inte finns några garantier för att butiker ger tillräcklig avkastning men det ska i 

alla fall minska risken. De vill expandera genom attraktiva butikslokaler och 

har lanserat en ny kollektion för herrar. Satsningarna kan innebära ett 

misslyckande, vilket skulle få en negativ inverkan på tillväxten.  

Kunden själv bestämmer design, kvalitet och pris när det gäller vilka kläder 

denne vill ha. Köpbeteende kan snabbt förändras och Odd Molly måste vara 

beredd på förändringar i efterfrågan för att inte resultatet ska påverkas 

negativt.  

Odd Mollys varumärken är viktiga och kopiering utan tillåtelse skulle skada 

varumärkena. Kunders förtroende för Odd Mollys produkter skulle minska 

och missgynna lönsamheten i bolaget. Detta i sig skulle medföra minskade 

expansionsmöjligheter eftersom marknaden minskar när det finns ett liknande 

märke. Odd Molly arbetar kontinuerligt med att skydda sina immateriella 

rättigheter även om detta inte ger någon garanti för att lyckas. Det finns även 

risk att Odd Molly kan bli anklagade för att göra intrång på något bolags 

immateriella rättigheter. Detta skulle innebära höga kostnader och påverka 

bolagets rykte negativt.   

Det är viktigt att verksamheten följer de lagar och regler som finns. Säkerhets-, 

hälso- och miljörisker kan innebära höga kostnader som påverkar företaget 

negativt om en förändring eller en överträdelse skulle ske.  

 

 Interna Risker 

Den första interna risken handlar om förmågan att hantera tillväxt. Odd 

Mollys tillväxt har hittills varit snabb, vilket har medfört högre krav på 
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ledningen. Effektivisering av planerings- och ledningsprocesser måste 

genomföras för att bolagets affärsplan ska kunna fullföljas. Annars kan bolaget 

påverkas negativt. Odd Molly har än så länge kapacitet att klara en ökning i 

omsättning. 

Odd Molly är beroende av nyckelpersoner och medarbetare. Deras 

kunskap och engagemang krävs för att bolaget ska växa i framtiden. Då de är 

en tillgång för företaget använder sig Odd Molly av marknadsmässiga 

anställningsavtal. Trots kontrakten är det ingen självklarhet att de stannar kvar 

i bolaget. Därför kan det ge en negativ effekt på verksamheten om någon av 

nyckelpersonerna slutar. 

Odd Molly måste till viss del kontrollera sitt distributionsnät för att hålla en 

hög och jämn kvalitet. Det är viktigt att produkterna håller samma 

kvalitetsmått i alla länder eftersom de återspeglar det som Odd Molly står för. 

Deras renommé kan skadas om produkterna inte presenteras på rätt sätt och 

detta kan medföra att bolaget får ett negativt resultat. 

 

Riskhanteringsprocessen 

Odd Molly använder sig av en egen affärsmodell när det gäller riskhantering, 

vilket är den största förklaringen till deras tillväxt. Med denna modell anser de 

kunna fortsätta sin expansion och minska deras risker. 

 

4.3. TeliaSonera 

TeliaSonera redovisar mest externa risker då det är viktigt för dem att 

nättillgången fungerar. Detta för att många konkurrerande bolag är beroende 

av TeliaSoneras nät då de använder samma ledningar. 

 

Externa Risker 

Den första externa risken som TeliaSonera skriver om i deras årsredovisning 

de oförutsebara förändringarna i världsekonomin. TeliaSonera verkar i 

telekombranschen som är ganska oberoende av konjunkturen. Dock skulle en 

långdragen lågkonjunktur hämma tillväxten. TeliaSonera hanterar denna risk 

genom att deras låneportfölj ska vara jämnt fördelad under flera år. Utöver sitt 
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fria egna kassaflöde utnyttjar de banklån och obekräftade 

marknadsfinansieringsprogram för att kunna refinansiera bolaget. Om inte 

refinansieringen skulle motsvara deras förväntningar har de 

bankkreditfaciliteter som kan användas.  

Det är hög konkurrens och prispress inom telekombranschen. När det 

kommer nya aktörer, produkter och tjänster till marknaden påverkas 

TeliaSoneras resultat negativt för att konkurrensen ökar och de blir då tvungna 

att pressa priserna. 

TeliaSonera verkar i en bransch som är starkt reglerad. Detta betyder att det 

finns begränsningar gällande hantering av verksamheten, de får alltså inte göra 

precis som de vill. TeliaSoneras verksamhet kan påverkas avsevärt när det sker 

förändringar i statliga riktlinjer, regleringar eller lagstiftning. Det kan leda till 

att resultatet påverkas negativt. 

Valutarestriktioner kan förhindra TeliaSonera att få in likvida medel, vilket är 

en risk på tillväxtmarknaden. Detta kan handla om till exempel otillräckliga 

utdelningar eller svårigheter att avyttra investeringar. TeliaSonera har gjort 

investeringar i telekomoperatörer i länder med relativt outvecklad institutionell 

struktur, vilka har varit mer oförutsebara än de investeringar som gjorts i 

länder med en mer utvecklad institutionell struktur. Detta kan medföra att 

TeliaSonera får en instabil verksamhet. När ekonomin försvagas eller att något 

negativt sker med valutor kan TeliaSoneras resultat påverkas negativt. 

Utanför Norden har TeliaSonera flera dotterbolag som de inte äger till 100 

procent. De har alltså inte bestämmande inflytande när det gäller till exempel 

godkännandet av utdelningar, hur ägarstrukturen ser ut samt frågor som är 

relaterade till aktieägandet. Dessa aktieägarfrågor i ej helägda dotterbolag 

kan påverka TeliaSoneras resultat negativt om handlingar som ligger utanför 

deras kontroll är emot deras intresse. 

Eftersom TeliaSonera använder sig av få leverantörer, är leverantörsledet en 

stor risk då flexibiliteten begränsas i verksamheten. Leverantörerna kanske inte 

kan uppfylla de krav som TeliaSonera ställer. 

Användning av elektronisk utrustning kan störas på grund av påståenden om 

möjliga hälsorisker. Denna risk kan förstärkas allt mer när det kommer till 

ny teknik och lansering av nya produkter. Det kan innebära att tillväxttakten 

minskar eller att kundernas användning avtar och påverkar deras resultat 

negativt.   
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Vädret och förändring i el- och oljeproduktion kan påverka energipriserna 

negativt. TeliaSonera försöker effektivisera energin i deras nät genom att 

hantera större mängd trafik utan att öka energikonsumtionen. Genom att 

använda sig av teknikcentraler som är mer energieffektiva minimeras risken för 

energibrist och ökade energipriser. 

Klimatförändringar kan vara extrema och nödlägen kan uppstå. Det kan till 

exempel handla om storm, ovanligt mycket snö eller att regn orsakar 

översvämning. Dessa nödlägen kan bli så omfattande att de inte kan förse sina 

kunder med nättillgång. Detta kan påverka TeliaSoneras resultat negativt och 

det skulle kunna bli förödande för företaget. Hanteringen av detta sker genom 

en krishanteringsorganisation, som har en central krisgrupp och även grupper 

för varje affärsområde. 

 

Interna Risker 

Det är viktigt att TeliaSonera behåller sin konkurrenskraft genom sin förmåga 

att rekrytera och behålla kompetent personal. Det är även viktigt att de 

vidareutbildar sin personal så de får expertkunskap. Kvalificerad personal är 

eftertraktade i telekombranschen och det är därför extremt viktigt att de kan 

erbjuda anställningsvillkor som är konkurrenskraftiga. Lyckas inte TeliaSonera 

med det kommer kanske verksamheten inte utvecklas så mycket som det krävs 

i denna tuffa bransch. 

TeliaSonera försöker attrahera nya kunder genom att investera i nystartade 

verksamheter, bygga ut telenät, förvärva nya telekomlicenser och ny 

teknik. Det är en stor risk då de inte vet om det kommer medföra ökade 

intäkter eller om det ger den vinst de tänkt. 

I årsredovisningen står det att de strävar efter att ha hög kvalitet i både nät 

och kundservice. De vill ”skapa ett serviceföretag av världsklass”. Vid 

skapandet av detta krävs mycket av företaget och vid ett eventuellt 

misslyckande påverkas verksamheten negativt. 

TeliaSonera använder stora volymer data vilket kan medföra risk i 

nätintegritet och datasäkerhet, alltså skydda kundens privatliv. TeliaSonera 

jobbar konstant för att kundens personuppgifter ska skyddas. De förser till 

exempel myndigheter med endast de personuppgifter som krävs av lagen eller 

om de fått tillåtelse av kunden. När det gäller bedrägerier och kriminalitet har 
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TeliaSonera en nolltoleranspolicy. De har infört något som heter Child 

Safeguard. Denna tjänst ska hjälpa operatörer och leverantörer att blockera 

internet sidor där det finns bilder på barn som blir sexuellt utnyttjade. 

 

Riskhanteringsprocessen 

Riskhanteringen är en viktig del för att TeliaSonera ska kunna nå målen som 

satts upp. De använder sig av ramverket COSO för att analysera, identifiera, 

övervaka och bedöma sina risker och osäkerhetsfaktorer som är förknippade 

med affärsverksamheten. Dessutom hjälper COSO till att begränsa riskerna. 

Styrelsen har som uppgift att förbättra och granska den interna kontrollens 

funktion. Detta ska bidra till att koncernens tillgångar skyddas och att de lagar 

och riktlinjer som finns följs av företaget. Den operativa effektiviteten 

förbättras då och medför att verksamhetens mål lättare uppfylls. 

 

4.4.  DGC 

DGC framhäver sina interna risker mer till skillnad mot de andra bolagen. Till 

skillnad från TeliaSonera är DGC mer beroende av sina underleverantörer då 

de inte använder sig av egna ledningar.  

 

Externa Risker 

På grund av den globala uppvärmningen tror DGC att naturkatastrofer är en 

stor risk. Marknaden är extremt känslig för sådana störningar eftersom kunden 

förväntar sig snabb service och specialiserad produktion. DGC hanterar denna 

risk genom att de skaffar sig starka leverantörsrelationer och har ”bra 

kapacitetsplanering med rätt beställningspunkter”. 

Regleringar ger DGC tillgång till TeliaSoneras accessnät, vilket de är 

beroende av. Denna lag kontrollerar Post och Telestyrelsen eftersom det skulle 

vara förödande för bolag att använda sig av konkurrerande företags nät om det 

skulle misskötas. DGC är känsliga när det gäller förändringar, därför skulle en 

lagändring kunna vara förödande. Risken hanteras genom kontinuerlig 

kommunikation med Post och Telestyrelsen. 
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Telekombranschen levererar tjänster som kunden inte kan vara utan. Därför är 

de relativt oberoende av konjunktursvängningar. Dock kan en långdragen 

lågkonjunktur påverka företaget negativt. DGC hanterar detta genom att 

teckna avtal med deras kunder för en lång tid framöver. Dessutom jobbar de 

för att bredda deras kundbas och då vinna andelar på marknaden. 

Den sista externa risken som DGC belyser är kriminella hot. DGC tror att de 

är en ”potentiell målbild för kriminella hot” på grund av att de levererar 

tjänster som är affärskritiska. Dessutom tror de att risken ökar mer och mer då 

de får fler kunder. De skyddar sig mot detta genom att kontinuerligt förbättra 

skyddet med något de kallar ”Distributed Denial of Service (DDoS) attacker”. 

 

Interna Risker 

Den primära interna risken för DGC är tjänsteavbrott. Det är viktigt att deras 

tjänster alltid är tillgängliga och ett avbrott skulle innebära missnöjda kunder 

och då kanske byter till en konkurrerande leverantör. De hanterar detta genom 

att ha riktlinjer som visar hur de ska kunna ge support på bästa sätt. 

Informationssäkerhetsskada är en risk som handlar om att DGC hanterar 

stora volymer data, till exempel personuppgifter. Kunder skulle kanske förlora 

respekt för bolaget om dessa uppgifter ges ut till obehöriga eller förloras på 

något sätt. Detta hanterar de med att ha processer som skyddar både dem 

själva och deras kunder mot bland annat intrång. Dessutom följer de 

informationssäkerhetsstandarden.  

Support och service vid beställande av tjänster är extremt viktigt för att både 

behålla och få nya kunder. Det är då en stor risk för företaget om det skulle bli 

någon sorts störning i verksamheten som skulle medföra ett serviceavbrott. 

Nya kunder får inte de tjänster de kräver, vilket kan medföra att de istället 

använder sig av ett konkurrerande företag, och de befintliga kunderna får inte 

den support de kräver, vilket kan medföra irritation. DGC har själva byggt ett 

stödsystem som kontrollerar att allt fungerar samt att de inte blir beroende av 

enskilda personer. 

För att växa har DGC som strategi att ha stora kunder, vilket betyder att de är 

beroende av enskilda kunder. För ett företag med många småkunder skulle 

effekten inte bli förödande om någon hoppar av. Men skulle en stor kund bli 

missnöjd och lämna företaget skulle resultatet sänkas drastiskt. De hanterar 

denna risk genom att föra en nära kommunikation med deras nyckelkunder 
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och kontinuerligt mäta hur nöjda de är. DGC har som mål att ha ”marknadens 

nöjdaste och mest lojala kunder”. 

För att lyckas attrahera och behålla kunder krävs det att de har rätt 

medarbetare i företaget. Vissa medarbetare har sådan kompetens att de blir 

svåra att ersätta om de skulle sluta. Detta betyder att de är beroende av 

enskilda medarbetare. Om flera av dessa kompetenta medarbetare skulle 

sluta samtidigt skulle företaget få allvarliga problem. För att detta inte ska 

hända läggs stor vikt på att få en bra personalpolitik. För att behålla sina 

nyckelpersoner samt att attrahera nya nyckelpersoner har de som mål ”att vara 

marknadens bästa arbetsplats”.  

DGC är extremt beroende av enskilda underleverantörer. Den största 

underleverantören är TeliaSonera. Tillgången till nödvändiga tjänster skulle 

kunna bli påverkad om deras relation med TeliaSonera störs. Därför har de 

kontinuerlig kontakt med TeliaSonera för att upprätthålla en god relation.  

DGC tar en stor risk när de utlovar kredit till sina kunder. Det kan betyda att 

de inte får betalt för den tjänst kunden fått. Denna kreditrisk hanteras främst 

genom att ha bra och pålitliga kunder. Om kunden trots allt inte skulle betala 

har de ett starkt påtryckningsmedel genom ”rätten att stänga av” tjänsten.  

Något som kan skada bolagets rykte och ge böter är om de inte följer de lagar 

och regelverk som finns. DGC lägger ned mycket tid att förhindra regelbrott 

genom att ha en intern kontroll som fungerar och att de arbetar enligt god 

affärssed.  

 

Riskhanteringsprocessen 

DGC hanterar sina risker genom en riskgrupp som består av 

nyckelmedarbetare och några från ledningsgruppen. Gruppen upprättar en 

lista på händelser som kan tänkas påverka företagets förmåga att nå sina mål. 

Därefter redovisas de risker som anses mest relevanta. För att allokera lagom 

mycket tid till riskreducering gör de en riskmatris över troliga risker och hur 

omfattande konsekvenserna kan bli. Därefter fastställs riskbedömningen och 

hanteringen av dessa risker i en affärsplan. 
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5. Analys 

 

I detta kapitel analyseras empirin och knyts samman med teorin. Här försöker vi få svar på 

varför riskerna redovisats olika och om sambandet mellan företagens storlek påverkar valet 

av tillvägagångssätt vid redovisning av risker. 

 

Alla företag utsätts för risker, därför är det viktigt att ha kunskap om de risker 

företag utsätts för (Hamilton 1996).  

Företag ska först identifiera och belysa de risker som de ställs inför, till 

exempel naturkatastrof eller brand (Hampton 2009). TeliaSonera och DGC 

skriver om naturkatastrofer som tänkbara allvarliga risker medan H&M och 

Odd Molly som är i detaljhandeln inte anser dessa som lika allvarliga. H&M 

har skrivit att denna risk finns men att den är liten medan Odd Molly valt att 

inte redovisa risken alls. Både TeliaSonera och DGC skriver att 

telekommarknaden är känslig för väderförhållanden eftersom kunden 

förväntar sig nättillgång i alla lägen.  

Hampton (2009) skriver att vissa risker är så avlägsna att de är svåra att 

föreställa sig. Brand är en extern risk som mycket väl kan ske men ingen av 

företagen väljer att redovisa denna. TeliaSonera och DGC hanterar en stor 

mängd data som vore katastrofalt för företagen att gå miste om vid brand. 

Medan Odd Molly och H&M kan bli av med all sin kollektion om en brand 

skulle inträffa. 

H&M väljer att inte redovisa sina interna risker utan bara de externa. DGC, 

Odd Molly och TeliaSonera lägger stor vikt på att belysa hur viktigt det är med 

sina medarbetare och nyckelpersoner medan H&M väljer att utesluta detta 

helt.  För att avbilda företagets verklighet på ett sätt som anses tillförlitligt 

måste rätt aspekter användas (Smith 2006). 

Hampton (2009) skriver att företag ska bedöma sannolikhet att en risk ska 

inträffa och om skadan uppstår, hur stor blir effekten? Konkurrenter kan 

lättare tränga in på marknaden om något företags varumärke minskar i värde 

(Hampton 2009). Odd Molly är det enda företaget som redovisar om risken att 

deras varumärke kan skadas genom renommé. Det skiljer sig mellan 

telekombranschen och detaljhandeln. H&M och Odd Molly har valt att 



35 

redovisa risk angående förändring i köpbeteende medan TeliaSonera och 

DGC nämner förändringar i konjunktur. De är inte lika beroende av ett 

förändrat köpbeteende då de kan teckna långsiktiga avtal, vilket är en fördel 

detaljhandeln saknar. Dessutom säljer de tjänster som många är beroende av 

och en lågkonjunktur påverkar inte detta på kort sikt.  

Lagen säger att företag ska redovisa ”en beskrivning av väsentliga risker och 

osäkerhetsfaktorer som företaget står inför” (SFS 1995:1554, s. B1276). Detta 

betyder att företagen själva bestämmer vilka och hur många risker som är 

väsentliga eftersom lagen inte säger exakt hur det ska redovisas. Det som 

upptäckts är att branscherna redovisar sina risker relativt lika, förutom H&M 

som utelämnar de interna riskerna. Sambandet mellan branscherna är alltså 

starkare än storleken på företagen. 

Börsnoterade företag ska gå efter god redovisningssed (SFS 1999:1078), vilket 

betyder att bolaget ska visa, bland annat för aktieägarna, att företaget sköts på 

ett effektivt sätt. Om aktieägarna har förtroende för bolagen vågar de 

investera, vilket har stor betydelse för näringslivet i Sverige. För att företagen 

ska vinna förtroende på marknaden måste de presentera all information som 

intressenterna kan tänkas behöva. Det har införts EG-direktiv i Sverige som 

säger att den interna kontrollen och riskhanteringen ska övervakas av styrelse 

och revisionsutskott (PWC 2008). 

Genom att använda ramverk kan företagen skapa skydd mot risker. Det är inte 

tvingande att göra det men PWC (2008) skriver att det underlättar deras arbete 

att förhindra risker. Abkowitz (2010) skriver att företag inte har råd att inte 

använda sig av ett ramverk som kan identifiera och hantera företagets risker.  

Sandin (1980) skriver att företagen behöver göra en avvägning om skyddet är 

värt att betala för eller om det är bättre att betala om skadan skulle uppstå. 

Enligt företagens årsredovisningar är det endast TeliaSonera och H&M som 

skriver att de använder sig av ramverk. De stora företagen verkar tycka att det 

är viktigt att betala kostnaden för ramverk medan de mindre inte väljer att göra 

det och istället använder sig av egenutformade ramverk. Andersen (2011) 

skriver att riskhantering ger positiva effekter i stora företag, vilket ger företag 

affärsmässiga fördelar (Andersen 2011). Både H&M och TeliaSonera inbringar 

högre vinster. Andersens (2011) studie visar att stora företag kan skapa större 

vinster genom att göra risker till något positivt istället för negativt.  
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Sambandet som alltså finns när det gäller storleken på bolagen är att H&M 

och TeliaSonera väljer att hantera sina risker enligt etablerade ramverk. 

De stora företagen går efter COSOs ramverk, ERM. Inget företag använder 

sig av ORM trots att även detta är ett ramverk som Abkowitz (2010) skriver 

hjälper företag att förstå och kontrollera de risker företaget har. ERM är ett 

mer omfattande ramverk än ORM och det är mer accepterat vilket kan 

påverka företagens beslut om vilket ramverk som ska användas (se figur 3).  

 

 

Figur 3 (Lindholm & Wikland 2010) 

 

Det krävs mod och chanstagande för att lyckas bli två av Sverige största 

företag. Många hinder bör företagen stött på och risker har säkert tagits för att 

kunna komma dit de är idag. 

Företag måste våga satsa för att vinna (Lindholm & Wikland 2010). 

  



37 

6. Slutsats/Diskussion 

 

Avslutningsvis drar vi slutsatser och reflektioner över de resultat vi analyserat fram. I en 

diskussion kommer vi fram till vad vår uppsats har visat samt att förslag på vidare 

forskning presenteras i detta avslutande kapitel.   

 

När vi tittat på företagens interna och externa risker kan vi se vissa skillnader 

som inte beror på deras storlek. Det vi upptäckt i vår undersökning är att 

riskredovisningen skiljer sig åt branschvis. 

I undersökningen om företagens risker har vi märkt att de redovisas olika 

utförligt. H&M är ett av de företag som sticker ut då de inte redovisar sina 

interna risker alls. Vi tycker inte detta avbildar deras verklighet på ett sätt som 

är tillförlitligt. H&M anser kanske inte att den interna risken medarbetare är 

värd att nämnas för att deras kläder är av billigare sort och inte krävs lika hög 

säljkompetens hos personalen som det kanske gör för Odd Molly. Det kan 

handla om att det är lättare att lära upp ny personal för H&M och därför inte 

så kostsamt. Medan Odd Molly behöver mer kompetent säljpersonal då deras 

kläder är betydligt dyrare. Även TeliaSonera och DGC kanske har längre 

inlärningsperiod vilket blir mer kostsamt för företagen. En annan intern risk 

som Odd Molly valt att ta med är renomméskada. Anledningen till detta tror vi 

är att varumärket hos Odd Molly är exklusivt medan H&Ms kläder är billiga, 

därför tror vi inte att risken för kopiering är så hög. De interna risker som 

Odd Molly valt att ta med är mer väsentliga för deras verksamhet än de är för 

H&M. TeliaSonera nämner inte heller risken för renomméskada bland sina 

interna risker. Anledningen till att det tror vi kan vara att deras varumärke är 

svårare att ”förstöra”. TeliaSonera äger nättillgångar som en del konkurrenter 

måste gå igenom. Detta innebär att de borde kunna stoppa renommé innan 

det blir betydande. Därför är den interna risken renomméskada inte lika 

väsentlig för detta företag.   

När det gäller redovisningen av externa risker så reagerade vi på att ingen av 

företagen tar med risken för brand. Att företagen inte redovisar denna risk kan 

ha att göra med att de inte anser den som väsentlig eller att den är så självklar 

att den inte är värd att redovisas. Vi funderar på om denna risk är självklar 

eftersom både TeliaSonera och DGC hanterar en stor mängd data som vore 
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katastrofalt att gå miste om vid brand. Medan Odd Molly och H&M kan bli av 

med hela kollektioner om en brand skulle inträffa. 

Vår frågeställning var att se om redovisningen av interna och externa risker 

skiljde sig åt beroende på storlek. I vårt resultat har vi alltså inte hittat några 

skillnader på hur de redovisar sina risker som beror på företagens storlek. Den 

enda skillnad vi fann är hur de hanterar dessa risker. De stora företagen 

använde sig av etablerade ramverk och de mindre företagen hade ett eget 

utformat ramverk. Vår analys är att de stora företagen lättare kan använda sig 

av etablerade ramverk då de har en högre omsättning än de mindre, då de 

etablerade ramverken är kostsamma. Vi anser att det kan vara svårt att komma 

in som ny på en marknad och då även bli tvungen att betala för ett ramverk, 

samtidigt som vi tror att det kan vara en av anledningarna till att de större 

företagen fortsättningsvis är stora. Vi menar att det kan gå bättre för företag 

som använder sig av etablerade ramverk, vilket kan innebära ett högre 

förtroende hos investerarna och andra aktörer vilket kan leda till att de får fler 

investerare i företaget. 

TeliaSonera och H&M arbetar efter COSOs ERM som idag är det mest 

accepterade ramverket. I vår teori beskriver vi också om ramverket ORM men 

ingen av företagen vi undersökt använder sig av detta. Varför väljer de att inte 

arbeta efter ORM fann vi ingen förklaring på. En förklaring kan vara att ERM 

är mer omtalat och blir därför lättare att välja.  

Det vi funnit utifrån syftet är hur företagen redovisar sina risker har inget att 

göra med hur stora de är. H&M har en tunn riskredovisning och de är ett av 

Sveriges största företag, medan Odd Molly har en utförligare redovisning men 

ett sämre resultat. Redovisningen av risker har alltså ingen betydelse hur stora 

företagen är. Det vi har upptäckt är att de företag som använder etablerade 

ramverk är de som är störst och genererar det högsta resultatet.  

 

6.1. Reflektion 

När information samlas in och bearbetas på det sätt vi gjort skriver Körner 

och Wahlgren (2006) att det är viktigt att tolka information med hjälp av 

validitet. Alltså att beskriva och bearbeta information på ett konsekvent och 

pålitligt sätt. Reliabilitet är ett begrepp som också ska tas i beaktande vid en 

kvalitativ studie. Med det menas att information som använts i 

undersökningen ska vara riktigt och pålitlig. När vi undersökt 
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årsredovisningarna har vi haft dessa begrepp i åtanke och försökt göra en 

tolkning som vi anser pålitlig.  

Vårt val av teori kan anses föråldrad, men definitionen risk har inte ändrats 

märkvärt genom åren och är därför fortfarande relevant.  

Under uppsatsen gång har nya tankar och frågeställningar kommit fram, nedan 

presenteras dessa. 

1) Att göra en bredare undersökning med fler företag kontra hur många 

procent som använder sig av ORM, respektive ERM och påverkar det i så fall 

deras resultat. 

2) Att undersöka många företag inom samma bransch och försöka hitta 

skillnader i riskredovisningen som kan påverka företagens resultat. 

3) Upplever medarbetarna sig som nyckelpersoner och lever företagen upp till 

dessa mål? 
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Detta är uppsatsens sista sida. Observera att den ska vara tom och ha ett jämnt 

nummer samt att sidnumret inte skrivs ut. För att lättast ordna detta (oavsett 

sidnummer på föregående sida) föregås detta stycke av en ”Avsnittsbrytning 

(jämn sida)”. Funktionen ”Länka till föregående” är avstängd i sidfoten till 

detta avsnitt. 

Ev. synpunkter på denna mall mailas till kursansvarig.  


