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Handledare:  Ulla Pettersson  

 

Titel:  Riskhantering inom små till medelstora företag. 

 

Problem: Olika sorters risker kan förekomma och påverka företag därför 

ställs frågan hur hanteringen av dessa risker sker inom små till 

medelstora företag. 

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur små till 

medelstora företag hanterar risker. 

 

Metod: En kvalitativ undersökningsmetod ligger till grund för uppsatsen. 

Intervju har använts för att införskaffa nyttig information i 

undersökningssyfte. Intervjuer från respondenterna har 

sammanställts, sammanfattats och analyserats. 

 

Resultat: Företagen i uppsatsen har en god riskhantering. De risker som de 

själva inte kan hantera outsourcas till riskhanteringsspecialister. 

 Problemet är att kostnaderna inte ska överstiga vinsterna med 

hanteringen. Företagen har dock hittat en bra balans där. Bristerna 

hos företagen ligger mera på dokumentationsområdet.
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Tutor:  Ulla Pettersson 

 

Title:   Risk management in small to medium sized companies 

 

 

Problem: Different types of risks can occur and affect companies. Therefore 

the question is how these risks are handled in small to medium 

sized companies.   

 

Purpose: The purpose of this thesis is to describe and analyse how small and 

medium sized companies manage to handle different type's risks. 

 

Method: A qualitative method of research forms the basis of the thesis. 

Interviews have been used for relevant information due to our 

purpose of thesis. The interviews from our respondents have been 

collected, summarized and analysed.  

 

 

Result: The companies in this study are good at risk management. The risk 

that they can't handle outsources to risk management specialists. 

 The problem is how costs should not be beyond profits. The 

companies have however, found a good balance there. The 

companies' deficiency is more about documentation. 
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1 Inledning 
 

Denna uppsats kommer att behandla olika risker och små och medelstora företags (se 

definition i 1.6) riskhantering. 

I det inledande kapitel introduceras läsaren till det ämnesområde som uppsatsen behandlar. 

Det följs av en problembakgrund som leder fram till studiens problemformulering, 

frågeställning och syfte. Kapitlet avslutas med en presentation av uppsatsens målgrupp, 

avgränsning och disposition. 

1.1 Bakgrund 

 

Risker definieras som; osäkerhet om framtida utfall av olika marknadsstorheter och andra 

omgivningsfaktorer som påverkar verksamheten. En risk kan innebära negativa eller positiva 

konsekvenser. Ofta fokuserar riskhanteringen på de negativa konsekvenserna av riskerna. 

(Riskhanteringsplan, 2009, sid. 4) Risker som inte är identifierade eller kontrollerade, kan 

resultera i stora kostnader. Därmed försämras verksamhetens situation och påverkar 

marknadsrelationen på ett negativt sätt. Nya risker kan urskiljas såsom IT-risker, skatterisker, 

kreditrisker och politiska risker. Immateriella risker anses svårare att kartlägga och handskas 

med. (Göransson, & Johansson., 2007, sid.19)  

Hur uppkommer risker som finns i företagets situation? Det kan handla om risker gällande 

kostnad/intäkter (operativa) såväl som finansiella risker. 

Några exempel:  

 

 Konjunktursvängningar: Denna är olika stark i olika branscher och beror på var i 

cykeln man befinner sig. 

 Konkurrensförsprång kan gälla såväl produktutveckling, servicenät som 

marknadsdominans. Är känsliga för förändringar. 

 Kundstruktur kan vara kopplat samman med branschförhållanden, företagets historik, 

strategi och geografiska belägenhet. 

 Personalbrist innebär risk för ökade kostnader och volymtapp. 

 Ledningsberoende innebär risker att man får svårupplösta relationer till 

nyckelpersoner. 

 Samhällsingripande är naturligtvis en viktig punkt i företagens värld. Punktskatter, 

lagar och regler för t.ex. marknadsföring berör alla företag. Olika lagar om miljön, 

arbetstider och andra produktionsregler är andra viktiga instrument som samhället 

använder sig av. 

 Strukturförändringar innebär att risker i sig kan ändra karaktär och ingen återgång 

finns. 

(Hallberg, 2002, sid. 16) 

 

Riskhanteringen är utbredd hos stora företag, troligtvis för att där finns stora resurser och 

kompetens för att hantera sådana problem. Riskhanteringen har blivit alltmer 

uppmärksammad och av större värde under senare tid.  Riskhantering (eng. risk management) 

är den process i vilken risker identifieras, värderas och hanteras av de ansvariga för 

verksamheten. (Riskhanteringsplan, 2009, sid. 4). 

Dock betyder ökade problem, också ökade möjligheter. En modernare syn på riskhantering 

innebär att minimering av skadeverkningar infrias bättre, än traditionell riskhantering. De mer 

förfinade metoderna sänker riskkostnaderna och förlusterna. Det gör att små och medelstora 
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företag kan etablera sig på marknaden. Förr kanske det enbart handlade om statistiskt material 

och man handlade för sent, inte flexibelt. Utvecklingen kommer inte att avta, utan en ökad 

fokusering väntas i framtiden. Resultatet blir att små och medelstora företag känner sig 

tryggare. Riskhantering behagar intressenterna och visar på en effektiv styrning av företaget. 

(The Institute of Risk Management 2009)  

 

1.2 Problemformulering 

 

Det är av stor vikt för företag att känna igen de risker som finns i deras omgivning. Risker är 

ett stort hot mot företagens ekonomi. De risker som kan påverka ett företag bör därför 

identifieras och reduceras. Effektivare riskhantering kan minimera företagets ekonomiska 

förluster. Riskhantering är vanligt hos stora företag. Företagens stora resurser och kompetens 

är orsaken. Riskhanteringen har alltmer hamnat i fokus, då världen snurrar i allt högre tempo. 

Vilka risker har då små till medelstora företag och hur planerar man att möta dessa? Troligtvis 

väljer de att bara hantera de mest angelägna riskerna. Mindre företag har oftast också mindre 

resurser att röra sig med, men kan de kompensera detta med ökad effektivitet? Kanske 

befinner sig företagen ännu i en utvecklingsfas inom riskhanteringen. Nya risker växer fram, 

nya problem, men även nya möjligheter. Nya metoder sänker kostnader och minimerar 

skadeverkan. Naturligtvis ökar kraven på regelsystem och lagar, då finanskriser, miljöhot och 

klimatförändringar står för dörren. Riskhanteringen väntas hamna än mer i fokus i framtiden.  

 

1.3 Frågeställning  

 

Frågeställningen för uppsatsen blir följande: 

 

 Hur hanterar små till medelstora företag de risker som kan drabba ett företag? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur små till medelstora företag hanterar 

risker. 

 

1.5 Målgrupp 

 

Uppsatsen kan vara till nytta för små till medelstora företag, ekonomistudenter eller personer 

inom företagsledningen. Studien kan vara till hjälp för mindre företag, för att känna igen 

riskerna och förbättra riskhantering. På så sätt kan företagen analysera de risker som de själva 

kan vara utsatta för eller inom vilka områden företaget har brister. Förhoppningsvis kan 

företagen förbättra sina resultat genom en modernare och effektivare riskhantering. 

Grundläggande kunskaper inom ekonomi krävs för att ta del av materialet.  
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1.6 Avgränsning  

 

En geografisk avgränsning har valts. De företag vi besökt ligger i Eskilstuna. Avgränsning har 

gjorts av praktiska skäl. Undersökningen har också begränsats till tillverkande industriföretag 

och grossister. Vi anser att de är mest utsatta för de risker undersökningen är avgränsad till. 

Vi väljer att definiera små till medelstora företag, som företag med fler än 10 och färre än 100 

anställda. Vi är medvetna om att det finns fler definitioner, tyvärr så är ingen av dem enhetlig. 

Därför väljer vi en egen definition. Uppsatsen innehåller ej matematisk risktaxering och 

risknivå. Vi har även valt att inte ta med kostnader för riskhantering. Eftersom det är svårt att 

bedöma kostnaden för riskhantering och ännu svårare att bedöma det ekonomiska värdet av 

riskhantering. Vi bedömer att företagen är bättre på att bedöma dessa värden och ta de beslut 

som passar dem bäst. Konjunktursvängningar och andra mer svår påverkande risker har vi 

också avgränsat oss från. Konjunktursvängningar leder till tvingande åtgärder som att avskeda 

personal eller genom andra nerskärningar och är därmed svåra att förebygga.  

Riskerna har begränsats till, det som kan anses vara de största riskerna för små till medelstora 

företag, nämligen; 

 

 Finansiella risker  

 Juridiska risker 

 Badwill/Dåligt rykte  

 IT-risker 

 Finansiella bedrägerier 

 Personalrisker 

 

1.7 Disposition  

 

Uppsatsen kommer att ha följande upplägg: 

 

 Kapitel ett beskriver bakgrund, problembakgrund, frågeställning, syfte, målgrupp och 

avgränsning och disposition. 

 Kapitel två går igenom hur uppsatsen är genomförd, det vill säga vilka metoder samt 

de tillvägagångssätt som valts.  

 Kapitel tre innehåller den teoretiska referensramen.  

 Kapitel fyra innehåller empirin.  

 Kapitel fem innehåller en analys av arbetet.  

 I kapitel sex drar vi egna slutsatser av de resultat som framkommit i analysen.  

  

2 Metod  
 

I följande del beskrivs begreppen validitet, relevans och reliabilitet. Metodavsnittet kommer 

att beskriva hur underlag som återfinns i empirin tagits fram. Därefter följer en beskrivning 

av de företag som deltagit i uppsatsförfattarnas intervjuer. 
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Den metod som valts till uppsatsen är en fallstudie. Undersökningen är en kvalitativ 

undersökning. Uppsatsförfattarna har valt att göra ett målinriktat urval, vilket innebär att vi 

väljer deltagare efter dem som är mest kunniga inom vårt forskningsområde. 

Svaren från deltagarnas intervjuer kommer att jämföras med teoretisk data i avsnittet risker 

som vi sedan kommer att diskutera under slutsatsen.  

 

2.1 Primär och sekundärdata 

 

Våra primärdata utgörs av ett flertal intervjuer med lämpliga företag och respondenter. 

Primärdata är det säkraste underlaget och detta kan exempelvis hämtas ifrån direktkontakt 

med deltagare, korrespondens och ifrån intervjuer. Primärdata utgör oftast det korrekta och 

neutrala grunderna att utgå ifrån. För att undvika missuppfattningar och sakfel har 

respondenterna haft möjlighet att läsa igenom intervjufrågorna innan och svaren efteråt. 

Intervjufrågorna valdes efter vårt undersökningssyfte, att ta reda på hur företagen hanterar 

dessa olika risker som kan förekomma. I och med att uppsatsförfattarna gör intervjuerna på 

plats så kan följd frågor ställas, på så sätt undviks ja eller nej svar så mycket som möjligt. 

Med hjälp av detta får uppsatsförfattarna en tydligare bild av det problemområde som 

efterfrågats. Vi har vid intervjutillfällena varit medvetna om att man kan färgas av 

respondentens åsikter. Vi har därför intagit en neutral hållning (Frågor återfinns under 

rubriken bilaga 1) 

 

Sekundärdata är den vanligaste insamlingsmetoden som exempelvis tidskrifter, litteratur eller 

andras artiklar. Sekundärkällorna som användes vid studien bestod av böcker, vetenskapliga 

artiklar och tidsskrifter. En litteraturundersökning ligger till grund för den teoretiska delen av 

uppsatsen. Till empirin har artiklar sökts på Mälardalens högskolas databas Elin@Mälardalen, 

DIVA – Digitala vetenskapliga arkivet och ABI/INFORM. Databaserna gör det möjligt att 

hitta artiklar från ett flertal källor, materialet är nytt och aktuellt. Litteratur på Mälardalens 

högskola har också söks via bibliotekskatalog: Book-it.  

 

Vi valde de sökord som bäst passar in i vårt forskningsområde; 

 Risk management of resources 

 IT-risks 

 Social responsibility 

 Staff-risks 

 Legal-risks 

 

2.2 Relevans   

 

Relevans innebär att det skall finnas någon som kan dra nytta av uppsatsens analys och 

slutsats. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001, sid. 38) Resultatet i denna uppsats kommer 

vara till hjälp för de företag som ingår i studien men även för andra liknande företag. 

 

Det behövs värderingar när en uppsats skall skrivas, men de kan också påverka resultatet. 

Värderingarna kan färga resultatet efter uppsatsförfattarnas preferenser. En del värderingar 

behöver inte påverka slutresultatet medans andra kan få en stor påverkan. Därför bör man 

undersöka och skaffa sig en uppfattning av de värderingar som finns, och på så sätt minska 

risken för påverkan. Man bör vara medveten om att objektiviteten kan vara hotad. Uppsatsen 
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skall också vara betydelsefull för andra och därför skall resultaten vara motiverade och 

trovärdiga.  (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001, sid. 37-38) 

 

2.3 Validitet 

Validitet kan sägas vara ett mått på hur noggrant man mäter det man vill mäta, för sin studie. 

Med andra ord om mätningarna är effektiva, så kommer det att avslöja sig i resultatet. 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001, sid. 38-39) 

 

För att uppnå en så hög validitet som möjligt har informationen hämtats från flera källor. 

Uppsatsförfattarna har även tagit del av feedback från andra studenter som skriver 

kandidatuppsats.  De har även granskat forskningsresultatet och kommit med förslag som 

minskar blinda fläckar i resultatet.  

 

En annan typ av hot är att författarna påverkar resultatet så att det passar deras syfte. Detta hot 

kallas forskarbias. Det innebär att forskaren samlar in data som passar in i forskarens 

undersökning. Data som ”sticker ut” faller passande på plats i forskarens undersökning. Det är 

dock omöjligt att eliminera forskarens teorier och grunder helt. 

Men genom att förklara sin möjliga ”biases” kan forskaren lättare handskas med det. 

(Maxwell, 2004 sid. 108) 

 

För att förhindra forskarbias så har uppsatsförfattarna tagit del av andra studenters åsikter om 

innehållet.  

 

2.4 Reliabilitet 

 

Reliabilitet innebär tillförlitlighet inom studiens resultat/mätningar. Att resultatet alltid ska bli 

detsamma oavsett vem som utför testet kallas för interbedömarreliabilitet. (McBurney & 

White, 2006). Detta innebär att ungefär samma resultat skall kunna upprepas flera gånger och 

av andra forskare. Det är inte säkert att det blir exakt likadant, eftersom det är människor som 

tolkar och analyserar samt ställer frågor eller svarar på dem. Men om författarna har uppnått 

en hög reliabilitet, så kommer forskningsresultatet att peka åt samma håll som andra studier. 

Förutsatt att dessa utförts på samma sätt med liknande frågeställning. Inte ens mätningar med 

måttenheter eller siffror kan anses vara hundraprocentligt korrekta. (Eriksson & Wiedersheim-

Paul, 2001, sid. 40) 

 

För att få en så hög reliabilitet (tillförlitlighet) som möjligt så har uppsatsförfattarna valt att 

intervjua flera respondenter med samma frågor. På så vis kan uppsatsförfattarna få en god bild 

av hur små till medelstora företag hanterar sina risker. De intervjuade företagen har också fått 

ta del av intervjuerna innan det skickas in för att de skall kunna ändra de felaktigheter som 

kan uppstå vid en intervjusituation. Därefter kommer resultaten att jämföras mot varandra för 

att hitta likheter eller olikheter. Om en utomstående part gör om analysen så skall den visa 

samma resultat i så stor utsträckning som möjligt. Responden på företagen har varit 

ekonomichef, försäljningschefen eller företagets ägare för att de ansågs mest kunniga inom 

frågeställningen. 
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2.5 Val av respondent 

 

Studien har genomförts på flera tillverkande industri- och grossistföretag. Författarna har gjort 

intervjuer med tre företag för att se om det finns likheter eller olikheter i hur mindre företag 

hanterar risker. Två av företagen var tillverkande företag där bägge är underleverantörer. Det 

tredje företaget är ett grossistföretag. Dessa tre företag uppfyller de kriterier som ställdes i 

avgränsningen för att de kommer i kontakt med de risker vi avser att undersöka. Anledningen 

till vi har valt tillverkande industri- och grossistföretag är att de troligtvis är mer utsatta för 

risker. De har många kunder som ligger under kreditrisker. Men personalen kan också utgöra 

en risk och tillverkande företag har ofta mycket personal. Grossistföretaget som har färre 

anställda utgör därför en referens här. Uppsatsförfattarna har valt respondenter genom att söka 

efter företag som passar profilen på Internet (Google), GulaSidorna, DinDel och Eskilstuna 

fabriksförening. Uppsatsförfattarna kontaktade cirka trettio företag via telefon varav tre 

ställde upp på intervju, flera respondenter var aktuella men det passade inte in i uppsatsens 

tidsram.  

Företagen har även fått vara anonyma för att viss information som kan framkomma vid 

intervjun kan vara känslig.  

 

2.6 Metodkritik  

 

Vi använde oss av att en kvalitativ undersökningsmetod. Att våra respondenter var endast 3 

företag kan räknas som inte tillräckligt många för att dra en gemensam slutsats för alla små 

till medelstora företag. Men det ger en fingervisning om hur riskhantering går till på små till 

medelstora företag i Sverige. Nackdelen med att intervjua ett fåtal företag är att man får en 

begränsad syn på intervjufrågorna. Den negativa delen med besöksintervjuer kan innebära att 

deltagarna omedvetet eller medvetet påverka svaren i en viss riktning, det kan vara svårt att 

ställa känsliga frågor eftersom anonymiteten inte finns. Vi har försökt undvika att påverka 

deltagarna genom att inte ställa ledande frågor eller vilseledande frågor.  

Det som är positivt med kvalitativ undersökningsmetod är att det var tidsbesparande. Personer 

som har deltagit i studien har lokalkännedom och är insatta inom området, det minskar 

osäkerheten vid intervjutillfällen. Ännu en positiv del med metoden är att deltagarna verkligen 

fått möjligheten att säga vad de tycker och tagit del studiens resultat. 

Undersökningsdeltagarna informerades om forskningsundersökningens syfte och om de etiska 

reglerna det vill säga att medverkandet var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta 

medverkandet utan negativa påföljder.  

 

Vi har valt att se problemen ur chefens och ledningens perspektiv. Riskhanteringen är en 

strategisk metod. Vi anser att man får en mer överskådlig helhetssyn över hanteringen än om 

man väljer att se problem från en anställds synvinkel. Den anställde kan mycket väl ha goda 

insikter i problemen, men kanske inte innehar den rätta helhetssynen för att koppla ihop dessa 

kunskaper. Riskhanteringen består ju av många delmoment som bildar företagets strategiska 

system. Dessutom kan den anställde ha andra utgångspunkter i sitt handlande. 

 

2.7 Källkritik  

 

Vi har begränsat oss till maximum tio år gamla källor, för att ge en så färsk och trovärdig bild 

av frågeställningen som möjligt. Primärkällorna har ibland krävt att vissa uppgifter ska helt 
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eller delvis utelämnas på grund av att uppgifterna är av känslig natur. Dock är dessa uppgifter 

mycket begränsade och har ingen större betydelse för uppsatsens innehåll. 

 

3 Teori 
 

Kapitlet inleds med en förklaring på vad risker innebär. Sedan förklaras finansiella risker. 

Därefter handlar det om juridiska risker. Vidare om hur angeläget det är att inte få ett dåligt 

rykte och hur badwill påverkar ett varumärke. Därefter tas IT-risker upp som visar hotet 

inifrån, med andra ord risken att personalen stjäl viktiga dokument och data. Vidare tas det 

upp finansiella bedrägeri och personal risker. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av 

riskerna och en teoretisk riskanalysmodell.  

 

Svenska akademiens ordbok beskriver risker som: något icke önskligt som kan inträffa och 

leda till skada. Risken leder oftast till en förlust och är ofta förknippat med ekonomiskt 

ansvar. (Svenska akademiens ordbok. 2008) 

I affärsvärlden inträffar ibland icke önskvärda händelser som kan skada ett företag. Riskerna 

kan se olika ut och är inte lätta att förutse. Risker kan förekomma i flera former. Ofta innebär 

risker direkt eller indirekt till ekonomiska förluster eller skador på företaget. 

Företagsledningen är ofta utsatt, och får stå till svars för de risker företagen utsätts för och det 

risktagande som företagsledningen måste ta.  

Inspiration till de risker uppsatsförfattarna tagit fram, är en artikel som heter "How is your 

company managing risk?" skriven av Kathy Williams. I artikeln har Kathy Williams tagit upp 

de risker som hon anser vara de mest angelägna. Det har sedan inspirerat uppsatsförfattarna 

att göra en enkel, överskådlig lista med tydlig tyngdpunkt på företagsrisker. Listan ligger till 

grund för frågorna och frågeställningen samt empirin. 

 

 Finansiella risker 

 Juridiska risker 

 Badwill/Dåligt rykte  

 IT-risker 

 Finansiella bedrägerier 

 Personalrisker 

 

 

3.1 Finansiella risker  

 

Kreditmarknaden har hamnat i världens fokus, då marknaden upplever en djup svacka genom 

den senaste finanskrisen. Ordet kredit kommer från det latinska ordet ”credere” eller 

”creditum” som betyder tro. Mycket handlar just om tro och förtroenden. Saknas tron om 

betalningsförmåga, så påverkas krediterna direkt. Kan inte kunden betala sina krediter, blir det 

inga nya krediter helt enkelt. I det extrema fallet så går motparten i konkurs och detta leder till 

att leverantörens fordringar blir värdelösa. Genom försiktighet och ökat förtroende kan 

kreditmarknaden åter vara inne på rätt väg. Globalt sett kan kriser endast lösas genom 

professionella bedömningar och beslut.(Barron, 2009, sid. 4)  

 

Definitionen av kreditrisk är den risk för förluster som uppkommer genom att motparten i en 

finansiell transaktion inte löser sina åtaganden oberoende av orsak. (Riskhanteringsplan, 
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2009, sid. 15) Kreditrisker tenderar att bli alltmer omfattande. Numera inkluderas, förutom 

betalningsinställelse, även kursfallsrisker, försummelser, spridningsrisker eller hög 

koncentration (liten spridning). (Wolf, & Vogel, 2003, sid. 13)(Jarrow, & Turnbull, 2000, sid. 

271) Riskfaktorer som kan påverkar utfallet, kan vara många. Faktorer kan vara återhämtning 

i konjunkturen eller vikande. Andra viktiga händelser är faktiskt att händelserna uteblir. Ingen 

händelse alls, kan vara minst lika viktig som påtagliga händelser. Dessutom behöver inte 

nedåtgående trender nödvändigtvis vara negativa, utan kan påverka riskfaktorer positivt. 

(Jarrow, & Turnbull, 2000, sid. 271)  

 

Allmänt viktiga företagskriterier är alltjämt trogen kund, totallönsamhet och förtroende för 

ledningen. Motsatta egenskaper kan vara negativa kriterier. Om kundens (köparens) 

kreditvärdighet har försämrats på ett icke förutsägbart vis, så påverkar det kreditvärdigheten. 

Den största kreditrisken handlar om betalningsinställelse. Ett system med dröjsmålsränta är i 

Sverige numera helt etablerat. Alla företag och privatpersoner kan tvingas betala 

dröjsmålsränta och alla kräver att det formella systemet är praxis. Systemet måste visa att det 

lönar sig att betala. Räntan måste vara hög och stigande. Betalningsvillkor är vanligtvis 30 

dagar netto. En kundlimit (maxbelopp) begränsar kundens totala skuld till säljföretaget – även 

vid ej förfallen skuld. Vid snabbare betalning sker avdrag och måste klargöras i anslutning till 

betalningsvillkoren. Kunder reagerar ofta positivt med korrekt betalning efter en korrekt 

leverans. Om det skulle krångla med betalningen, så är det onödigt att skicka ut tre kravbrev 

till alla kunder. I en kravrutin finns ofta ett system med tre kravbrev innan inkasso. De goda 

kunderna behöver bara en påminnelse. De dåliga kräver andra insatser som hot om stoppade 

leveranser och inkasso. Det mittersta kravbrevet, i ett trekravbrevssystem, ger inte mycket 

pengar. Tyvärr får kunden en onödig tidsfrist och säljföretaget onödiga kostnader. Till 

kravrutinsområdet hör också att kreditbedöma kunden före sin första leverans. Institut som 

Upplysningscentralen (UC) erbjuder färska upplysningar om betalningssvårigheter. Det finns 

inga hinder att studera dessa uppgifter, inte ens om sina närmaste konkurrenter. Man kan dra 

viktiga slutsatser även om materialet är knapphändigt. Mycket beror på deras egen 

branschkunnande och kritiska granskning. (Hallgren, 2002 sid. 104-105) Om man gjort en 

riktig bedömning, blir en omvärdering onödig.  (Barron, 2009, sid. 4) 

  

En nyare variant av krediter är belåning av fakturafordringar, så kallad factoring. En hel del 

varianter finns med administrativ hantering av kundinbetalningar och kravrutiner. Ett företag 

som har fakturor från olika leverantörer som inte ännu är betalda är exponerat för en 

kreditrisk. Det fakturerande företaget är likaså exponerat gentemot en kreditrisk. Den risk 

företaget är utsatt för är; att någon av kundernas kreditvärdigheter ändras och fakturorna blir 

mindre värda vid en eventuell försäljning av dessa. En normal variant är att säljföretaget får 

en överenskommen andel, upp till 80 % av fakturabeloppet. Resten betalas när kunden 

betalar, minus avdrag för factoringföretagets andel. Utöver hanteringsprovision utgår ränta 

och kreditavgifter. Hanteringsprovisionen storlek beror på några olika faktorer. 

Genomsnittsfakturans storlek, antal kunder, om materialet är lätt/tungarbetat och om risken 

för kundens betalning övergår till factoringbolaget. Risktillägget är cirka 0,5% förhöjd 

provision. Skulle inte fakturan betalas av kunden efter en viss tid, så övergår fakturan och 

risken tillbaka till säljföretaget. Fakturan är inte längre belånad och säljföretaget får kräva in 

betalningen återigen. Vid mindre fakturavolymer blir kundreskontra- och kravrutinerna så 

små att det inte lönar sig att övergå till factoring. Har företaget svårt att hantera sin kravrutin, 

ska man helst ha ett komplett paket med inkasso från factoringföretaget. Vid komplicerade 

kundrelationer, med kreditnotor och reklamationer, blir factoring ett för dyrt system för 

mindre företag. Problemet är att det inte blir mycket billigare att handha rutinerna själv heller. 
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Möjligen kan företaget mixa ett kundreskontrasystem med factoring utan belåning - 

kundreskontraservice.(Hallgren, 2002 sid. 144-145)  

 

En annan form av finansiellt avtal är leasing, till exempel uthyrning av en maskin. Företaget 

hyr ut maskinen över ett antal år, sedan kan ett köpeavtal ingås efter hyrestidens slut. Ett 

finansieringsbolag står som egentlig ägare av maskinen. En sorts mellanhand mellan 

maskintillverkaren/ägaren och företaget som använder maskinen. (Hallgren, 2002 sid. 157) 

Kurssäkringar kan vara ett effektivt medel att eliminera risken. Risken ligger ofta i kursfall, 

speciellt på utländska köp. Terminsavtal kan vara ett sätt att kurssäkra valutan i en framtida 

tidpunkt och till ett bestämt pris. (Lodin, Lindencrona, Melz, Silfverberg, 2008, sid. 184)  

Den som inte kurssäkrar får ta hela effekten av valutakursfluktuationer. Vid starkare svensk 

krona gör exportörer kursvinster medan importörer gör kursförluster. Vid fallande krona är 

det tvärtom.(Hallgren, 2002 sid. 183) 

 

3.2 Juridiska risker 

 

Det går inte att driva ett företag genom att undvika juridiska frågor. Inom ett företag kan 

många juridiska frågor dyka upp och det kan vara svårt att veta hur man ska hantera dessa 

juridiska problem. För att förhindra juridiska risker så är det viktigt att ha ett vattentät 

kontrakt, en god grund att luta sig mot om något felaktigt sker. Tvister om hur risker och 

värden ska uppdelas är vanligt förekomna, därför skall ett avtalsförhållande skrivas. Tipset är 

att man bör förhandla, komma överens och dokumentera allt så att inte några juridiska risker 

skall uppstå. Dokument skrivs sedan under och resulteras i ett gemensamt kontrakt/avtal. 

Avtalet innehåller många viktiga punkter och viktigaste innehållet är hur man ska verkställa 

en konflikt som kan ske mellan företagen. På detta sätt försäkrar företagen sig mot juridiska 

tvister som kan leda till konkurser och stora ekonomiska förluster. (Högberg, 2005 sid. 353) 

 

Exempel på juridiska risker som kan skada företaget är: 

 

 Handelsrisker innebär att före och efter en leverans kan de privata köparna hamna på 

obestånd eller deras framtida betalning utebli. Därmed sker en sen eller utebliven 

leverans.  Ett bra kontrakt är när man inte tar några juridiska risker. Dessa dokument 

bör innehålla vad man är överens om. Dokumenten skrivs sedan under och resulterar i 

kontrakt, om till exempel hur man ska göra vid konflikt mellan företagen. Tvister kan 

annars leda till stora ekonomiska förluster. Internationella kontrakt kan inte behandlas 

lika som inrikeskontrakt. Inrikeskontrakt är oftast mer omfattande och välskrivna, 

noggrant övervägda. Olika typer av förberedelser måste vidtas vid kontraktsskrivning 

med ett internationellt företag. Man bör betänka vilket lands lagtext som gäller vid en 

konflikt. Viktiga faktorer är skeppning av varor, utrikesvaluta, leveransförsening, 

landets språk samt tullavgifter med mera. Företagen bör alltså ha ett tydligt 

kontraktsavtal för att reducera juridiska risker inom ett företag. Nyckeln ligger i att 

specificera termer relaterade till ansvarsskyldighet, gällande defekter och återkallning 

av leveranskontrakt mellan två internationella eller inrikesföretag. (Dedu & Enciu, 

2009 sid. 42-43) 

 

 Force majeure-risker inom företagsekonomin innefattar händelser som inte ligger 

inom parternas kontroll till exempel vid naturkatastrofer eller krig. Säljarens kostnader 

för avhjälpande till köparen resulterar i en nettoförlust. Därmed ska ”köparen” inte 

kunna krävas att betala skadestånd. (Dedu & Enciu, 2009 sid. 42-43) 
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 Det finns företag som vill missbruka sin maktposition eller använda sin dominerande 

ställning till att utkonkurrera andra företag. Många företag blir drabbade av att andra 

företag utnyttjar sin ställning genom att styra priserna eller leveransvägra med mera. 

Det drabbar särskilt små företag med lägre maktposition. Därför är det betydelsefullt 

att känna till konkurrenslagens innehåll och praxis. (Juridiska fakultetsnämnden) 

 

 Det är förbjudet för grossister, tillverkare och leverantörer att i sina återförsäljaravtal 

begränsa tillverkningen, kundkretsen eller försäljningsområdet. Detta kallas 

marknadsuppdelning. Exempel på sådana avtal är; om man delar upp försäljningen 

inom specifik kundkrets eller försäljningsområde mellan sig och konkurrenterna. Ett 

så kallat oligopol. Därmed konkurreras små företag ut. (SFS 1970:417 

Marknadsdomstolen) 

 

 Om man som leverantör kommer överens med sina återförsäljare om att inte 

sälja/leverera sina produkter till en viss kund så är detta ett brott mot diskriminerings- 

lagen. Diskriminering innebär också att rabatter, priser eller andra villkor som 

behandlas olika utan att det finns en klar anledning. (SFS 2008:567 

Diskrimineringslag) 

 

Påföljder (sanktioner), för företag som bryter mot förbuden i konkurrenslagen, har skärpts i 

och med den nya konkurrenslagen. 

 Ett företag som bryter mot konkurrenslagen kan bli skyldig att betala en 

konkurrensskadeavgift, som en slags böter. 

 Ansvarig för brottet kan tilldelas böter eller t.o.m. få fängelsestraff, beroende på hur 

pass mycket ett företag tagit skada utav handlingarna som gjorts. (SFS 2008:579 

konkurrenslagen) 

 

3.3 Badwill/Dåligt rykte 

 

Varumärken får företag att vilja arbeta för en högre kvalitet på produkten. Eftersom de är 

ensamma om varumärket så vill de att varumärket skall generera så mycket goodwill som 

möjligt. Men om kunden får en dålig upplevelse av märkesprodukten så kan det få en motsatt 

effekt, det kallas badwill. (Badwill, 2003, sid. 1845)  

 

Badwill kan ibland vara något positivt. Kvalitetsmärkesprodukter förväntas att hålla, eller gå 

sönder på ett sätt som skapar en positiv badwill. Med andra ord, det var dåligt att produkten 

gick sönder. Men om kunden upplever att ingen annan produkt hade klarat lika hård 

behandling som drabbat kvalitetsprodukten så skapas en positiv bild av något negativt. 

(Badwill, 2003, sid. 1856)  

 

Badwill drabbar bara produkten med det varumärket, andra konkurrerande produkter av annat 

märke drabbas inte. Risken är stor att de föredrar ett annat varumärke framför varumärket som 

de tidigare fått dåliga erfarenheter av. (Badwill, 2003, sid. 1846) Om ett varumärke drabbas 

av badwill så kan en lösning vara att släppa det gamla varumärket och skapa ett nytt 

varumärke. (Badwill, 2003, sid. 1846) Nu är det inte helt riskfritt att skapa ett nytt varumärke. 

Tvärtom skapar det nya kostnader. Kostnaden med att välja ett nytt namn är det som först 

kommer på tal, men implementering och reklam kostar också pengar under en 

introduktionsfas. Men det finns andra kostnader som inte är lika uppenbara. Registrering av 



MÄLARDALENS HÖGSKOLA Kandidatuppsats   

HST 2010-01-22    

11 

 

ett varumärke (trademark) och reklamtryck på brevpapper mm måste också tas med i 

beräkningen. Kostnaderna varierar på grund av storleken på företaget samt behovet av diverse 

materiel. För ett litet företag med litet reklambehov så kan kostnaden vara minimal. Men för 

ett företag som måste synas med en stor organisation så kan kostnaden vara mycket större än 

många föreställer sig. (Badwill, 2003, sid. 1846) Men företaget riskerar även att tappa den 

lilla goodwill och de trogna kunder de har vid ett namnbyte. Gamla kunder kan också få reda 

på namnbytet och för över den badwill som det gamla namnet hade till det nya varumärket. På 

så sätt får namnbytet ingen effekt. (Badwill, 2003, sid. 1858)   

Många förväntar sig att företag med ett bra rykte kommer att ha flera kunder än ett företag 

med dåligt rykte. Detta är inte helt säkert. Konsumenter väljer inte produkt enbart för hur de 

uppfattar företaget. De kan till och med vara omedvetna om att företaget har ett dåligt rykte. 

(Castaldo, 2008, sid. 1) Flera företag arbetar idag med att försöka att differentiera sig med 

hjälp av socialt ansvar och profilering av varumärket. (Castaldo, 2008, sid. 2)  

Genom att arbeta med dessa frågor så försäkrar sig företagen mot att de skall drabbas av ett 

dåligt rykte. Trots detta visar studier att vissa företag verkar klara sig bra trots att de har ett 

dåligt rykte, kunderna kan värdera ett starkt varumärke högre än den badwill företaget 

förknippas med.  Speciella egenskaper på produkten kan också få kunden att välja ett företag 

med dåligt rykte och anser att det är upp till företaget att producera produkter på ett etiskt sätt. 

Men det finns också flera studier som visar att kunder är villiga att betala högre priser för 

produkter från ett företag med bra rykte. (Castaldo, 2008, sid. 3)  

 

Flera stora företag har lyckats att profilera sig med hjälp av socialt ansvar. Det är svårt för 

konkurrenter med ett dåligt rykte att upprepa samma sak. (Castaldo, 2008, sid. 4) 

Flera företag har känt av ett ökat tryck att ta ett större socialt ansvar för att inte få ett dåligt 

rykte. Till viss del är det juridiska påtryckningar som miljölagstiftning men det är inte alltid 

tillräckligt att bara följa lagen. (Jenkins, 2009, sid. 21) Socialt ansvar handlar om att 

producera varor samtidigt som det har en positiv inverkan på samhället. Tidigare har man trott 

att det bara är stora företag med stora resurser som kan arbeta med detta. Stora företag har 

klara företagsstrukturer och specialiserad personal. (Jenkins, 2009, sid. 22)  

På mindre företag är det vanligt att företagsledaren/ägaren har flera arbetsuppgifter. Den stora 

arbetsbördan gör att de inte har så lång framförhållning och arbete med socialt ansvar kan 

vara svårt. Men små företag är mycket flexibla och kan snabbt ställa om arbetet efter 

omständigheterna. Ett sätt att förbättra arbetet med socialt ansvar är att en ur personalen eller 

ett team får ansvara för etiska frågor så att företaget kan undvika att få dåligt rykte. Dessa 

personer skall sedan filtrera ner arbetet till den övriga personalen. (Jenkins, 2009, sid. 23) 

Arbetet med att förebygga risker har visat sig vara lönsamt för företag. (Jenkins, 2009, sid. 

24) Det leder ofta till mindre personalomsättning, nöjdare kunder och minskar risken att bli 

stämd. (Jenkins, 2009, sid. 28) 

 

Det finns fyra regler att följa för att arbeta förebyggande med risker och för att behålla ett gott 

rykte: 

 

 Legala: följ lagar och förordningar.  

 Etiska: följ de riktlinjer som intressenterna kräver 

 Ekonomiska: maximera aktieägarnas utdelning 

 Filantropisk: ge tillbaka till samhället   

 

(Jenkins, 2009, sid. 28) 
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3.4 IT-risker 

 

Alla företag förlitar sig idag på IT-teknologi för att kunna göra affärer och producera 

effektivare och bättre. Denna teknologi används även till att minska riskerna på andra 

områden. (Bahin, 2006, sid. 60) 

IT-säkerhet blir därför allt viktigare. Sociala nätverk och cloud computing (applikationer som 

finns på nätet och inte i användarens dator) gör säkerhetsrisker allt högre. Insiderhot mot 

företagens data är ett annat starkt växande hot. (Messmer, 2009, sid. 18) 

Säkerhetsexperter varnar för att insiderhoten är som störst när företaget genomför massiva 

uppsägningar. Det är mycket troligt att missnöjda personer hämnas på företaget genom att 

stjäla information eller att sabotera datasystem. Insiderhoten är numera större än hoten från 

hackers. Statistik från FBI visar att 70 % av attackerna kommer från en person inom företaget. 

(Patel, 2009, sid. 8) En undersökning på Unity Solutions av företagsledare och IT-chefer 

visade att 43 % hade varit med om någon typ av bedrägeri och de ansåg att 22 % berodde på 

missnöjda anställda. På företaget hade de räknat ut att 3/4 delar av personalen var tekniskt 

kapabla till att utföra liknande sabotage. (Patel, 2009, sid. 9) 

I en enkät från Ponemon Institute med 945 respondenter så hade 59 % stulit företagsdata och 

67 % hade tagit med sig företagsdata från sin tidigare arbetsgivare för att göra sig mer 

attraktiva för nya arbetsgivare. (Messmer, 2009, sid. 18) 

 

För att skydda kunder och data från risker så måste företaget införa säkerhetsrutiner och 

implementera teknik för att försäkra sig om att inte data hamnar i fel händer. Att utveckla och 

uppdatera en säkerhetspolicy är något som ofta förbises men de är ett viktigt steg för att 

minska riskerna. (Patel, 2009, sid. 9)  

 

Företagsspionerier ökar alltmer. Det som spionerna vill komma åt är personalens inloggnings 

konton. Med hjälp av dessa konton kan spionen komma åt hemlig data. Det enda sättet att 

motverka detta spioneri är att "känna" de anställda och veta vilka sysslor de har. Detta kan 

göras med hjälp av mjukvara som håller reda på vilka befogenheter och vilka arbetsuppgifter 

arbetaren har. Visar det sig att arbetaren försöker komma åt information som den inte har 

behörighet till så varnar och spärrar programmet. (Westerman, 2007, sid. 9) 

Frågan som uppstår är; blir företagen tvungna att spionera på arbetarna och hur långt kan de i 

så fall gå? Många är överens om att de inte vill ha ett system där cheferna övervakar varje 

steg personalen tar. Men det kan behövas ett system för att ge personen begränsade 

befogenheter och att övervaka så att befogenheterna inte överträds. Ett network-access control 

program kan utföra bevakningen och tilldelningen av konton.  Ett annat problem är att 

personalen glömmer eller tappar bort känslig data i datorer eller annan datalagring. För att 

förhindra spridningen av känsligt material så kan företaget installera ett deployed data-leak 

prevention program. Programmet går igenom och skannar av all data i personalens datorer. 

Upptäcks något hemligt så raderas det eller flyttas till en säker lagringsplats. Problemet med 

deployed data-leak prevention program är att de inkräktar på den personliga integriteten. Men 

de är mycket effektiva på att begränsa spridningen av känslig information. I vissa fall så kan 

en sådan lösning vara enda svaret eftersom känslig data kan innehålla personuppgifter eller 

annan hemlig information. Kryptering av hårddiskar är ett annat sätt att skydda data från att 

komma i främmande händer.  

 

USB-minnen har visat sig vara ett stort hot mot företagets säkerhet. De har låg säkerhet och 

kan föra in spionprogram i företagets datanät och föra ut hemlig data. Dessutom så går de inte 
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att spåra i företagets datasystem, så intrång med hjälp av USB-minnen upptäcks sällan.   

Många organisationer har därför förbjudit dem i deras IT-säkerhetspolicy. Vissa företag 

utfärdar böter om minnena försvinner för att ytterligare visa hur allvarligt de ser på detta. 

(Westerman, 2007, sid. 9) Helt klart behövs övervakning av data och problemet kommer 

troligen att växa i och med att allt fler väljer att arbeta hemifrån. (Messmer, 2009, sid. 18)  

Dataövervakningssystemen kan automatiseras till en viss del. Skapandet av användarprofiler 

och konton kan genereras automatiskt. Men det krävs människor för att bedöma hur allvarlig 

en företeelse är. (Messmer, 2009, sid. 19)  

 

Det finns vissa varningstecken som kan avslöja ett insiderhot. 

 

 Personen bryter ständigt mot säkerhetspolicyn. 

 Personen arbetar på udda tider. 

 Personen försöker att komma åt data som den inte är behörig till. 

 Personen tar ut stora mängder data eller skickar data till sig själv. 

 Personen är ständigt i bråk med sina chefer. 

 Plötslig hög frånvaro från arbetet. 

 Kraftiga humörsvängningar.  

 Personen lever över sina tillgångar. 

 Personliga problem. 

 

(Patel, 2009, sid. 9) 

 

IT-risker måste arbetas med i förebyggande syfte. Anledningen är att det går mycket snabbt 

att stjäla data och lika snabbt att sopa igen spåren efteråt. Det krävs också att 

företagsledningen tar IT-risker på allvar och att de förstår vilka konsekvenser förluster av data 

kan ge. (Westerman, G, 2007, sid. 9) Det krävs också att företagsledningen förstår tekniken 

och riskerna med de nya teknologierna. Men om företaget skapar ett IT-säkerhetsteam så kan 

de ta över en del av ansvaret. (Bahin, C, 2006, sid. 61) 

 

3.5 Finansiella bedrägerier 

 

Vissa finansiella handlingar eller försummelser, som medvetet görs för att gömma eller 

förvanska ett företags verkliga finansiella resultat eller det finansiella tillståndet, är bedrägeri. 

I kategorin räknas felaktig tillämpning av redovisningsprinciper eller medvetna, felaktiga 

redovisningar. (Schilit, (2002), sid. 24) Även brott mot miljöskyddslagen kan anses som 

finansiella brott. Finansiella brott begås av flera kategorier såsom delägare, anställda, 

borgenärer, kunder, konkurrenter och företaget med flera. (Magnusson & Sigbladh, 2001, sid. 

20-21) Alla fel är inte olagliga, kreativa handlingar inom ramarna är tillåtna. Bedömningar får 

göras ifrån fall till fall. Den avgörande faktorn om handlingen är bedrägeri eller fel, beror på 

om den är medveten eller omedveten. I undersökningar och diskussioner bör kontrollanterna 

ha en professionell attityd, präglad av skepticism. (Sexton, 2009, sid. 60)  

 

Varför finns finansiellt bedrägeri? Det kan vara lönsamt, lätt och liten risk för att bli upptäckt.  

Många undersökningar visar att finansiella bedrägerier är en av de största riskerna. (DeMarco, 

2009, sid. 32)(McAfee, 2009, sid. 20) IT-boomen har gjort det lönsamt att begå bedrägerier 

via datasystemen. Speciellt används identitetsstölder, utnyttjande av ovan personal, som 

dessutom kan vara överansträngda. Kriminella utvecklar hela tiden nya metoder som blir 
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alltmer sofistikerade. Tyvärr står företagen ganska ensamma, när det gäller att planera sin 

strategi emot finansiellt bedrägeri. (Campbell, 2009, sid. 21) Främst är det företagets 

intressenter som kan hindra (avskräcka) eller bestraffa, omfattande bedrägerier. Den praktiska 

bestraffningen sker genom att vidta rättsliga åtgärder. Men säkerhetsansvariga måste också 

utveckla sin teknik och personal för att förhindra bedrägeribrotten. Bäst gör företagen om man 

tränar sin personal och utvecklar sin teknologi samtidigt. (Oehlsen, 2009, sid. 14)  

 

Men även inom företaget kan oegentligheter förekomma. Generellt kan man urskilja två sätt 

att dölja sitt företags verkliga finansiella tillstånd. Det ena är att öka resultatet under en viss 

period, genom att öka intäkter eller genom att minska kostnader. Det andra sättet är att minska 

intäkterna under en viss period, genom att minska resultatet under perioden eller att öka 

kostnaderna. Indelningen kan också göras i formella brister i räkenskaperna, och materiella 

brister. I formella brister kan bokföringen saknas, helt eller delvis. Gör det omöjligt att exakt 

beräkna belopp som undandragits beskattning. I materiella brister går det däremot att 

uppskatta eller ange de beloppen. Däremot kan de materiella objekten vara förlorade. 

(Magnusson & Sigbladh, 2001, sid. 26-27) Bedrägerierna inom företaget kan främst hindras 

genom en effektivare intern kontroll, kanske inte nödvändigtvis genom ökande resurser. Fler 

anställda och fler system kanske inte löser problemen bättre. Istället kan bättre procedurer, 

kontroller och företagskultur öka säkerheten. Integritetskulturen måste utvecklas, personalen 

måste känna sig delaktig och ha ett förtroende för personalpolicyn. På så vis känner 

personalen att bedrägerier inte är acceptabelt och att möjligheterna reduceras avsevärt. 

(Sexton, 2009, sid. 60) 

 

En kartläggning av faktorer och orsaker till bedrägerier, på ett mer systematiskt vis, visar ett 

tredelat samband. Den första delen i den onda bedrägeritriangeln, är ekonomisk press. 

Nedskärningar, tillfälligt anställda och prestationsångest i en konkurrerande miljö skapar 

obehagliga element för ledning och personal. Personalen tvingas prestera, annars kan man 

förlora jobbet. Personalens privata problem blir en allt större risk, skulder och inteckningar 

ökar. Företagens kreditbehov ökar och de finansiella utmaningarna blir allt större. Därför 

finns det risk att företaget kan dras in i en farlig cirkel. Den andra delen kan karaktäriseras 

som rätt omständigheter och passande miljö för bedrägerier. Många finansiella branscher 

finns i miljöer med högre ersättningar, starka (statliga) finansiärer och skatteindrivare. Tredje 

delen handlar om ett slags revanschbegär i ett tufft, ekonomiskt klimat. Affärerna har skapat 

orättvisa förhållanden och egna psykologiska regler skapas. Eftersom andra begår vissa 

handlingar, så har man rätt att göra likadant. Kanske beror alltsammans på missförstånd 

mellan företaget och sina aktieägare i målsättningsfrågor 

En viktig komponent i alla bedrägerifaktorer är kompensationssystems utformning. Företagets 

organisationskultur påverkas av systemets uppbyggnad. Vill man ändra företags miljö så bör 

man se över betalningssystemen. Företagsprogram bör designas 

så att felaktiga handlingar förebyggs, upptäckts och rapporteras. Individen måste känna sig 

trygg i organisationen i fråga om problem som upptäckts och ifrågasätts. Mellannivåernas 

chefer har nyckelroller, när det gäller den interna kontrollen och dess systematiska 

uppbyggnad. Anställda måste känna förtroende för mellancheferna i integritetsfrågor. För en 

organisation finns inget värre än dålig policy, och ramar, för rapportering. (DeMarco, 2009, 

sid. 32-37) 
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3.6 Personalrisker 

 

Ett företag är beroende av ägarens och medarbetarnas personliga insatser. Arbetarnas 

betydelse är speciellt påverkbar för små företag och därför kan de anställda vara en risk som 

påverkar hela företaget. En personalrisk är en risk som utgörs av personerna inblandade i ett 

företag som antingen påverkar företaget på ett positivt eller ett negativt sätt. Intrycket kan 

förekomma av inre egenskaper dvs. inom företaget eller av yttre omständigheter dvs. utanför 

företaget.  

 

Personalrisker kan förekomma inom alla företag och en av förklaringarna till varför 

personalrisker förekommer är bl.a. fysisk och psykisk ohälsa som i sin tur leder till 

sjukfrånvaro (Rostila, 2004 sid. 182-185). Den höga sjukfrånvaron har sjunkit i riket på 

senare år. Enligt Sveriges kommuner och landsting har ohälsotalet i augusti 2009 minskat i 

riket till 33,6 dagar per individ i genomsnitt, det är en minskning med 7,8 % jämfört med 

samma period 2008. (Sveriges Kommuner och Landsting)  

 

Det är arbetsgivarens skyldighet att ge rehabiliteringsunderlag för de långtidssjukskrivna. Idag 

är de flesta företag anslutna till någon företagshälsovård. Företagshälsovården medverkar idag 

i 36 % av de långtidssjukskrivna. Rehabiliteringstiden minskar om företagshälsovården är 

medverkande. Efterfrågan på företagshälsovård har ökat från företagare. (Statskontoret) 

 

Studier visar på att anställda med mer muskelkrävande arbetsuppgifter har besvär i axlar, 

nacke och rygg.  Dessa anställda känner lågt socialt stöd och de sjukskriver sig mer än andra. 

Om man däremot känner att man har ett bra socialt stöd, får man motsatt effekt.  Den 

psykosociala arbetsmiljön har stor påverkan på hälsan hos anställda och antalet sjukskrivna. 

Sjukskrivningar hos anställda kan bero på en ökad arbetsbörda, t.ex. ökad arbetstid och ökade 

krav på arbetsuppgift. Anställda som ”låses in” i samma arbetsmiljö, riskerar fysisk och 

psykisk ohälsa (Rostila, 2004 sid. 182-185). 

 

En studie som arbetsmiljöverket har gjort visar att den vanligaste orsaken till arbetsskador är 

kroppsrörelse med fysisk överbelastning. (Arbetsmiljöverket) 

Kraven för personalsäkerheten har blivit stora. Efter att företagen har bättre kontroll över 

arbetsskador har det lett till mindre skador på arbetsplatser. För 25 år sedan dog ca: 200 

personer i Sverige årligen av olyckor på arbetet. Samma siffra ligger idag på 50-60 per år. 

Dem som främst ligger under denna riskgrupp är nyanställda och unga män. 

(Arbetsmiljöverket) 

 

Kompetens är en annan risk inom personalrisker. Alla organisationer strävar efter att få 

personal med god kompetens. Kompetensen i en organisation avgör dess framtid och kan 

därför anses som en viktig faktor, för ett positivt utvecklande av en organisation. 

Kompetensen kan höjas genom en kritisk analys av förutsättningar för lärande och 

kompetensutveckling. Det kan vara svårt att avgöra vilka kompetensutvecklande insatser som 

behövs för att verksamheten ska bli konkurrenskraftigt. Kompetensen har visas sig vara ett 

konkurrensmedel mellan olika organisationer, därför är den en viktig resurs. För att utveckla 

kompetensen så måste företaget effektivisera verksamhetsutvecklingen, konkurrenskraften 

och även tillväxten (Döös 2004, sid. 77).  
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För att en organisations ledning inte ska förlora resurser, på grund av risker som till exempel 

låg kompetens bland anställda, måste man fokusera på individerna. Det är ur individen som 

kompetensen utgår, som sedan resulterar i organisationens framgång eller förlust. 

Tillsammans med andra anställda kan man höja sin egen förmåga och hitta lösningar till 

problem som man själv inte kan lösa på egen hand. (Döös 2004 sid. 78).  

 

Kurser medför mycket lite för en positiv kompetensutveckling för personalen på ett företag. 

Det är slöseri med pengar att skicka anställda på kurser och medför förlorad tid både för 

organisationen och för personalen. (Tydén & Winnerstig 2003, sid. 14) Även hög 

arbetsintensitet, som till exempel för långa arbetstider eller tunga arbetsuppgifter, kan 

medföra en stor kostnad. Inte bara för individen utan för organisationen i sin helhet. (Brödner 

& Forslin 2002 sid. 15)  

 

Arbetslagslunch och gemensam morgonsamling, är två exempel på tillfällen där frågor och 

problem kan diskuteras. Vilket är bra för personalens förtroende inför arbetsuppgift. Tanken 

bakom dessa samlingar är att skapa samhörighet, kanske inte så mycket tekniska arbetsfrågor. 

Alla anställda tänker tillsammans och den verkliga händelsemiljön kopplas ihop. Dessa träffar 

är inte slumpmässiga eller fristående utan fungerar som delar i ett organiserat samarbete. 

Resultatet blir erfarenhetsbyte och inlärning.  Det handlar om eftertanke, och bestämma vilka 

arbetsuppgifter som ska delas upp. (Larsson & Löwstedt, 2002, sid. 78-79) 

 

I en fungerande relation mellan anställda, där arbetsuppgifterna är väl fördelade, vet 

medarbetarna var kompetensen finns. Det som utgör en välfungerande organisation är; 

människors vilja, kunnande, engagemang, kompetens, känslor och förmågor. Kvalitén utgår 

ifrån hur människor klarar att organisera sina arbetsuppgifter och utveckla sin kunskap. 

Kompetensen ligger i relationer, språk, arbetssätt och värderingar som växer mellan 

medarbetarna under arbetets gång. Utan detaljerade regler eller med dåliga chefer, ska 

kompetensen kunna användas i arbetet. (Döös, 2004 sid. 90-91) 

 

Det är många företag som använder sig av effektivt utbildningsprojekt som är en 

internutbildningskurs för att sprida information och kunskap till både personal och kunder. Att 

utbilda personal och kunder är svårt inom alla branscher. Studier visar att hjälpa till att utbilda 

personal och kunder har visat sig framgångsrikt och använts av många företag inom olika 

branscher. Detta utbildningsprojekt innehåller fem olika behov och dessa behov är: kunskap 

om arbete, kunskap om ansvar, färdighet i att undervisa, färdighet i att förbättra tekniken, och 

färdighet i styrande (Moser, 2009, s.72)  

 

Traineeprogram är en annan utbildningsform som har visat sig ha en positiv utveckling bland 

många företag. En utvärdering som Linköpings kommun har gjort visar, att de deltagande 

(anställda och företag) har en positiv syn på programmet. Nästan samtliga är överens om att 

programmet är bra och behövs i framtiden. (Linköpings kommun) 13000 studenter som 

deltagit i en undersökning som Karriärindex gjort, visade att 4 av 5 studenter var positiva till 

ett traineeprogram och ville börja sin karriär med ett sådant program. (Karriärindex) 

 

3.7 Sammanfattning av riskerna 

 

 Den viktigaste kreditrisken handlar om betalningsinställelse. Kreditgivarna försöker 

skydda sig mot betalningsinställelse genom formella säkerheter. Pantbrev, remburs, 
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garantier och förskottsbetalning är några exempel på mindre företags skydd mot 

inställelse.  

 

 Olika handelsrisker regleras via juridiska avtal mellan parterna. Ett bra avtal 

minimerar handelsriskerna. Vad som är ett bra avtal kan variera från fall till fall. 

Viktigast är i alla fall att man är tydlig i sina avtal.  

 

 Badwill drabbar företagets varumärke och ofta är varumärket företagsnamnet. Företag 

som inte bryr sig om sitt rykte och handlar oetiskt och inte tar sitt sociala ansvar 

kommer att få ett dåligt rykte. Ifall badwill drabbar företagets varumärke så kan det bli 

kostsamt att bygga upp ett nytt varumärke. Riskerna ökar med varumärkets storlek. 

  

 IT-säkerhet blir allt viktigare i dagens moderna teknologiska värld. Insiderbrott är den 

största risken. För att viktig företagsdata inte kommer i orätta händer måste företagen 

agera med förebyggande åtgärder som IT-rutiner och teknikskydd.  

 

 Medvetna olagliga handlingar både materiella eller formella, räknas som finansiellt 

bedrägeri. Bedrägerier tillhör företagens främsta risker, mycket beroende på IT-

boomen. Det kan vara svårt att upptäcka finansiella brottshandlingar och brotten kan 

vara lätta att utföra. Man kan motverka riskerna genom att ha välfungerande rutiner 

och god intern kontroll. 

 

 Personalrisker finns i alla företag och främst i form av bristen av kompetens hos de 

anställda. Viktigt är att det finns anställda med de rätta kvalifikationerna och 

utbildning. Företaget bör skapa rätt miljö för sin personal. Därför att företagets resultat 

påverkas positivt därigenom. Om personalens hälsa förbättras, så blir även företaget 

bättre.  

 

3.8 Teoretisk riskanalys modell 

 

Riskanalysen hjälper företaget att förstå risker och handla rätt. Företaget strävar efter att 

minimera kostnader samt lindra skadeverkningar av olika risker. En framgångsrik 

kartläggning förbättrar företagets resultat.  

 

Inom företagsekonomin standarddefinieras risk som sannolika kombinationer av händelser 

(förändringar) och dess konsekvenser. Händelsernas (exempelvis modernare IT-varor) 

konsekvenser kan både resultera i positiva och negativa resultat för företaget. De positiva 

resultaten skapar möjligheter för företagen. De negativa resultaten skapar hotbilder för 

företaget. Händelserna kan karaktäriseras som förändringar i företagets aktuella situation.  

Förändringarna leder till en realisering av de olika riskerna, dock är inte själva händelsen i sig 

en risk. Förr eller senare kommer förändringarna påverka företagets ekonomiska ställning. 

 

Arbetet med att förebygga risker bildar ett koncept, ett riskskydd. Hela den systematiska 

processen (kartläggningen av riskerna) sammanfattar riskhanteringen. En riskfaktor (till 

exempel produktens årsmodell), är en faktor som potentiellt kan påverka hela organisationen. 

Alla organisationens fastställda riskfaktorer kan tillsammans bilda en risktaxering. Mycket 

handlar om i taxeringen, att uppskatta ett gynnsamt läge (lägre risk) för till exempel införande 

av ett nytt varumärke (implementering). Risken blir lägre om produkten, helt enkelt, är 

modernare och bättre än föregående årsmodell. Utifrån en beräknad tidpunkt för 
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implementeringen kan risken uppskattas, och dess faktorer till en risknivå. Olika faktorer i 

omvärlden (till exempel konkurrenters nya varumärken) skapar naturligtvis olika risknivåer. 

Det är upp till företaget att bestämma tidpunkt för handlingen, beroende på bland annat 

risknivån. Naturligtvis är det möjligt att koppla samman flera riskreducerande faktorer och 

åtgärder. Helst ett paket riskreducerande åtgärder. (Strong, Paasi, Zhou, Luoma, 2003, s 2)   

 

Vår förenklade modell består av fem faser: visar dock en mer övergripande riskhantering. 

Modellen är bearbetad från Strong, Paasi, Zhou, Luomas systematiska riskhanteringsmodell 

för innovativa företag. Vi bortser från den matematiska risktaxeringen och risknivån. 

Dessutom innehåller den systematiska riskhanteringsmodellen också färre steg och är mer 

koncentrerad. Vår modell belyser tydligare fem olika steg, som företagets riskhantering 

befinner sig i.  

 

 

 

 

                                                    

 

                                            

 

                               

 

 

               

 

                                          

                 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

            Figur 1: Riskhanteringsmodell (Egen bearbetning)         

            Källa: Strong, Paasi, Zhou, Louma, 2009, s. 4  
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 Identifiering av risker 
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          Steg 4                  
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Riskhanteringen inleds med en identifiering av risker (Steg 1). Företagets mål och 

avgränsningar med riskhanteringen analyseras. Alla risker och riskeffekter har inte alltid 

samma negativa effekter. En ranking kan vara lämpligt. Därefter bör företaget välja 

hanteringsmetod (Steg 2). Ska risken överlåtas, till exempel till ett finansbolag eller kan 

risken helt undvikas? Företaget kan tvingas acceptera risken. Den vanligaste metoden inom 

riskhantering är förebyggande åtgärder. Efter en grundlig värdering och selektering av metod, 

bör företaget planera för ett genomförande av riskreducerande åtgärder (implementering (Steg 

3).  

 

Ofta är grundproblemet hur företaget ska välja väg framöver. En beslutspunkt (till exempel 

vid en implementeringsfas), är oundviklig. Ska företaget gå vidare i den aktuella linjen eller 

välja en annan potentiell väg. Ytterligare möjligheter finns att avsluta eller att stoppa 

processen. Ett tredje sätt är ett temporärt uppehåll, för att invänta ett bättre tillfälle att fortsätta 

processen. Svårigheten ligger inte i att stoppa processen, utan problemet är att inse tidpunkten 

för en lyckad fortsättning. Helst bör företaget lista framtida möjligheter. På så vis är man 

bättre rustade, både tidsmässigt och aktionsmässigt. (Strong, Paasi, Zhou, Luoma, 2003, s 3)  

Efter att en beslutspunkt har inträffat kan riskreducerande åtgärder vara redo att införas. Helst 

ett komplett paket för att minska de negativa skadeverkningarna effektivast. (Strong, Paasi, 

Zhou, Luoma, 2003, s. 4)  

 

Processen går sedan vidare med en uppföljning av händelseförlopp (Steg 4), efter 

implementeringen. Det är då möjligt att korrigera åtgärder och få ett bättre resultat. Till sist 

når man en utvärdering i flera stadier (Steg 5). Erfarenheterna kartläggs och återförs till början 

av riskhanteringsprocessen (från Steg 5- till Steg 1). Uppföljning och korrigeringar (feedback) 

är en viktigt i riskhanteringen. Ett riskreducerande kretslopp bildas.  

 

Det finns flera fördelar i riskprocessen för ett litet företag. Mindre företag är ofta innovativa. 

Ägaren/ledaren arbetar nära personalen och har lätt att förmedla vad företaget skall stå för. 

Mindre företag får en snabbare feedback på en implementerad åtgärd. (Jenkins, 2009, sid. 29) 
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4 Empiri 
 

Kapitlet inleds med en kort presentation av alla respondenter. Därefter har respondenternas 

intervjuer återgivits.   

4.1 Företagspresentation  

 

Företag A, är en leverantör av nyckelämnen, maskiner och tillbehör för nyckeltillverkning. 

 

NIKE HYDRAULICS AB är moderbolaget i en koncern med helägda dotterbolagen NIKE 

HYDRAULICS Inc., USA och NIKE POWER EQUIPMENT Ltd., England. Moderbolaget 

NIKE HYDRAULICS AB ägs till 100% av Nike  Industrier AB som i sin tur ägs av sju olika 

privatpersoner. NIKE HYDRAULICS AB, med huvudkontor i Eskilstuna, bedriver 

verksamhet inom området högtryckshydraulik. Företaget utvecklar, tillverkar och 

marknadsför produkter för fordons-, industri- och räddningsbranschen. Nike har 90 anställda 

och omsätter ca 150 MSEK. Nike levererar bland annat hydrauliska domkrafter och 

handverktyg till fordonsindustrin, och har varit leverantör till Volvo sedan 1920-talet. NIKE 

HYDRAULICS AB har erhållit den prestigefyllda utmärkelsen ”Volvo Supplier Award 2007” 

som en av Volvo 3P:s bästa leverantörer i världen under år 2007. Ett erkännande för global 

närvaro i termer av kvalitet, leveranssäkerhet och goda relationer. 

 

Eskilstuna Elektronikpartner AB (EEPAB) arbetar med konstruktion och legotillverkning 

inom elektronikbranschen. Företaget har 37 anställda men expanderar. Företaget grundades 

1991 och arbetar mest med inbyggda system åt bland annat fordonsindustrin. 

Företagets Affärsidé är att erbjuda den bästa kompetensen inom elektronik till industri 

företag. 

Eskilstuna Elektronikpartner AB arbetar tillsammans med sina kunder för att lösa deras 

elektronik behov och montering av elektronikprodukterna.  

Eskilstuna Elektronikpartner AB har flera toppmoderna lösningar som framkommit igenom 

att ständigt bevaka utvecklingen på elektronikområdet och arbeta med att höja sin 

spetskompetens tillsammans med högskolor och teknikcollege. 

Företagets omsättning har ökat för varje år sedan 2002. 

4.2 Finansiella risker  

4.2.1 Företag A 

 

Företag A har väl fungerande kravrutiner för kundfakturor. Kunderna har 30 dagars 

betalningstid och därefter skickas en påminnelse, där man har 7 dagars respit. Därefter skickas 

fakturan till inkasso. Företag A har ett litet värde på sina kundförluster. Man har god kontakt 

med sina kunder och i regel inga betalningsproblem, berättar ekonomichefen. Dock har man 

ett externt upplysningssystem för sina kunder via Businesscheck. Varje kund kontrolleras 

noggrant. Branschen har en begränsad omfattning, så kunder som missköter sig kan lätt listas 

i interna rapporteringssystem.  

 

Kundrelationerna präglas dock av långvarig handel och inkörda rutiner. Riskkunder kan 

hindras från köp, men först efter en dialog utifall man kan lösa gemensamma problem 
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tillsammans. Fortsätter tvisten får man gå den juridiska vägen. Företagets fältsäljare har en 

nyckelroll i kunddialogen. Företaget betonar att man verkligen betraktar kundföretagen som 

”sina kunder”.  

 

Branschen har en liten utvecklingspotential, på grund av sin begränsning. Företaget A har sin 

egen nisch. Kunderna är var och en inte så stora, utan relativt många. Krånglar en kund med 

betalningen, så blir totaleffekten nästan noll. Risken blir låg och utspridd, dessutom försvinner 

konkursmässiga kunder från den lilla marknaden.  

 

Riskmedvetandet har ökat dramatiskt de senaste åren, i takt med sämre tider. 

Försäljningschefen berättar, att man tidigare mer sköt från höften i ren cowboy stil, medans 

numera är allting mer ordnat i interna rutiner. I sin relativt begränsade kundkrets har man 

märkt en markant skillnad i kunders betalningsproblem jämfört tio år tillbaka i tiden, en 

nedgång med 50 %. Leverantörerna finns företrädesvis i utlandet och produkterna är 

kvalitetsinriktade. Alla inköp kontrolleras och attesteras i en vanlig process, alltifrån inköpare 

till ekonomichef-VD. Företagets A:s VD har ett stort ansvar och inflytande i den interna 

kontrollen. Alla inköp kontrolleras och godkänns av honom. 

 

Företag A har även leasingverksamhet av maskiner, i liten omfattning. Företaget agerar 

mellanhand mellan kunden och ett finansieringsbolag. Kunden kan hyra maskinen av 

företaget, genom ett leasingavtal. Risken minskar för alla parter genom riskspridning. 

 

I sin utrikeshandel har företaget A märkt att växelkursproblematiken inte får så stora 

ekonomiska effekter, eftersom de kan handla i kronor till fast kurs med leverantören. På detta 

sätt undviker företaget eventuella valutaförluster, den risken får leverantören ta. Företaget har 

tidigare prövat att inhandla dollar till en förmånligare kurs för att försöka göra en valutavinst. 

Kurssäkringen fick inga större utslag och är inte längre aktuellt eftersom det var svårt att göra 

vinst på valutahandeln. Dessutom anser man sig inte har tid, resurser eller valutakunskaper för 

att göra större vinst på valutahandeln. 

4.2.2 NIKE HYDRAULICS AB 

 

Nike har verksamhet i en rad länder. Nike finns representerad genom ett 70-tal återförsäljare 

runt om i världen som marknadsför och distribuerar deras produkter.  Desto längre avstånd 

från Sverige och om kunden inte är återförsäljare, desto strängare regler för kreditgivning. 

Man använder sig då av remburser och förskottsbetalning. 

 

Men finns återförsäljare i landet, flyttas kundrisken då över till dem. För Nike:s del blir då 

risken betydligt komfortablare, bara till återförsäljarledet. Det mesta av handeln sker inom 

Europa, där man ofta har ett etablerat samarbete sedan många år. I Sverige kan kundernas 

kreditbevakning utföras mera översiktligt via årsredovisningar och allabolag.se i ett första 

skede. Det är också vanligt att man använder sig av kreditupplysningar, via företag som 

Business Check, Soliditet och UC. Nike föredrar bra företag och uppskattar god 

betalningsmoral, berättar Bengt Lund, Nike:s ekonomichef. 

 

Ofta har man samma återkommande affärer, ingångna sedan tidigare. Via kundreskontran kan 

Nike kontrollera kreditbelopp (max) och kredittider. Man har normala betalningsrutiner, med 

inledande betalningspåminnelser och sedan förs en vidare dialog med kunden.  
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Marknadsfolket har då en nyckelroll i att lösa betalningsproblem. Om man inte kan komma 

överens, väntar inkasso och eventuellt juridiska lösningar. Något som handelsparterna vill 

helst undvika. Vinsterna ”äts” ju då mer eller upp av juristerna. Likaså, anser ekonomichefen, 

att factoring är en för dyr affär. Risken kvarstår dessutom hos säljföretaget (Nike) Oberoende 

av vem som driver in fakturorna.  

 

Nike har ingen klart utarbetad kreditpolicy inom företaget, utan man använder sig av 

kundstocken. Marknadsavdelningen är huvudansvarig i kundfrågor och tillsammans med 

ekonomiavdelningen sköts kredithanteringen. I kredithanteringen ingår betalningsproblem 

som ej blivit lösta. Det handlar om konstaterade kundförluster, ofta gamla utlandsaffärer som 

har sköts på ett klumpigt vis. Beloppsstorleken kan vara totalt ca 100 000 kr om året, inga 

större summor i sammanhanget.  

 

Företaget har inga planer på att förändra och införa hårdare tag. I stället är man mån om att 

hålla ungefär samma nivå i framtiden. Liknande nivåer har gällt tidigare i Nike:s verksamhet, 

inga konkreta målsättningar finns. Man karaktäriserar betalningsinställelse som den vanligaste 

kreditrisken, men kostnaden är inte så betungande för företaget. När det gäller ränta är Nike 

mån om att inte binda ränta, utan man vill ha en rörlig ränta, avslöjar ekonomichefen. 

Terminsavtal är vanligt när det gäller valutakursen i återförsäljaravtalen. 

4.2.3 Eskilstuna Elektronikpartner AB 

 

EEPAB använder credit safe, en internetsida som listar företag och deras kreditvärdighet för 

att se kundernas betalningsförmåga. Men de har också en kreditförsäkring åt kunderna. Ett 

försäkringsbolag försäkrar transaktionen så att utebliven betalning försäkras för EEPAB. Men 

det kommer till ett pris, en viss procent av transaktionskostnaden går till försäkringsbolaget 

och det finns även en limit som begränsar hur stor transaktion som får göras med ett visst 

bolag. Denna limit baseras på företagets betalningsförmåga i dagsläget och i framtiden. 

EEPAB tycker ett det är värt kostnaden då att på vissa order kan betalningen dröja 120 dagar 

och det är svårt att värdera ett företags betalningsförmåga under en så lång tid. 

 

EEPAB köper de flesta artiklar på faktura. Det minskar de risker som förskottsbetalning kan 

ge. Men om EEPAB måste göra en förskottsbetalning så kan de teckna en försäkring på 

beloppet så att de inte riskerar att förlora betalningen vid en konkurs hos leverantören. Det 

görs bara på stora order. 

4.3 Juridiska risker 

4.3.1 Företag A 

 

Företag A har en del internationella kontakter i USA, Tyskland och Italien. Dock har man 

inga skrivna handelsavtal. Försäljningschefen menar att handeln inte kan förbättras med 

skrivna avtal, då man inte upplever några större problem. Utrikeshandeln är enbart inriktad på 

import, försäljningen koncentreras till den svenska marknaden. De utländska leverantörerna är 

dessutom världsledande inom sina nischer. På den svenska marknaden satsar företaget på 

kvalité och likartade avtal med sina kunder. På så vis får kunderna rättvisa avtal och risken för 

plötsliga avhopp reduceras. Risken för minskad försäljning och ekonomiska bekymmer 

minimeras.  
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4.3.2 NIKE HYDRAULICS AB 

 

Nike har många komplicerade återförsäljaravtal. Jurister är ett måste vid tecknande av 

återförsäljaravtal både i Sverige och i utlandet. Avtalen kan brytas, men det är inte vanligt att 

göra så, utan de behåller samma återförsäljare och etablerar ett långvarigt samarbete. Den 

enda faktorn som kan påverka fortsatt samarbete är lönsamheten. Men det sker sällan 

brytningar. Juridiska felaktigheter är icke förekommande, eftersom man är så noggranna i det 

skriftliga avtalet med kunden. I avtalet är produktansvaret det som prioriteras högst. Nike är 

dessutom försäkrad mot felaktiga produkter och är ansvarsfria. Försäkringsbolaget får stå för 

kostnaden. Nike anser att ingen juridisk skillnad kan förutspås i framtiden. 

4.3.3 Eskilstuna Elektronikpartner AB 

 

EEPAB arbetar efter branschvillkor, det skall vara samma villkor för alla aktörer. Därför 

skriver företaget avtal med kunderna. Dessa avtal har utarbetats av en jurist och 

ekonomikonsult. Skulle det ändå komma till en tvist så har EEPAB en försäkring som täcker 

risken.  

4.4 Badwill/Dåligt rykte 

4.4.1 Företag A 

 

Företag A har inga egna varumärken mer än företagsnamnet. Men de har som ambition att 

hålla sig med de bästa varumärkena på marknaden inom företagsområdet. De menar att 

ledande företag är mer angelägna om att ha ett gott rykte och arbetar aktivt för att inte drabbas 

av badwill. Små företag lever inte upp till deras krav i samma omfattning.  På så sätt drar 

företag A nytta av det arbete som deras leverantörer åstadkommer. Men företag A ger även 

tillbaka till samhället med välgörenhet. Företagsledaren sponsrar flera olika organisationer.  

4.4.2 NIKE HYDRAULICS AB 

 

Nike har för små produkter och ett grundmurat rykte. Man anser att risken är liten att drabbas 

av badwill. Nike har många inarbetade produkter och ett stort kundunderlag, via ett 

agentsystem. Över tid kan bristande kvalitet samt försenade och uteblivna leveranser rubba 

det rykte som Nike har idag. Återförsäljare påverkas först, efter ytterligare tid (år?) påverkas 

användare och potentiella kunder. Nike anser inte att man har några större, besvärande 

hemligheter. I stället är man medveten om att kundsystemen kan utvecklas. 

4.4.3 Eskilstuna Elektronikpartner AB 

 

EEPAB anser att ett gott varumärke är angeläget. De menar att nöjda kunder bygger upp 

företagets rykte och varumärket EEPAB och att de leder till att EEPAB rekommenderas till 

andra företag. För att behålla sitt goda rykte så arbetar EEPAB med miljö och kvalitet. 

EEPAB har fått utmärkelser för deras kvalitets och miljöarbete. 

 

EEPAB satsar mycket på utbildning och visningar av företaget för att öka intresset för 

elektronikbranschen. EEPAB har även erfarenhetsutbyte, ex-jobb platser och forskning 

tillsammans med högskolan. 
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EEPAB har bytt varumärke en gång. De tog hjälp av en konsultfirma för att bättre kunna 

profilera sig mera som ett konstruktionsföretag. Resultatet blev ett namn byte från Eskilstuna 

elektronikprodukter till Eskilstuna elektronikpartner samt en ny snyggare logotyp. Kostnaden 

för namnbytet blev 500 000kr en stor summa för ett företag som då hade en omsättning på 20 

000 000kr. Kostnaden bestod av konsultarvode 400 000kr och övriga kostnader relaterat till 

namnbytet 100 000kr. EEPAB är ändå nöjda då det gav företaget en tydligare profil och en 

snyggare logotyp. 

4.5 IT-risker 

4.5.1 Företag A 

 

Företag A har inte drabbats av några IT-risker. I alla fall inte som de är medvetna om. De data 

som finns inom företaget anses som okänslig. Prislistor är öppen information vilket minskar 

risken för datastölder. Företag A anser att inköpspriser lätt går att ta reda på om någon skulle 

vilja det.  De anser att en god relation med leverantörerna avskräcker andra aktörer från att 

försöka ta deras leverantörer med hjälp av att lägga högre bud vid upphandling.  

Men företaget har ändå några riskhanteringssystem. Mot internet anser de sig ha en god 

säkerhet. Inom företaget har de ett datasystem som bygger på inloggnings-ID. Detta system 

ger användaren bara befogenheter över den information som användaren behöver för sitt 

arbete. Andra data förblir oåtkomlig. På detta sätt kan företaget minska skadan som ett 

insiderbrott skulle kunna få. Företaget har en policy mot egen elektroniskutrustning som de 

anställda kan ha med sig hemifrån. Med hjälp av denna policy eliminerar man de risker som 

USB-minnen medför. Företag A tror inte att IT-riskerna kommer att öka i framtiden för dem. 

4.5.2 NIKE HYDRAULICS AB 

 

Nike har inga kända fall av IT-intrång. Man har normala datarutiner. De data som finns inom 

företaget anses okänslig. Prislistor är dock konfidentiella. En konkurrent kan med stor 

sannolikhet komma över en prislista genom en återförsäljare, vilket man måste ha i åtanke vid 

prissättning av produkter. IT-utvecklingen går inte att hejda. Systemen blir alltmer integrerade 

och programvarorna bättre, konstaterar ekonomichefen. Dock är man medveten om att man 

kan tvingas konstatera dataintrång i framtiden. Hackers ligger hela tiden steget före och 

företaget anser sig inte ha tillräckliga skydd. Inga skrivna policys och krav finns inom Nike. 

Nike har datasystem som innehåller inloggnings-ID, virusskydd och brandvägg. Mot en 

dedikerad hackerattack är säkerheten troligen inte tillräcklig. Bolaget tror att de ekonomiska 

incitamenten för ett organiserat dataintrång och datastöld är så små. 

4.5.3 Eskilstuna Elektronikpartner AB 

 

EEPAB har all data på en server som tillhandahålls av ett IT-specialistföretag. De 

tillhandahåller tjänster som användarkonton begränsade till sektioner. Men även mailtvätt och 

andra virusskydd. All data går igenom företagets server så att det filtreras.  

För att gardera sig mot insiderbrott så har EEPAB skrivit sekretessavtal med de anställda. På 

grund av att de anställda måste ha tillgång till data för att kunna producera effektivt kan de 

inte begränsa tillgången på data. Men eftersom dessa data inte är speciellt känslig så anser 

man att detta inte är någon större risk. Men skulle det hända och en kund får en finansiell 

förlust så finns det en försäkring som täcker kostnaden för kunden. EEPAB har inget förbud 

mot USB-minnen eller annan elektronik men överväger att införa det efter intervjun. 
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4.6 Finansiella bedrägerier 

4.6.1 Företag A 

 

Företaget A:s inställning till bedrägerier är att inga medvetna fall existerar. 

Lagerstatusen, erkänner ekonomichefen, är dock hypotetiskt möjlig att manipulera. Anställda 

måste kunna röra sig fritt, utan känna sig allför övervakade. Naturligtvis har man ekonomiska 

rutiner även för de materiella varorna, liksom inom de formella räkenskaperna. Varorna är 

inte så värdefulla och dessutom har man ingen direkt kontanthandel inom företagets väggar. 

Endast de anställdas kaffekassa existerar. En medveten säkerhetspolicy har växt fram under 

årens lopp. De anställda har vissa personalrabatter och säljarna har bonusar på en rimlig nivå. 

Allt för att minska risken för ekonomiska oegentligheter. Organisationskulturen, inom företag 

A, präglas av hederlighet. Görs medvetna, större ekonomiska felsteg riskerar den anställde 

sparken. Det gäller alla inom företaget. Företagspolicys och kultur tonar dock ner allvaret i att 

göra fel. Det ska mycket till för att vanliga misstag växer till något större. En säljkultur har 

växt fram och risken för finansiella bedrägerier har begränsats genom att minskad attraktivitet 

till produkterna. Dessutom har man centrala, fasta avtal med kunder. Den interna kontrollen 

har som tidigare nämnts, klart fasta rutiner. Där ingår fastställda fakturarutiner, med 

referenser och dubbelcheckar. Dessutom finns externa kontrollfunktioner, t ex Bolagsverket 

som kan svartlista skumma bolag. Säljarnas fältundersökningar, för att kartlägga kundernas 

aktuella situation, bidrar också till att den ekonomiska stabiliteten behålls. 

4.6.2 NIKE HYDRAULICS AB 

 

Nike har inga kända bedrägerifall. Ingen har lyckats spåra några finansiella bedrägerifall, över 

huvud taget. Orsaken anses vara bra och kunniga anställda samt välfungerande rutiner. 

Inköpskontrollen är speciellt kontrollerad och attesterad av inköpare, ekonomichef, 

verkställandedirektör för att undvika bluffakturor mm. Den interna kontrollen bygger på olika 

testrutiner som dubbelcheckas efter behov. Metoden som kontrollerna bygger på är en 

rimlighetsbedömning.  

Om det framgår att värre ekonomiska oegentligheter förekommit, riskerar denna person 

sparken direkt. 

4.6.3 Eskilstuna Elektronikpartner AB 

 

EEPAB har ett system för attestering med tydliga instruktioner. Attesteringen sker i tre steg 

där tre olika personer måste godkänna betalningen. De anställda har en begränsad budget att 

handla materiel för. Detta gör företaget mer flexibelt och skyndar på processerna samt 

minskar arbetsbelastningen för cheferna. Något bedrägeri har inte uppdagats men skulle det 

inträffa så finns en försäkring som täcker kostnaderna. 

 

 

4.7 Personalrisker 

4.7.1 Företag A 

 

Företag A bedriver en del egen utbildning. Företagets kurser är även öppen för externa 

intressenter. Både egen personal och även maskinkunder har möjlighet att lära sig 
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nyckeltillverkning. Utbildningen ges var tredje vecka i företagets lokaler. Men det finns även 

"öppethus"-kurser när tillfälle ges. Säljarna erbjuds säljutbildningar regelbundet. Utöver det 

så har de haft coachutbildning för hela företaget. Utbildning i övrigt är något som premieras. 

Är det någon som vill ha en utbildning eller litteratur så betalar företaget det så länge som det 

kan påvisa en nytta för företaget. Företaget tror på en ärlig, rak kommunikation med de 

anställda och tror att det är något som har gjort att de har en mycket låg personalomsättning. 

Omplaceringar är något de gör för att fylla upp platser när en brist uppstår. Men detta ses 

mera som något positivt, eftersom det leder till befordran. Företaget erbjuder därmed 

personalen goda möjligheter att avancera. I övrigt så har företaget en policy som kallas "från 

frack till blåställ". Det innebär att alla anställda skall vara beredda på att få hjälpa till där det 

behövs oavsett position i företaget. 

4.7.2 NIKE HYDRAULICS AB 

 

Nike:s värsta personalrisk ligger i förslitningsskador och medföljande sjukskrivningar. 

Maskinarbetet innehåller ett flertal moment, dock är skaderisken inte så stor. Friskvård är ett 

sätt att minska sjukskrivningstalen. Nike är välvilligt inställda till utbildning och ställer upp 

med den utbildning som behövs. Internkurser är en viktig del i företagets personalpolitik, som 

har fungerat i många år. Man hoppas få mer motiverat och kunnig personal genom bättre 

förutsättningar. Förhoppningsvis leder utbildning till bättre resultat och större inkomster för 

de anställda. Dessutom kan man avancera inom företaget. När det gäller etiska och sociala 

frågor är man villig till en facklig diskussion med de anställda. 

4.7.3 Eskilstuna Elektronikpartner AB 

 

Hos EEPAB anser man att det är viktigt att personalen trivs eftersom personalen är deras 

viktigaste resurs. Därför arbetar styrelsen och ledningen aktivt för att uppnå en hög trivsel hos 

personalen. För att mäta resultatet så använder EEPAB ett personalindex med jämna 

mellanrum. Varje anställd har därför regelbundna samtal där en utbildningsplan tas fram. Det 

görs för att få en framförhållning så att risken att det inte finns specifikkunskap, skall kunna 

uppstå. Företaget håller på att ta fram en kunskapsmatris för hela företaget så att de kan täppa 

igen eventuella luckor och få en bättre bild av vilka uppdrag företaget kan ta. Information ges 

till de anställda med jämna mellanrum, det gör att personalen blir mer involverad i företaget 

och sitt arbete. 

 

För att säkerställa att det finns personal till expansion så erbjuder EEPAB utbildning eller 

praktikplatser. Från högskolan är det flera som har examensarbete hos EEPAB.  På KY-

utbildningen har EEPAB 2 elevplatser där eleverna erbjuds praktik inom företaget. Men även 

gymnasiet har praktikanter hos EEPAB genom Teknikcollege. Tillsammans så ger 

utbildningsplanerna en långsiktig personalpolicy åt företaget och minskar personalriskerna. 
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5  Analys 
Analysen inleds med en sammanfattande figur. Sammanfattningar kring respondenternas 

intervju kopplas därefter med teorin. Företagen analyseras först var för sig, för att sedan 

sammanfattas/analyseras gemensamt. Slutligen avslutas kapitlet med en 

helhetssammanfattning av alla riskområden. 

 

 

Företagens riskhantering:  
  

                                         Företag A                         Nike                                      EEPAB 

 

 

Finansiella risker 

Kreditupplysning 

Factoring 

Inkasso 

Muntliga rutiner 

Leasingavtal 

Valutakurssäkring 

Kreditupplysning 

Inkasso 

Muntliga rutiner 

Valutakurssäkring 

Kreditupplysning 

Kreditförsäkring 

Muntliga rutiner 

Factoring 

 

Juridiska risker 

Muntliga handelsavtal   

Jurister 

Skriftliga handelsavtal  

Produktförsäkring 

Jurister 

Skriftliga 

handelsavtal 

Jurister 

 

 

Badwill 

Inga egna varumärken 

Kvalitetsprodukter 

Filantropiskt arbete 

 

 

Egna varumärken 

 

Egna varumärken 

Filantropiskt arbete 

 

 

 

 

IT-risker 

Säkerhetssystem 

Muntlig IT-policy 

 

 

 

Säkerhetssystem Säkerhetssystem 

IT-konsult 

 

 

 

Finansiella 

bedrägerier 

Intern kontroll 

Ej kontanthandel 

Lågt varuvärde 

 

 

Intern kontroll 

 

Intern kontroll 

 

 

 

 

Personalrisker 

Intern o extern 

utbildning 

Coachutbildning 

Säljutbildning 

 

 

 

 

Intern utbildning 

Friskvård 

Intern utbildning 

Kunskapsmatris 

 

Figur 2: Sammanfattande tabell, företagens riskhantering. (Egen bearbetning)         
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5.1 Finansiella risker 

5.1.1 Företag A 

 

Företag A:s bransch är en aning begränsad och utvecklingsmöjligheterna är inte så stora. 

Företaget har endast försäljning på den svenska marknaden. Man har normala rutiner för 

kundkontroll, men varje ny kund kontrolleras extra noga.  I kreditupplysningssystemet 

Business Check spåras och identifieras problemkunder. Riskkunderna, kunder med 

betalningsproblem, kan hindras från vidare köp. Uppstår tvister försöker man lösa dessa med 

en dialog. Därefter skickas dessa till inkasso och eventuellt med jurister inblandade. Företaget 

A överlåter risken till inkassobolaget. Factoring utnyttjas endast i mindre omfattning. Behovet 

är inte större och dessutom är factoring dyrt för mindre företag. Företag A är oberoende av 

kunders betalningsinställelse, beroende på kundernas storlek. Marknaden utgörs av många 

mindre kunder. Riskspridningen är naturlig och reduceras till lägre nivåer. Riskreduktionen 

kan sägas vara naturligt implementerad. Påverkan av riskkunder och stora kostnader för 

företag A har till stor del kunnat undvikas, trots sämre konjunktur.  Den interna uppföljningen 

via interna rutiner och kontroller har kraftigt förbättrats under senare tid. En förbättrad 

uppföljning och utvärdering har inneburit att företaget A har minimala kundförluster. 

Däremot så finns inte vilka steg som skall göras dokumenterat. Företaget har inga större 

betalningsbekymmer. Man har en inköpskontroll. Inköpskontrollen är kraftigt styrd från 

toppen av företaget. Svagheten ligger i att man riskerar att bli alltför ledningsberoende. Inköp 

görs till stor del i utlandet. Kursfallsrisken har inte haft någon större, avgörande betydelse. 

Beroende på att man i de flesta fall endast satsar på säkra kort. Företaget kan handla i kronor 

till fast kurs med sina utländska leverantörer och slipper kursförluster. Man har tidigare 

kurssäkrat med dollar med små avvikelser, inga större vinster eller förluster. Företag A har 

även leasingverksamhet av maskiner. Företaget agerar mellanhand mellan kunden och ett 

finansieringsbolag. Maskinerna kan sedan köpas av kunden efter ett visst antal år. Risken 

minskar för alla parter genom riskspridning. Risken reduceras, inte minst för kunden. 

5.1.2 NIKE HYDRAULICS AB 

 

Nike har ett väl utbyggt återförsäljarnätverk över hela världen. Man har utvecklingspotential, 

men man har haft ungefär lika många återförsäljare under lång tid. Generellt gäller att ju 

högre kreditrisk, desto strängare kredithantering gäller för Nike. Är man inte återförsäljare 

och är geografiskt långväga, så måste man betala i förskott eller med remburs. Nike har insett 

och accepterat att riskerna är högre kopplat till längre geografiskt avstånd. Nike:s  

återförsäljare får ta över kundens kreditrisk helt och hållet. Återförsäljarna har en bättre 

kundkontakt och är närmare kunderna. Nike:s risk ligger hos återförsäljarna. Nike:s kunder är 

alltså i första hand återförsäljarna. Återförsäljarnätets kontakter med Nike sköts av företagets 

marknadsavdelning. Avdelningen har en central och viktig roll i riskhanteringen, då det är de 

som är ansvariga för kundkontakterna. Det är oftast liknande affärer och risken är då självklart 

mindre. Genom mångårigt kundsamarbete har Nike förebyggt bland annat betalningsrisker.  

Det finns ett förtroende mellan Nike och kunderna som har byggts upp under lång tid. Man 

satsar endast på bra och stabila företag, vilket påverkar risknivån i rätt riktning. Nike byter 

ogärna ut återförsäljarna, vilket också sällan sker. Naturligtvis blir återkommande 

kreditkontroller av gamla partner onödiga, men det finns ingen uttalad gränsnivå. 

Lönsamheten är den viktigaste faktorn för deras kreditgivning, men Nike är öppen för en 

dialog. Företaget har ingen utarbetad kreditpolicy, men har klara riktlinjer för sin hantering. 

Nike har normala rutiner för kredithantering, på en enklare basis. Företaget har valt att inte 

överlåta kundfordringar till factoring och leasing, endast inkasso. Factoring och dess 
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hanteringskostnader blir en för dyr lösning för företaget, precis som Hallgren (2002) 

konstaterade om mindre företags kostnadsprioritering. Nike:s ekonomiavdelning kontrollerar 

kundernas betalningar via kundreskontran. Man har sedvanliga betalningspåminnelser och 

marknadsavdelningen får sköta dialogen med kunden. Betalningsinställelse är den vanligaste 

orsaken. Om ingen lösning inträffar vidtar inkasso som ett ytterligare steg i företagets 

riskhantering. Företaget är mån om att fortsätta i samma spår som tidigare, visserligen finns 

en del konstaterade kundförluster. Men det är inget som bekymrar företaget, man accepterar 

ett visst bortfall. 

5.1.3 Eskilstuna Elektronikpartner AB 

 

EEPAB använder en sorts factoring. De försäkrar sig mot utebliven betalning. Nackdelen är 

att det kostar en avgift och har begränsat kreditbelopp.  Eftersom uteblivna betalningar 

innebär en kreditrisk så är EEPAB angelägna om att få in betalningarna i rätt tid. Eftersom det 

handlar om tro och förtroende vid affärer så är det angeläget att pengarna kommer in i rätt tid. 

EEPAB måste tro att motparten kan betala fakturan i tid, sker inte detta så kommer EEPAB 

att göra en kreditförlust. För att förhindra det så har företaget system för att undersöka 

kreditvärdigheten hos motparten. Om detta görs under det vanliga villkoret 30 dagar netto så 

är det ganska lätt att göra en bedömning. Men om man som i EEPAB's fall har 120 dagar så är 

det mycket svårare att göra en bedömning. Kostnaderna för utebliven betalning blir också 

högre under en så lång period, därför kan det vara värt försäkringskostnaden.   

5.1.4 Analys/summering Finansiella risker 

 

Företagen försöker främst identifiera riskkunderna, kunder med betalningsproblem. Det är 

också första steget i riskhanteringsmodellen. Krånglande kunder löper risk att svartlistas och 

kan få problem med kommande leveranser. I förlängningen kan konkursmässiga företag 

tvingas helt bort från marknaden, inte bara på grund av nuvarande problem, utan även för att 

man inte kan ”tvätta bort” problemstämpeln i framtiden. Riskhanteringsmodellens andra steg 

visar att företaget bör överväga om de skall ta risken själva eller överlåta den till en annan 

part. Företagen har sedvanliga betalningspåminnelser och har man tvister med kunden så 

försöker man lösa problemen via en dialog. Företagen har sedan valt att överlåta de finansiella 

riskerna till olika factoring/inkassoföretag i olika grad, Nike använder endast av inkasso. 

EEPAB använder sig dessutom av ett försäkringsbolag för att skydda sig mot utebliven 

betalning. Att de inte överlåter lika mycket beror på vilka kunder företagen har samt under 

vilken tidsrymd som avtalet avser. Fakturor/avtal som löper under lång tid bör försäkras i 

någon form då det är svårt att bedöma betalningsförmågan under en längre tid. Även om 

företagen har interna rutiner för att bedöma kreditvärdigheten hos en kund så finns inte 

tillvägagångssättet dokumenterat. Det kan leda till problem för nyanställda och risken finns att 

ett steg glöms bort eller att uppföljning och korrigeringar uteblir. Bristen på dokumentation 

försvårar utvärderingen av rutinerna, steg fem, av riskhanteringsmodellen (feedback). 

Resultatet kan glömmas bort och anledningen till att företaget brukar ett visst system blir 

mindre tydligt. 
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5.2 Juridiska risker 

5.2.1 Företag A 

 

Företaget A har en betydande import i USA och Mellaneuropa. Handeln sker utan speciella 

skriftliga avtal. Inga störningar eller större ekonomiska förluster har ännu inträffat. Företag A 

har uppenbarligen haft skickliga analytiker i sin verksamhet eftersom de har varit bra på att 

identifiera handelsrisker och undvikit dem genom att arbeta kontinuerligt och likartat. Detta är 

precis vad Dedu & Enciu nämnt om att ett bra kontrakt är när man inte tar några juridiska 

risker och att dessa dokument bör innehålla vad man är överens om, på så vis undviker och 

identifierar tänkbara handelsrisker. 

Företaget har en bra relation med sina handelspartners, inte minst i utlandet. Genom att 

utnyttja sina handelspartners kunskaper kan man också reducera sina handelsrisker. En del av 

riskerna överlåts till (och även reduceras) motparten automatiskt, trots att man saknar 

skriftliga handelsavtal. En annan förklaring kan vara produkternas lika egenskaper och mindre 

värde. Inga större förändringar planeras för företagets utlandsverksamhet och mindre 

korrigeringar är möjliga genom sedvanlig utvärdering och uppföljning.  

5.2.2 NIKE HYDRAULICS AB 

 

Nike har många komplexa juridiska avtal med sina återförsäljare. Man tvingas ta juridisk 

hjälp vid upprättandet. Precis som Alf Högberg nämnt om ett vattentät kontrakt att luta sig 

mot om något felaktigt sker, så identifierar Nike sina handelsrisker noggrant i sina juridiska 

handelsavtal. I avtalen kan språkförbistringar vara ett hinder, skriftliga avtal är ingen garanti 

för problemfri handel.  Avtalen kan naturligtvis brytas men det sker nästan aldrig, det är tänkt 

att avtalen ska vara långvariga. Långvariga band binds mellan Nike och dess kundföretag där 

mängden återförsäljare sprider handelsriskerna till en lagom nivå. Det kan vara svårt att 

undvika svårigheter om man har ett för stort kundnätverk. Det är självklart positivt om man 

kan få sina relationer att flyta under lång tid och detta kan sänka riskerna till en lägre nivå. 

Fungerar arbetet med att förebygga handelsrisker så påverkar det självklart resultaten i 

slutändan. Företaget verkar ha en bra balans och ska självklart fortsätta i samma banor i 

framtiden. Uppföljningsarbetet blir också enklare med mångårigt fungerande handel. Man har 

dessutom produktförsäkringar där risken för fel i produktionen övergår till försäkringsbolaget 

där de tar hela ansvaret för delaktiga produkter, på så vis undviks helt kostnader för fel i 

produktionsprocessen. 

5.2.3 Eskilstuna Elektronikpartner AB 

 

EEPAB arbetar efter ett standardvillkor som gäller för alla aktörer och därmed sker inga 

diskrimineringar gentemot dessa aktörer. EEPAB ser därför till att ingen specifik uppdelning 

av kundkrets eller försäljningsområde mellan sig och konkurrenterna sker, en så kallad 

marknadsuppdelning som nämnt under Marknadsdomstolens lagtext. Företaget skriver 

dessutom ned avtal med alla sina kunder. Avtalen har utarbetats av en jurist och av en 

ekonomikonsult för att försäkra sig mot juridiska meningsskiljaktigheter som kan uppstå. 

EEPAB har däremot försäkring som täcker tänkbara risker.  
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5.2.4 Analys/summering Juridiska risker 

 

Alla dessa tre företag har det gemensamt att de överlåter sina avtal till professionella som till 

exempel jurister. Det gör att risken att hamna i en tvist med ett annat företag minskar och 

eventuella tvister kan lösas snabbare. Företagen förstår att samarbete med andra företag kan 

utgöra en risk och väljer därför det säkra före det osäkra trots att merarbete involveras. 

Färdiga kontrakt har fördelen av att affärer kan göras snabbare och det hjälper företagen att 

handla korrekt mot sina kunder. Både Nike och EEPAB har överlåtit sitt produktansvar till 

försäkringen för att ha ryggen fri vid negativa omständigheter. Alla tre tycker dessutom att 

långvarigt kontaktnät med kunden är det viktigaste för företagens framtid och därför ser till att 

hålla god kontakt med sina aktörer.  

5.3 Badwill/Dåligt rykte 

5.3.1 Företag A 

 

Företag A tar ett större socialt ansvar och ger tillbaka till samhället genom att stödja flera 

organisationer som Cancerfonden med flera. Det här är aktiviteter som ger företaget ett gott 

rykte. Men i likhet med andra mindre företag så är man sämre på att dra nytta av detta. Det är 

svårt att se detta goda engagemang. Frågor som konsumenten vill ha svar på är; på vilket sätt 

och hur mycket, måste framträda tydligt för att det skall få avsedd effekt på företagets 

goodwill.  

 

Men ägaren har tagit på sig ansvaret att ge företaget en god profil och det är mycket positivt, 

eftersom han nu kan filtrera ned ansvaret och värderingarna till de anställda. Arbetet kommer 

leda till en ökad differentiering från konkurrenterna.  

 

Företag A har inte behövt byta varumärke någon gång. Detta är inte så konstigt eftersom 

företagets enda varumärke är företaget och företagsnamnet. Ett namnbyte skulle därmed inte 

behöva kosta speciellt mycket. Men det finns andra kostnader än bara material som kostar. 

Det skulle förmodligen leda till att företaget förlorar de trogna kunder som företaget har eller 

att de tappar förtroendet för företaget. Detta är aspekter som förstärks desto äldre företaget är. 

Så för företag A med många trogna kunder skulle det troligtvis bli kostsamt att byta 

varumärke. Därför är det viktigt att vårda och ständigt förbättra det goda varumärke man har. 

 

Företagets ambition att hålla sig med de bästa varumärkena för att undvika badwill är något 

som teorin stödjer. Genom att välja bra varumärken så kan de få en högre kvalitet på 

produkterna samtidigt som de drar nytta av märkenas goodwill.  

5.3.2 NIKE HYDRAULICS AB 

 

Nike:s produkter är välkända (inom branschen) och väl inkörda på marknaden. Man har under 

många år levererat åt stora företag som Volvo, Renault och Mack i USA. Alla produkter är 

utvecklade under lång tid. Få korrigeringar har varit nödvändiga. Kundernas uppfattning om 

bra eller dåliga varumärken kopplas mera samman med de stora företagens varumärken. De 

stora varumärkesriskerna överlåts till de större företagen och mindre företag undviker då de 

stora riskerna. Denna uppfattning är farlig för ett mindre företag. Underleverantören kommer 

att bedömas i det större företagets ögon. Stora företag har ofta policys för hur de ska agera så 
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att inte företaget drabbas av badwill eller dåligt rykte. Följer inte underleverantören det eller 

struntar i det så kommer de att välja en annan leverantör. För att varumärket Volvo, Renault 

och Mack innehåller delar från flera under leverantörer. Företagen vill inte drabbas av badwill 

på grund av att en underleverantör inte vill följa de fyra reglerna för riskhantering.  

 Legala: följ lagar och förordningar.  

 Etiska: följ de riktlinjer som intressenterna kräver 

 Ekonomiska: maximera aktieägarnas utdelning 

 Filantropiskt: ge tillbaka till samhället   

 

Men Nike:s långvariga samarbete med bland annat Volvo visar på ett gott rykte. Dessutom är 

Nike:s produkter tekniskt beprövade. Nike bör bibehålla och acceptera sin nisch på 

marknaden och gärna fortsätta sin samverkan med större fordonsföretag. Den ger en tryggad 

verksamhet och god PR som kan ge ytterligare försäljningsframgångar. Man ”rider” på stora 

företags framgångar, men kan också drabbas av nedgångar. Riskerna verkar sjunka om man 

kan hålla sitt goda rykte i ett långvarit samarbete med stora, världsledande företag. Dock 

måste Nike även i fortsättningen sköta sitt varumärke både kvalitativ och kvantitativt 

(leveranssäkerhet).  Viktigt är att Nike har en god marknadskännedom genom uppföljning och 

utvärderingsprocesser samt att företaget vårdar det goda rykte man har och att de arbetar 

aktivt för att inte drabbas av badwill.  

5.3.3 Eskilstuna Elektronikpartner AB 

 

EEPAB är angelägna om att ha ett varumärke med gott rykte. Företaget vill att deras 

varumärke skall förknippas med kvalitet och miljöarbete. Så i förlängningen så skyddar 

varumärket mot att företaget drabbas av badwill. Det är vanligt att varumärken har denna 

positiva effekt. På företagets hemsida finns deras policy, den avspeglar deras intentioner med 

kvalitet och miljö. Men den kan utvecklas ytterligare så att kunderna kan se det goda arbete 

som företaget gjort för att få dessa utmärkelser samt vad man gör i framtiden. 

 

Att varumärkesbyte är kostsamt har EEPAB fått erfara. Kostnaderna överstiger ofta det 

beräknade och resultatet är inte alltid det man önskat. Man bör även överväga att kostnaden 

hade kunnat användas till en investering där den genererat en högre avkastning på kapitalet. 

EEPAB är trots detta nöjda med varumärkesbytet då det gav dem en tydligare profil. 

EPPAB tar sitt sociala ansvar genom att hjälpa till att utbilda morgondagens arbetare. Det 

leder till att företaget får ett gott rykte hos allmänheten samt kommunen och gör det lättare för 

EEPAB att hitta kompetent personal när det behövs för framtida expansion. 

EEPAB följer de riktlinjer som krävs för att arbeta förebyggande med risker i företagets 

policy. Men man har glömt att ta med det filantropiska arbete man gör. 

5.3.4 Analys/summering Badwill/Dåligt rykte 

 

En jämförelse mellan de tre företagen avslöjar att två av företagen förlitar sig på att andra 

skall ge dem goodwill genom produkter och varumärken. Det ger flera fördelar men kan 

också vara en risk. Nackdelen med detta är risken att drabbas av badwill är större och om de 

drabbas av badwill så blir resultatet mycket värre än om företaget hade haft ett mera 

förebyggande arbete. Företagen måste förstå att deras rykte bedöms efter hur de agerar och 

vad de gör, inte vad andra gör. Detta kan kopplas tillbaka till riskanalysmodellens andra steg, 

riskhantering är ofta förebyggande arbete. Risker verkar hanteras först då de uppstår.  

Men företagen vill ha ett gott rykte och försöker att göra det ännu bättre. Två av företagen vill 

ge tillbaka till samhället och gör det också (steg två i riskhanteringsmodellen: förebyggande 
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arbete).  Bristerna vi ser här är främst att de kan bli ännu bättre på att tala om att de gör 

filantropiskt arbete. För att detta skall mynna ut i goodwill så måste företagen visa detta.  

 

5.4 IT-risker 

5.4.1 Företag A 

 

Även om företag A troligtvis inte har drabbats av en IT-risk så är man medveten om hotet. De 

anser sig ha ett gott skydd för intrång från webben. Tack vare att mycket av informationen är 

öppen så minskar också risken för IT-brott. Företag A har trots detta varit förutseende att, 

skaffa ett inloggnings system som ger begränsad befogenhet till personalen samt delar ut 

konton till personalen. Det minskar riskerna med datastöld i och med att bara en begränsad 

del av informationen är tillgänglig och man vet vem som har tillgång till informationen. 

Någon övervakningsprogramvara är troligtvis inte nödvändigt då det handlar om ett litet 

företag där man har god inblick i vad de olika anställda gör. Men systemet kan förbättras ett 

deployed data-leak prevention program skulle innebära att data hålls uppdaterad och att 

känslig information flyttas till en säker lagringsplats. Policyn med ingen elektronik hemifrån 

förhindrar detta till en viss del, men det finns även bärbar elektronik inom företaget.  

Men policyn är mycket bra eftersom den eliminerar riskerna med USB-minnen samt annan 

bärbar elektronik som kan föra med data ut samt föra in skadlig kod.  

5.4.2 NIKE HYDRAULICS AB 

 

Nike har inga kända fall av IT-intrång, men har en medvetenhet om problemområdet. Man 

karaktäriserar sig som normala inom IT. Nike accepterar den IT-rollen. De data som lagras 

anses mestadels vara ointressant. Öppenhet ska borga för att Nike är ett säkert företag och ett 

ekonomiskt ointressant brottsobjekt. Man tror sig kunna undvika IT-risker den vägen. 

Dessutom ska avskräckande höga straff hindra dataintrång och datastölder. IT-rutinerna har 

utvecklats kraftigt under årens lopp, men företaget har normala rutiner och uppföljning. Nike 

har implementerat normala IT-skydd. Företaget har inga skrivna IT-policy. Kanske skulle 

företaget ha en mer uttalad målsättning för att hantera IT-risker och behovet minskar ju 

troligtvis inte i framtiden. Det gäller att förebygga och hindra kommande IT-problem. Nike 

har ju en världsomfattande verksamhet med ett komplicerat nätverk. 

5.4.3 Eskilstuna Elektronikpartner AB 

 

Ett bra sätt att hantera risker på är att ta hjälp av ett företag som är specialiserat på att hantera 

vissa risker. Det har EEPAB gjort, de har köpt en tjänst av ett företag som hanterar deras data. 

EEPAB slipper därmed att investera i en dyr dataavdelning med utbildad personal.  

 

Insiderhoten är ett mycket större bekymmer. EEPAB behöver ha data tillgängligt för att 

arbetet skall flyta. Men det är lika viktigt att kundernas data inte kommer i fel händer. EEPAB 

har skrivit ett sekretessavtal med de anställda. Det fungerar ungefär som en säkerhetspolicy. 

Ett övervakningssystem skulle kunna höja säkerheten ytterligare, men här är det en 

balansgång mellan personalens integritet och företaget och deras kunders intressen. En annan 

lösning är att vara uppmärksam på de varningstecken som ett insiderhot uppvisar. Detta är 

lättare att göra i en liten organisation, i ett större företag så är ledningen längre ifrån de 

anställda och har därmed svårare att se varningstecken.  
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Ett förbud mot USB-minnen och liknande elektronik är också bra. Det skyddar inte bara data 

från att komma ut ur företaget utan skyddar även virus mm att komma in i företagets datorer. 

Det är också angeläget att förklara för personalen varför man förbjuder detta så att de förstår 

risken och tar den på allvar. 

Om man summerar datariskerna så ser vi att EEPAB har kommit långt, men EEPAB kan höja 

säkerheten ytterligare.  

5.4.4 Analys/summering IT-risker 

 

Ett sätt att hantera risker på är att överlåta risken till någon annan enligt 

riskhanteringsmodellens steg två. Det är gemensamt för alla företagen. Fördelarna med detta 

är att risken förs över till experter på området och det kan minska kostnaderna. Risken med att 

låta andra ta över säkerheten är att företagen själva kan försämra deras egen riskhantering 

inom företaget. Möjligtvis är det detta som har gjort att bara ett företag har ett skriftligt avtal 

med de anställda för att förhindra datastölder. Skriftliga avtal och policys har fördelen att de 

tydligt visar personalen vad som är tillåtet och vad som inte accepteras. 

Även om de data som ett företag tillhandahåller är ointressant så kan det finnas andra 

uppgifter som inte bör komma i orätta händer som löner, marginal på produkter, framtida 

strategier med mera. Denna information kan vara av stort värde för en konkurrent. Ett annat 

problem är sabotage, missnöjda anställda kan ställa till med stor skada på de data som 

företaget behöver för att kunna fungera. Därför bör företagen ta insiderhoten mer på allvar. 

Det är bra att företagen har begränsad tillgång till data till de anställda men man kan utöka 

skyddet ytterligare. 

5.5 Finansiella bedrägerier 

5.5.1 Företag A 

 

Företag A har en låg frekvens av finansiella bedrägerier. Risken bedöms som liten. Orsaken, 

till låg risk, är främst företagens policy som arbetats fram under en längre tid. Rutiner, både 

skriftliga och muntliga, har inpräntats i företagets medarbetare. Verksamheten genomsyras av 

hederlighet och säkra alternativ. Företaget har nått en låg-nivå av finansiella bedrägerier. 

Företagsledningen har haft, och har, ett stort inflytande på verksamheten. Nackdelen är att 

företaget blir alldeles för toppstyrt. Mycket av företagets verksamhet måste godkännas av VD. 

Företaget har försökt anställa ”rätt personal”. Personalen ska passa in i företagets miljö.  

 

Hederlighet är en av företagets hörnstenar. Risken att ertappas vid grova fel, bedöms som 

mycket stor i det långa loppet. Alla känner till att man riskerar sparken direkt om felen är 

grova och återkommande. En avskräckande effekt har åstadkommits. Personalen kan placeras 

på olika områden i företaget vid behov. Bredare företagskunskap kan bidra till en bättre 

kunskap om ekonomiska fel och brister. Felen reduceras, och arbetsklimatet blir allmänt 

bättre. Det skapas en bättre arbetsplats, som kan förbättra även de ekonomiska resultaten. 

Risken för finansiella bedrägerier reduceras ytterligare genom eget ansvarstagande och 

rättvisa kompensationer. En positiv, ekonomisk spiral gynnar företaget och de anställda. 

 



MÄLARDALENS HÖGSKOLA Kandidatuppsats   

HST 2010-01-22    

35 

 

5.5.2 NIKE HYDRAULICS AB 

 

Nike säger sig inte känna till några konstaterade finansiella bedrägerier. Företaget hyllar sin 

välfungerande organisation. De interna kontrollerna bygger på olika testrutiner mellan VD 

och hans underställda. En rimlighetsbedömning används som ett ekonomiskt mått på att inga 

oegentligheter finns med i bilden. Ansvariga för ekonomiska brott kan räkna med 

efterräkningar. 

5.5.3 Eskilstuna Elektronikpartner AB 

 

Eftersom även brott mot miljöskyddslagen räknas som finansiellt bedrägeri, så är det bra att 

EEPAB arbetar förebyggande med miljöarbete. Miljöarbetet här innebär att EEPAB här följer 

en av de fyra reglerna för riskhantering, nämligen; legala: följa lagar och förordningar. 

Genom att följa lagar och förordningar samt att arbeta aktivt med miljöfrågor så minskar 

EEPAB även risken för att drabbas av badwill. 

 

Eftersom en av de största riskerna är finansiellt bedrägeri så har EEPAB utförmat rutiner för 

hur fakturor attesteras. Flera personer måste godkänna fakturan innan den kan betalas. På så 

vis minskar risken för bedrägeri både utifrån och inom företaget. 

Men företaget har även tagit fram betalningsrutiner för med begränsad budget för de 

anställda. Det får personalen att känna sig delaktig och gör att de får ett förtroende för 

företaget. På detta sätt minskar risken för finansiella bedrägerier. 

5.5.4 Analys/summering Finansiella bedrägerier 

 

Företagens inställning är att de inte har varit utsatta för finansiella bedrägerier. Några större 

bedrägerier har inte uppdagats. Men skulle det inträffa så finns ett riskskydd hos EEPAB, en 

försäkring som täcker kostnaderna. Risken överlåtes helt på försäkringsbolaget, 

riskhanteringsmodellens andra steg. Riskskyddet implementeras sedan av försäkringsbolaget 

(steg 3).  De två andra företagen har inga motsvarande försäkringsskydd. Inköpskontrollen är 

hårt kontrollerad hos våra tre företag. Fakturorna är noga kontrollerade och attesterade i 

välfungerande rutiner. Varorna är inte så värdefulla och därmed får man inbyggt en 

säkerhetsfaktor. Kontanthandel är ett stort riskmoment som bör undvikas. 

Marknadsavdelningen/säljarnas fältarbete är en viktig del i att få en stabil, ekonomisk relation 

med företagens kunder. Aktuella problem kan dryftas på plats och omedelbara ekonomiska 

problem kan lösas snabbare. 

5.6 Personalrisker  

5.6.1 Företag A 

 

Företag A har ofta interna och externa utbildningar. Företaget håller sin personal och kunder 

uppdaterade om de maskiner som företaget säljer. Att ge utbildningsmöjligheten till kunderna 

på företaget har resulterat i en god kundkrets och en ekonomisk besparing i det långa loppet. 

Att personalen alltid har tillgång till sin närmaste chef och möjlighet till möte efter behov, har 

höjt den interna kommunikationens kvalité. Möjligheten till att bli befordrad inom företaget är 

god, eftersom personalen byter arbetsområde vid behov. På detta sätt får personalen en bättre 

överblick över företaget och en god möjlighet till avancemang till en högre position. Företag 

A tror att utbildning påverkar företaget i en positiv riktning. Arbetsrotation och större 
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företagskunskaper kan kopplas till vad Moser (2009) ansåg om att sprida information och 

kunskap bland kunder och personal, vilket leder till ett framgångsrikare företag.  

5.6.2 NIKE HYDRAULICS AB 

 

Nike:s största personalrisk ligger i förslitningsskador och medföljande sjukskrivningar. 

Maskinarbetet innehåller ett flertal moment, dock är skaderisken inte så stor. Friskvård är ett 

utmärkt sätt att minska och förebygga sjukskrivningstalen. Att helt undvika sjukskrivningar 

helt är dock inte möjligt, ett visst antal sjukskrivningar måste accepteras. Nike är välvilligt 

inställda till utbildning och ställer upp med den utbildning som behövs. Internkurser är en 

viktig del i företagets personalpolitik, som har fungerat i många år. Man har upptäckt mer 

motiverat och kunnig personal genom bättre förutsättningar. Även egna uppföljningar visar 

sådana resultat. Förhoppningsvis leder utbildning till bättre resultat och större inkomster för 

de anställda. Dessutom kan man avancera inom företaget.  

5.6.3 Eskilstuna Elektronikpartner AB 

 

EEPAB anser att personalens välmående är deras viktigaste resurs på företaget, därför arbetar 

de ständigt med personalens trivsel. EEPAB använder sig av regelbundna samtal med 

personalen, med jämna mellanrum. Enligt Larsson & Löwstedt (2002), så är regelbundna 

samtal med personal och ledning ett bra sätt att öka personalens förtroende inför 

arbetsuppgiften. Personalen känner samhörighet och trivs bra på jobbet.  

Personalen blir mera involverad i företaget och i sitt arbete, genom att man får information 

från ledningen med jämna mellanrum. Även här erbjuds personalen på EEPAB utbildningar 

och det kommer att minska personalriskerna långsiktigt.  

5.6.4 Analys/summering Personalrisker  

 

Alla dessa tre företag anser att bra personalutbildning leder företaget framåt. Alla tre inser att 

det är personalen som utgör den positiva helheten i en organisation och därför är de måna om 

att ta hand om sin personal. På Företag A ser de till att personalen har tillgång till närmaste 

chef vid behov. Samma gäller EEPAB som ser till att samtal med personalen sker med jämna 

mellanrum för att undvika vantrivsel på jobbet. Företagens personalutveckling kan kopplas till 

riskanalysmodellens steg 2, då man förebygger personalrisker därigenom. 

Nike är mycket mån om personalens hälsa och ser till att de har lättillgänglig friskvård för 

personalen vid behov. De har insett att friskvård minskar förslitningsskador och 

sjukfrånvaron. Det kan kopplas till steg 3 i riskanalysmodellen. Alla tre företagen anser också 

att personalen bör ta del av olika arbetsuppgifter och information som rör företaget, så att 

personalen kan känna en samhörighet och involvering i företagets utveckling.   
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6 Slutsats 
 

Frågeställningen vi ställde var: 

 Hur hanterar små till medelstora företag de risker som kan drabba ett företag? 

 

De Små till medelstora företag vi har analyserat är bra på riskhantering. I flera fall så har 

företagen valt att lämna över risken till en annan part (outsourcing/försäkring). Det kan vara 

speciellt gynnsamt för mindre företag. Eftersom de inte har resurser eller specialutbildad 

personal för att hantera riskerna.  

 

Företagen är angelägna om att följa de fyra reglerna för riskhantering (Legala: följ lagar och 

förordningar, Etiska: följ de riktlinjer som intressenterna kräver, Ekonomiska: maximera 

aktieägarnas utdelning, Filantropiskt: ge tillbaka till samhället).  De undersökta företagen 

uppfyller de flesta punkterna men kan bli ännu bättre. Riskhantering är ett ständigt pågående 

arbete. En del risker väljer företagen själva att fokusera mindre på. Det kan vara för att risken 

inte är så påfallande för dem eller att det finns andra områden som kan dra större nytta av 

resurserna. Företagen bedömer helt enkelt sina risker efter den omvärld de agerar i. 

Kostnaderna för riskhanteringen får heller inte överstiga vinsterna med hanteringen så det 

gäller att hitta en balans här och den tycker vi att företagen har hittat.  

 

Det verkar ha skett en förbättring av rutiner under de senaste decennierna. Företagen har ofta 

rutiner för att hantera risker. Men de kan bli ännu bättre. Där det brister är främst 

dokumentationen. Rutinerna är oftast muntliga. Detta är en nackdel då det kan leda till att 

delar av rutinerna glöms bort eller uppfattas som oviktiga. En annan nackdel är att de ofta 

finns hos den person som har ansvaret för det specifika området. Det leder till att kunskap om 

arbetsuppgifter försvinner när personen slutar eller att det blir svårare för nyanställda att sätta 

sig in i arbetet. Inget av företagen har använt riskhanteringsmodellen. Företagen identifierar 

risken när den uppstår och försöker sedan att hitta en lösning på problemet. Men de är sämre 

när det kommer till uppföljning och utvärdering av riskerna. Det är synd eftersom 

utvärderingen ger en feedback där lösningen kan utvärderas så att framtida risker kan lösas 

snabbare och på ett effektivare sätt. Förebyggande åtgärder är oftast de mest kostnadseffektiva 

metoderna. 

 

För oss svenskar så kan detta verka skrytsamt att tala om vad man är bra på men på en 

internationell marknad ses det som en svaghet att inte göra det. Därför bör företagen satsa mer 

på att synas med det goda arbete man gör filantropiskt.  
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7 Förslag till fortsatt forskning 
 

Riskhantering är ett nytt och intressant ämne. Ett intressant ämne vore att följa och jämföra 

två större företags riskhantering. Hur är deras beslutsvägar och vilka tidsplaner finns? 

Alltifrån riskidentifiering och klart fastställda resultat. Kanske finns nya aktuella områden i 

riskhanteringen?  
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Bilaga (frågor) 1:  

                                Kreditmarknadsrisker 

1. Vad är Era vanligaste kreditrisker? 

2. Hur kan man rangordna Era kreditrisker? 

3. Hur bedöms kundens kreditvärdighet? 

4. Hur hanteras osäkra kundfordringar? 

 

5. Hur går Ert företags kreditriskhantering till? Vilka metoder används? 

 

6. Finns det ett internt/externt rapporteringssystem för kreditrisker? 

 

7. Har Ert företags kredit-/kreditrisk-hantering förändrats under åren? 

 

8. Vad är Era kreditmål? 

 

Juridiska risker  
1. Har det skett någon typ av juridiska felaktigheter i Ert företag?  Vad gjorde Ni för att 

rätta till det? 

 

2. Hur ofta uppstår juridiska problem, där Ni behöver anlita en jurist? Vad är den 

vanligaste orsaken till denna typ av juridiska problem?  

 

3. Vad gör Ni för att förebygga så att inte juridiska problem uppstår igen i framtiden? 

                          

4. Vilken typ av juridisk risk skulle kunna skada företaget mest? 

 

5. Har Ni någon plan för att undvika juridiska risker? 

 

BadWill/Dåligt rykte  
1. Har Ni bytt varumärke någon gång? I så fall varför? 

 

2. Vad gör Ni för att inte Era varumärken drabbas av badwill? 

 

3. Har Ni en plan ifall Era varumärken drabbas av badwill? 

 

4. Vad skulle det uppskattningsvis kosta att byta varumärke? 

 

5. Har Ni känt av att samhället ställer större krav för att Ni skall uppträda på ett 

etiskt/socialt korrekt sätt? 

 

6. Arbetar Ni med att förebyggande med etiska/sociala frågor? 
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7. Finns det någon som är ansvarig för etiska/sociala frågor? 

 

IT-risker  
1. Har Ni någon gång drabbats av insiderbrott? 

 

2. Har Ni tillgång till IT-system som förhindrar datastöld? 

 

3. Har Ni en säkerhetspolicy som förhindrar datastöld? 

 

4. Anser Ni att behovet av att skydda företagets data kommer minska/öka/lika i framtiden? 

 

5. Hur agerar Ni ifall känslig data har kommit bort/blivit stulen? 

 

6. Ställer era kunder krav på Er IT-säkerhet? 

 

 

                              Finansiellt bedrägeri   

 
     1. Hur kan man rangordna Era bedrägeririsker? 

 

     2. Har Ditt företag blivit utsatt för bedrägeri? Vad är orsaken? 

 

     3. Vad är Era mål i arbetet mot finansiellt bedrägeri?  I så fall varför? 

       

     4. Hur går Ert företags bedrägeri-riskhantering till? Vilka metoder används? 

 

     5. Finns det ett internt/externt rapporteringssystem för bedrägeririsker? 

 

     6. Har Ert företags bedrägeri-riskhantering (finansiellt) förändrats under åren? Varför? 

 

Personalrisker 
1. Vilka är de vanligaste problemen hos personalen och som kan leda till problem för 

företaget? 

 

2. Hur hanterar Ni dessa problem för att det inte ska påverka företaget negativt? 

 

3. Vilka egenskaper ska Er personal ha för att ge företaget en positiv utveckling? 

 

4. Har Ni tillräckligt med personal? Får kunderna den service de vill ha? 

 

5. Hur ofta har Ni personalförändringar/omplaceringar inom företaget? Vad beror det på? 

 

6. Vad innebär personalrisk för Er? Hur kan ni förebygga dessa risker? 

 

 

 


