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Sammanfattning
Risker och riskhantering är ett ämne som har fått en stor betydelse i dagens samhälle, inte
minst som en följd av finanskrisen. Det finns ett flertal studier på området men dessvärre
finns det idag betydligt färre studier om riskhantering som riktar in sig på småföretag, trots
det faktum att cirka 96 procent av Sveriges 1,2 miljoner företag är just småföretag. Syftet med
denna studie är att beskriva hur svenska småföretag hanterar risker samt att förklara samband
mellan variabler som storlek, ålder, bransch och internationalisering.
För att göra detta har en kvantitativ metod tillämpats, med en deduktiv ansats. En
enkätundersökning har formulerats och skickats ut till 867 småföretag i Sverige som valdes ut
ur en databas (Retriever Business) med ett systematiskt urval. Enkäten bestod av 23 frågor
och författarna av studien fick svar från 121 företag. Den data som samlades in bearbetades
och analyserades i Microsoft Excel samt SPSS. De statistiska metoder som användes för att
analysera data är deskriptiv statistisk samt ett binärt logistiskt regressionstest.
Studien finner signifikanta samband mellan importerande företag samt valutarisker, vilket
stödjer resultat från tidigare genomförda studier på området. Studien fann inga signifikanta
samband mellan importerande/exporterande företag och marknadsrisker, vilket går emot
resultatet av tidigare genomförda studier. Dessutom fann studien inga signifikanta samband
mellan marknadsrisker samt IT-risker och diverse oberoende variabler, vilket var några av
studiens hypoteser.
Studiens resultat och slutsatser kan framförallt komma till användning för småföretag i
riskbedömningar och liknande. Detta gäller framförallt för företag som handlar mycket
internationellt. Även banker kan ha användning av resultatet, då bankerna brukar vara mycket
intresserade av hur företagen hanterar risker, exempelvis då lån ska ges. Även
försäkringsbolag skulle kunna ha användning av studien då de kan vara intresserade av att se
hur risker hanteras och hur riskmedvetna deras företagskunder är.
Nyckelord: Risker, riskhantering, RM, SME, småföretag

Abstract
Risks and risk management is a topic that has gained great importance today, not least
because of the financial crisis. There are several studies on the field but unfortunately, there
are far fewer studies on risk management that target smaller companies today, even though
around 96 percent of Sweden's 1,2 million companies are in fact small companies. The
purpose of this study is to describe how Swedish small companies deal with risks and to
explain connections between variables such as size, age, line of business and
internationalization.
To accomplish this, a quantitative method has been applied, with a deductive approach. A
survey has been constructed and sent out to 867 small companies in Sweden whom were
chosen out of a database (Retriever Business) with a systematic sampling. The survey
consisted of 23 questions and the authors of this study received answers from 121 companies.
The data that has been collected were processed and analysed in Microsoft Excel and SPSS.
The statistically methods used are descriptive statistics and a binary logistics regressions test.
The results of this study are that statistically significant connections between importing
companies and exchange risks, which provides support for what previous studies in the field
have come up with. No significant correlations were found for importing/exporting companies
and market risks, which is the contrariety of the results of previous studies in the field.
Furthermore, no statistically significant correlations were found between market risks and ITrisks with various independent variables, which were some of the study’s hypothesis.
The results and conclusions of this study could be used especially by smaller companies in
risk assessments and such. This applies above all to companies that trade much
internationally. Also, banks could find the results useful, since banks usually are very
interested in how companies handle risks, for instance when a loan is to be given. Insurance
companies could also find this study useful, as they could be interested in seeing how risks are
managed and how risk aware their clients are.
Keywords: Risks, Risk Management, RM, SME, Small Businesses
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1. Inledning
I detta inledande kapitel presenteras problembakgrunden som tar upp bakgrunden till ämnet
riskhantering samt det forskningsgap som finns inom området i dagsläget. Vidare presenteras
problemformuleringen med frågeställningar och sist men inte minst syftet med studien.

1.1 Problembakgrund
Risker är något som är närvarande i alla handlingar och händelser och ett ämne som är i en
ständig förändring. Risker utvecklas både i form och komplexitet. Bland traditionella
exponeringar för risker kan en uppdelning göras mellan operationella risker och finansiella
risker, såsom valutarisker eller övergripande ekonomiska risker som konjunktur, strategiska,
marknads, land, juridiska, mänskliga och politiska risker. Respektive område kan tillskrivas
flera specifika risker som kan delas upp i makroekonomiska eller externa risker alternativt
mikroekonomiska, även kallade interna risker (Drever, Dumitrescu & Bunget 2010). De
operativa riskerna har ökat, dels på grund av en ökad förekomst av e-handel, ny teknik och
liknande (Moosa 2007). Även Halperin (2001) menar att den tekniska utvecklingen har haft
en stor betydelse för att de operativa riskerna har ökat. Att leda och styra ett företag medför
ett flertal olika risker (Popovic et al. 2015). Organisationer hamnar alltmer under press att
identifiera de risker som dem konfronteras med såsom sociala risker, etiska och miljörisker
men även hur organisationen hanterar dem på ett acceptabelt sätt blir allt viktigare (Dreve,
Dumitrescu & Bunget 2010).
Alla aktiviteter i ett företag medför en viss osäkerhet och potentiella risker vilken kan hindra
förverkligandet av olika mål (Rexhepi & Latifi 2012). Att göra förberedelser för att hantera
risker hjälper organisationen att undvika, minska, överföra risken eller acceptera och hantera
risken på egen hand (Hamilton 1996). Av erfarenheter från framgångsrika företag har det
visat sig att riskhantering kan möjliggöra skydd av egendom, ökning av egendom och rykte.
Detta innebär att risk inte enbart är ett hot, om det behandlas i tid kan det vara en chans eller
en möjlighet (Rexhepi & Latifi 2012). För att ett företag ska kunna gå med vinst måste
företagsledningen acceptera en viss nivå av risk. Detta är en väsentlig del av
företagsprocessen (Alquier & Tignol 2006). Vilken risknivå en individ eller ett enskilt företag
är villig att acceptera är egenartad och unik. Det innebär att två olika företag inte
nödvändigtvis behöver se likartat på samma typ av risk, riskaptiten skiljer sig nämligen åt
(Sheedy & Lubojanski 2018). Toleransen för risk påverkas bland annat av våra möjligheter att
kontrollera risken men även vår tilltro till dess möjligheter spelar in när det kommer till
risktolerans (Hamilton 1996). Särskild hänsyn tas till vad vi tror oss kunna vinna på att ta en
viss risk. Om fördelen är liten är riskaversionen stor och vice versa. Kunskapen vi besitter om
risker är avgörande för vår uppfattning om risker (Giannakis & Papadopoulos 2016). Även
ålder spelar in när det kommer till hur benägen en person är att ta risker men det finns även
skillnader i risktänkande mellan könen vilket Rad, Yazdanfar och Öhman (2014) belyser.
För stora koncerner med många dotterbolag som är verksamma i olika riskmiljöer ökar
komplexiteten i riskarbetet och det uppkommer många olika risker. Företag kan ha operativa
risker, alltså risker inom produktionen vilket även kan sägas vara statiska risker, det vill säga
risker som endast kan ge förlust men aldrig någon vinst (Knutsson & Knodt 2018). Avbrott
inom produktion är den allvarligaste risken inom produktionen och orsakas ofta av en skada
på personal, egendom eller miljö. Den andra delen kan sägas vara risker som faller utanför
produktionen. Här finns både statiska och dynamiska risker. Kraven på en total överblick av
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företagets riskmiljö gör detta nödvändigt. Här innefattas risker såsom allvarliga missar i
handel med valutor eller derivat men även kvarstående ekonomiska krav vid köp av ny
produktionsenhet (Rejda & McNamara 2016). Det finns även övergripande risker. Dit hör
främst den mänskliga faktorn eller förlust av förtroende (Hamilton 1996). En annan viktig risk
som har blivit alltmer central är IT-risker. Med globalisering, liberalisering och utveckling av
informationsteknologin kommer flera nya affärsmöjligheter men samtidigt utsätts ekonomiska
enheter för nya och komplexa risker som gör riskhantering ännu viktigare (Giannakis &
Papadopoulos 2016). IT-risker kan sägas vara en sådan risk och den räknas som en
övergripande risk. IT-risker är kopplade till användandet av IT, detta kan avse risker som är
relaterade till IT-projekt, mjukvaruprojekt, teknologier och IT-system. Denna typ av risk
behöver utvärderas och hanteras på ett kostnadseffektivt sätt (Kovácsné Mozsár &
Michelberger 2018).
Det är viktigt att ha i åtanke att risker är något som kan hanteras. Riskhantering är enligt
Rejda och McNamara (2016) en process som identifierar möjliga situationer då en
organisation kan utsättas för förluster och väljer den mest lämpliga tekniken för att hantera
sådana situationer. Det handlar om att identifiera potentiella risker då företaget kan utsättas
för förluster och därefter hantera den risken med en teknik som anses lämplig för just den
särskilda situationen. Det är viktigt att företag känner till de risker som finns i dess omgivning
(Rampini, Sufi & Viswanathan 2014). Risker är ett hot mot företagets ekonomi och därför bör
risker identifieras och reduceras, samtidigt som en viss nivå av risk är önskvärd. En effektiv
riskhantering kan minska företagets ekonomiska förluster (Hamilton 1996). Hos större företag
är riskhantering vanligt förekommande, dels på grund av deras stora resurser, marginaler och
den kompetens som finns. Frågan är dock hur det ser ut för småföretagen? Eftersom mindre
företag har mindre resurser till sitt förfogande kommer dem därav troligtvis hantera endast de
mest nödvändiga riskerna. Nya risker och problem växer fram kontinuerligt men även nya
möjligheter. Nya metoder och kunskaper om riskhantering som sänker kostnader och minskar
skadeverkan blir därför allt viktigare (Rampini, Sufi & Viswanathan 2014). Riskhantering kan
i framtiden med tanke på miljöhot, klimatförändringar och andra kriser komma att inta en
viktigare roll än vad den har idag (Barthel, Larsson & Özcan 2010).
På senare tid har riskhanteringsprocessen fått en allt större betydelse för företagen. Det är
främst som en följd av de olika typer av kriser som har präglat världsekonomin genom åren,
inte minst finanskrisen (Aebi et al. 2012). Det finns ett flertal studier på området men det
finns betydligt färre studier om riskhantering som riktar in sig på småföretag vilket Cantonnet,
Aldasora och Iradi (2019) belyser. Detta är något som kan anses vara intressant eftersom att
drygt 96 procent av Sveriges 1,2 miljoner företag är just småföretag (Tillväxtverket 2019).
Det är viktigt för framförallt småföretag att vara medvetna om de risker som dem utsätts för
menar Virglerova (2018) eftersom att minsta lilla felsteg kan medföra katastrofala följder.
Samtidigt är det naturligtvis som så att småföretag inte alltid har de resurser som större
företag besitter (Marcelino-Sádaba et al. 2014). Dem har således inte samma förutsättningar
för att bemöta och hantera riskerna, vilket i sin tur medför att det blir extra viktigt för
småföretagen att noga tänka igenom hur riskhanteringsprocessen ska skötas då det gäller
exempelvis prioriteringar och liknande (Rampini, Sufi & Viswanathan 2014). Det är av
intresse för samhället och framförallt för småföretagen att få en ökad förståelse och kunskap
inom området så att dem förhoppningsvis kan anpassa sin verksamhet om så skulle behövas
för att kunna bemöta de risker som dem ställs inför och därefter känna sig mer trygga och bli
mer framgångsrika och effektiva som företag.
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1.2 Problemformulering
Utifrån bakgrunden som presenterats ovan har forskningsfrågorna nedan formulerats. Tanken
är att studiens resultat ska kunna användas av småföretag och övriga intressenter i framtida
riskbedömningar.



Hur hanterar svenska småföretag de risker som dem ställs inför?
Finns det någon skillnad i hur företagen hanterar risker som kan förklaras med
variabler såsom storlek, ålder, bransch och internationalisering?

1.3 Syfte
Syftet med studien är att beskriva hur svenska småföretag hanterar risker samt att förklara
samband mellan variabler såsom storlek, ålder, bransch och internationalisering.

2. Teoretisk referensram
I detta kapitel presenteras en genomgång av olika typer av risker, varav vissa enskilda risker
kommer att studeras mer djupgående. Vidare presenteras risker som är vanligt
förekommande inom småföretag specifikt. Därefter presenteras en genomgång kring själva
riskhanteringsprocessen och tillslut en hypotesgenerering.

2.1 Genomgång av olika typer av risker
En enstaka definition för termen risk existerar inte. Rejda och McNamara (2016) beskriver
risk som osäkerhet angående en möjlighet för förlust. Raftery (1994) menar att risk och
osäkerhet beskriver situationer då det faktiska resultatet av en specifik händelse troligtvis
kommer avvika från det förväntade värdet. Peter Bernstein menar att när en risk tas kan det
liknas med att “betta” på ett resultat på basis av ett val som gjorts av en själv, men att det
finns en viss osäkerhet om vad själva resultatet kommer att bli (Rejda & McNamara 2016).
Kovácsné Mozsár och Michelberger (2018) menar att risk är effekten av osäkerheten kopplad
till olika objektiv. De olika målen kan vara på olika nivåer inom organisationen, exempelvis
på strategisk ledningsnivå eller inom olika program och projekt med mera. Dreve, Dumitrescu
och Bunget (2010) nämner att det finns olika definitioner av risk inom litteraturen, till
exempel att risk är hotet av att en händelse ska påverka företagets förmåga att fungera och
uppnå sina strategiska mål. Risk är närvarande i alla mänskliga handlingar och händelser och
att den ändras i relation till de omständigheter som omger en viss situation, inte minst ändras
den i komplexitet vad gäller bland annat hanterbarheten och de resurser som krävs för att
hantera en viss risk (Marcelino-Sádaba et al. 2014). Förutom traditionell exponering för fara
kan områden såsom operativ, finansiell, strategisk, marknad, land, lagar och regler, mänskliga
och bedrägerier men även olika kombinationer av dessa tas upp (Hamilton 1996).
En indelning kan göras mellan interna och externa risker, risker som kommer utifrån eller
risker som existerar inom företaget. Externa faktorer eller risker kan vara ekonomiska såsom
ränteförändringar, skatter och andra ekonomiska förändringar. Det kan vara politiska som
exempelvis förändrad juridik och lagar och regler, skyddande politik eller politiska
prioriteringar. Externa risker kan vara faktorer som påverkar konkurrenskraften såsom
marknadsförändringar, press från stora företag, de typer av tjänster som erbjuds och
efterfrågas kan ändras, generella trender samt medias påverkan och förväntningar (Dreve,
Dumitrescu & Bunget 2010). Interna faktorer eller risker kan vara sociala och bestäms av
anställdas etik och tro, kulturen bland de personer som hanterar risker i företaget, de
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påtryckningar som anställda kan göra för bland annat ersättning eller rättigheter, fackliga
tvister med mera (Hamilton 1996). Till de interna riskerna räknas risker som påverkar själva
ekonomin i företaget, det handlar om behandling av data, bättre säkerhet för nya produkter
och teknologier, behov av att minska förluster, investerares och aktieägares förväntningar och
agerande men även risker som rör den övergripande strategin. Risker kan vara av fysisk
karaktär och handlar inte sällan om byggnaders skador, bedrägerier och onda avsikter från
anställda men även brandskador (Dreve, Dumitrescu & Bunget 2010).
Det finns med andra ord många olika typer av risker och olika grupperingar av risker. Värt att
nämna är att olika typer av företag kan utsättas för olika typer av risker beroende på
exempelvis bransch, storlek, om företaget är verksamt internationellt och liknande faktorer.
Enligt FERMA är de fem risker som rangordnats som högst för år 2018 följande (FERMA
European Risk Manager Report 2018):
1. Cyberhot,
2. Osäker ekonomisk tillväxt,
3. Geopolitisk osäkerhet,
4. Överreglering samt
5. Skiftande konsumentbeteenden.
Utifrån dessa fem risker som FERMA listar upp kan det konstateras att det är framförallt
politik, ekonomi, teknologisk utveckling samt konsumentbeteenden som skiftar som är de
övergripande orsakerna till de fem högst rangordnade riskerna för år 2018. Figuren nedan
beskriver ett flertal av de olika risker som är högst rangordnade för 2018. En indelning görs
mellan sociala risker, teknologiska risker samt ekonomiska och politiska risker. Denna modell
som är relativt aktuell har delvis använts som inspiration för att fördjupa kunskaperna om
olika typer av risker, bland annat finansiella risker, politiska risker och IT-risker, med andra
ord övergripande risker som de flesta företagen påverkas av på ett eller annat sätt.

Figur 1: En figur som beskriver ett flertal olika risker som för 2018 har identifierats enligt rapporten (FERMA
European Risk Manager Report 2018).

2.1.1 Finansiella risker
En övergripande indelning av risker kan göras mellan finansiella risker och icke-finansiella
risker. Till den förstnämnda räknas bland annat kreditrisker, likviditetsrisker och

4

marknadsrisker (Christoffersen 2011). Riksgälden definierar kreditrisk som risken att förlust
uppstår på grund av att motparten inte fullgör sina förpliktelser samt risken att en värdeförlust
uppstår på grund av försämrad kreditkvalitet (Riksgälden 2017). En konsekvens som är
relaterad till kreditrisken är naturligtvis att den ena parten inte får betalt överhuvudtaget för en
utförd tjänst eller såld vara. Något som har blivit viktigt på senare dagar är att kunna
kontrollera den andra partens kreditvärdighet (Bolton, Chen & Wang 2011). Här kan det vara
värt att nämna att kreditvärdighet brukar bland annat mätas av ratinginstitut såsom Moody’s,
S&P och Fitch vilka tillhandahåller uppskattningar i form av kreditbetyg på kreditvärdighet
på företagsobligationer. Kreditbetyg är i teorin ett attribut av en företagsobligation, inte ett
företag, men i många fall brukar alla obligationer som är emitterade av ett företag ha samma
kreditbetyg. Därför är kreditbetyg ofta refererad till som ett attribut av ett företag (ibid.).
Eftersom kreditbetyg är konstruerat för att ge information om kreditkvalitet, kanske det skulle
kunna tros att ständiga förändringar i kreditbetyg är positiva respektive negativa nyheter som
når marknaden. Kreditbetyg ändras dock sällan. Ett av objektiven bakom ratinginstitut och
deras tilldelning av kreditbetyg är nämligen stabilitet. Exempelvis vill rating omkastningar
undvikas, där företagsobligationer blir nedgraderade och sedan uppgraderade några veckor
senare. Kreditbetyg ändras därför när det finns anledning att tro på en långsiktig förändring i
ett företags kreditvärdighet har tagit plats (Hull 2018).
Likviditetsrisker är risken att en aktör drabbas av en förlust på grund av att det inte finns
tillräckligt med likviditet på marknaden. Det kan sägas vara risken för att inte kunna infria
sina betalningsförpliktelser vid förfallotidpunkten utan att kostnaden för att erhålla
betalningsmedel ökar avsevärt (Bolton, Chen & Wang 2011). Finansieringsrisk,
refinansieringsrisk och marknadslikviditetsrisk ingår i begreppet likviditetsrisker (Riksgälden
2019). Det är avgörande för alla företag att kunna fullgöra sina betalningsförpliktelser. Sedan
kreditkrisen som startade i mitten av år 2007 har det varit betoning på vikten av
likviditetsrisker för både finansiella institutioner och reglerare. Vissa finansiella institutioner
som förlitade sig på inlåning för deras finansiering, upplevde problem då investerare förlorade
förtroendet för finansiella institutioner. Dessutom fann finansinstitut att vissa instrument för
vilka det tidigare varit en likvid marknad endast kunde säljas till reapris under krisen (Hull
2018). Sedan finanskrisen har ett omfattande arbete med att utveckla regelverket kring
hantering av likviditetsrisk hos banker på både nationell och internationell nivå påbörjats
(Finansinspektionen 2019). I Sverige finns idag ett system med dröjsmålsränta som
privatpersoner och företag får betala om dem är för sen med betalningar. Syftet med systemet
är att försöka visa att det lönar sig att betala och att betala i tid (Barthel, Larsson & Özcan
2010).
Det är viktigt att skilja solvens från likviditet. Solvens hänvisar till ett företag som har mer
tillgångar än skulder, vilket gör att värdet av dess eget kapital är positivt. Likviditet avser mer
ett företags förmåga att göra kontantbetalningar innan de förfaller. Finansiella institutioner till
exempel, kan vara solvent men ändå misslyckas om dem har likviditetsproblem. Ofta brukar
en uppdelning göras mellan två olika likviditetsrisker, dels likviditets handelsrisk och dels
likviditets finansieringsrisk (Bolton, Chen & Wang 2011). Den förstnämnda handlar om hur
lätt “positionerna i handelsboken” kan avvecklas. Likviditets handelsrisken av en tillgång
beror på tillgångens art, hur mycket av tillgången som ska handlas, hur snabbt den ska handlas
samt den ekonomiska miljön (Rampini, Sufi & Viswanathan 2014). Kreditkrisen under år
2007 visade på vikten av transparens, tillgångar som inte är väldefinierade eller lätt att förstå
kommer troligtvis inte att handlas på en likvid marknad länge. Likviditets finansieringsrisk
handlar om förmågan att kunna möta kontantbehov när de uppstår. Det är viktigt för
finansiella institutioner och företag att göra prognoser över deras behov av kontanter i både
normala och stressade marknadsförhållanden (Hull 2018).
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Marknadsrisken är den risk som uppstår som en följd av fluktuationer i priser på tillgångar,
skulder och finansiella instrument (Christoffersen 2003). Det är sannolikheten att en
investerare blir utsatt för förluster på grund av faktorer som påverkar hela finansmarknaden
som personen är involverad i. Marknadsrisken är risken för att ett resultat, eget kapital eller
värde minskar på grund av förändringar i riskfaktorer på finansiella marknader (Collector
Bank 2019). Det är en systematisk risk som inte går att diversifiera bort (Investopedia 2018).
EKN gör som så i sitt arbete angående marknadsrisker att dem analyserar riskens storlek samt
konsekvens, försöker förebygga potentiella förluster genom att ta reda på landets
betalningsförmåga och politiska stabilitet (Hamilton 1996). För svenska företag kan det vara
en god idé att använda EKN som samarbetspartner för att skydda sig mot marknadsrisker,
framförallt för företag som importerar och exporterar mycket.
En annan typ av finansiell risk är valutarisker. Ofta innefattas valutarisker tillsammans med
ränterisk och inflationsrisk i begreppet marknadsrisk men här behandlas valutarisker separat.
Valutarisker är vinster eller förluster som uppstår till följd av förändringar eller fluktuationer i
växelkursen och är en följd av den skillnad i värdet på växelkursen vid inköpet och vid
avyttringstillfället. Om intäkterna och kostnaderna för ett särskilt företag sker främst i
valutahandel (dels ren handel med valuta och dels vid köp och försäljning av varor och
tjänster till och från utlandet), bör företaget försöka undvika och minimera valutarisken
(Rózsa & Darabos 2015). Under de senaste årtionden har valutarisken utfört en stor risk för
företagen. Detta gäller främst för företag som importerar och/eller exporterar mycket samt har
mycket kassaflöden in och ut ur landets gränser. Resultatet av detta är att företagsvärdet blir
beroende av valutakurserna vilket i sin tur innebär att hanteringen av valutakursen och dess
risker blir en viktig aktivitet för företagen (Álvarez-Diez, Alfaro-Cid & Fernández-Blanco
2016).

2.1.2 Sociala risker
En annan typ av risk är sociala risker. Detta kan vara risken att ett företags agerande får
effekten att det ger dåligt rykte om företaget. Det är av flera anledningar viktigt för företag att
slå vakt om sitt namn och rykte, inte minst i ekonomiskt hänseende. Under senare decennier
har tilltron till företag och deras produkter ökat alltmer i betydelse i marknadsföringen. Att
förlora i trovärdighet kan leda till stora marknadsförluster och ytterst kan det leda till att
företaget inte överlever (Morgan & Hunt 1994). Många menar på att förtroendekapital väger
lika tungt som produktionskapital (Öhman & Lundberg 2015). Det finns ett flertal exempel på
större eller mindre katastrofer som har drabbat företag och som påföljd påverkat deras
anseende och allmänhetens uppfattning om företaget i fråga. Frågor om varför inte mer
förebyggande åtgärder har gjorts i företaget brukar vid dessa tillfällen uppkomma. Vid sådana
kriser är det viktigt att företagsledningen kan bemöta media och andra på ett bra sätt för att
inte försämra förtroendet för företaget ytterligare (Morgan & Hunt 1994). Det har visat sig att
ett företag kan vara oskyldig men ändå förvärra situationen genom att kommunicera fel, men
även vice versa, företaget kan vara skyldig och trots det undvika en förtroendekris genom att
kommunicera på rätt sätt. Ibland har kriser vänts till en fördel genom skickligt agerande från
företagets sida (Hamilton 1996). Företagsledningen bör tränas inför de situationer då dem kan
tvingas bemöta massmedia i eventuella kriser. Frågor som bör kunna besvaras är vad som har
hänt, vad orsaken var, vem som bär ansvaret och vad som bör göras härnäst (ibid).
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2.1.3 IT-risker
Till de icke-finansiella riskerna räknas affärsrisker samt operativa risker. Affärsrisker avser
risken för minskade inkomster som hänförs till förändringar i volymer, marginaler eller
prisförändringar. Affärsrisker uppstår på grund av faktorer i den externa affärsmiljön och kan
handla om exempelvis förändringar i konkurrenssituation, kundbeteende eller teknologisk
utveckling (Collector Bank 2019). Operativa risker kan definieras på flera olika sätt. Ett sätt
att definiera den på är att det är risken för förlust till följd av otillräckliga eller misslyckade
interna processer, människor och system eller från externa händelser. Operativa risker kan
definieras som en residual risk som företagen möter och som inte är en marknadsrisk eller en
kreditrisk. Operativa risker är risker som kan förknippas med att till exempel gå in i nya
marknader, utveckla nya produkter och tillhörande ekonomiska risker (Figueira-de-Lemos et
al. 2011). En annan definition, vilket namnet antyder, är att det handlar om risker som
kommer från verksamheten. Detta inkluderar bland annat risker kopplade till transaktioner,
betalningar med mera (Bolton, Chen & Wang 2011). Tidigare nämndes det att det finns
interna och externa risker. Interna risker är risker som företaget har kontroll över. Företaget
väljer exempelvis vilka som ska anställas eller vilken typ av datasystem som ska utvecklas
(Hamilton 1996). Vissa påstår att operativa risker hör till de interna riskerna. Därmed
inkluderas mer än bara risker från verksamheten i operativa risker, det inkluderar exempelvis
frågor kring om det finns tillräcklig kontroll i organisationen och risker kring bedrägerier av
anställda. Risker finns därmed även på personalsidan i en organisation vilket ställer krav på
ett välfungerande HR (Human Resources) arbete (Hull 2018).
Operativa risker innefattar de risker som finns förknippad med dataintrång (cyberhot),
bedrägerier, stöld och naturkatastrofer (Moosa 2007). En allt viktigare typ av operativ risk är
cyberrisker eller IT-risker, som det också kallas för. Banker exempelvis, har idag sofistikerade
system på plats för att skydda sig själva mot cyberattacker men själva attackerna blir
dessvärre mer sofistikerade. Banker använder sig alltmer av datasystem och internet vilket
skapar fler risker för cyberbedrägerier. Kunder och anställda måste kontinuerligt utbilda sig
inom området för att viktiga data ska förbli säker. Cyberattacker på banker och företag i
allmänhet är attraktivt för kriminella eftersom att idag finns mycket av pengarna i elektroniska
system. Cyberattacker förekommer även av terrorister för dessa attackers potential till att
förstöra ett lands ekonomiska säkerhet och människors livsstil. Det kan konstateras att ITrisker i dagens moderna, digitaliserade samhälle på många sätt är en viktig risk att beakta för
banker såväl som för företagen (Hull 2018). När det gäller IT-säkerhet är det viktigt att tänka
på att den inte endast avser säkerhet för företaget och dess anställda, även leverantörer,
kunder och en bred allmänhet kan påverkas. Något som är centralt är att de anställda är
medvetna om de risker som finns men det ställer även krav på klara regler och rutiner
(Kovácsné Mozsár & Michelberger 2018). IT-risker handlar dock inte enbart om externa
risker, såsom cyberattacker eller liknande. Att en IT-utrustning kan bli utsatt för exempelvis
brand eller vattenskador är även det en form av IT-risk. Det finns olika typer av cyberattacker,
dels sådana som går ut på att radera information eller förändra information och ett annat stort
problem är stöld av IT-utrustning. Dem som blir utsatta för stölden kan oftast inte säkra
informationen som finns i utrustningen när dem har blivit bestulna, vilket kan medföra att
företaget, dess kunder med flera blir utsatta för ytterligare risker (Hamilton 1996).

2.1.4 Politiska risker
Riskmiljön kan även skilja sig åt mellan olika stater. Stater med politisk instabilitet drabbas
mer än andra av förändrade politiska värderingar vilka kan påverka näringslivets villkor på
både kort och lång sikt. Företag med utländska ägare kan därför ofta vara mer utsatt för
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politiska risker (Figueira-de-Lemos et al. 2011). Exempelvis kan politiska förändringar
innebära att köparen genom politiska regleringar eller andra former av ingripanden hindras
från att fullgöra sina betalningsskyldigheter till säljaren. Orsaker bakom en sådan händelse
kan vara att köparlandet har en dålig intjäningsförmåga av hårdvaluta och därmed svårigheter
med att betala för sin import och med det förorsakas det utländska företaget en ekonomisk
förlust (Dutta & Roy 2011). Andra typer av risker som kan räknas till de politiska är
exempelvis krig, revolutioner, statskupper, beslut om nationalisering av utländska företag, nya
lagar och regler, nya skatter och skattereformer eller oväntade kursrörelser (Kubíčková &
Toulová 2013). Dessa typer av risker kan förebyggas bland annat genom att besitta kunskap
om landet, dess politiska system, ledare, opposition, ekonomiska förutsättningar och
användning av prognoser. Men även riskanalyser före etablering och därefter uppföljning kan
vara till hjälp. Att sträva efter en god relation med sittande regim kan vara ett sätt att
förebygga politiska risker (Hamilton 1996).
Det bör poängteras att denna studie läggs fokus på svenska företag men det kan vara av
intresse att känna till att politiska risker finns och att dessa som sagt kan skilja sig mycket åt
mellan olika länder i världen. Detta för att dessa risker kan ha stor påverkan på enskilda
företag och branscher och politiska förändringar kan även skapa eller förhindra
affärsmöjligheter. Dessa svenska företag kan naturligtvis stöta på politiska risker om dem
handlar mycket internationellt.

2.1.5 Risker för småföretag
För småföretag (men även medelstora företag) är det av stor vikt att vara medveten om de
faktorer som finns i affärsmiljön eftersom att minsta lilla oaktsamhet kan medföra katastrofala
följder (Virglerova 2018). Små och medelstora företag är ofta utsatta för ett flertal olika
risker, bland annat operationella-, marknads-, säkerhets- och finansiella risker. Varje beslut ett
företag gör medför risker på ett eller annat sätt (ibid). Globaliseringen har en stor påverkan på
entreprenörer och när näringslivet utsätts för ekonomisk turbulens ökar dels osäkerheten, men
även riskerna menar Hussain et al. (2015). Tidigare studier som har utförts i Tjeckien har visat
att den allvarligaste risken som små till medelstora företag är utsatta för är marknadsrisken
(Kozubíková et al. 2015). Virglerova (2018) har gjort en studie på de skillnader som finns i
begreppet riskhantering i V4-länderna, dvs. Tjeckien, Slovakien, Polen samt Österrike. Det
skribenten gjorde var att skicka ut enkäter till slumpmässigt utvalda företag från en databas.
Resultatet från denna studie visar på att de viktigaste riskerna för små till medelstora företag i
dessa länder är marknadsrisker, finansiella och ekonomiska risker. Författaren visade även på
att storleken av företagen har betydelse för riskhanteringen. Småföretag har mindre
diskussioner om risker i jämförelse med större företag.
En annan studie undersökte olika mindre och medelstora företags bedömningar av affärsrisker
i V4-länderna. Intervjuer genomfördes och enkäter skickades ut till olika företag. Resultatet
av studien var även där att marknadsrisken är den risk som var den viktigaste risken för dessa
företag i samtliga länder. Detta gäller framförallt för företag som exporterar och importerar
mycket i verksamheten. Återigen befann sig finansiella risker i topp tre (Hudáková & Masár
2018). Ytterligare en studie undersökte de risktyper som hotar de små och medelstora
företagens fortsatta verksamhet. Intervjuer och enkäter användes här för att samla in data.
Resultatet av denna studie visar att de risker som företagen stöter på regelbundet var
valutarisker, kreditrisker, ekonomiska risker, ränterisker och likviditetsrisker. Betydelsen av
kreditrisker har ökat under finanskrisen (Belás et al. 2016). Studien visar även på att
företagets ålder har en betydelse i bemärkelsen om hur den ökade betydelsen av kreditrisker
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upplevs av företaget i fråga. Resultatet visar att företagen i studien inte har stött på risker som
kan förknippas med dåligt rykte (Kaya & Uzay 2017). Faktum är att i studien använde sig
författarna av en enkät med tolv olika risker som respondenterna skulle rangordna beroende
på hur utsatt dem kände sig inför riskerna. Risken för dåligt rykte fick plats elva av samtliga
tolv risker. Den risken var med andra ord inte alls särskilt prioriterad (ibid). Det finns även
tidigare studier som har visat på att som en konsekvens av finanskrisen har det blivit svårare
för små till medelstora företag att ta lån. Detta medför att den finansiella risken ökar för dessa
företag (Kremp & Sevestre 2013).

2.2 Riskhantering
Risk management, eller den svenska översättningen riskhantering är inte något nytt fenomen.
Människan har under alla tider varit medveten om att skydda sig mot hot och faror som finns
omkring henne. Detta har varit avgörande för överlevnaden, där intuition och förnuft varit
viktigt. Riskhantering är en strävan efter att med modern teknik och kunskap från olika
områden utveckla en systematik kring hur risker hanteras (Barthel, Larsson & Özcan 2010).
En vanligt förekommande definition av riskhantering är att det är ett systematiskt sätt att i
näringslivet skydda en verksamhets resurser och inkomstmöjligheter mot skaderisker så att
verksamhetens mål kan uppnås med så få störningar som möjligt (Rampini, Sufi &
Viswanathan 2014). Uppenbarligen är syftet att begränsa skador och förluster till antal och
omfattning och därmed öka företagets värde och skapa en bättre lönsamhet. Målet är att göra
detta till lägsta möjliga kostnad. Därav handlar det mycket om avvägningar mellan olika
alternativ menar Hamilton (1996).
En viktig del i arbetet med risker är att försöka förstå och kvantifiera olika typer av risker,
såsom marknadsrisker, kreditrisker, operativa risker med flera. En viktig del i
riskhanteringsarbete är att säkerställa att dessa risker är korrekt värderade (Giannakis &
Papadopoulos 2016). Det är viktigt för hela riskhanteringsfunktionen att ha ett holistiskt
synsätt, vilket innebär att risk sätts in i en kontext eller att man försöker se helheten eller den
större bilden av en risk. Den bör även identifiera potentiella ogynnsamma event och deras
fulla konsekvenser. Den totala exponeringen mot ogynnsamma eller skadliga event (adverse
events) kan vara större eller mindre än resultatet som fås om varje typ av risk räknas separat,
olika risker kan nämligen kvantitativt vara olika stora för olika enheter och olika situationer
(Hull 2018).
Det går även att se på riskhantering som en process. Själva kärnan i riskhanteringsprocessen
handlar om att maximera de områden där företaget har kontroll över resultatet och samtidigt
minimera de områden där företaget inte har kontroll över resultatet (Kubíčková & Toulová
2013). Det handlar om att identifiera potentiella risker då företaget kan utsättas för förluster
och därefter hantera den risken med en teknik som anses lämplig för just den särskilda
situationen (Rejda & McNamara 2016). Viktiga steg i denna process är att först identifiera
risken, sedan bör det analyseras hur stor sannolikheten är för att denna risk kommer att
inträffa och den potentiella påverkan eller skadan risken kan medföra. Därefter bör företaget
besluta hur risken ska undvikas, minska risknivån, skapa beredskapsplaner och övervaka och
hantera situationen (Popovic et al. 2015). Det är viktigt att bemöta olika risker på ett adekvat
sätt och detta beror mycket på riskens art och utseende för att förhoppningsvis kunna få ut
fördelar av risken och risken kan då bli till en möjlighet (Rexhepi & Latifi 2012).
Riskhanteringsprocessen har på senare tid fått en allt större betydelse för företagen. Detta
beror främst på de olika typer av kriser som har präglat världsekonomin genom åren, bland
annat finanskrisen (Aebi et al. 2012). Rejda och McNamara (2016) menar att processen kring
riskhanteringen kan delas upp i olika steg. Det första steget i processen är att identifiera
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potentiella förluster, situationer då företaget kan utsättas för förluster på olika sätt (ibid). Det
handlar om att vara medveten om och att identifiera de risker som finns (Marcelino-Sádaba et
al. 2014). I första steget kartläggs riskmiljö och risker värderas och prioriteras. Detta blir
underlaget för resterande steg i processen. Det andra steget handlar om att mäta och analysera
möjliga förluster. En kostnadsberäkning bör genomföras och riskerna sorteras sedan efter
storlek som företaget kan prioritera mellan. Därigenom går det att se det ekonomiska hot de
olika riskerna utgör mot företaget. Centralt här är att försöka uppskatta dels frekvensen, eller
antalet förluster som kan förväntas uppstå under en given period, men även omfattning, alltså
hur stor förlusten kan förväntas bli (Bolton, Chen & Wang 2011). Riskanalysen utgör grunden
för hela verksamheten kring riskhantering, det är här underlaget för de övriga stegen i
processen hämtas (Hamilton 1996).
Det tredje steget handlar om hur möjliga förluster ska hanteras (Rejda & McNamara 2016).
Riskerna ska förebyggas och behandlas. Det brukar kallas att en riskbehandling och en
skadebehandling genomförs. Riskbehandling handlar om att reducera sannolikheten för att
skador inträffar och därmed skadefrekvensen. Skadebehandling handlar om att minska
skadans omfattning samt dess konsekvenser (Rexhepi & Latifi 2012). Ju bättre skydd
företaget har, desto högre självrisk men försäkringspremierna blir däremot lägre när
försäkringsgivaren kan konstatera att företagsledningen är riskmedveten (Bolton, Chen &
Wang 2011). Men det kanske viktigaste är att med färre skador och störningar i verksamheten
följer färre produktionsavbrott vilket förbättrar lönsamheten (Hamilton 1996). Resultatet av
risk- och skadebehandlingen är avgörande för skadefinansieringens utformning. Detta steg
innefattar dels riskkontroll och dels riskfinansiering. Som riskkontroll kan bland annat
metoden undvikande tillämpas, som innebär att risken att bli utsatt för något undviks helt
genom att helt enkelt inte utsätta sig för situationen då en särskild förlust kan uppstå (Rejda &
McNamara 2016). När det gäller finansieringen finns det olika tillvägagångssätt för att
finansiera riskhantering (Bolton, Chen & Wang 2011). Enklast sker finansieringen i form av
en konventionell försäkring placerad i svenskt eller utländskt försäkringsbolag. Stora företag
och kommuner har även andra möjligheter, framförallt i form av självrisker och captives
vilket är ett av företaget ägt försäkringsbolag som är anpassat efter de egna
försäkringsbehoven (Rejda & McNamara 2016).
När företagets riskmiljö har analyserats och behandlats återstår oftast ändå vissa exponeringar
mot risker som inte kan förebyggas helt. Det kan även vara att risken är av sådan karaktär att
företaget föredrar att överföra den på någon annan (Popovic et al. 2015). Då passar en
försäkring och beroende på verksamhetens storlek, art med mera kan företaget stå för risken
själva eller köpa till exempel finansiella försäkringar som överför risken och risken begränsas
då till en riskpremie. En riskpremie är de tillgångar som investeras för att möta framtida
förluster, då förväntad avkastning och värdestegringar uteblir (Hamilton 1996). Försäkringar
avser statiska risker, vilket är sådana risker som endast kan ge förluster men aldrig några
vinster. Försäkringar och försäkringsbolag fyller en viktig funktion i samhället generellt
eftersom privata personer och aktörer skulle kunna drabbas mycket hårt om dem skulle vara
oförsäkrade. Många företag skulle på samma sätt gå i konkurs om de utsattes för stora skador.
Om ett företag drabbas av flera små skador eller en stor skada kan det drabba företaget som
gör att dess skulder kommer att överstiga tillgångarna (ibid). Skador kan även påverka
betalningsförmågan i företaget och på det sättet begränsas handlingsfriheten för företaget.
Skador kan även orsaka fluktuationer i flödet av utgifter och inkomster som gör att det i sin
tur påverkar planeringar, kapitalkostnader och vinstutdelningar (Rexhepi & Latifi 2012). En
försäkring kan därmed sägas skydda soliditeten och likviditeten i företaget. Annorlunda
uttryckt förvandlar en försäkring en okontrollerad riskexponering till en budgeterbar
försäkringskostnad (Rejda & McNamara 2016). Men det finns även nackdelar med
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försäkringar, framförallt skapar det en falsk trygghetskänsla då individer i företaget kan tänka
att det är under kontroll för att de är försäkrade, personalen kan bli mindre riskmedveten med
mera. Försäkringar täcker inte heller alla kostnader och det finns även dolda kostnader som
exempelvis förlorade marknadsandelar, investeringar i marknadsföring och förlust av data
(Hamilton 1996).
En viktig fråga när det kommer till riskhantering är angående vem som hanterar risker i
företaget. Detta leder oss in på det fjärde steget i processen. Riskhanteringsfunktionen är en
stabsfunktion som kräver en stark förankring på flera olika håll. Arbetet med riskhantering
innebär bland annat att kommunicera och övertyga företagsledning, arbetsledare och alla
andra som jobbar i företaget. Riskhanteringens utformning och innehåll måste ha stöd från
VD:n och stödet bör framgå i form av exempelvis policydokument som anger
riskhanteringens inriktning och mål (Rexhepi & Latifi 2012). Ledarskap handlar bland annat
om att samordna alla krafter för ett gemensamt mål (Bruzelius & Skärvad 2015). En
riskhanterare måste visa vägen genom ledarskap men kan inte beordra verkställighet själv
utan måste få stöd från arbetsledningen och ytterst företagsledningen. Om allvarligt
missförhållande föreligger som kan äventyra säkerheten för människor och egendom måste
dessa förhållanden påtalas. Den som hanterar risker i företaget (risk manager) bör ägna
mycket tid åt att hålla sig orienterad om riskmiljöer för företaget och möjligen dess enheter
(Rejda & McNamara 2016). En risk managers arbetsuppgifter innefattar bland annat
utformning av riskhanteringspolicy och uppföljning av denna, den har en controllerfunktion
när det gäller företagets risk ekonomi. Risk managern eller risk chefen är också rådgivare i
riskfrågor på alla nivåer, denna ansvarar ofta för upphandlingen av försäkringar och sköter
administrationen av dessa men ansvarar även för att det finns en samverkan med kommunala
och andra myndigheter, andra företag och organisationer vad gäller frågor om skydd och
säkerhet för företaget i fråga (Popovic et al. 2015). Vem som är risk manager i ett företag
beror ofta på olika orsaker och förhållanden. I småföretag är det ofta VD:n som själv sköter
riskhanteringsarbetet (Hamilton 1996). Nedan visas en schematisk figur över hur
riskhanteringsprocessen kan gå till i ett företag, så som Rejda och McNamara (2016) har
beskrivit den.

Figur 2: En figur som beskriver riskhanteringsprocessen (egen
bearbetning). Hämtad från Rejda och McNamara (2016).
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En annan viktig aspekt när det gäller riskhantering i företag handlar om vad det är för
riskkultur på företaget. Riskkultur handlar om hur beslut fattas. Om företagets riskkultur är
god görs alla beslut på ett disciplinerat sätt med omsorgsfulla överväganden av möjliga
konsekvenser samt en vägning av risker och vinster (Rejda & McNamara 2016). Det bör
betonas att en god riskkultur inte alltid behöver betyda att inga risker tas överhuvudtaget, det
innebär snarare att risker övervägs i relation till potentiella belöningar och riskaptiten i
organisationen (Popovic et al. 2015). Besluten involverar ofta avvägning mellan kortsiktiga
vinster och medium till långsiktiga risker. Ett beslut som är säkert att det leder till direkta
vinster har ibland nackdelen att det kan leda till problem i ett senare skede, vilket bör beaktas
(Hull 2018). Något som kan vara intressant att ta upp i detta sammanhang är att det finns
något som kallas för strategic risk management. Strategic risk management involverar att
överväga vilka antaganden som gjorts och vad som kan gå fel i den strategi som valts för
verksamheten. Det kan vara frågor som: Vad kommer konkurrenter att göra? Hur kommer
kunderna att regera? Hur kan den valda strategin påverkas av oväntade externa event?
(Giannakis & Papadopoulos 2016).
Sammanfattningsvis kan det sägas att när en risk har identifierats finns det olika alternativ.
Företaget kan undvika risken genom att avsluta verksamheten, reducera risken genom att
vidta åtgärder för att minska sannolikheten för eventet och dess konsekvenser, justera risken
genom att justera planen, dela eller försäkra risken genom att överföra eller dela en portion av
risken. Att överföra risker kan göras på olika sätt och beror på typ av risk, finansiella risker
kan exempelvis överföras med hjälp av finansmarknaden. Företag kan välja att acceptera
risken eller riskerna och inte vidta några åtgärder överhuvudtaget (Hamilton 1996).

2.3 Hypotesgenerering
Virglerova (2018) menar att småföretag (även medelstora företag) är utsatta för ett flertal
olika risker, såsom operationella-, marknads-, säkerhets- och finansiella risker. Tidigare
studier har visat att små till medelstora företag är mycket utsatta för marknadsrisker
(Kozubíková et al. 2015; Virglerova 2018; Hudáková & Masár 2018). Även finansiella risker
och ekonomiska risker har varit högt prioriterat i dessa studier. Belás et al. (2016) menar även
att betydelsen av kreditrisker har ökat under finanskrisen. Osäker ekonomisk tillväxt och
skiftande konsumentbeteende är båda inom topp fem av de risker som har rangordnats som
högst för år 2018 (FERMA European Risk Manager Repor 2018), faktorer som kan relateras
till marknadsrisker och finansiella samt ekonomiska risker. Tidigare studier har även visat på
att som en konsekvens av finanskrisen så har det blivit svårare för små till medelstora företag
att ta lån, vilket medför att den finansiella risken ökar för dessa företag (Kremp & Sevestre
2013).
Virglerova (2018) menar även att storleken av ett företag har en betydelse för riskhanteringen.
Småföretag har mindre diskussioner om risker i jämförelse med större företag. Det kan även
antas att företagets ålder har en påverkan på hur riskhanteringen ser ut i företagen. Belás et al.
(2016) menar att företagets ålder har en betydelse i bemärkelsen om hur den ökade betydelsen
av kreditrisker upplevs av företaget i fråga. Författarna av denna studie menar att det finns en
anledning till att tro att dessa tidigare studiers resultat borde kunna tillämpa sig även för
svenska småföretag. Dessa tidigare studier och ovanstående resonemang ger upphov till
studiens första hypotes. H1 (med underhypoteser) nedan:
H1a: Det finns bland de svenska småföretagen ett positivt samband mellan oberoende
variabler som a) företagets storlek, b) företagets ålder, c) bransch, d) internationalisering
och den beroende variabeln marknadsrisker.
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H1b: Det finns bland de svenska småföretagen ett positivt samband mellan oberoende
variabler som a) företagets storlek, b) företagets ålder, c) bransch, d) internationalisering
och den beroende variabeln finansiella risker.
H1c: Det finns bland de svenska småföretagen ett positivt samband mellan oberoende
variabler som a) företagets storlek, b) företagets ålder, c) bransch, d) internationalisering
och den beroende variabeln ekonomiska risker.
H1d: Det finns bland de svenska småföretagen ett positivt samband mellan oberoende
variabler som a) företagets storlek, b) företagets ålder, c) bransch, d) internationalisering
och den beroende variabeln valutarisker.
H1e: Det finns bland de svenska småföretagen ett positivt samband mellan oberoende
variabler som a) företagets storlek, b) företagets ålder, c) bransch, d) internationalisering
och den beroende variabeln politiska risker.
H1f: Det finns bland de svenska småföretagen ett positivt samband mellan oberoende
variabler som a) företagets storlek, b) företagets ålder, c) bransch, d) internationalisering
och den beroende variabeln sociala risker (dåligt rykte/bad will).
H1g: Det finns bland de svenska småföretagen ett positivt samband mellan oberoende
variabler som a) företagets storlek, b) företagets ålder, c) bransch, d) internationalisering
och den beroende variabeln likviditetsrisker.
H1h: Det finns bland de svenska småföretagen ett positivt samband mellan oberoende
variabler som a) företagets storlek, b) företagets ålder, c) bransch, d) internationalisering
och den beroende variabeln kreditrisker.
H1i: Det finns bland de svenska småföretagen ett positivt samband mellan oberoende
variabler som a) företagets storlek, b) företagets ålder, c) bransch, d) internationalisering
och den beroende variabeln affärsrisker.
H1j: Det finns bland de svenska småföretagen ett positivt samband mellan oberoende
variabler som a) företagets storlek, b) företagets ålder, c) bransch, d) internationalisering
och den beroende variabeln operationella risker.
Tidigare studier som har utförts i Tjeckien har visat att den allvarligaste risken som små till
medelstora företag är utsatta för är marknadsrisken (Kozubíková et al. 2015). Företagen som
deltog i denna studie upplevde även en nedgång i prestanda under finanskrisen. Som en
påminnelse kan det nämnas att marknadsrisken är den risk som uppstår som en följd av
fluktuationer i priser på tillgångar, skulder och finansiella instrument enligt Christoffersen
(2003). Virglerova (2018) kommer fram till i sin studie att de viktigaste riskerna som företag i
V4-länderna (Tjeckien, Slovakien, Polen samt Österrike) är utsatta för är marknadsrisker.
Dessutom visar resultatet i Hudáková och Masár (2018) studie att marknadsrisken var den
högst prioriterade risken av dem alla. Återigen finns det anledning att tro att dessa studiers
resultat borde kunna tillämpas för svenska småföretag. Dessutom så är marknadsrisken en
systematisk risk som inte går att diversifiera bort (Investopedia 2018) och av den anledningen
kan det antas att alla företag (inte bara småföretag företag) har ytterligare incitament till att
aktivt arbeta med att bemöta marknadsrisker. Tidigare nämnda studiers resultat och ovan
argumentation ger upphov till studiens andra hypotes:
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H2: Svenska småföretag är utsatta för marknadsrisker.
Hudáková och Masár (2018) menar att marknadsrisker framförallt prioriterades av företag
som handlar internationellt samt exporterar och importerar varor och tjänster. Kaya och Uzay
(2017) skriver i sin studie att respondenterna uppgav att valutarisken var den allvarligaste
risken för företagen i fråga. Valutarisker är som sagt vinster eller förluster som uppstår till
följd av förändringar eller fluktuationer i växelkursen och är en följd av den skillnad i värdet
på växelkursen vid inköpet och vid avyttringstillfället. Rózsa och Darabos (2015) menar att
om ett företags intäkter och kostnader främst uppstår som en följd av valutahandel (dels ren
handel med valuta och dels vid köp och försäljning av varor och tjänster till och från
utlandet), bör företaget försöka undvika och minimera valutarisken. Som har nämnts ovan så
finns det studier som har visat på att små till medelstora företag är som mest utsatta för
marknadsrisker (Kozubíková et al. 2015; Virglerova 2018; Hudáková & Masár 2018).
Författarna av denna studie menar att eftersom att dessa studier har funnit dessa resultat för
småföretag, så borde det även kunna tillämpas för svenska småföretag. Detta ger upphov till
studiens tredje hypotes (med underhypoteser):
H3a + b: Exporterande och importerande svenska småföretag är signifikant utsatta för
ekonomiska risker i form av a) valutarisker samt b) marknadsrisker.
Cyberhot var den risk som har rangordnats som högst för år 2018 (FERMA European Risk
Manager Report 2018). Cyberhot kan relateras till IT-risker vilket som sagt inte enbart
handlar om externa risker, såsom cyberattacker eller liknande. Att en IT-utrustning kan bli
utsatt för exempelvis brand eller vattenskador är även det en form av IT-risk. Kovácsné
Mozsár och Michelberger (2018) menar att det är viktigt att de anställda är medvetna om de
risker som finns och det ställer även krav på klara regler och rutiner. Större företag har
generellt större resurser än småföretagen och får ofta mer uppmärksamhet i media. Därför kan
det antas att större företag har ett större incitament till att lägga mer tid och resurser på att
motverka cyberattacker och IT-risker, fast samtidigt kan småföretag ha sina IT-tillgångar på
ett och samma ställe och därför vara mer sårbara för IT-risker. Denna typ av risk är således
inte lika enkel att resonera kring. Tidigare studier verkar inte ha undersökt IT-risker i samma
utsträckning som exempelvis ekonomiska, finansiella och marknadsrisker. Virglerova (2018)
använde dock en kategori av risk i sin studie som kallas för “övriga risker”. Dessa risker var
inte alls prioriterade av småföretagen som ingick i studien. Även Hudákova och Masár (2018)
har använt sig av “övriga risker” som en egen kategori och även i denna studie var inte denna
gruppering av risker prioriterad. Studiens fjärde och sista hypotes lyder:
H4: Svenska småföretag är inte utsatta för IT-risker.

14

3. Metod
I följande kapitel presenteras en beskrivning av hur forskningsprocessen i denna studie har
gått till. Först presenteras litteratursökning och källkritik. Därefter forskningsdesign, urval,
datainsamling, ett avsnitt kring felkällor i samband med enkätkonstruktioner, bortfallsanalys,
operationalisering samt statistisk bearbetning. Kapitlet avrundas med en diskussion om
tillförlitligheten i studien, etiskt förhållningssätt samt modellspecificering.

3.1 Litteratursökning och källkritik
För att kunna formulera en forskningsfråga och skapa hypoteser, sammanställdes en överblick
av diskursen inom forskningsområdet. Detta gjordes för att få en uppfattning om vilka tidigare
resultat och slutsatser som fanns, vilka teorier som tidigare använts som utgångspunkt för
analys och vilka metoder som stod till förfogande. Det första steget till denna studie innebar
således en omfattande litteraturundersökning. Ett flertal olika databaser har använts, bland
annat “Primo’’, “Business Source Complete”, “Emerald” och “ScienceDirect”. De nyckelord
som har använts i studien för att få fram artiklar i databaserna är följande: “Risks”, “Risk
management”, “RM”, “SME” och “Small businesses”. Anledningen till att SME användes
som sökord (när SME:s inte studeras i texten), var för att det noterade rätt så tidigt i
litteratursökningsprocessen att betydligt fler träffar ficks när SME användes som sökord i
jämförelse med “small businesses”. Dem flesta artiklar som tas upp i denna studie har studerat
just SME:s. Därför användes bägge dessa sökord. Samtliga databaser som har använts var
databaser som har varit tillgängliga för författarna i egenskap av studenter på
Mittuniversitetet. Syftet med litteratursökningen var precis som Bryman och Bell (2017)
belyser, att ta reda på vilka kunskaper som redan fanns på området. Ytterligare ett syfte med
litteratursökningen var att få inspiration till hur tidigare forskare har gått tillväga i
utformandet av sina studier. Artiklarna som har använts i studien är referentgranskade vilket
kan sägas vara en “granskning av likar”, “en kollegial granskning” eller expertgranskning
(kandidatuppsatser som har använts är dock undantag). Hädanefter benämns dessa artiklar
som referentgranskade. Referentgranskad innebär att artikeln i fråga har granskats och
bedömts av personer med liknande kompetenser som författarna innan själva publiceringen.
Oftast är det två eller tre personer som granskar och bedömer artikeln (Nationalencyklopedin
2019).
Även kedjereferenser har använts, vilket innebär att de artiklar som ansågs som relevanta i en
specifik artikels källförteckning användes. Dessa artiklar är även dem referentgranskade.
Dessutom har källor från statliga institutioner använts i en ringa omfattning. Utöver dessa
källor har litteratur i form av böcker som har ansetts som relevant till området använts för att
bredda kunskapen ytterligare. Dessutom har litteratur som vår handledare har tipsat om
använts. Litteratursökningen som har genomförts resulterade i ett antal hypoteser som grundar
sig på litteraturen som har undersökts och använts i denna studie. Som redan har nämnts är
artiklarna i studien referentgranskade. Utöver detta är många av artiklarna relativt nya.
Anledningen till detta var att eftersträva en hög kvalité på artiklarna och att dem dessutom ska
vara aktuella. De artiklar som har valts ut för att användas i studien är artiklar som har ansetts
vara relevanta för området. Strävan var hela tiden att de källor som använts skulle vara
objektiva och utan metodfel genom att referera till referentgranskade vetenskapliga artiklar.
Det kan vara bra att känna till att i referentgranskad litteratur finns ändå en risk att inte alla
resultat visas. Detta beror bland annat på att studier med statistiskt signifikanta resultat har en
större chans att bli publicerade i vetenskapliga journaler än studier utan statistiskt signifikanta
resultat (Arbnor & Bjerke 2009).
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3.2 Forskningsdesign
Vid genomförandet av denna studie har inställningen varit att verkligheten är objektiv och
mätbar och av den anledningen antogs ett positivistiskt vetenskapsteoretiskt perspektiv och
därav är studiens syfte analytiskt (Arbnor & Bjerke 2009). Det analytiska synsättet innebär att
man försöker förklara kunskapen. För att kunna uppfylla syftet valdes en deduktiv-kvantitativ
forskningsdesign för att analysera samband. En kvantitativ metod kännetecknas av en
insamling av numeriska data och oftast är forskningen av ett deduktivt slag (Bryman & Bell
2017), precis som i denna studie. Detta innebär att utgångspunkten för studien sker i
teoriinsamling och hypotesgenereringen sker på basis av dessa tidigare studier och forskning
som redan finns på området. Anledningen till att den kvantitativa metoden med en deduktiv
ansats användes var för att kunna generalisera resultatet av studien till populationen och att
studiens resultat ska kunna replikeras (ibid). Målet var att beskriva eventuella samband som
fanns mellan olika variabler. Det “motsatta” tillvägagångssättet är en kvalitativ studie som
oftast är induktiv (ibid). Skillnaden är att denna typ av forskning är mer inriktad på ord än
siffror och att teori skapas på grundval av insamlade data. Denna typ av forskning har fått
kritik för att det är svårt att generalisera studiens resultat (ibid). Eftersom att författarna av
denna studie ville generalisera resultatet av studien till populationen så kändes det givet att
använda den kvantitativa metoden istället. Annars hade intervjuer varit ett lovande alternativ.
Studien baseras även på sekundärdata, vilket är information som redan finns tillgänglig men
även primärdata som produceras med resultatet av enkätundersökningen, alltså information
som inte fanns innan undersökningen och som skapas och samlas in på egen hand (Arbnor &
Bjerke 2009). Val av metod gjorde att kausalsamband inte kunde fastställas och att en
förståelse för varför verkligheten ser ut som den gör inte var möjlig. Metodvalet gav dock en
objektiv bild av hur verkligheten förhåller sig till studiens ämne.
Val av insamlingsmetod för data blev en enkätundersökning. Enkäten skickades ut till olika
företag via e-post. Anledningen till att enkäter har använts är främst av praktiska skäl, att nå
ut till många företag och då är enkäter ett bra tillvägagångssätt. Insamlingen kan avse att få
information om exempelvis en viss målgrupps yrke, attityder, beteenden, kunskap om ett visst
ämne med mera. Detta är en fördel med primärdata, undersökningen kan anpassas efter den
egna undersökningens syfte och behov. Andra fördelar med primärdata är att data blir aktuell
och man vet att materialet går att lita på då den har samlats in av en själv. Det finns dock
nackdelar med primärdata som metod. Det kan till exempel ta lång tid att samla in materialet
vilket blev tydligt för författarna av denna studie efter att enkäten hade skickats ut.
Respondenter kan exempelvis ha en kritisk attityd mot enkäter eller ha tidigare negativa
upplevelser av enkäter och väljer därför att avstå från att svara. Det kräver även kunskap hos
insamlaren då det är en process som måste kunna hanteras (ibid.).

3.3 Undersökningsansats
3.3.1 Urval
Den första frågan som ställs då funderingar uppstår angående population och urval är vilka
enkäten ska skickas till. Vilken grupp vill studien uttala sig om? Ofta kan inte data samlas in
från alla medlemmar i populationen, det skulle bli för dyrt, tidskrävande och komplicerat. Det
är därför ett urval av populationen skapas. När data samlas in via enkäter är målet nästan alltid
att ha möjlighet till att använda sin data för att kunna uttala sig om hela populationen på ett
rättvisande sätt. För att kunna göra det behöves ett i statistisk mening representativt urval. Det
innebär att de utvalda kan motsvara eller representera de som undersöks på ett sätt som gör att
urvalet är en miniatyr av populationen. Det brukar skiljas mellan slumpmässiga och icke
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slumpmässiga urval (Trost & Hultåker 2017). Studien syftade till att beskriva hur svenska
småföretag hanterar risker samt att förklara samband mellan variabler som storlek, ålder,
bransch och internationalisering. Urvalet och populationen i studien är därför svenska
småföretag.
Urvalet av företag som fick delta i undersökningen har skett med hjälp av ett systematiskt
urval. Anledningen till att ett systematiskt urval användes istället för exempelvis ett obundet
slumpmässigt urval var av praktiska anledningar, framförallt att det skulle bli oerhört
tidskrävande och omständigt att välja ut företagen på det sättet ur databasen. “Retriever
Business” är den databas som användes för att få fram de företag som ingick i
undersökningen. Med hjälp av sökfilter kunde en filtrering och urval göras där företag som
endast har 10–49 anställda ingår. Anledningen till att under 10 anställda inte togs med var för
att dessa företag räknas som mikroföretag, eller enmansföretag enligt ett av kriterierna för
mikroföretag (Upphandlingsmyndigheten 2018). Även en filtrering gjordes för företag med
mindre än 80 miljoner kronor i omsättning, detta för att enbart få med småföretag i urvalet.
Samtliga företag i urvalet är aktiebolag och svenska företag. Vid sökningen med dessa
kriterier hittades 28 507 företag. Det systematiska urvalet genomfördes genom att först och
främst välja ut en slumpmässig siffra mellan ett till tio. Siffran som blev aktuell var sju. Det
första företaget som valdes ut var företaget nummer sju i databasen och därefter valdes vart
tionde företag ut tills 1 000 företag fanns med i urvalet. Av de 1 000 företag som valdes ut i
urvalet var det 867 som författarna av denna studie fick tag i mailadresser till och kontaktade
via mail. Urvalet genomfördes år 2019.
Anledningen till att inte de andra företagen kunde nås var för att de inte hade någon hemsida
med kontaktuppgifter eller liknande, att hemsidan var tillfälligt nere och att vissa av företagen
nyligen hade inträtt likvidation (för vissa under den dag då mailadresserna samlades in). De
133 företag som det inte gick att få tag i mailadress till kunde därför inte kontaktas av
praktiska skäl. Frågan om hur stort urvalet ska vara är relevant och samtidigt svårt att besvara
på ett tillfredsställande sätt. Det kan sägas att ju större urval, desto större sannolikhet att det
kommer vara representativt för populationen. Men av praktiska omständigheter som kostnader
och tid måste det som sagt göras ett urval. Det behöver heller inte alltid vara nödvändigt med
så stor precision som stora urval ger för andra mätproblem kan tillkomma oavsett (Trost &
Hultåker 2017).

3.3.2 Datainsamling - enkätens utformning
Insamlingen av primärdata har som sagt genomförts med en enkät. Vid utformningen av
enkäten och dess frågor har fokus varit på att det ska finnas en tydlig koppling till teorin och
att med hjälp av svaren i enkäten kunna ha tillräckligt med material för att kunna besvara
forskningsfrågorna samt hypoteserna. Enkäten bestod av 23 frågor. De första fem frågorna var
frågor av en allmän karaktär. Fråga fem till sexton ställdes för att ta reda på hur utsatta
företagen känner sig för respektive risk. Svaren skulle här rangordnas på en skala från ett till
fem. De risker som togs upp var de risker som har behandlats i teoriavsnittet. Fråga 17 var en
ja eller nej fråga som avser att undersöka om företaget aktivt arbetar med riskhantering. Om
dem svarade nej på den frågan uppmanades dem att gå vidare till fråga 18, som tog upp vad
anledningen är till att de inte aktivt arbetar med riskhantering. Om dem svarade ja på fråga 17
uppmanades dem istället att gå till fråga 19 där det frågades om vilka moment som ingår i
deras riskhanteringsprocess. Vid fråga 20 frågades det om hur utvecklad företagen anser att
deras riskhantering är, där svaret skulle rangordnas på en skala från ett till fem. Fråga 21, en
ja eller nej fråga löd “Har företaget en formaliserad process eller modell för att identifiera
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risker?”. Den näst sista frågan var även det en ja eller nej fråga och ställdes för att få svar på
om det finns en övergripande riskpolicy, utarbetad och dokumenterad som gäller för hela
företaget. Den sista frågan i enkäten handlade om vem eller vilka som hanterar risker i
företaget.
Vid konstruktionen av frågorna har inspiration tagits från tidigare genomförda liknande
studier (se Bengtsson et al. 2003; Berg & Skoogh 2012; European Banking Authority 2018).
Dessa är som sagt liknande studier och berör inte vårt område fullt ut, men inspiration har
hämtats från dessa genomförda studier. Utöver dessa har en del tips om konstruktion av frågor
hämtats från litteratur (se Bryman & Bell 2017; Trost & Hultåker 2016). I enkäten har målet
varit att använda enkla frågor för att undvika att dem ska missuppfattas eller vara för
komplicerade att besvara. I de fall där respondenten skulle skriva sitt egna svar gjordes det
tydligt att det räcker med ett kort svar (främst för att det ska bli enklare och inte lika
tidskrävande för respondenten, men även för att det ska bli enklare för oss att bearbeta data). I
de frågor då respondenten skulle rangordna sina svar har det konsekvent använts samma skala
genomgående. Långa frågeformuleringar har undvikits och ett konsekvent språkbruk har
försökt tillämpats där krångliga ord och känsliga frågor har undvikits. I mailet som enkäten
skickades ut i skrevs en liten inledningstext där en kort beskrivning gavs av vilka vi är som
utför studien, vad syftet med studien var, att respondenterna har blivit slumpmässigt utvalda
att delta i studien samt en ungefärlig tid på hur lång tid det skulle ta för dem att besvara
enkäten. Det betonades att det var okej att den som får mailet inte behövde vara den som
besvarar enkäten, utan det viktiga var att den som svarar på enkäten är en person som borde
vara insatt i riskhanteringen i företaget, detta för att frågorna kan besvaras av relevanta
personer. Slutligen gjordes det tydligt att svaren är anonyma.
Med standardisering menas graden till vilken frågorna är desamma och situationen densamma
för alla dem som intervjuas. Det innebär en avsaknad av variation och att allt är lika för alla.
De allra flesta kvantitativa studier använder standardiserade datainsamlingar. Detta innebär
exempelvis att alla frågor ställs på samma sätt, med samma formulering, samma ordning och
antingen inte ger förklaringar till någon eller också till alla. Motsatsen är att formuleringar
görs efter situationen och frågorna tas i den ordning det passar. En hög grad av
standardisering är idealt. Allt ska helst vara konstant, standardiserat och lika för alla som
deltar (Arbnor & Bjerke 2009). I denna undersökning utformades en enkät som skickades ut
till alla respondenter och därmed var formuläret likadant för alla. En hög standardisering är
bra, och det har funnits en medvetenhet om det och är något som eftersträvades i denna studie.

3.3.3 Felkällor i samband med enkätkonstruktioner
När en enkätundersökning ska genomföras finns det ett flertal olika fel som kan uppstå.
Bryman och Bell (2017) gör en indelning mellan samplingsfel, vilket innebär att det av någon
anledning är osannolikt att fullständigt representativt urval uppnås trots att sannolikhetsurval
används. Den andra komponenten som tas upp är samplingsrelaterade fel och exempel på
detta är att urvalet är för litet eller att bortfallet blir för stort (ibid). Den tredje komponenten är
fel vid datainsamlingen, detta handlar bland annat om oklara frågeställningar och liknande.
Den fjärde och sista komponenten handlar om fel vid databearbetningen, alltså att den data
som har samlats in bearbetas och hanteras på fel sätt (ibid).
Något annat som är relevant är det som benämns “non-response bias”. Detta handlar om det
faktum att respondenter som besvarar en enkät i den “första vågen” är intresserade av att
besvara enkäten medans respondenter som besvarar enkäten i den “andra vågen”, det vill säga
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ett andra utskick, förmodligen inte är lika intresserade att besvara enkäten. Detta ger upphov
till felkällor och är tillämpbart i denna studie eftersom att ett påminnelsemail skickades ut till
företagen. Om det finns signifikanta skillnader mellan dessa två grupper är det ett problem.
Av den anledningen har ett test genomförts för att se om det finns några skillnader mellan
svaren i första och andra vågen. För att göra detta har ett “Independent Samples t-test”
genomförts. Svaren som kom in i den första vågen fick värdet 0 när data skulle bearbetas och
svaren som kom in i den andra vågen fick värdet 1. Dessa jämförs sedan med varandra. Som
kan läsas av i tabellen nedan inkom 74 svar i den första vågen och 48 svar i den andra vågen.
Medelvärdet och standardavvikelserna är snarlika.
Tabell 1: Statistik för de olika grupperingarna

Det kan vidare läsas av i tabellen nedan att signifikansvärdet (2-tailed) är 0,941 vilket är mer
än 0,05 vilket i sin tur betyder att det inte existerar någon signifikant skillnad mellan de två
grupperna. Det kan även noteras i konfidensintervallet att den passerar värdet noll vilket
också indikerar att det inte finns skillnader mellan grupperingarna.
Tabell 2: Signifikansnivåer och liknande för grupperingarna

“Common Method Bias” (CMB) är också något som är relevant i detta sammanhang, det vill
säga varianser som uppstår i mätmetoderna (Podsakoff et al. 2003). Det finns ett flertal olika
källor av CMB, bland annat att respondenterna kan ha en benägenhet till att försöka hålla sig
konsistent i hur dem svarar på frågor, vilket är något som kan förekomma i denna studie
eftersom att många av frågorna i enkätundersökningen är snarlika (de som berör de specifika
riskerna). Konsekvensen av detta är att en respondents svar på dessa frågor kan bli snarlika
och möjligtvis missvisande. Ytterligare källor av CMB är att att neutrala items som är
inbäddade tillsammans med positivt eller negativt formulerade items tenderar att ta sig an
dessa egenskaper, och att om skalor har färre svarsalternativ så finns det en tendens att svaren
från tidigare frågor sitter kvar i korttidsminnet och påverkar hur respondenten svarar på nästa
fråga (ibid). För denna studie är förmodligen även den felkällan aktuell eftersom att många av
frågorna i enkäten (de som berör vilken specifik risk företagen känner sig utsatta för) kommer
påföljd och använder samma skala. Det finns således en risk att när respondenterna besvarade
enkäten så satt tidigare svar kvar i korttidsminnet och påverkade respondentens svar på
följande fråga. Rent konkret innebär det att resultatet på frågorna blir kanske blir missvisande
och kanske inte alls mäter det som egentligen skulle mätas. Däremot har inte skalan få
svarsalternativ, men det finns naturligtvis ett argument om att fler svarsalternativ hade kunnat
använts istället för att motverka detta ännu mer.
Det finns dock ett flertal metoder som författarna av en studie kan använda sig av i
enkätkonstruktioner för att motverka CMB. Ett exempel på detta är att låta respondenterna
besvara enkäten anonymt (vilket görs i denna studie), undvika negativa påståenden,
motbalansera frågornas ordning och så vidare (ibid). Vidare presenterar Podsakoff et al.
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(2003) en figur om rekommendationer om hur CMB kan hanteras i olika situationer. Denna
figur består av sju olika situationer och vilken situation som gäller beror på vilka svar som ges
på maximalt tre olika ja/nej frågor. Om variablerna kan erhållas från andra källor (situation
ett) så bör alla procedurmedel användas som relateras till enkätens design. Vidare bör den
beroende variabeln och den oberoende variabeln hämtas från olika källor. Vid situation sju
sägs det att om variablerna inte kan erhållas från andra källor och källorna av metodfel inte
kan identifieras, bör alla processuella remisser användas som är relaterade till enkätens
design. Vidare bör särskilda mått för beroende och oberoende variabler psykologiskt och
garantera anonymitet för respondenterna. För en vidare genomgång av modellen hänvisar
författarna av denna studie till Podsakoff et al. (2003).

3.3.4 Bortfallsanalys
När en undersökning genomförs är det vanligt att olika typer av bortfall förekommer. Det kan
dels hända vid själva datainsamlingen, men även vid själva databearbetningen. Vid framförallt
enkätundersökningar är det vanligt med större bortfall i jämförelse med exempelvis intervjuer
(Bryman & Bell 2017). Stora bortfall ökar risken för skevheter i det resultat som studien
producerar. För att minska risken att bli utsatta för stora bortfall har olika metoder tillämpats.
En av dessa är att i introduktionsbrevet som skickades på mail tillsammans med enkäten
försökte författarna av studien vara tydlig med syftet med undersökningen, hur
respondenterna har valts ut och att svaren behandlas anonymt. Målet har även varit att hålla
enkäten relativt kort för att minska risken att respondenterna inte fyller i enkäten på grund av
att dem tycker att det tar för lång tid. Det har funnits en försiktighet med att använda öppna
frågor eftersom att människor ofta drar sig för besvara en enkät om dem måste skriva en
massa kommentarer (ibid). Slutligen har det även skickats ut ett påminnelsemail några dagar
efter då enkäten skickades ut för första gången i hopp om att få en högre svarsfrekvens. Ett
fåtal företag hade innan detta skrivit till oss på mail och förklarat att dem inte ville delta i
studien och dessa företag exkluderades naturligtvis i nästa utskick. Något som är relevant för
vår enkätundersökning är det som kallas för företagsbortfall. Innebörden av detta begrepp är
att företagen kanske inte besvarar enkäten för att dem kanske har en hög arbetsbelastning vid
tillfället, att dem som utför undersökningen har fått tag i fel kontaktuppgifter till företagen,
det är lågt prioriterat att svara på enkäter från företagets sida och liknande (Lekvall &
Wahlbin 1993).
Av de totalt 867 mailadresser som det gick att få tag i till olika företag var det 121 enkäter
som blev besvarade. Enkäterna var överlag väl ifyllda. Tabellen nedan visar svarsfrekvensen
för enkätundersökningen.
Tabell 3: Svarsfrekvensen från enkätundersökningen

Den låga svarsfrekvensen är problematisk och något som kan påverka urvalets
representativitet. Bryman och Bell (2017) menar att vissa forskare anser att bortfall som är
större än 50 procent inte är acceptabelt, dock finns det exempel på publicerade vetenskapliga
artiklar som har större bortfall än så. Exempelvis Kubíčková och Toulová (2013) skickade ut
enkäter till 1 000 företag i sin studie år 2012 och fick svar från 91 företag, alltså 9,1 procent i
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svarsfrekvens. Morgan och Hunt (1994) skickade ut 1 000 enkäter och fick in 129 svar, en
svarsfrekvens på 12,9 procent. Dessa två artiklar har blivit publicerade i vetenskapliga
journaler, trots dess låga svarsfrekvens.. Bryman och Bell (2017) menar dock att det är viktigt
att vara medveten om de konsekvenser som en låg svarsfrekvens medför.
Svarsfrekvensen i denna studie på 13,96 procent kan innebära att en del skevheter i resultatet
kan uppstå, precis som Bryman och Bell (2017) belyser. Rent konkret innebär det att vi som
författare av studien får vara något försiktigare med att generalisera studiens resultat till
populationen. Det kan vara som så att det finns specifika företag i urvalet som har valt att inte
svara på enkäten, säg företag som helt enkelt inte har tid med att besvara undersökningar i
dagsläget för att dem är finansiellt utsatta i dagsläget exempelvis. Om detta gäller för många
av de företag som inte besvarade enkäten så innebär det att urvalet inte blir lika representativt
gentemot populationen och därav minskar möjligheten till att generalisera studiens resultat.

3.3.5 Operationalisering
Studien tar upp ett flertal olika variabler, varav vissa kan mätas och tolkas på olika sätt. I
följande avsnitt kommer dessa variabler att beskrivas och förklaras, såsom författarna har valt
att mäta och tolka dem, då dem som sagt kan mätas och tolkas på olika sätt.
Oberoende variabler
Studiens oberoende variabler är storlek, företagets ålder, import, export och
branschtillhörighet. Företagets storlek mäts i denna studie enligt hur många anställda företaget
har med frågan “hur många anställda har företaget”. I enkätundersökningen kunde företagen
välja mellan 10–20, 21–30, 31–40, 41–50 och mer än 50 i antalet anställda. Anledningen till
att inte under tio anställda valdes var för att dessa per definition räknas som mikroföretag
(Upphandlingsmyndigheten 2018), vilket redan har nämnts i avsnitt 3.3.1. Anledningen till att
mer än 50 användes var för att enligt definitionen för ett litet företag (se avsnitt 1.1) kan ett
litet företag ha mer än 50 anställda om balansomslutningen och nettoomsättningen understiger
80 miljoner kr. Författarna av denna studie ville fånga in dessa företag och inte utesluta alltför
många företag genom att inte ha med det svarsalternativet helt enkelt.
Företagets ålder mäts med antal år, hur gammalt företaget är idag. Frågan som ställdes i
enkätundersökningen var således “hur länge har företaget funnits till”. Anledningen till att
företagets ålder togs med som en oberoende variabel var för att se om det finns några
skillnader mellan yngre och äldre företag i hur riskerna prioriteras och själva
riskhanteringsprocessen. Författarna av studien menar att ålder känns som ett naturligt mått i
detta sammanhang och något som möjligtvis skulle kunna påverka riskhanteringen i ett
företag eftersom att ju äldre ett företag är desto mer erfarenheter och förhoppningsvis resurser
besitter företaget.
Import uttrycks som hur mycket företagen importerar i förhållande till totala inköp, medans
export uttrycks som hur mycket företagen exporterar i förhållande till total försäljning.
Frågorna som ställdes var “hur mycket importerar ni i förhållande till totala inköp
(import/totala inköp) samt hur mycket exporterar ni i förhållande till total försäljning
(export/försäljning). Författarna av studien ville ha med nivå av export och import för att se
om det finns någon skillnad mellan företag som importerar/exporterar vilket tidigare studier
har varit inne på (se Hudáková & Masár 2018). Just måtten som används i denna studie
(import i förhållande till totala inköp och export i förhållande till försäljning) användes i
samråd med handledare och anses som lämpliga mått eftersom att de sätter ett absolut tal på
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nivån av import/export. Om exempelvis frågan “hur mycket importerar/exporterar ni”, så kan
den naturligtvis tolkas och mätas på olika sätt av respondenterna och därför ansågs det som
nödvändigt att be respondenterna att svara på ett sätt som inte kan misstolkas på samma sätt
som exemplet ovan.
Slutligen branschtillhörighet togs med som en oberoende variabel för att se om det fanns
några skillnader i hur företagen i olika branscher prioriterade risker. Frågan som ställdes var
följande “inom vilken bransch utför företaget sin verksamhet”. Respondenterna fick helt
enkelt kryssa i den bransch som dem tillhör bland de 28 olika branscher som listas upp
(inklusive ett alternativ för annat). En tidigare studie (se Bengtsson et al. 2003) jämförde
skillnader mellan riskhantering i privata och statliga bolag, vilket inte är samma sak som
branscher men det var genom denna studie som inspiration hämtades till att undersöka
branschtillhörigheter. En alternativ variabel till branschtillhörighet hade kunnat varit att
använda sig av sektorer istället för branscher, men branscher valdes istället. Detta kommer att
diskuteras mer i analysen, se avsnitt 5, men är värt att nämna redan nu. Författarna av studien
vill även påpeka att diskussioner kring samtliga variabler har förts med handledare och många
tips och råd har fåtts från den vägen.
Beroende variabler
Studiens beroende variabler är alla de risker som frågas om i enkätundersökningen. Dessa
risker är marknads-, finansiella, ekonomiska, valuta-, IT-, politiska, dåligt rykte/bad will,
likviditets-, kredit-, affärs- och operationella risker. Respondenterna ska på dessa frågor ange
sitt svar på en skala mellan ett och fem. Dessa risker tillsammans med bakgrundvariablerna
användes för att undersöka vilka risker som prioriteras mest. Inspiration för dessa risker har
hämtats från den insamlade teorin som tas upp i teoriavsnittet (se bland annat Kozubíková et
al. 2015; Virglerova 2018; Hudáková & Masár 2018; Kaya & Uzay 2017), men även från
European Banking Authority (2018). Författarna av studien vill använda sig av oberoende
variabler för att se om dessa kan förklara skillnader i hur företagen som har besvarat enkäten
prioriterar olika typer av risker.
Vidare har frågor ställts i enkäten för att senare kunna beskriva hur företagen som har
besvarat enkäten arbetar med riskhantering. Dessa frågor är fråga 17-23 (se bilaga 1).
Frågorna har hämtats från liknande genomförda studier (se Bengtsson et al. 2003; Berg &
Skoogh 2012) och mäts med bland annat ja/nej frågor, kryssfrågor och frågor där svaret ska
rangordnas på en skala mellan ett till fem. Syftet med att ställa dessa frågor är att beskriva hur
företagen som deltar i enkätundersökningen arbetar med riskhantering.
De variabler som används i enkätundersökningen mäts endast med en fråga av den
anledningen att författarna av studien ansåg att enkäten skulle bli för lång annars och ville inte
riskera ett större bortfall av den anledningen. Ett problem som dock kan uppstå i detta
sammanhang är att det kan uppstå felmätningar i variablerna, vilket är värt att nämnas.
Uppsatsen ger en generell bild av de risker som prioriteras och riskhanteringen bland de
företag som har ingått i studien. Det finns således en risk att det kan leda till vaga framtida
studier. Tabellen nedan sammanfattar de variabler som används i denna studie där deras
definition, eventuell formel och vart den har hämtats ifrån om så är fallet ingår.
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Tabell 4: Sammanfattning av de variabler som används i studien

Kommentar: I = Import, E = Export, Ink = Inköp, Fs = Försäljning

3.3.6 Statistisk bearbetning
Den insamlade data har dels behandlats i programmet Microsoft Excel, men även SPSS
Statistics. Data har först bearbetats i Excel, där har även histogram och liknande skapats (se
bilaga 1–12). SPSS har sedan använts för att analysera data och detta har gjorts i två steg.
Först genomfördes en deskriptiv analys och en binär regressionsanalys. Även ett ANOVA-test
har genomförts för att stärka resultatet ytterligare.
I samråd med handledare har vissa justeringar gjorts för den insamlade data. Bland annat de
frågor som ställdes till respondenterna om hur utsatta de känner sig för respektive risk fick
korrigeras genom att värdet på den ursprungliga skalan på ett till fem omvandlas till värdena
ett och noll. Om värdet på skalan var under tre fick dessa värdet noll och om värdet var tre
eller mer fick det värdet ett. Detta gjordes för att förenkla datorhanteringen och den statistiska
bearbetningen. På frågan om hur många anställda företaget har användes värdet ett för företag
med 10–20 anställda, värdet två för företag med 21–30 anställda och så vidare.
I studien används signifikansvärden för att tolka resultaten. Ett test av statistisk signifikans
innebär att den som utför studien kan genomföra beräkningar på hur säker han eller hon är om
att urvalets resultat kan generaliseras till populationen som urvalet hämtades ifrån (Bryman &
Bell 2017). Det finns olika signifikansnivåer och vilken nivå som tillämpas beror på vilken
risknivå forskaren är villig att acceptera. De nivåer som använts i denna studie är 0,05 och
0,01 nivåerna. Rent praktiskt innebär ett signifikansvärde av exempelvis fem procent (0,05)
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att i fem fall av hundra dras en felaktig slutsats om ett existerande samband i populationen
som urvalet kommer ifrån (ibid).

3.4 Tillförlitlighet
Begreppet reliabilitet kan sägas innebära att en mätning vid ett visst tillfälle ska ge samma
resultat om mätningen upprepas vid ett annat tillfälle. Med reliabilitet eller tillförlitlighet
menas att en mätning är stabil och inte är utsatt för slumpinflytelser. Det brukar talas om fyra
olika komponenter hos begreppet reliabilitet, nämligen: kongruens, som handlar om likhet
mellan frågor som avses mäta samma sak, precision, som har att göra med intervjuarens sätt
att registrera svar eller hur den svarande besvarar enkätformuläret. Den tredje handlar om
objektivitet, skilda intervjuares sätt att registrera, om respondenterna registrerar samma sak
likadant sägs objektiviteten bli hög. Den sista kallas för konstans och innebär i princip att
attityden eller fenomenet inte ändrar sig under tiden (Trost & Hultåker 2016). Om resultaten
av en undersökning har stora variationer betyder det att reliabiliteten är låg och det kan
påverkas av olika externa faktorer hos respondenten som exempelvis trötthet och stress. Även
hur respondenten uppfattar frågorna och om det inte finns tillräckligt med svarsalternativ på
en specifik fråga så att denne känner sig tvingad till att välja ett svar som kanske inte riktigt
stämmer överens med dess åsikt har en betydelse för reliabiliteten (Lekvall & Wahlbin 1993).
Kongruens är ett annat begrepp som är relevant vid enkätundersökningar, det innebär att ett
antal frågor ställs om samma företeelse för att få med alla “nyanser”. Reliabilitet kopplas ofta
till kvantitativa studier, där mätningar av olika saker genomförs och värden anges på variabler
för varje enhet. Det är annorlunda från att förstå hur en respondent tänker, känner och beter
sig. Situationen bör vara standardiserad för att uppnå en hög reliabilitet (Trost & Hultåker
2016).
Validitet handlar om ett begrepp verkligen mäter det som begreppet avser att mäta. Det finns
flera olika typer av validitet. Ett exempel på dessa är begreppsvaliditet som anses vara hög om
det skulle vara som så att en teori eller hypotes stämmer överens med undersökningen som
har genomförts. Om det skulle uppstå en brist i validiteten innebär det att felet kan finnas både
i teorin och i mätmetoden (Lekvall & Wahlbin 1993). Ett annat exempel är den externa
validiteten som har att göra med studiens generaliserbarhet (Bryman & Bell 2017). Här kan
det vara värt att nämna den urvalsmetod som använts, nämligen ett systematiskt urval. Ett
obundet slumpmässigt urval hade varit att föredra för att stärka den externa validiteten men på
grund av den tid det skulle ta för författarna att gå igenom och välja ut 1 000 slumpmässigt
utvalda företag i databasen bland de 28 507 företag som kom upp ansågs det som inte
praktiskt möjligt under tidsramen. Arbnor och Bjerke (2009) menar att validiteten är den
viktigaste faktorn för att avgöra studiens giltighet inom det analytiska synsättet.
I vår enkätundersökning har utformning av enkäten försökts genomföras på ett sätt som gör
att det går att hålla reliabiliteten och validiteten hög med hänsyn till vissa begränsningar som
tid och liknande. I formuleringen av frågorna har genomgående samma skalor använts (ett till
fem) i de frågor som mäts med skalor. Dessa frågor har även formulerats på likartade sätt för
att kongruensen ska uppfyllas. Frågorna har försökts att formuleras på ett enkelt sätt med
seriösa frågor så att missuppfattningar om vad en fråga innebär och liknande kan minimeras.
Datainsamlingen sker på ett och samma sätt för samtliga respondenter. I studien har valet
gjorts att inte göra frågorna obligatoriska att svara på med hänsyn till det att vissa
respondenter kan finna det irriterande och väljer att inte svara alls på enkäten om dem känner
sig tvingad till det (Trost & Hultåker 2016). I de frågor då det finns flera svarsalternativ har
det försökts att vara uttömmande så att respondenten inte ska känna att det inte finns
tillräckligt med svarsalternativ. Däremot har det vid ja och nej frågor inte lagts till något annat
svarsalternativ som exempel, framförallt för att det inte ansågs som relevant för dessa frågor.
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Vid konstruktionen av frågorna har även inspiration hämtats från tidigare undersökningar (se
Bengtsson et al. 2003; Berg & Skoogh 2012; European Banking Authority 2018),
undersökningar som har genomförts och har fungerat rent praktiskt. Det är värt att återigen
påpeka att de artiklar som har samlats in är referentgranskade och har blivit granskade av
experter inom området.
Ytterligare en sak som är värd att nämna är att en pilotundersökning inte har genomförts. Det
hade givetvis varit att föredra då en pilotundersökning hade kunnat hjälpt oss att korrigera de
frågor som respondenterna skulle kunna missuppfatta och liknande. Detta betyder att det kan
finnas en möjlighet att respondenterna tolkar frågor olika och att det ger ett missvisande
resultat av den anledningen. Pilotundersökningen genomfördes inte eftersom att det tog
mycket längre tid att samla in företagens mailadresser än vad som var tänkt och för att
enkäterna behövde skickas ut så fort som möjligt, dels för att respondenterna ska få tid på sig
att svara på enkäterna och dels för att det behövdes tid för författarna av studien att
sammanställa resultaten av enkätundersökningen och att börja analysera data.

3.5 Etiskt förhållningssätt
De data som har samlats in i studien och bearbetats har endast använts i forskningssyfte och
har enbart hanterats av författarna till studien. Av etiska skäl nämns inte enskilda företag eller
individer. Den data som studien grundas på samlades inte in i en känslig kontext där sekretess
är nödvändigt, dock har det valts att hålla detaljerad information konfidentiell då den inte
anses ha någon påverkan på studien eller tillföra något vikt till studien. Hur riskhantering sker
i småföretag är generellt inget känsligt ämne och det har påverkat bland annat hur författarna
förhåller sig till den data som samlats in. Genom hela arbetet har målet varit att vara objektiva
och inte lägga egna värderingar i ämnet. Alla påståenden om riskhantering har grundats ur
tidigare empiri.

3.6 Modellspecificering
I den genomförda binära logistiska regressionsanalysen har en modell använts för testa
sambandet mellan de oberoende variablerna storlek, ålder, import, export och
branschtillhörighet med studiens beroende variabler. Formeln nedan visar hur modellen ser ut.
𝑹𝒊𝒔𝒌𝒊,𝒕 = 𝒂𝟏 + 𝜷𝟏 𝑺𝒕𝒐𝒓𝒍𝒆𝒌𝒊,𝒕 + 𝜷𝟐 Å𝒍𝒅𝒆𝒓𝒊,𝒕 + 𝜷𝟑 𝑰𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒊,𝒕
+ 𝜷𝟒 𝑬𝒙𝒑𝒐𝒓𝒕𝒊,𝒕 + 𝜷𝟓 𝑩𝒓𝒂𝒏𝒔𝒄𝒉𝒊,𝒕 + 𝝁𝒊,𝒕

Där,
𝑹𝒊𝒔𝒌𝒊,𝒕
𝒂𝟏
𝜷𝟏 𝑺𝒕𝒐𝒓𝒍𝒆𝒌𝒊,𝒕
𝜷𝟐 Å𝒍𝒅𝒆𝒓𝒊,𝒕
𝜷𝟑 𝑰𝒎𝒑𝒐𝒓𝒕𝒊,𝒕
𝜷𝟒 𝑬𝒙𝒑𝒐𝒓𝒕𝒊,𝒕
𝜷𝟓 𝑩𝒓𝒂𝒏𝒔𝒄𝒉𝒊,𝒕
𝝁𝒊,𝒕

= beroende variabel, olika typer av risker.
= konstant;
= storlek för företag i under tiden t;
= ålder på företag i under tiden t;
= företagets import i förhållande till totala inköp;
= företagets export i förhållande till total försäljning;
= företagets branschtillhörighet;
= error-term.

Dessa oberoende variabler testas dels tillsammans i den binära logistiska regressionsanalysen
mot de beroende variablerna, men även var och en enskilt (en oberoende variabel åt gången
mot respektive beroende variabel). Detta för att försöka förklara de beroende variablerna och
se om signifikanta samband kan upptäckas.
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4. Resultat
I följande kapitel presenteras tester av resultatet i form av deskriptiv statistik samt ett binärt
logistisk regressionstest. Även ett ANOVA-test har genomförts och bifogas som bilaga.

4.1 Resultat från den deskriptiva statistiken
Nedan presenteras en tabell av den deskriptiva statistiken för samtliga variabler i studien.
Detta omfattar såväl oberoende variabler som beroende variabler. Som redan har nämnts i
avsnitt 3.3.6, har skalan för de olika riskerna konverteras till värdet noll och ett, samt att
värdena för storlek har fått värden mellan ett och fem, vilket är viktigt att ha i åtanke när den
deskriptiva statistiken analyseras.
Genom att kika i tabellen nedan kan det konstateras att för medelvärdet prioriterades
marknadsrisker högst med ett värde på 0,80. Även dåligt rykte/bad will prioriterades högt med
ett värde på 0,69, tätt följt av både ekonomiska risker och affärsrisker med värden på 0,68.
Valutarisker prioriterades lågt i jämförelse med ett medelvärde på 0,39. Även kreditrisker
prioriterades relativt lågt med ett värde på 0,44. IT-risker har ett medelvärde på 0,55.
Standardavvikelserna för riskerna är relativt snarlika och varierar mellan 0.405 och 0.501.
Den med högst standardavvikelse här är likviditetsrisker och den med lägst standardavvikelse
är marknadsrisker. Det höga medelvärdet för marknadsrisker ger stöd till den andra
hypotesen, medans det relativt höga medelvärdet för IT-risker inte ger stöd för den fjärde
hypotesen. Övriga hypoteser kan inte testas med deskriptiv statistik enbart, så dem kommer
att testas i senare avsnitt.
För de oberoende variablerna var medelvärdet 2.17 för storlek vilket innebär att
svarsalternativet mellan 20–30 anställda var det vanligaste svarsalternativet bland företagen.
Standardavvikelsen är på 1,309. Det genomsnittliga företaget var 40,86 år gammalt, med en
standardavvikelse på 50,866 år. Den vanligaste import och export nivån var 18,8 respektive
14,1 procent. Importens standardavvikelse är på 0,305 (30,5 %) och för export är
standardavvikelsens värde 0,261 (26,1 %).
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Tabell 5: Deskriptiv statistik för samtliga variabler i undersökningen

Kommentar: MR = Marknadsrisker, FR = Finansiella risker, ER = Ekonomiska risker,
VR = Valutarisker, IR = IT-Risker, PR = Politiska risker, DR = Dåligt rykte/bad will,
LR = Likviditetsrisker, KR = Kreditrisker, AR = Affärsrisker, OR = Operationella risker

4.2 Resultat från binärt logistisk regressionstest
I följande avsnitt kommer ett genomfört binärt logistisk regressionstest att presenteras. Detta
regressionstest testar samtliga hypoteser i studien. I tabellen nedan är det den beroende
variabeln valutarisker som testas mot samtliga oberoende variabler. Naturligtvis har övriga
beroende variabler testas också, men med den anledning att det skulle ta väldigt mycket plats
att presentera samtliga beroende variabler med en tabell till varje i löpande text, så bifogas
dessa som bilaga istället (se bilaga 13). För dessa noteras inga signifikanta samband på 0,05
nivån överhuvudtaget.
I tabellen nedan kan det först och främst noteras att den oberoende variabeln storlek har ett
negativt koefficientvärde. Detta betyder att variabeln storlek, som mäts med antalet anställda
har en negativ påverkan på valutarisker, ju fler anställda ett företag har, desto mindre utsatta
känner dem sig för valutarisker. Det kan även noteras att relationen mellan den oberoende
variabeln storlek och beroende variabeln valutarisker inte är signifikant på 0,05 nivån, men
det är dock relativt nära. För import är koefficientvärdet positivt, det finns ett positivt
signifikant samband mellan importerande företag och valutarisker. Ju mer ett företag
importerar, desto mer utsatta känner dem sig för valutarisker. Sambandet är signifikant på
0,05 och 0,01 nivån. För samband mellan export och valutarisker noteras inga signifikanta
samband i detta test. Detta test ger stöd till ena delen av den tredje hypotesen (H3a) men
övriga hypoteser ger testet inget stöd för när 0,05 nivån tillämpas.
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Tabell 6: Binärt logistisk regressionstest med oberoende variabler mot den beroende variabeln valutarisker

Även ett ANOVA-test har genomförts för att testa signifikanta samband mellan variabler och
för att styrka resultatet ytterligare (se bilaga 14). De variabler som har testats är de beroende
variablerna (olika typer av risker) mot den oberoende variabeln import. Testet visar på ett
signifikant samband mellan import och valutarisker, vilket ger stöd till ena delen av den tredje
hypotesen. Studien fann inga signifikanta samband mellan import och övriga variabler.

5. Analys
I följande avsnitt kommer studiens resultat att analyseras och diskuteras baserat på studiens
hypoteser och studiens syfte. Den tidigare forskningen som togs upp i teoriavsnittet kommer
att kopplas mot studiens resultat och syfte.

För den första hypotesen (med underhypoteser), H1, finner studien endast statistiskt
signifikanta samband mellan variablerna valutarisker och import på 0,05 nivån. Hypotes H1d
kan alltså accepteras för den oberoende variabeln d). Studien är nära ett statistiskt signifikant
samband mellan variablerna valutarisker och storlek, men inte på 0,05 nivån. Hypotesen var
att alla oberoende variabler skulle ha en betydelse för hur riskerna prioriteras bland företagen.
Ett företags storlek har naturligtvis en påverkan på hur riskhanteringen kommer att se ut i
företaget framförallt eftersom att dem oftast har mer resurser, vilket även Virglerova (2018) är
inne på som menar att företagets storlek har betydelse för riskhanteringsprocessen. Det kan
även antas att företagets ålder har en påverkan på hur riskhanteringen ser ut i företagen. Belás
et al. (2016) menar att företagets ålder har en betydelse i bemärkelsen om hur den ökade
betydelsen av kreditrisker upplevs av företaget i fråga. Ålder brukar dessutom leda till mer
erfarenhet. Hudáková och Masár (2018) menar att marknadsrisker framförallt prioriterades av
de företag som exporterar och importerar mycket (internationalisering). Dessa typer av
resonemang gav upphov till den första hypotesen i studien som studien dock inte finner stöd
för fullt ut. En anledning till att den inte finner fler signifikanta samband kan vara att
svarsfrekvensen var för låg. Även enkätens och/eller frågornas konstruktion/formuleringar
kan ha haft en påverkan på resultatets utfall. Vid konstruktionen av enkäten har inspiration
tagits från liknande genomförda studier (se Bengtsson et al. 2003; Berg & Skoogh 2012;
European Banking Authority 2018). Dessa studier är inte identiska med denna studie, men de
liknar varandra i det hänseendet att de undersökte risker och riskhantering i företag. Det går
dock inte att utesluta att fel oberoende variabler har använts eller att ytterligare oberoende
variabler borde ha använts, vilket möjligtvis hade gett upphov till ytterligare statistiskt
signifikanta samband.
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För den andra hypotesen, H2 gick det att utläsa i den deskriptiva statistiken att medelvärdet
för hur företagen i studien prioriterar marknadsrisker är 0,80, vilket därav var den risk som
prioriterades högst av alla risker, sett till medelvärde (se även bilaga 7). Här kan det
konstateras att en majoritet av företagen har valt mellan värdena två och fyra på skalan som
användes. Den deskriptiva statistiken tyder på att företagen prioriterar marknadsrisker men
det kan inte bekräftas med ett statistiskt signifikansvärde i regressionstestet (se bilaga 13).
Kozubíková et al. (2015); Virglerova (2018) samt Hudáková och Masár (2018) visade
däremot i sina studier att små till medelstora företag prioriterar marknadsrisker. Eftersom att
den deskriptiva statistiken tyder på att företagen prioriterar marknadsrisker, men inte
regressionsstestet, misstänks det att fel oberoende variabler har använts, eller att ytterligare
oberoende variabler borde ha använts. Med exempelvis nettoomsättning eller möjligtvis
sektor (istället för bransch, då sektor är mer övergripande och det blir färre grupperingar) som
oberoende variabel, kanske signifikanta samband hade kunnat upptäckas mellan dessa
oberoende variabler och marknadsrisker. Det kan även vara så att företagen prioriterar
marknadspriserna högt genomgående oavsett vilka de oberoende variablerna är, vilket den
deskriptiva statistiken ger stöd till, då marknadsrisker var den variabel som prioriterades högst
av alla risker med ett värde på 0,8. Även valet av skala (ett till fem) kan diskuteras om det var
lämpligt att använda. Anledningen till att en skala på ett till fem användes var för att
Bengtsson et al. (2003) använde sig av en femgradig skala på liknande frågor, och European
Banking Authority (2018) använde femgradiga skalor på vissa frågor. Även Trost och
Hultåker (2016) använder en femgradig skala i ett exempel. Ett alternativt synsätt på saken
kan dock vara att vissa företag väljer att svara på alternativet som är mittemellan eftersom att
dem känner att dem inte vill “luta över” på någon sida. Om exempelvis en fyrgradig skala
hade använts istället tvingas respondenterna att “luta över” på en sida, då det inte finns ett
alternativ som är mittemellan och då hade det blivit tydligare åt vilket håll det pekar mest.
“Mittenalternativet” blev möjligtvis här som ett “tryggt val” där inget ställningstagande
egentligen gjordes. Visst kan det vara så att företagen anser att medel alternativet passar bäst
och att de exempelvis känner sig medel utsatta för en viss typ av risk men för studien så blev
det lite intetsägande och svårt att se några tydliga samband statistiskt sett eller att dra några
konkreta slutsatser för den delen.
För den tredje hypotesen, H3 noteras ett signifikant samband mellan importerande företag och
valutarisker i det binära logistiska regressionstestet. Det noteras även signifikanta samband i
ANOVA-testet (se bilaga 13). Denna hypotes består av valutarisker men även marknadsrisker.
För marknadsrisker noteras inget signifikant samband, varken för importerande eller
exporterande företag (inte heller för import och marknadsrisker i ANOVA-testet). Detta är
intressant då tidigare studier (Kozubíková et al. 2015; Virglerova 2018) har visat att små till
medelstora företag prioriterar marknadsrisker samt Hudáková och Masár (2018) som menar
att marknadsrisker prioriteras främst av de företag som exporterar och importerar mycket i
verksamheten. Resultatet i vår studie stödjer inte dessa studiers resultat. Genom att granska
den deskriptiva statistiken (se tabell 4) är skillnaden i medelvärdet mellan valutarisker (0,39)
och marknadsrisker (0,80) dubbelt så hög. Standardavvikelsen är dock relativt snarlika. Denna
skillnad i medelvärde kanske skulle kunna vara en förklaring till att importerande och
exporterande företag inte prioriterar marknadsrisker (med en statistisk signifikans). Som
nämndes för den andra hypotesen, skulle det kunna vara som så att de flesta företag som har
deltagit i studien prioriterar marknadsrisker relativt högt oavsett om dem
importerar/exporterar eller inte, eller oavsett någon annan oberoende variabel för den delen.
Vid en visuell jämförelse (histogram) mellan marknadsrisker och valutarisker (se bilaga 7)
kan det noteras att majoriteten av företagen har vid marknadsrisker valt mellan värdena två
och fyra på skalan. För valutarisker är fördelningen mer som en trappa som går nedåt (då
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värdena på skalan ökar). Studien finner stöd för den del av hypotesen som har med
valutarisker att göra (H3a), dock inte för marknadsrisker.
Det signifikanta sambandet mellan importerande företag och valutarisker är även det
intressant då det är ett liknande resultat som Kaya och Uzay (2017) kommer fram till i sin
studie. I denna studie fick respondenterna rangordna de risker som dem dagligen stöter på i
verksamheten. Valutarisker blev rangordnad som högst av alla risker. I vår genomförda studie
kan detta samband bekräftas med en statistisk signifikans, vilket delvis bekräftar vår tredje
hypotes. Från det binära logistiska regressionstestet kan värden på koefficienter tas fram (se
tabell 5). Koefficientens värde hjälper oss att förklara hur importerande företag påverkas av
valutarisker. Att värdet är positivt innebär att ju mer ett företag importerar desto mer utsatta
blir dem för valutarisker. En ökning med ett i import innebär en ökning med 3,785 i
valutarisker. För storlek och valutarisker noteras även där ett samband, dock inte ett
signifikant sådant. Sambandet är negativt och koefficientens värde på -0,384 innebär att ju fler
anställda ett företag har desto mindre utsatta blir företagen för valutarisker, eftersom att värdet
är negativt. En ökning med en anställd innebär en minskning med 0,384 i valutarisker.
Den fjärde och sista hypotesen, H4 noteras inga signifikanta samband för. I den deskriptiva
statistiken kan ett medelvärde för IT-risker med 0,55 noteras med en standardavvikelse på
0,500. I histogrammet (se bilaga 7) kan det även noteras att majoriteten av företagen valde
svarsalternativ två, tre och fyra, vilket tyder på att företagen inte prioriterar IT-riskerna lågt
men inte heller högt. Den fjärde hypotesen kan således inte bekräftas. Däremot kan det
påpekas att i regressionstestet (se bilaga 13) är relationen mellan den oberoende variabeln
bransch och IT-risker relativt nära ett statistiskt signifikant samband på 0,05 nivån (värdet är
0,058). Betavärdet är även negativt vilket indikerar ett negativt samband mellan bransch och
IT-risker. Detta är dock inte statistiskt signifikant på 0,05 nivån som sagt. Enligt FERMA
European Risk Manager Report (2018) är cyberrisker den risk som har rangordnats som högst
för år 2018. Större företag har även större resurser än småföretag och får ofta mer
uppmärksamhet av media, varför det skulle kunna antas att större företag har större incitament
till att lägga mer resurser på att motverka cyberattacker och IT-risker. Ett annat argument kan
dock vara att småföretag kan ha sina IT-tillgångar på ett och samma ställe och därför vara mer
sårbara för IT-risker.
För denna hypotes skulle samma argument kunna användas som för hypotes två om att
använda sektorer som oberoende variabel istället för branscher då sektorer är mer
övergripande och det blir färre grupperingar. Detta skulle möjligtvis ha resulterat i att studien
funnit ett signifikant samband i regressionstestet (stärka det samband som redan finns) mellan
sektorer och IT-risker. För att få ett lägre värde bland hur företagen prioriterar IT-riskerna
kanske det hade varit lämpligare att undersöka exempelvis mikroföretag, det vill säga färre än
tio anställda, nettoomsättning samt balansomslutning mellan noll och två miljoner euro
(Upphandlingsmyndigheten 2018), eftersom att ju större ett företag är, desto större resurser
har företagen och kan prioritera risker på ett helt annat sätt. Även Virglerova (2018) menar,
som tidigare nämnts, att företagets storlek har en betydelse för riskhanteringsprocessen.
Med tanke på det stora bortfallet kan det tolkas som att många av de svenska småföretag som
enkäten skickades ut till inte svarade på grund att de inte håller på med riskhantering
överhuvudtaget. Riskhantering är ett forskningsområde som växt fram i stor grad till följd av
finanskrisen år 2007 (Aebi et al. 2012) vilket innebär att det är ett relativt nytt område. Detta
sätt att se på företagande kanske inte har fått så starkt fäste hos vissa av småföretagen ännu.
Att ta fram riskhanteringsprogram för ett företag kan ta lång tid och kan kosta mycket, både
tid och pengar, vilket Hamilton (1996) också belyser. Detta kan vara en delförklaring till den
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relativt låga svarsfrekvensen från enkätundersökningen. Många småföretag kanske ser
riskhantering enbart som kostnader för försäkringar, vissa insatser för brandskydd, stöld med
mera. Med andra ord ett ganska föråldrat sätt att se på risker. Att ha en holistisk och
heltäckande syn på risker, att se riskhantering som en nödvändighet för att öka företagsvärdet
och lönsamheten kanske inte riktigt än har slagit rot i de svenska småföretagen. Detta skulle
kunna bero på bland annat begränsade resurser eller att dem har andra prioriteringar i
verksamheten. Men det kanske är som så att vi går mot att riskhantering och de moderna
teorierna inom detta område blir alltmer uppmärksammade och får en större betydelse även
för småföretagen.
Argumenten för varför företag bör bli mer medvetna om dess risker och riskhantering är
många. Inte minst på grund av försäkringsbolags och bankernas krav på riskmedvetenhet i
företag för att de ska vilja bevilja försäkringar och lån med förmånliga villkor för företagen.
Även investerare skulle förmodligen uppskatta att de företag de investerar i inte tar onödiga
risker (Bolton, Chen & Wang 2011). Risk management eller riskhantering är genomgripande
på flera sätt. Det innefattar allt från de sociala riskerna för att få ett försämrat rykte eller
image till valutakursrisker till bedrägeririsken av personal och IT-risker (se teoriavsnittet).
Dessa områden arbetar många företag med idag, men det skulle kunna vara som så att det sker
på ett relativt omedvetet och icke strukturerat sätt, där detta sköts ganska separat utan ett
helhetstänkande där orden risk och riskhantering inte är så närvarande. Riskhantering syftar
till att hämta kunskap från olika områden och skapa en systematik kring riskhanteringen i
företag (Hamilton 1996). Efter att ha fördjupat oss inom området riskhantering och dess
möjligheter är vi övertygade om att riskhantering kommer vara en självklar del av
verksamheter i framtiden, även hos småföretag i större utsträckning. Vid funderingar kring
globaliseringen, liberaliseringen, dess möjligheter och hot, cyberhot, de förändrade politiska
landskapen och ändringar i konsumentbeteende och efterfrågan där exempelvis tjänster blir
allt viktigare, finns en hel del risker som kan drabba företag, små och medelstora företag
inkluderade. Risker som kan bli betydande i ekonomisk mening. Hur företagen kommer att
hantera dessa risker är en intressant fråga men även vem som kommer att hantera dessa risker.
Kommer de att outsourca risken, försäkra sig, stå för risken själva eller något annat? Detta
måste såklart bedömas utefter varje enskild situation, faktorer som spelar in här är bland annat
företagets resurser och vilken typ av risk det handlar om. Det är i sådana här diskussioner lätt
att se på risk som något negativt och något som bör undvikas till varje pris. Men det är viktigt
att komma ihåg att risker kan också leda till möjligheter och en viss nivå av risk kan behöva
tas för att uppnå en avkastning överhuvudtaget. En viss nivå av risk är önskvärd som
Hamilton (1996) belyser. Men som tidigare nämnts kan det ta lång tid att få till ett bra
riskhanteringsprogram som är anpassat efter den egna verksamheten. Dessa program och
åtgärder som föreslås måste också ha stöd av de personer som jobbar inom organisationen
annars skapas andra problem som exempelvis missnöje (Marcelino-Sádaba et al. 2014).
Denna studie fann bland annat att småföretag prioriterade marknadsrisker allra högst, sett till
den deskriptiva statistiken. Marknadsrisker är risker som finns på finansmarknaden. Det
handlar bland annat om fluktuationer i priser på tillgångar, skulder och finansiella instrument
(Christoffersen 2003). Marknadsrisker inkluderar även konjunktur, världshändelser, räntor
och tillgång på råvaror och kapital. Värt att påminna sig om är att denna risk är en systematisk
risk och den går inte att diversifiera bort (Investopedia 2018). Varför denna risk prioriteras
högt kan grunda sig i flera anledningar. En orsak kan vara just därför att den inte går att
diversifiera bort. Det skulle kunna vara så att företagen ser mest allvarligt på denna risk av
den anledningen eller känner iallafall sig mest utsatta för denna risk. Småföretag är ofta också
i en typ av startfas i företagsprocessen eller företagets livscykel och då brukar finansiering
och tillgång till kapital vara en prioriterad och viktig fråga för att få verksamheten att överleva
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och utvecklas (Johnson et al. 2017). Då tillgång till kapital räknas in i marknadsrisker kan det
handla om det. Det kan vara dessa orsaker som företagen som enkäten skickades ut till tänkte
på när dem besvarade denna fråga.
Sociala risker såsom dåligt rykte och bedrägerier eller bad will kände sig småföretagen i
studien mycket utsatta för också, enligt den deskriptiva statistiken. Även detta skulle kunna
kopplas till företags livscykel. Företags livscykel kan sägas bestå av fyra faser, först uppstart,
sedan tillväxt, mognad och sist nedgång. I startfasen är det viktigt med marknadsföring och
skapa en image och ett bra rykte om sig (Johnson et al. 2017). Det kan vara i dessa banor som
dem tillfrågade småföretagen tänkte när de svarade på den andra frågan. Att när företaget är
litet och okänt är det extra viktigt med att skapa en bra bild av företaget för att locka till sig
kunder (Lindgreen & Wynstra 2005). Men även för att andra aktörer som exempelvis
långivare, kommuner och organisationer ska vilja samarbeta tillsammans med dem och
därigenom skapa förtroende (Morgan & Hunt 1994). Förtroende och trovärdighet är nämligen
centralt för företag och dess marknadsföring, vilket även Öhman och Lundberg (2015)
belyser.
I studien kom ekonomiska risker och affärsrisker högt i prioritet i den deskriptiva statistiken.
Affärsrisker uppstår i den externa affärsmiljön och handlar om förändringar i
konkurrenssituation, kundbeteende eller teknologisk utveckling. Dessa typer av risker
prioriterades även högt i FERMA European Risk Manager Report (2018). Dessa är
övergripande risker som påverkar alla verksamma företag på marknaden och detta resultat
finner vi inte så häpnadsväckande men studien bekräftar iallafall på många sätt tidigare
forskning på området. Digitaliseringen och den teknologiska utvecklingen går mycket snabbt
och det är tydligt att småföretagen upplever detta som en risk mot deras verksamhet. När det
kommer till ny teknik är det viktigt med kunskap för att hålla sig aktuell och
konkurrenskraftig på marknaden. Dessa risker, konkurrenssituation, kundbeteende och
teknologisk utveckling går lite i varandra också eller påverkar varandra, de förändrade till
exempel konsumentbeteendena är på många sätt ett resultat av den nya teknologin vilket i sin
tur påverkar företags konkurrenssituation (Wilhelm & Dolfsma 2018). Småföretag har ofta
begränsade resurser och det kanske gör det extra riskfyllt med dessa förändringar, vilken
teknik vågar företaget satsa på? Vart går trenden? Liknande frågor kanske uppkommer. Det
kan vara på det sättet småföretagen tänkte när dem besvarade enkäten som skickades ut.
En aspekt som kan vara värd att poängtera eller ta upp i denna studie är att företagen som
ingick i studien tillhör många olika typer av branscher som i flera fall är vitt skilda från
varandra. Vilket gör att företagen i studien ofta har helt olika typer av kunder, intressenter och
affärsidéer. I studien representeras till exempel företag allt från branscher som detaljhandel till
fastighetsverksamhet till tillverkning och industri (se bilaga 6). Vilken typ av bransch
företaget är verksamt inom har säkert stor påverkan på hur risker prioriteras och det påverkar
nog resultatet i denna studie i hög grad. Exempelvis så kanske ett företag som är verksamt
inom branschen data, IT och kommunikation prioriterar IT-risker högre än vad företag
verksamma inom branscher såsom jordbruk, skogsbruk och jakt eller hår och skönhetsvård
gör. På det sättet blir denna studie ganska bred, den skulle kunnat avgränsas mera till att
undersöka exempelvis en specifik bransch eller sektorer som sagt, men samtidigt ger denna
studie istället vissa indikationer på generella trender hos svenska småföretag vad gäller syn på
risk och riskhantering.
De flesta av de tillfrågade företagen i studien (78,5 %) svarade att de arbetar aktivt med
riskhantering (se bilaga 8). Av dessa angav dem flesta att deras riskhanteringsprocess främst
bestod av momentet riskidentifiering. Därefter kom riskmätning och riskanalys som viktiga
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moment i deras arbete med riskhantering. Däremot var riskkontroll och riskfinansiering samt
implementering och övervakning inte lika vanligt förekommande moment i de svenska
småföretagens arbete med riskhantering. Detta resultat är ganska intressant för
riskhanteringsprocessen är som sagt en process bestående av flera steg där varje del i princip
är lika viktig för ett lyckat riskhanteringsarbete (Marcelino-Sádaba et al. 2014). Anledningen
till varför det blev detta resultat kan vi endast spekulera kring. En orsak kan möjligtvis vara
brist på kunskap om dessa moment och tillvägagångssätt inom riskhantering. Det skulle även
kunna handla om att det inte finns tid eller utrymme för detta arbete i företaget eller att det
helt enkelt inte anses vara nödvändigt med detta i ett litet företag. Det kan även vara en
kostnadsfråga.
Majoriteten av de företag som ingick i studien svarade att de inte har en formaliserad process
eller modell för att identifiera risker (62,2 %). Majoriteten svarade även att dem inte har en
övergripande riskpolicy som är utarbetad och dokumenterad och som gäller för hela företaget
(68,1 %). Detta resultat stödjer tidigare resonemang om att det kanske saknas ett holistiskt
synsätt när det kommer till riskhantering inom småföretag. På frågan om hur utvecklat
företagen ansåg att deras riskhanteringsarbete är valde också de flesta svarsalternativen två
och tre på skalan som användes, vilket kan ses som ganska lite till medel utvecklat
riskhanteringsarbete (se bilaga 9), det finns alltså en hel del utrymme för utveckling av arbetet
med risker hos de svenska småföretagen. Om dessa företag skulle anta en mer formell
ställning till riskhantering och göra det till en mer integrerad del av verksamheten, skulle
företaget kanske tjäna på det. Mot bakgrund av att risker ses som potentiella kostnader för ett
företag, skulle troligtvis mer kontroll över riskerna och en riskhantering som förhoppningsvis
minskar riskerna betyda mindre kostnader för företaget. I sådant fall skulle företaget möjligen
kunna tjäna på att skapa en formaliserad process eller en modell för att identifiera risker och
ha en övergripande riskpolicy för företaget. Syftet med denna studie var inte att argumentera
för att svenska småföretag ska tänka mer på dess riskhantering eller beskriva hur de ska gå
tillväga i sin riskhantering för det måste som sagt anpassas och avgöras utefter det specifika
företagets förutsättningar. Däremot ger denna studie en fingervisning om hur det ligger till
med riskhanteringen i svenska småföretag, bland annat när det gäller frågor som vilka risker
dem känner sig mest utsatta för och vem som hanterar risker företaget. Det skulle dock vara
intressant att undersöka om svenska småföretag i ekonomiskt hänseende skulle tjäna på att
införa en formaliserad process för identifiering av risker samt att ha en övergripande
riskpolicy? Mer förslag på fortsatt forskning kommer i avsnitt 6.2.
På frågan om vem eller vilka som hanterar risker i företaget svarade 46,2 procent att
styrelse/ledning hanterar riskerna och 38,7 procent svarade att VD:n i företaget hanterar
riskerna, svarsalternativet ekonomichef var det också en del företag som svarade (se bilaga
12). Vem som hanterar riskerna i ett företag är en viktig fråga. Resultatet från vår studie
stödjer det Hamilton (1996) menar, nämligen att i småföretag är det vanligt att VD:n sköter
om arbetet med riskhantering. Den som ansvarar för arbetet kring risker i ett företag behöver
stöd från flera håll i organisationen (Rejda & McNamara 2016). Om det exempelvis behöver
införas vissa rutiner för hur vissa arbetsuppgifter utförs i företaget för att minska risker som
kan äventyra säkerheten och ge skador så är det såklart att detta behöver stöd från de som
innefattas av detta, annars skulle det bli relativt ohållbart att genomföra dessa åtgärder. Det
behövs alltså ett utvecklat ledarskap hos den som hanterar risker i ett företag. Det behövs
också en tydlighet och ett brett stöd. Ledarskap är ur ett organisatoriskt synsätt ett speciellt
beteende som används för att påverka andras tänkande, inställning och uppförande. Ledarskap
kan också ses som det beteende som kommuniceras gentemot andra i ett socialt system
(Bruzelius & Skärvad 2015). Det kan vara av denna anledning som företagen väljer att
styrelse/ledning eller VD får ansvara för att sköta arbetet med risker. Nämligen att dessa oftast
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brukar ha ett brett stöd i organisationen annars hade de ju troligtvis inte innehaft den ledande
positionen i företaget. Dessa har ju ofta också en helhetssyn av företaget. De sitter “i toppen
av pyramiden” om man uttrycker det så och i och med detta kanske har ett helhetstänkande
vilket som sagt är viktigt i arbetet med riskhantering (Popovic et al. 2015). Även Rexhepi och
Latifi (2012) menar att riskhanteringens utformning och innehåll måste ha stöd från VD:n i
företaget. Varför personer i ledande positioner är bäst lämpade att sköta om frågor kring
riskhantering kan nog också bero på att dessa har mandat att genomföra åtgärder i
organisationen och ofta kan det vara så att stora risker behöver stora åtgärder som påverkar
många inom företaget och då kan de med ledande positioner ha den auktoritet och kunskap
om organisationen som är nödvändig. Den som hanterar risker i företaget måste ju hålla sig
orienterad om företagets riskmiljö (Redja & McNamara 2016).

6. Slutsats och framtida forskning
I detta avslutande kapitlet kommer studiens slutsatser och bidrag till forskningsområdet att
presenteras. Även studiens begränsningar tas upp. Kapitlet avrundas med författarnas förslag
på framtida forskning inom området.

6.1 Slutsats
Syftet med denna studie var att beskriva hur svenska småföretag hanterar risker samt att
förklara samband mellan variabler såsom storlek, ålder, bransch och internationalisering.
Detta görs i form av en kvantitativ studie med en deduktiv ansats. Mer specifikt har en
enkätundersökning använts för att samla in data för att söka svar på forskningsfrågorna och
hypoteserna. Det var 121 företag som besvarade enkäten som skickades ut via mail.
Studien finner ett statistiskt signifikant samband mellan den oberoende variabeln import och
den beroende variabeln valutarisker, däremot finner studien inga statistiskt signifikanta
samband med resterande oberoende variabler. Den första hypotesen kan endast bekräftas
mellan variablerna storlek och valutarisker, resten förkastas. Studien finner inga signifikanta
samband mellan marknadsrisker och de oberoende variablerna, varför den andra hypotesen
förkastas helt och hållet. Studiens mest väsentliga bidrag är att den finner ett statistiskt
signifikant samband mellan variablerna import och valutarisker. Detta resultat stödjer resultat
från tidigare liknande genomförda studier (se Kaya & Uzay 2017). Denna del av den tredje
hypotesen kan accepteras (H3a). Studien finner däremot inga statistiskt signifikant samband
mellan import och export samt marknadsrisker, vilket går emot resultat från tidigare studier
(se Kozubíková et al. 2015; Virglerova 2018; Hudáková & Masár 2018). Detta kan bero på att
företagen prioriterade marknadsriskerna högt genomgående, oavsett om dem
importerar/exporterar mycket i verksamheten eller inte (och oavsett någon annan oberoende
variabel för den delen). Detta resonemang kan även kan få visst stöd från den deskriptiva
statistiken där det framgår att marknadsrisker prioriteras högst av alla riskerna med ett värde
på 0,8 (se tabell 4). Denna del av den tredje hypotesen förkastas. Inga statistiskt signifikanta
samband noteras mellan IT-risker och oberoende variabler, vilket innebär att den fjärde
hypotesen förkastas. Tabellen nedan sammanfattar hypotesutfallen.
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Tabell 7: Sammanfattning av hypotesutfallen. Hypoteserna accepteras om dem har stöd med en statistisk
signifikansnivå av 0,05.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att de oberoende variablerna storlek, ålder, import,
export och branschtillhörighet inte förklarar utsatthet för risker för företagen som ingår i
urvalet, med undantag för relationen mellan import och valutarisker med en statistisk
signifikansnivå. Detta betyder att företag oavsett storlek, ålder och så vidare är utsatta för
samtliga risker som tas upp i studien. Många av de risker som har tagits med i studien är
risker som har tagits upp i teoriavsnittet och risker som tidigare studier har undersökt (se
bland annat Kozubíková et al. 2015; Virglerova 2018; Hudáková & Masár 2018; Kaya &
Uzay 2017). Detta får tolkas som att företagen i urvalet är medvetna om de risker som dem är
utsatta för vilket styrker det som Virglerova (2018) är inne på om att det är viktigt, framförallt
för småföretag att vara medveten om de risker som dem utsätts för. Minsta lilla misstag kan
medföra katastrofala följder (ibid). Även Marcelino-Sádaba et al. (2014) menar att det är
viktigt att vara medveten om och att identifiera de risker som finns. Resultatet i denna studie
tyder på att företagen är medvetna om de risker som dem är utsatta för vilket är en viktig del
av riskhanteringsprocessen och även det första steget i den process som Rejda och McNamara
(2016) tar upp, se avsnitt 2.2. Annorlunda uttryckt så förklarar studien inte hur utsatta
företagen faktiskt är för de risker som tagits upp i studien, utan studien anger bara hur utsatta
företagen känner sig för de olika typerna av risker som studerats. Ett företag kan exempelvis
vara utsatt för en stor risk men upplever inte att de känner sig utsatt för denna risk då de
kanske har ett bra skydd mot denna specifika risk redan.
Denna studie bygger på primärdata, vilket medför en del problematik. Detta för oss in på
studiens begränsningar. Precis som Arbnor och Bjerke (2009) är inne på är en nackdel med
primärdata att det tar lång tid att samla in material. Detta var något som författarna av denna
studie fick konstatera och bemöta när enkäterna hade skickats ut. I det första utskicket inkom
ungefär 70 svar efter en vecka ungefär och i det andra utskicket inkom ytterligare 50 svar på
ett ungefär. Det andra utskicket var nödvändigt för att få in en acceptabel mängd data för att
kunna genomföra analyser. Bortfallet var även det ett stort problem vilket även Bryman och
Bell (2017) menar är vanligt förekommande vid enkätundersökningar, enkäten skickades
nämligen ut till 867 företag och endast 121 av dessa (13,96 %) besvarade enkäten.
Problematiken med den valda metoden att samla in mailadresser till företagen var att det inte
går att veta om samtliga mail gick fram till företagen eller om flera mailadresser inte var
uppdaterade och ej fungerande. Dock fanns inga alternativa lösningar eftersom att målet var
att få tag i så många företag som möjligt så att statiska samband kunde konstateras och att
studiens resultat skulle kunna generaliseras till populationen. Det hade varit praktiskt omöjligt
att kontakta alla företagen via exempelvis telefon. Värt att notera dock är att författarna av
studien hade en reservplan om alldeles för få svar skulle komma in och det var att kombinera
svaren från enkätundersökningen med intervjuer genomförda med ett fåtal utvalda företag,
likt det som Bengtsson et al. (2003) gjorde i sin studie.
Ytterligare problem uppstod när data skulle analyseras, som redan nämnts i 3.3.5. Vissa
justeringar fick göras i den insamlade data (i samråd med handledare), för att de statistiska
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metoderna som tillämpades skulle få några signifikanta samband överhuvudtaget. De frågor
som ställdes till respondenterna om hur utsatta dem känner sig för respektive risk
omvandlades från en femgradig skala till värdena noll och ett, där noll var för värdena under
tre och ett var för värdena tre eller mer.
Författarna av denna studie menar att resultatet och slutsatserna framförallt kan användas av
småföretag (inte minst exporterande och importerande företag) i riskbedömningar och
liknande. Men det är inte enbart småföretag som har användning av studien, även banker
brukar vara mycket intresserade av att veta hur företagen hanterar risker, framförallt då lån
ska ges, så även dessa skulle kunna vara intresserade av studiens resultat och slutsatser. Även
försäkringsbolag kan ha användning av studien då de kan vara intresserade av att se hur risker
hanteras och hur riskmedvetna deras företagskunder är.

6.2 Framtida forskning
Denna genomförda studie har ett antal begränsningar, inte minst tiden, som sannerligen ger
upphov till utrymme för framtida forskning för dem som inte har dessa begränsningar.
Författarna av studien anser att det vore intressant att göra en liknande jämförande studie där
jämförelser görs mellan små och stora företags riskhantering och analysera skillnader och se
om de eventuellt kan dra lärdomar från varandra. Det skulle även vara av intresse att
undersöka om riskhantering i småföretag skiljer sig åt mellan olika länder med tanke på
skillnader i riskmiljöer och om företag prioriterar olika typer av risker olika i olika länder och
marknader. Här kan det vara intressant att jämföra länder som skiljer sig från varandra på
olika sätt, exempelvis demografiskt, ekonomisk utveckling, religion, kultur med mera, men
det skulle även kunna gå att jämföra företag som är relativt lika varandra i detta hänseende för
att se om riskhanteringen är snarlik eller inte. Ett annat förslag är att genomföra en
longitudinell fallstudie på ett relativt nytt och enskilt företag för att se hur riskhanteringen
utvecklas i och med att företaget förhoppningsvis blir större och större, med alltmer resurser
för att utveckla sin riskhantering. Gemensamma faktorer här är jämförande studier, mellan
länder och över tiden.
Det finns en tidigare genomförd studie som jämför skillnader i riskhanteringen mellan privata
och offentliga företag (se Bengtsson et al. 2003). Det skulle vara intressant att fortsätta på
detta spår, att jämföra företag i olika typer av förslagsvis sektorer, funktioner och liknande.
De resultat som i denna studie inte stämmer överens med resultatet av tidigare studier är även
det något som framtida forskning skulle kunna rikta in sig på, för att bidra ytterligare till
kunskapen inom området och för att se om det kanske finns någon anledning till varför
resultaten mellan studierna skiljer sig åt.
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