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Förord 

Vi vill tacka de personer som har varit oss till hjälp under vårt arbete med uppsatsen och på så 

vis gjort den möjlig. Framförallt vill vi tacka de respondenter som ställt upp på intervjuer trots 

ett pressat tidschema samt för det stora intresse de visat för vår studie. Vi vill även tacka vår 

handledare Darush för hans engagemang och det kunnande som han har bidragit med på 

vägen. Dessutom är vi tacksamma för den hjälp vi har fått med korrekturläsning. Sist men inte 

minst vill vi tacka varandra för att vi under skrivandets gång har stöttat och uppmuntrat 

varandra och gjort uppsatstiden givande. 
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Sammanfattning 

Med anledning av den finansiella kris som råder och den påverkan den haft på börs- och 

räntekurser världen över ansåg vi det intressant och samtidigt relevant att undersöka hur 

försäkringsbolag påverkas av denna situation. Vi valde försäkringsbolag då de hanterar både 

sina egna och sina kunders risker samt förvaltar stora portföljer. Den nuvarande ekonomiska 

situationen var bakgrunden till att studien genomfördes. Uppsatsen syftade till att undersöka 

om, och i så fall hur, försäkringsbolag anpassar och förändrar sin riskhanteringsprocess och 

organisation under den finansiella kris som råder. En kvalitativ metod tillämpades, där 

intervjuer med tre inom Sverige väletablerade försäkringsbolag genomfördes. Genom de 

frågor som ställdes ville vi uppnå en djupare förståelse för förändring och anpassning under 

kris. Under intervjuerna fann vi att alla de tillfrågade bolagen hade i förväg väl fungerade och 

väl utarbetade processer för hur risker hanteras. Därmed behöver de inte förändra sina rutiner 

och sin organisation för att anpassa verksamheten till en osäker situation i samhället. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Following the financial crisis that are experiencing today and the impact it is having on the 

stock market and interest rates around the world, we considered it interesting and also relevant 

to examine how insurance companies are being affected by this situation. We chose insurance 

companies, because they are dealing with their own as well as their clients' risks, and because 

they manage large portfolios. The current economic situation was the reason why the study 

was carried out. The essay´s intention was to find out whether and how insurance companies 

have adapted and changed their risk management process and organization during the 

financial crisis. In a qualitative case study, interviews were conducted with three well-

established Swedish insurance companies. With our questions, our goal was to achieve a 

deeper understanding of change and adjustments during a crisis. During the interviews, we 

found that all the surveyed companies had in advanced well-functioning and developed 

processes, for how risks are managed. Thus they saw no reason to change their practices and 

their organization to adjust to an uncertain situation in society.  
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1 Inledning 

 
Nedan följer ett inledande kapitel för att involvera läsaren i ämnet som ska behandlas i de 
kommande avsnitten. 
 
 

 

 

1.1 Problembakgrund 

Människor har i alla tider utsatts för olika typer av osäkerhet och risk1, hur dessa har 

kännetecknats har dock varierat och förändrats under tidens gång. Medvetenheten om risk och 

osäkerhet har lett till att människor har skapat strategier för att hantera dem. Osäkerhet och 

risk hanterades dagligen och informellt utan någon närmare eftertanke. Även idag 

förekommer informell riskhantering både medvetet och omedvetet2.  

Osäkra situationer och risker som inte uppmärksammas och hanteras kan eskalera till 

olika former av kriser. När något är osäkert är varken de tänkbara utfallen, eller sannolikheten 

för dem kända. Information måste då sökas angående eventuella skadors omfattning och 

frekvens. När dessa klarlagts har den osäkra situationen förändrats till en risksituation.3 4  

I dag omges vi av fler men framförallt andra typer av risker än för till exempel hundra år 

sedan. Det gäller både privatpersoner och företag. Organisationer som agerar i ett samhälle 

utsätts för olika typer av risker som till exempel operativa och finansiella risker. Dessa risker 

måste hanteras på ett proaktivt sätt för att en organisation ska kunna förbereda sig inför olika 

risksituationer och därigenom förebygga en krissituation. Det framhåller vikten av formell 

risk management. Genom att använda sig av risk management kan ett företag maximera sitt 

värde och samtidigt förbättra sin lönsamhet5.  

Ett sätt att formellt hantera risker är att överföra dem på ett försäkringsbolag, det vill 

säga ett företag eller en privatperson minskar sitt eget risktagande genom att köpa en 

försäkring som täcker deras kostnader vid tänkbara oönskade händelser6. Försäkringsbolag 

måste därmed inte bara hantera sina egna risker, utan även andras. Det medför att de förväntas 

vara bland de främsta på att hantera risker eftersom deras dagliga arbete handlar om att förstå 

och kartlägga risker som kan uppkomma. Det torde också innebära att de är bland de första på 

marknaden att reagera i en krissituation. Dock finns det företeelser som ett enskilt företag 

eller person inte kan påverka, det kan vara inflation, naturkatastrofer eller dylikt. Det kan leda 

till kriser så som finansiella kriser, vilka kan vara svåra att förutse. Det kan göra att de berörda 

                                                 
1 Williams Jr. C A, M L Smith & P C Young, Risk Management and Insurance, 8th international edition, The       
Mc Graw-Hill Companies Inc, Singapore, 1998, s. 18 
2 Williams, Smith & Young, s. 18 
3 Hallgren, Ö, Finansiell strategi och styrning, 7:e upplagan, Ekonomi Bok, Hälsingborg, 2001, s. 148 
4 Försäkring Ekonomi & Juridik, Risk management och försäkring, Liber Läromedel, Malmö, 1980, s. 11-12 
5 Hamilton, G, Risk management 2000, Studentlitteratur, Lund, 1996, s. 66 
6 Bennet, S, Finanshandboken, 3:e upplagan, Industrilitteratur AB, Stockholm, 2003, s. 11 
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inte kan hantera situationen som om den vore normal utan de måste i stället anpassa sig till 

nya förutsättningar och göra det bästa av situationen.  

En ekonomisk kris definieras enligt Nationalencyklopedin som ”en plötslig och 

djupgående förändring av den relativa balans som råder i det cykliska samhällsekonomiska 

utvecklingsförloppet”7. Detta stämmer bra in på den finansiella kris som i dag råder i världen. 

Den tog sin egentliga början 2006 då huspriserna i USA började falla och då många köpt sina 

hus genom subprimelån8, lån till personer med lägre kredittrovärdighet. Lånen såldes sedan 

vidare och när huspriserna väl började falla och låntagarna inte kunde betala av sina lån blev 

det svårt att värdera dessa och identifiera vem som egentligen stod för de faktiska riskerna.9 

De institutioner som tillhandahöll subprimelån började gå i konkurs. Det eskalerade till en 

situation med snabba avyttringar på grund av höjda räntor och ytterligare sjunkande 

huspriser.10 Efterverkningarna av detta har nu spridit sig runt om i världen då USA och värdet 

på amerikanska dollar påverkar övriga världen i hög grad. Situationen påverkar också svenska 

försäkringsbolag då de är beroende av ränteläge, kronans värde och hur det svenska 

ekonomiska läget ser ut. Bolagen har diversifierade portföljer där delar av investeringarna 

ligger i andra länder. 

Försäkringsbolagens riskhantering påverkas av det instabila finansiella läge som idag 

råder. Då de har många kunder som är beroende av att bolagen fortlever och därmed har 

förmåga att ge kunderna vad de har blivit lovade. Det gäller framförallt 

livförsäkringsverksamhet såsom pensionsutbetalningar. Den nuvarande ekonomiska krisen 

ligger till grund för att studien genomförs och ovanstående resonemang knyter an till de 

frågor vi ska inrikta vår studie emot och vad vårt urval grundar sig på.  

 

 

 

1.2 Syfte  

Syftet med denna uppsats är att undersöka om och i så fall hur försäkringsbolag anpassar och 

förändrar sin riskhanteringsprocess och organisation under den finansiella krissituation som 

råder. 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Nationalencyklopedin, <http://www.ne.se/sok/kris>, hämtad 2008-11-18 
8 Acharya , V, T Philippon, M Richardson & N Roubini, “Prologue A Bird’s Eye View The Financial Crisis of     
2007-2009: Causes and Remedies”, New York University Salomon Center and Wiley Periodicals, Inc. 2009,  
s. 89-137 
9 Riksbanken, <http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=27001>, publicerad 2008-02-04,  
hämtad 2009-04-06 
10 Acharya , Philippon, Richardson & Roubini, s. 89-137 
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1.3 Problemformulering 

Hur agerar försäkringsbolag under en finansiell krissituation?  

Denna fråga finns inrymd i syftets första del och för att infria vårt syfte, är det för uppsatsen 

en förutsättning att den besvaras. Det vi vill veta är hur försäkringsbolagen agerar under den 

finansiella krissituation som råder i nuläget. Det som framförallt intresserar oss är huruvida 

det sker någon organisatorisk förändring inom risk managementfunktionen. För att kunna 

belysa detta på ett bra sätt måste vi jämföra med hur det ser ut under normala förhållanden.  

 

Om förändringar vidtas, hur yttrar de sig och vilka är de? 

Vi ämnar ta reda på huruvida försäkringsbolagen anpassar sin riskhantering och sin risk 

managementfunktion när det råder en finansiell kris. Vi vill klargöra hur dessa förändras och 

om det är viktigt för företagets fortlevnad att anpassa sig till en extraordinär situation. 

  

Är förändringarna planerade på förhand? 

Vi utröner hur väl förberedda försäkringsbolagen är inför en finansiell krissituation och i 

vilken utsträckning planer i förväg utarbetats och hur de i så fall är utformade.  

 

 

 

1.4 Problemavgränsning 

Vi inriktar oss på den anpassning som den finansiella risk managementfunktionen 

organisatoriskt måste genomgå, för att på bästa möjliga sätt ta ett försäkringsbolag genom den 

finansiella kris som råder. 

 

 

 

1.5 Val av ämne  

Studien behöver genomföras då tidigare forskning kring anpassningen av interna processer 

vid riskhanteringen i en finansiell krissituation, enbart finns i begränsad skala. Ämnet är 

dessutom aktuellt med tanke på den finansiella kris som råder. Kriser kan också ses som något 

positivt som det går att lära av, därför är det relevant att undersöka hur företag reagerar och 

förändras när de utsätts för en ny situation. 

 

 

 

1.6 Nyckelord 

Variablerna nedan ligger till grund för bildandet av referensramen kring vår uppsats samt 

utformandet av intervjuguiden för de intervjuer som ingår i studien. De har även använts vid 

strukturering av intervjusvar, lika så vid tolkning och analys av materialet. Följande nyckelord 

har använts; 
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Anpassning    Hantering     

Contingency Theory   Identifiering 

Finansiell kris  Planering   

Förändring    Risk Management   

 

 

 

Vi har med inledningen haft för avsikt att ge läsarna en väg in i det ämne som uppsatsen ska 

behandla, samt ge en bakgrund till varför vi genomför studien och anledningen till att vi valt 

just detta ämne. Vi har också presenterat några av de begrepp som är bärande för arbetet. 
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2 Referensram 

 
Kapitlet syftar till att öka förståelsen för problematiken kring hur organisationer arbetar med 
risk samt hur de anpassar sig till nya förutsättningar för att överleva i en krissituation. 
 
 

 

 

2.1 Normalt läge kontra kris 
Två begrepp som den här uppsatsen bygger på är normalläge och krissituation. Det är därför 

viktigt att definiera vad vi lägger för betydelse i dessa. Ett problem med att definiera dessa ord 

är att de mer eller mindre används för att definiera varandra. 

 

 

2.1.1 Begreppet normal 

Ordet kommer av latinets normalis som översätts med; efter måttstocken, enligt regeln. Om 

något är normalt avviker det inte ”från den grundläggande typen för företeelsen i fråga”11, 

alternativt, det överensstämmer med genomsnittet. Värt att notera är att det ofta finns en 

undermening; det som är normalt, är det som är önskvärt.12 Ett nära besläktat ord är norm, 

som även det kommer av latin och har betydelser så som rättesnöre, regel13. Med andra ord 

ses normala förhållanden som något att sträva efter, avvikelser är något som bör undvikas. 

Vad innebär då begreppet kris? Här har vi delvis tagit ta hjälp av psykologin för en utförlig 

definition. 

 

 

2.1.2 Begreppet kris 

Ordet kris kommer av det latinska ordet cri´sis, och av grekiskans kri´sis vilka betyder: 

söndring, åtskiljande, avgörande, dom, utslag. Även av det grekiska kri´nō som översätts med 

skilja, avsöndra, avgöra, döma ligger nära.14 Mitroff menar att det är omöjligt att ge en exakt 

definition av ordet kris. Men den ungefärliga beskrivning han vill ge ordet kris är att det är en 

händelse som påverkar eller kan ha möjlighet att påverka en hel organisation (”Major 

crise”).15 Enligt Skoglund och Olsson är kris ”en händelse som utgör ett hot mot människor, 

materiella och immateriella värden och där åtgärder utöver de normala krävs för att bemästra 

situationen”16. Den innebörd kris har inom psykologin är; en avgörande vändning, plötslig 

förändring, ödesdiger rubbning eller ett ”psykologiskt reaktionsmönster inför akuta inre och 

                                                 
11 Nationalencyklopedin, <http://www.ne.se/l%C3%A5ng/normal/271423>, hämtad 2009-04-01 
12 Nationalencyklopedin, <http://www.ne.se/sve/normal/O260202>, hämtad 2009-04-01 
13 Nationalencyklopedin, <http://www.ne.se/sve/norm>, hämtad 2009-04-01 
14 Nationalencyklopedin, <http://www.ne.se/l%C3%A5ng/kris/231593>, hämtad 2009-04-01 
15 Mitroff, I I, Managing crises before they happen, American Management Association, New York, 2001, s. 34 
16 Skoglund, T, S Olsson, Att lösa kriser i företag, Ekerlids Förlag, Stockholm, 1995, s. 14 
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yttre svårigheter och problem”17. Vidare menar Cullberg att kris handlar om ett psykiskt 

tillstånd där tidigare inlärda reaktionsmönster och erfarenheter inte räcker till för att kunna 

hantera situationen. Cullberg menar att det finns fyra aspekter som utmärker en ”psykologisk 

krissituation” för det första är det viktigt att ta reda på vad som orsakar krisen, yttre orsaker, 

traumatiska kriser eller utvecklingskriser, den förstnämnda orsakas av något plötsligt och 

oväntat medan den senare hör till sådant som sker i det normala livet. För det andra måste 

information om den inre, personliga betydelsen av det inträffade sökas. Varför reagerar man 

som man gör. En tredje aspekt är den aktuella livsperiod som personen befinner sig i. Viktigt 

är också de sociala förutsättningar som personen har, krisen kan dock vara en förutsättning för 

utveckling och mognad.18 En kris har enligt Skoglund & Olsson vissa kännetecken;  

 

• Organisationens vanliga rutiner fungerar inte för att lösa den uppkomna situationen.  

• Den är möjlig att på förhand identifiera, däremot är det omöjligt att förutse när krisen kan 

komma att inträffa.  

• Tidsfaktorn är emot de som arbetar för att lösa den uppkomna situationen. Med tiden kan 

situationen även förvärras.  

• Organisationen kan råka ut för handlingsförlamning, man klarar inte att reda ut situationen 

vilket i sin tur riskerar att förvärra den. 

• Kunskap finns enbart om hur den nuvarande situationen är och det är svårt att överblicka 

framtiden.19  

 

Hur användbar är då den psykologiska beskrivningen? Vi kan konstatera att kris kommer 

oväntat men den är på förhand möjlig att identifiera. Den kan påverka en hel organisation och 

organisationen kan i detta läge inte längre verka på samma sätt som vanligt. Det är inte svårt 

att här dra paralleller till det Cullberg har sagt om att en kris är en plötslig och oväntad 

förändring där de erfarenheter och reaktionsmönster en person har sedan tidigare inte räcker 

till. Vi menar att även annat, så som sociala förutsättningar och att en kris kan medföra 

utveckling, kan också appliceras på organisationer. 

 

 

2.1.3 Finansiell kris 

I ekonomiska sammanhang innebär ordet kris ”en plötslig och djupgående förändring av den 

relativa balans som råder i det cykliska samhällsekonomiska utvecklingsförloppet”20. I 

modern tid har det inneburit snabba prisförändringar, där oväntade, kraftiga och snabba 

prisfall på till exempel varor och värdepapper lett till konkurser inom näringsliv och 

bankväsende. Detta leder i sin tur till arbetslöshet och politisk instabilitet. Kriserna börjar ofta 

                                                 
17 Cullberg, J, Kris och utveckling, 5:e upplagan, Bokförlaget Natur och Kultur, Stockholm, 2006, s. 15 
18 Cullberg s. 19-22 
19 Skoglund & Olsson s. 15-16 
20 Nationalencyklopedin, <http://www.ne.se/l%C3%A5ng/kris/231593>, hämtad 2009-04-01 
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med bristande efterfrågan och/eller stigande faktorkostnader inom dominerande branscher. 

Den senaste stora krisen var den finansiella krisen på 1990-talet.21  

En finansiell kris är en ”allvarlig oro på bank- och finansmarknaderna som avspeglas 

särskilt i omfattande och växande kreditrisker och kreditförluster på banklån”22. Detta 

förstärks av att aktiekurser, valutakurser och räntor förändras på ett oberäkneligt sätt. 

”Bankernas kreditförluster medför höjd ränta, och det blir svårare för såväl företag som 

privatpersoner att ta lån. Priserna på fastigheter sjunker. I förlängningen uppstår risk för 

bankkonkurser, och allmänhetens förtroende för hela banksystemet äventyras om inte oron 

kan hävas genom ingripande från staten”23.  

Den finansiella kris som i dag råder världen över kommer sig av en alltmer globaliserad 

finansiell marknad. Detta har i sin tur lett till en effektivare penningmarknad med ökad 

tillväxt i större delar av världen som följd, mycket tack vare finansiella institutioner som 

banker och kreditinstitut. Om kreditinstituten misslyckas med sin uppgift att bistå marknaden 

med finansiella medel, uppstår en systemrisk. Systemrisk är risken att ett problem ”hos en 

eller flera finansiella aktörer sprider sig till andra parter och orsakar generella problem i det 

finansiella systemet”24, det skapar med andra ord en slags dominoeffekt. 25 

I och med att olika delar av världen i dag är så nära förbundna med varandra leder det 

till att när problem uppstår i till exempel USA så påverkas hela världen. 2007-2008 uppstod i 

USA en situation då flera av landets banker en efter en försattes i kris med risk för konkurs. 

Detta berodde enligt Acharya med flera på de så kallade NINJA- lånen, no income, jobs or 

assets. De menar, lite förenklat, att orsaken till krisen var en kombination av frikostig 

kreditgivning till för låga riskpremier och en inflationsmässig utveckling av huspriserna. Den 

långsiktiga volatiliteten, som länge varit stabil, gav det felaktiga intrycket att även den 

framtida, kortsiktiga volatiliteten skulle hålla en stabil nivå. Vändningen i efterfrågan på 

fastigheter kom att skapa en systemrisk med början i subprimelånen,26 lån till personer med 

lägre kredittrovärdighet. Lånen hade tidigare paketerats om och sålts vidare till investerare 

under namnet strukturerade produkter. När låntagarna inte klarade av sina betalningar blev 

lånen svåra att värdera och det uppstod också en svårighet att avgöra vem som egentligen bar 

på de faktiska riskerna. Det har kommit till uttryck i att investerare kräver högre 

kompensation för den risk de tar vilket har gjort det både dyrare och svårare att låna. Den här 

problematiken har nu spridit sig utanför bolånemarknaden och drabbar därigenom den interna 

bankmarkanden i andra länder där vi ser att centralbankerna måste gå in och förse marknaden 

med likvida medel. Väletablerade banker har också blivit tvungna att skriva ner värdet på 

tillgångar som finansieras med subprimelån vilket har försatt dem i en likviditetsmässigt svår 

                                                 
21 Nationalencyklopedin, <http://www.ne.se/l%C3%A5ng/kris/231593>, hämtad 2009-04-01 
22 Nationalencyklopedin, <http://www.ne.se/l%C3%A5ng/finanskris>, hämtad 2009-04-01 
23Nationalencyklopedin, <http://www.ne.se/l%C3%A5ng/finanskris>, hämtad 2009-04-01 
24 Riksgälden, <https://www.riksgalden.se/templates/RGK_Templates/WordPage____17278.aspx>, uppdaterad 
2008-11-18, hämtad 2009-05-12 
25 Acharya , Philippon, Richardson & Roubini, s. 89-137 
26 Acharya , Philippon, Richardson & Roubini, s. 89-137 
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situation.27 Två händelser kan sägas vara definierande för den finansiella krisen, den 

amerikanska centralbankens räddning av Bear Stearns och Lehman Brothers ansökan om 

konkursskydd i september 2008, den femte, respektive fjärde största banken i USA. I juni 

2007 hade två av Bear Stearns hedgefonder kollapsat, dessa var tungt belastade med 

subprimelån. Händelsen är ett exempel på en del i förloppet vid en finansiell kris; ett uppsving 

i kreditgivningen vilket är en hävstångseffekt hos kreditinstituten, och sedan en 

tillgångsbubbla, i det här fallet fastighetsmarknaden. Till slut brast fastighetsbubblan på grund 

av dessa ohållbara tillgångar och den frikostiga utlåningen med följande konsekvenser: 

Fastigheterna minskade i värde vilket ledde till ökade krav på säkerhet vilket i sin tur gjorde 

att många låntagare tvingades sälja sina fastigheter vilka fortsatte att ytterligare sjunka i 

värde. Höjda räntor och fler forcerade husförsäljningar skapade en neråtgående spiral av 

sjunkande huspriser, som till och med kunde drivas under sitt ursprungliga försäljningsvärde. 

När sedan Lehman Brothers av samma anledning som Bear Stearns gick i konkurs stod det 

klart att finansiella institutioner av den här digniteten är ”too-big-to fail” där det stora antal 

intressenter som kunde kopplas till Lehman Brothers också drogs med i raset.  Följderna var 

att alla hedgefonder över hela världen som kunde kopplas till Lehman gick med kraftig förlust 

då deras säkerheter tillintetgjordes. I förlängningen drabbade det kapitalmarknaden på ett 

globalt plan då förtroendet bankerna emellan gått förlorat.28 Svenska banker har inte varit 

inblandade i subprimerelaterade tillgångar i någon större utsträckning och har därför inte 

drabbats nämnvärt av bankkrisen. Dock drabbas de indirekt då deras finansieringskostnader 

har ökat i form av höjda räntor.29 

 

 

 

2.2 Riskområden för försäkringsbolag  

Risker kan vara antingen statiska eller dynamiska. En statisk risk, så som brand, kan aldrig 

medföra någon ekonomisk fördel medan de dynamiska riskerna, till exempel aktieköp, kan 

antingen innebära en positiv eller negativ utgång.30   

 

 

2.2.1 Finansiell risk 

Finansiella risker består bland annat av svängningar i råvarupriser, ränteförändringar, 

valutakursförändringar och inflation.31 En annan finansiell risk är ägarnas koppling till 

främmande kapital, det vill säga de tillgångar som finansieras genom nya lån. I och med att 

                                                 
27 Riksbanken, <http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=27001>, publicerad 2008-02-04,  
hämtad 2009-04-06 
28 Acharya , Philippon, Richardson & Roubini, s. 89-137 
29 Riksbanken, <http://www.riksbank.se/templates/Page.aspx?id=27001>, publicerad 2008-02-04,  
hämtad 2009-04-06 
30 Hamilton s. 13 
31 Rejda, G E, Principles of Risk Management and Insurance, 10th international edition, Pearson Education Inc, 
Boston, 2008, s. 7 
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skulderna ökar, ökar kapitalet och med det den risk ägarna tar, då långivarna inte står för sin 

del av risken. Ägarna betalar då en ”för stor” risk i förhållande till sin kapitalinsats vilket 

leder till att de kräver högre avkastning på det satsade kapitalet än vad långivarna gör. 

Främmande kapital ger också en finansiell risk i form av ränterisk.32 Den speglas av möjliga 

förluster för ett företag på grund av svängningar i räntenivåerna. Negativa svängningar i 

räntenivåerna kan leda till likviditetsproblem om ett företag har många räntebärande 

tillgångar.33 Viktigt att notera är att finansiella risker till skillnad från övriga risker inte alltid 

bör reduceras till noll då detta skulle omöjliggöra många typer av investeringar.34 

 

 

2.2.2 Affärsrisk 

Risker skiljer sig mellan olika typer av företag beroende på vilka marknader och branscher 

som de verkar inom. Ett företag vars verksamhet är konjunkturkänslig och som verkar inom 

en kapitalintensiv marknad utsätts för högre risk jämfört med ett företag som bedriver en 

flexibel produktion med en stabil efterfrågan.35 Affärsrisken kan reduceras genom att ständigt 

bevaka omvärlden och branschens utveckling samt hålla verksamheten flexibel genom 

kontinuerlig förbättring av bland annat företagets policy och struktur. Vissa av de risker som 

ingår i affärsrisken, så som den politiska risken, kan reduceras med hjälp av försäkringsbolag 

och banker.36 Enligt Rejda är affärsrisken ett uttryck för alla vanliga branschorienterade risker 

som ett försäkringsbolag kan tänkas utsättas för. Det kan vara dåliga bedömningar av olika 

slag, så kallad strategisk risk, eller insolvens på grund av bristande riskhantering.37 

 

 

2.2.3 Försäkringsrisk 

Försäkringsrisk är den risk som ett försäkringsbolag utsätts för när de åtar sig att försäkra sina 

kunder. Det är en risk som kräver överskjutande likvida medel för okända, framtida 

utbetalningar av försäkringsersättningar. Osäkerheten ligger i felaktiga prissättningar i 

förhållandet till framtida marknadsnivåer.38  

 

 

2.2.4 Operationell risk  

Operationella risker är alla de risker som har att göra med hur företags verksamhet bedrivs, 

alltså företagets operativa verksamhet.39 De kan reduceras med hjälp av effektivare interna 

rutiner och processer samt genom olika bank- och försäkringslösningar.40 

                                                 
32 Greve, J, Modeller för finansiell planering och analys, Studentlitteratur, Lund, 2003, s. 62-63 
33 Rejda s. 155 
34 Williams, Smith & Young s. 120-121 
35 Greve s. 62-63 
36 Bennet s. 12 
37 Rejda s. 155 
38 Rejda s. 154 
39 Rejda s. 7 



 - 10 - 

2.3 Risk Management 

En risk managementfunktion arbetar med att identifiera de risker som finns i och utanför 

organisationen. Till arbetsuppgifterna hör även skadeförebyggande åtgärder så som att 

implementera kontrollprogram och tillhandahålla utbildning och träning i säkerhetsåtgärder. 

Dessutom budgeterar de det kapital som behövs för att hantera risker och ser över placeringar 

för att de ska ge så god utdelning som möjligt.41 Risk management innebär med andra ord att 

på ett övergripande sätt identifiera orsaker och hantera effekter av osäkerhet och risk i en 

organisation 42 43. Riskbegreppet gör skillnad på risk och hot, vi är ständigt omgivna av olika 

risker men de utgör inte ett hot förrän vi exponeras för dem.44 Syftet med riskhantering är att 

”begränsa skador och förluster i antal och omfattning”45. Hamilton beskriver risk management 

som ”ett systematiskt sätt att i näringslivet skydda en verksamhets resurser och 

inkomstmöjligheter mot skaderisker så att verksamhetens mål kan uppnås med ett minimum 

av störningar”46. Genom att använda sig av risk management kan ett företag maximera sitt 

värde och samtidigt förbättra lönsamheten. Kan skador förhindras, minskar också antalet 

produktionsstopp och därmed ökar lönsamheten.47 

Formell risk management har sina rötter före andra världskriget men det var inte förrän i 

mitten av 1950-talet som risk management blev ett begrepp inom företagsvärlden. Då 

handlade riskhantering främst om att försäkra sig och på så sätt överföra risken på 

försäkringsbolag, så kallad försäkringsorienterad risk management. Allt eftersom skyddet med 

hjälp av försäkringar blev större och därmed mer komplext och mer kostsamt, ökade också 

företagens behov av personal som kunde hantera dessa. På sikt ledde det till att företag i större 

utsträckning själva började hantera de risker de utsattes för inom nya, interna avdelningar.48 

Specifikt för traditionell riskhantering är att den främst behandlar statisk risk så som; 

skaderisker, förlustrisker och personalrisker, dessa behandlas ofta var för sig. Idag syftar risk 

management till att hantera samtliga risker ett företag kan utsättas för, det vill säga även de 

dynamiska. Sedan 1990-talet ligger det större fokus på finansiella risker som ränterisker och 

valutakursrisker.49 Vi menar att risker idag hanteras proaktivt, att i förhand försöka utläsa 

vilka risker som kan komma att inträffa. Tidigare innebar risk management att hantera risker 

reaktivt, alltså efterhand de uppstod. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
40 Bennet s. 13 
41 Williams, Smith & Young s. 23-24 
42 Williams, Smith & Young s. 26 
43 Risk management och försäkring s. 13 
44 Hamilton s. 12 
45 Hamilton s. 66 
46 Hamilton s. 65 
47 Hamilton s. 65-69 
48 Williams, Smith & Young s. 18-19 
49 Rejda s. 62 
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2.4 Risk Management Process 

För att risk managementprocessen ska få förankring i en organisation måste det finnas en vilja 

att proaktivt hantera eventuella risker redan innan de uppstår. Företaget måste också ha en 

tydlig riskhanteringsfilosofi för att kartlägga den riskkapacitet företaget har i form av 

personalens kompetens och det kapital som finns i verksamheten. Ledningen bör dessutom 

känna till riskbenägenheten hos alla företagets intressenter,50 samt beakta dessa för att kunna 

hantera samtliga risker för företaget.51 Att planera och hantera risker inom ett företag kan gå 

till på olika sätt beroende på hur verksamheten ser ut. Det finns dock vissa centrala 

delmoment som är gemensamma för alla riskhanteringsprocesser. Enligt Rejda, Williams, 

Walker & Shenkir samt boken ”Risk management och försäkring” består dessa av minst fyra 

men upp till sex olika steg;  

 

• Identifiering av risker: Det första steget går ut på att identifiera de områden inom en 

organisation som kan utsättas för risker. Mer konkret kan det vara fråga om förluster av 

tillgångar, förluster av inkomst, bedrägeri, trakasserier och diskriminering bland 

personalen.52 Identifiering kan göras genom olika typer av utvärderingar, diskussioner 

samt situationsanalyser.53 De som är ansvariga för riskhanteringen måste vara 

uppmärksamma på nya områden som kan utgöra risk vartefter förutsättningarna 

förändras.54  

 

• Riskanalys: Det andra steget i processen är att göra en analys av ”exponeringsområden”.55 

Enligt Rejda tar analysen sikte på att fastställa skadans frekvens och storleken på skadan, 

dess konsekvenser. Med hjälp av vetskap om dessa faktorer kan riskhanteraren sedan 

rangordna riskområden och prioritera dem beroende på hur stort hot en viss risk utgör. 56 

Även Walker och Shenkir instämmer i att det här är en viktig del av processen.57 

Värdering av risker är enligt boken ”Risk management och försäkring” en viktig aspekt att 

ta hänsyn till vid identifieringen. Där påpekas att identifiering av risker tillsammans med 

värdering av risker utgör grunden för en riskanalys.58 

 

• Planering: Planering handlar om att strategiskt välja rätt metod för att behandla varje 

riskområde. Alternativa konsekvenser jämförs och utifrån det utvecklas handlingsplaner 

och en ansvarsfördelning för hur risker ska minimeras. Dessa måste göras i 

överrensstämmelse med organisationens övriga mål eftersom vissa risksituationer kan 

                                                 
50 Walker, P L, W G Shenkir, ”Implementing Enterprise Risk Management”, Journal of Accountancy, March 
2008, s. 31 
51 Risk management och försäkring s. 14 
52 Rejda s. 43-48 
53 Walker & Shenkir s. 31 
54 Rejda s. 43-48 
55 Walker & Shenkir s. 31 
56 Rejda s. 43-48 
57 Walker & Shenkir s. 31 
58 Risk management och försäkring s. 14 
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äventyra ett företags faktiska syfte. De största riskerna ska hanteras i första hand.59 Det 

finns huvudsakligen tre sätt att hantera risk, beroende på situationen. För det första kan 

risk undvikas genom att till exempel inte etablera sig i ett osäkert område.60 För det andra 

kan risker förebyggas, bland annat genom regelbunden utbildning av personal. De risker 

som inte är fysiskt eller ekonomiskt möjliga att förebygga eller undvika kan däremot 

reduceras genom olika åtgärder. Om en skada redan har uppstått, kan effekten minskas 

med hjälp av olika interna processer.61 Det finns förutom dessa tre hanteringssätt även 

möjlighet att överföra risker till annan part genom avtal, bland annat försäkringsavtal, 

samt att behålla risker. Om risker ska behållas inom företaget handlar det ofta om mindre 

risker som inte är så kostsamma för företaget att utsättas för, alltså risker med små 

konsekvenser men stora sannolikheter.62 Risker kan dock elimineras. En fullständig 

eliminering av en risk kan däremot leda till att nya risker uppstår63. Om en finansiell risk 

reduceras till noll, uppstår en ny risk i att utdelning på investerat kapital minskar eller 

uteblir. Riskhanteringen måste också finansieras på olika sätt om att skadan redan har 

inträffat64. Finansieringen kan grundas på likviditetsreserver som företaget har skapat, nytt 

banklån eller andra krediter, tillskjuta pengar från aktieägare eller försäljning av 

tillgångar65.  

 

• Tillämpning: Implementering av de metoder och planer som har framkommit under 

tidigare skede i processen handlar om att genomföra de beslut som tagits66 och 

kommunicera alla riskområden ut i organisationen 67. 

 

• Uppföljning: Det är viktigt att utvärdera de åtgärder som vidtagits och följa upp statistik 

som finns tillgänglig för att se huruvida hanteringen av respektive risk har skett till en 

rimlig kostnad.68 Fokus ligger här på att försöka identifiera vad som eventuellt gick fel 

samt hur problemet kan undvikas nästa gång en liknande situation dyker upp.69 

Utvärderingen bygger på att framtida risker ska kunna kontrolleras på ett så effektivt sätt 

som möjligt.70 Kontrollen utgörs av att se om rätt riskhanteringsbeslut har fattats. 

Utvärdering bör ge indikationer på färre skador och sjunkande försäkringspremier.71   

 

                                                 
59 Walker & Shenkir s. 31 
60 Rejda s. 43-48 
61 Rejda s. 43-48 
62 Risk management och försäkring s. 42 
63 Risk management och försäkring s. 45 
64 Williams, Smith & Young s. 31 
65 Risk management och försäkring s. 53 
66 Risk management och försäkring s. 14 
67 Walker & Shenkir s. 31 
68 Walker & Shenkir s. 31 
69 Williams, Smith & Young s. 31 
70 Risk management och försäkring s. 14 
71 Risk management och försäkring s. 55 
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• Kontinuitetsplanering: Ovan beskrivna moment kan ses som en ständigt pågående process 

som kan benämnas kontinuitetsplanering. Det innebär att ständigt övervaka de risker som 

finns, samt att arbeta med de steg som är viktiga vid riskhantering; att kontinuerligt 

identifiera och värdera, analysera, planera, tillämpa och utvärdera risker. Kontinuiteten 

ger en snabbare hantering då skada verkligen inträffar.72 I artikeln ”Implementing 

Enterprise Risk Management” menar Walker och Shenkir att det är viktigt att behålla 

flexibiliteten för att kunna upptäcka nya risker kontinuerligt.73 

 

Hamilton instämmer med övriga författare men delar också in riskhanteringsprocessen i risk 

och skada vilka kan upplevas som två olika scenarier. Så länge organisationen befinner sig 

inom riskområdet kan den vara proaktiv och planera för eventuella skador. Om företag trots 

riskmedvetet agerande råkar ut för en skada måste de däremot lägga resurser för att på bästa 

möjliga sätt begränsa dess omfattning och behandla den. Det krävs då snabba beslutsprocesser 

och en klar strategi för hur företaget ska agera. Planen ska vara förberedd innan en skada sker 

enligt risk managementprocessen.74  

  

 

 

2.5 Planering 

”The plan is nothing, planning is everything!”75 Mitroff behandlar krishantering i sin bok 

”Managing crises before they happen”. Han menar att krishantering, till skillnad från bland 

annat riskhantering, främst hanterar situationer som uppstår på grund av människors 

handlande. Han beskriver att en förutsättning för att kriser ska kunna undvikas är att; förstå 

varför de inträffar och vad som kan göras för att bättre uppmärksamma dem, innan de uppstår, 

under tiden de pågår och efter det att krisen är över. Författaren menar dock, att trots dessa 

åtgärder är alla kriser inte möjliga att undvika.76 Innan krisen uppstår kommer det att finnas 

tidiga signaler som indikerar förändring. Enligt Mitroff är det viktigt att dessa uppfattas och 

hanteras på ett bra sätt, på så vis kan många kriser undvikas. Ett av de stora problemen är 

dock att många organisationer förnekar att en kris skulle kunna drabba just dem.77 I detta 

instämmer Skoglund och Olsson och menar att en kris måste erkännas innan den kan 

hanteras78. Mitroff menar vidare att kriser leder till ny kunskap, ”While not all crises can be 

foreseen, let alone prevented, all of them can be managed far more effectively if we 

understand and practice the best of what is humanly possible”79. Med hjälp av lämplig och 

noggrann planering kan effekten av större kriser och hur länge de kommer att inverka på ett 

                                                 
72 Risk management och försäkring s. 59 
73 Walker & Shenkir s. 31 
74 Hamilton s. 68-69 
75 Svensson, S, Staber och stabsarbete vid kriser, risker och olyckor, 1:a upplagan, Studentlitteratur, 2007, s. 17 
76 Mitroff s. 6 
77 Mitroff s. 8 
78 Skoglund & Olsson s. 25 
79 Mitroff s. 6 
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företag minska. De organisationer som är förberedda återhämtar sig snabbare och har 

förorsakats mindre skada än de som är oförberedda.80 Även Skoglund & Olsson menar att 

företag tjänar på att förebygga krislägen. De anser att under kris minskar företagens 

”affärsmässiga handlingsutrymme”. Att inte vara krisförberedd kan göra att krisen leder till 

nya kriser.81 Organisationer måste dock ta med i beräkningen att oavsett hur mycket de 

planerar så kommer det alltid att dyka upp nya varianter av kriser, vilka man är oförberedd 

på.82  

Skoglund och Olsson menar att en krisplan ska utgå ifrån värsta tänkbara scenario, 

vilket medför att personalen bör känna till hur de ska agera och att de känner sig förberedda 

inför olika typer av krissituationer. Mental förberedelse och kontinuerlig träning kan vara 

avgörande för att företag klarar av en kris.83 Hur företag beter sig, grundas i den anda och 

kultur som finns i företaget.84 Denna har stor betydelse när ett företag måste förändras,85 

kulturen skapas genom normer, bestraffningar och belöningar.86 

Carrel hävdar att ett effektivt krishanteringsprogram är beroende av att organisationen 

har anställda med rätt kvalifikationer vilka hålls uppdaterade och ständigt vidareutbildas för 

att främja samarbete i en krissituation.87 Mitroff menar att snarare än att ha en plan, handlar 

krishantering om att inom organisationen bygga upp en kraft och förmåga att hantera kriser. 

Han talar också om att det finns komponenter som är viktiga när det kommer till att förbereda 

inför och reagera på större kriser. Dessa kan vara; förberedelse, avkänning, reaktion, 

förhindrande, inlärning och anpassning av effektiva organisatoriska förfaranden runt 

hanteringen av kriser. 88 

 

Skoglund och Olsson identifierar några viktiga punkter i en organisations krisberedskap;  

• Möjliga kriser måste kunna identifieras, för att möjliggöra detta krävs att företaget har en 

öppen och ärlig anda det vill säga, man vågar prata om de problem och svagheter som 

finns inom företaget likväl som dess starka sidor. I detta innefattas även att 

företagsledningen uppmuntrar personalen att säga sin mening, detta för att viktig 

information inte ska gå förlorad.  

• Genom att gå igenom detta tillsammans med en utomstående konsult går det att upptäcka 

om det i organisationen finns några strukturella problem och om de skulle kunna leda till 

någon form av kris.  

                                                 
80 Mitroff s. 29 
81 Skoglund & Olsson s. 11 
82 Mitroff s. 34 
83 Skoglund & Olsson s. 35-36 
84 Skoglund & Olsson s. 25 
85 Skoglund & Olsson s. 28 
86 Skoglund & Olsson s. 25 
87 Rusaw, A C, M F Rusaw, “The Role of HRD in Integrated Crisis Management”, Advances in Developing 
Human Resources 2008; 10, publicerad 2008-04-03, Sage Journals online, 
<http://adh.sagepub.com/cgi/content/abstract/10/3/380>, hämtad 2009-04-06.  
88 Mitroff s. 39-40 
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• Fler personer i företaget engageras för att finna vilka eventuella risker som finns inom 

olika delar av organisationen och på vilket sätt de kan komma att skada företagets olika 

områden.  

• Vid sidan av detta krävs det att återrapporteringen om incidenter fungerar.89 

 

 

 

2.6 Organisation 

Vi kommer dagligen, på ett eller annat sätt, i kontakt med organisationer, skolor, sjukhus, 

restauranger, fackföreningar, butiker etcetera.90 Dessa är uppbyggda genom olika 

organisationsidéer vilka mynnar ut i att ”mål kan uppnås effektivare genom samarbete mellan 

individer än genom individuella ansträngningar”91. I de flesta organisationer finns en tydlig 

hierarki, det är klara skillnader mellan över- och underordnade för att bekräfta och underlätta 

beslutsfattande, fördelning av arbetsuppgifter och kontroll.92 Det som utmärker organisationen 

är att;  

 

• Arbetet fördelas och individerna är på olika sätt specialiserade. 

• Arbetet sker samordnat och är till viss grad styrt. 

• Det finns ett mer eller mindre uttalat ledarskap. 

• Organisationen strävar efter att uppnå ett eller flera uppsatta mål.93 

 

Enligt Svensson kan en stab vara till god hjälp för organisationen under en krissituation. 

Staben ska hjälpa chefen att ”skapa sig en uppfattning om läget, att fatta korrekta och väl 

underbyggda beslut, att genomföra besluten samt att följa upp hur situationen utvecklas”.94 

Ansvarsområden bör vara tydligt uttalade och för att de ska fungera väl krävs hög kompetens, 

en i grunden bra utbildning och regelbunden träning. För att arbetet i en organisation ska 

fungera och vara till nytta för företaget krävs att vissa saker beaktas såsom; 

  

• Väl genomarbetade rutiner, planer och förberedelser måste finnas, så när de väl behövs 

kan arbetet snabbt komma i gång.  

• Arbetssättet måste vara väl inövat och utvecklat, den grupp som utgör staben måste vara 

väl samkörd.  

• Termer, begrepp och framförallt roller måste vara klart definierade och klarlagda så väl 

inom staben som i övriga delar av organisationen då de måste kunna kommunicera med 

varandra.  

                                                 
89 Skoglund & Olsson 25-26 
90 Bruzelius, L H, P-H Skärvad, Integrerad Organisationslära, 9:e upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2004, s. 25 
91 Bruzelius & Skärvad s. 25 
92 Svensson s. 28 
93 Svensson s. 11 
94 Svensson s. 11 
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• De uppgifter som ska utföras och vem de ska utföras av, ska vara preciserat. Utan denna 

tydlighet kan staben bli ineffektiv och snarare en belastning än en hjälp.  

• Det är viktigt att inte ta för givet att alla, såväl inom staben som utanför den, har samma 

information. Information måste spridas så att det inte uppstår en vi- och domkänsla eller 

att information om arbetsplatsen fås via yttre kanaler exempelvis media.  

• När det handlar om krissituationer, måste beslut ofta fattas snabbt och i en ”okänd miljö”. 

Om de ovan nämnda punkterna fungerar minskar stressen då alla inblandade vet vad som 

ska göras och hur, energin kan då läggas på att hantera själva situationen.  

• Det är viktigt att kunna hantera inte bara de små i tiden begränsade händelserna utan även 

de som sträcker sig över en längre tid. Dessa kan komma att påverka mer än ett fåtal 

beslutsproblem. Planering ses ofta som en universell lösning på problemen men det kan 

inte lösa allt. Däremot kan användandet av en bra planeringsprocess öka förmågan att 

hantera de flesta situationer med ett dynamiskt agerande.95 

 

 

 

2.7 Contingency Theory (situationsanpassning) 

Bland de organisationsteorier som under åren vuxit fram återfinns situationssynsättet, mer 

känt som Contingency Theory, ledordet är anpassning. Författarna skriver att på grund av att 

olika organisationer verkar under så olika förutsättningar, och befinner sig i olika 

”omgivningar”, måste organisationsformer, ledarskapsprinciper, belöningssystem med mera 

anpassas utifrån varje organisations behov och situation. Vidare måste de utveckla ett ”språk” 

(begrepp, beskrivnings- och analysmetoder etcetera) för att kunna bedöma företaget utifrån 

olika scenarier och vilka organisationsprinciper som under dessa kan användas.96  

Lawrence & Lorsch anses vara upphovsmän till termen Contingency Theory inom 

organisationsteorin. De har genom sin jämförelse av olika avdelningar inom samma 

organisation, sett att de avdelningar som var utsatta för en högre grad av osäkerhet var mindre 

formaliserade. Synsättet belyser att en organisation formas av sin omgivning till den grad att 

den faktiskt är beroende av den för sin fortlevnad och tillväxt. Det kommer till uttryck i en 

konkurrensaspekt då det, för att uppnå fördelar på marknaden, krävs en organisation som kan 

hantera de utmaningar som företagets omgivning är upphov till.97  

Situationssynsättet ger enligt Stacey sken av att framgången är given om en 

organisations ”miljö” överensstämmer med dess strukturer och strategier. Till exempel bör 

företag i miljöer med snabba förändringar ha en flexibel, organisk struktur medan en 

byråkratisk och mekanisk fungerar för de organisationer som är stabila. Enligt Stacey grundar 

sig teorin på antagandet att ungefär samma orsaker alltid får ungefär samma effekt, orsak - 

verkan. Det finns inte utrymme för att en liten skillnad skulle kunna skapa två helt olika 

                                                 
95 Svensson s. 11-17 
96 Bruzelius & Skärvad s. 61  
97 Donaldson. L (1987), Strategy and Structural Adjustment to Regain Fit and Performance, Donaldson. L (red), 
Contigency Theory, University Press, Cambridge 1995, s. 273-296. 
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scenarier. Stacey menar vidare att synsättet i sig inte är särskilt flexibelt då det enbart handlar 

om att en viss miljö gör att en viss strategi kan användas med framgång och att denna strategi 

i sin tur leder till en viss struktur. Det kan inte ses från andra hållet där organisationens 

struktur gör att vissa strategier följs som i sin tur skapar en viss miljö.98 

Henry Mintzberg, en av de främsta som har forskat och skrivit om situationssynsättet, 

menar tvärt om att ”inte bara situationen formar en organisation utan att även organisationen 

formar situationen”99. Vidare anser han att en organisation inte kan vara oföränderlig då den 

starkt påverkas av sin omgivning och därmed också dess förändringar. Under normala, stabila 

omständigheter, är organisationen ganska skyddad och ostörd och den operativa kärnan kan 

därför agera enligt de standardiserade tillvägagångssätt som är tidigare tagits fram inom 

företaget. Om den externa miljön däremot förändras till att bli mer osäker, till exempel 

drastiska förändringar på arbetsmarknaden, sjunkande tillgång på råvaror, minskad efterfrågan 

eller politisk instabilitet, kan organisationen inte förutse hur den närmsta framtiden kommer 

att se ut. En sådan osäker situation ställer helt andra krav på att organisationen blir mer 

flexibel och på att införa mer informella metoder för att koordinera och övervaka, en mer 

dynamisk, ömsesidig struktur som är väl anpassad till situationen.100   

I en studie från 1977 beskriver Luthans och Stewart Contingency Theory som ett socialt 

system innehållande faktorer som kan relateras till olika ledarskapspolicys. Ledningens 

förmåga att fatta beslut i förhållande till externa förändringar påverkar hur företaget presterar.   

Förhållandet mellan organisationsmässiga faktorer och omvärlden genom ledningens beslut är 

av särskilt stor betydelse i kristid. Under en kris efterfrågas resurser i form av information, 

teknologi och ekonomiskt stöd i större utsträckning. En krissituation ställer krav på 

anpassning för organisationens överlevnad vilket har ett starkt samband med rationella 

allokeringsbeslut. Jarman och Kouzmin talar om kris som störningar som gradvis byggs upp 

till vitt spridda, akuta hot. Ju längre en sådan kris fortgår, desto större blir osäkerheten när det 

kommer till att fatta beslut och ju fler oförutsedda händelser i relationerna med omvärlden 

skapas. Informationsutbytet med omvärlden försvagas och med det beslut baserade på sådan 

information. Scott har uppmärksammat att organisationer skapar informella, anpassningsbara 

strukturer för att ställa om till förhållanden i en miljö där förutsättningarna snabbt vänder. En 

flexibel ledning och en delegerad beslutsprocess gör det möjligt att utveckla ansvarsområden 

där de beslutsansvariga lätt kan flytta runt i organisationen och där teknologiska och 

materiella resurser kan införskaffas vartefter de behövs. Under dessa premisser klarar 

ledningen att hantera en storskalig eller nationell kris.101 

 

 

                                                 
98 Stacey, R D, Strategic Management and Organizational Dynamics, 4th edition, Pearson Education Limited, 
Essex, 2003, s. 62  
99 Bruzelius & Skärvad s. 61 
100 Mintzberg, H, Structure in Fives, Prentice-Hall Inc, International edition, New Jersey, 1983, s. 137-138 
101 Rusaw, Rusaw, <http://adh.sagepub.com/cgi/content/abstract/10/3/380>, hämtad 2009-04-06. 
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Under arbetet med Contingency Theory har vi noterat att forskarna inte verkar helt eniga om 

vad den innebär, vi har tyckt oss skönja två något olika varianter. Båda är inne på vikten av att 

företag måste anpassa sin organisation. Författare såsom Stacey samt Bruzelius och Skärvad, 

beskriver Contingency Theory som en möjlighet för organisationer att välja den 

organisationsform som bäst passar den verksamhet som ska bedrivas och den miljö där den 

ska bedrivas. När valet är gjort kommer organisationen inte förändras. Luthans och Stewart, 

Jarman och Kouzmin och i viss mån även Mintzberg menar att en organisation inte är statisk 

utan kan, och måste, förändra och anpassa sig när dess omgivning förändras, det måste finnas 

en flexibilitet både hos ledningen och inom företaget.  

 

 

 

Vi har i ovanstående referensram tagit upp tämligen skilda synsätt kring hur organisationer 

hanterar risk och kris. Tanken bakom delarna är att det, då exakta teorier kring ämnet vi har 

valt saknas, fanns ett behov av att skapa ett brett förklaringsområde för att kunna uppnå en 

djupare förståelse för den här typen av problematik.  
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3 Metod - arbetets gång och genomförande 

 
Nedan följer en beskrivning av de metoder som har använts, hur arbetet och intervjuerna har 
disponerats samt en skildring av arbetsgången för studien. 
 

 

 

 

3.1 Metodval  

Metodvalet grundar sig på att en kvalitativ metod med en induktiv ansats är den som bäst 

lämpar sig då syftet är att genom intervjufrågor ge en djupgående bild av något som tidigare 

inte undersökts. 

 

 

3.1.1 Kvalitativ metod genom fallstudie 

Vi har genomfört en explorativ fallstudie vilket innebär att vi använt oss av en kvalitativ 

undersökningsmetod då de egenskaper vi söker är svåra att mäta102. De svar som söks kräver 

ett analytiskt tillvägagångssätt vilket talar för en fallstudie. Även andra kriterier finns såsom 

att ett fåtal undersökningsenheter har använts103 och att vi utgår ifrån ett helhetsperspektiv då 

vi explorativt studerar processer och förändringar104. Fallstudier är särskilt lämpligt då vår 

avsikt är att undersöka en nutida, komplex händelse som är svår att undersöka på annat sätt än 

genom en kvalitativ studie105. Anledningen till att studien är undersökande är att det inte 

tidigare har presenterats en teori som bygger på en situationsanpassad organisationsteori ställt 

mot ett riskhanteringsperspektiv i en finansiell krissituation.   

 

 

3.1.2 Induktiv ansats 

Då ämnet är aktuellt och samtida, finns inte några givna hypoteser att tillgå. Vi använder 

därför en teoretisk referensram som bakgrund för vår studie och låter resultatet från de 

empiriskt utförda undersökningarna ligga till grund för nya antaganden. En induktiv 

utgångspunkt blir aktuell då vi rör oss i ett forskningsmässigt tämligen nytt område där 

problemställningen härrör från enstaka observationer106. Då ett induktivt perspektiv tillämpas, 

väljs respondenterna under arbetets gång107. Vi eftersträvar heller inte ett representativt urval, 

snarare har vi specifikt valt våra respondenter utifrån deras kunnande och ser gärna en bredd i 

svaren. 

 

                                                 
102 Halvorsen, K, Samhällsvetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund, 1992, s. 78 
103 Halvorsen s. 67-68 
104 Patel, R, B Davidson, Forskningsmetodikensgrunder, 3:e upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2003, s. 54 
105 Backman, J, Rapporter och uppsatser, Studentlitteratur, Lund, 1998, s. 49 
106 Halvorsen s. 43 
107 Halvorsen s. 102 
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3.1.3 Hermeneutik 

Studien utgår som sagt ifrån ett analytiskt perspektiv och syftar till att studera processer och 

utifrån det uppnå en djupare förståelse. Hermeneutik innebär att forskaren intar en öppen och 

engagerad roll, det leder till en viss grad av subjektivitet. Synsättet syftar till förståelse och 

tolkning.108 Hermeneutiken eftersträvar att se helheten i forskningsprojektet, och menar att 

helheten är mer än summan av delarna109. Vi tittar på hela underlaget från intervjuerna men 

går också djupare in på enskilda sammanhang och begrepp för att på det sättet sätta oss in i 

respondenternas synvinkel för att få en bred förståelse. Vi som författare kan dock aldrig helt 

frigöra oss från kunskap och erfarenheter som vi redan hade innan genomförd studie. Genom 

att vi har tillgodogjort oss befintligt material har vi bildat oss en uppfattning, en förförståelse 

om den problematik vi ämnar undersöka. Sådan förförståelse öppnar för relevanta 

frågeställningar vilket är en förutsättning för konkreta uttömmande svar vid 

intervjutillfällena110. Intervjusituationen kan även komma att påverkas av den relation som vi 

får med respondenterna före och under intervjuerna111. Vi har reflekterat över att då 

intervjuerna skett via telefon, har intervjusituationerna blivit mer objektiva än om de 

genomförts öga mot öga, det kan då vara lättare för oss som författare att agera neutralt.  

 

 

 

3.2 Tillvägagångssätt  

 

 

3.2.1 Datainsamling  

 

3.2.1.1 Sekundärdata 

Materialet till den teoretiska referensramen har hämtats från teorier som behandlas i 

vetenskaplig litteratur och artiklar. Inledningsvis sökte vi vetenskapliga artiklar i bibliotekets 

databaser; Business Source Premier och Ekon Lit. Sökningarna gav ett begränsat antal 

artiklar, dock fann vi ett par som föll inom ramen för ämnet. Vårt fortsatta sökande efter 

material gick via bibliotekets kataloger Mima och Libris. För vidare inspiration och tips om 

vetenskaplig litteratur sökte vi i tidigare examensarbeten inom liknande ämnesområden. 

Sökord som användes var i första hand; risk management, kris, finansiell kris, organisation, 

organisationsanpassning och Contingency Theory. Vi har också sökt information kring de 

valda försäkringsbolagen via deras respektive hemsidor.  

 

 

 

                                                 
108 Patel & Davidson s. 29 
109 Patel & Davidson s. 30 
110 Patel & Davidson s. 79 
111 Patel & Davidson s. 71 
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3.2.1.2 Primärdata 

Vår primärdata består av tre intervjuer med representanter från de försäkringsbolag som ingår 

i urvalet. De har kontaktats i förväg, först via telefonväxeln hos varje företag där vi framfört 

önskemål att kontakta en person som är kunnig inom finansiell risk management. Det ledde 

till en process av fortlöpande kontakt via telefon och e-mail. Respondenterna har redan i detta 

initiala skede upplysts om att den information som kommer fram under intervjun kan 

behandlas konfidentiellt om de så önskar samt att de kommer ges möjlighet att ta del av 

sammanställningen av intervjuerna innan det publiceras. I början av varje intervju har 

respondenterna tillfrågats huruvida de vill vara anonyma och om vi får spela in intervjuerna. 

Inspelningarna har för att minimera risken för informationsbortfall (tekniska problem) spelats 

in genom två olika källor, den ena elektronisk och den andra via en diktafon, dessutom har 

vissa anteckningar gjorts. Respondenterna kommer att figurera med namn vid enstaka 

tillfällen, som vid citat. Därutöver kommer materialen att hanteras varsamt. Inspelningar 

kommer att förstöras och transkriberingarna kommer inte att biläggas112. Intervjufrågorna har 

i förväg skickats via e-mail till respondenterna för att de skulle kunna förbereda sig, detta för 

att vi önskat genomtänkta svar. Ur vår synvinkel menar vi att möjligheten till mer relevanta 

svar ökar om respondenterna i förväg vet vilka frågor de ska besvara. Det ökar även 

möjligheten att få samtliga frågor besvarade på ett genomtänkt sätt utan att respondenterna 

riskerar att utlämna för företaget känslig information.  

 

 

3.2.2 Intervjuundersökning 

Individuella intervjuer har genomförts under vecka fyra och fem av uppsatsperiodens totalt tio 

veckor. Samtliga författare medverkade vid två av intervjuerna. Vid samtliga intervjutillfällen 

var en och samma person ansvarig, detta för att frågorna skulle ställas så lika som möjligt till 

samtliga respondenter. Intervjuerna har genomförts som telefonintervjuer via konferenstelefon 

vilket möjliggjorde inspelning av intervjuerna samt att övriga författare hade möjlighet att 

inflika vid behov. Samtliga respondenter har gett sitt medtycke till inspelning av intervjuerna 

samt godkänt att deras namn respektive företags namn publicerats. Frågorna ställdes i samma 

ordning till samtliga respondenter. Frågorna är semistrukturerade vilket har gett 

respondenterna utrymme att fritt svara på frågorna och även lämnat oss tillfälle att ställa 

följdfrågor och att specificera oklarheter. Variabler som har använts för att utforma 

intervjuguiden är: 

Förändring, Anpassning, Hantering, Identifiering, Planering och Organisering. 

 

Intervjuerna har sedan transkriberats varvid en av oss först lyssnat och skrivit sedan har vi 

suttit två stycken och gått igenom och lyssnat och ändrat där ”lyssningsfel” uppstått för att 

minska risken för feltolkningar.  

 

                                                 
112 Patel & Davidson s. 70 
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3.3 Val av studieobjekt och respondenter 

Vi har valt att koncentrera oss på försäkringsbolag som är väl etablerade i Sverige, har funnits 

länge och är landsomfattande. För att försäkringsbolagen ska vara aktuella för studien måste 

de tillhandahålla skadeförsäkringar. Anledningen till det är att vi utgick ifrån att de utgifter 

skadeförsäkringsbolag kan komma att drabbas av är svåra att förutse till omfattning och 

belopp. De uppstår också utan förvarning. Utifrån dessa faktorer valdes Länsförsäkringar113 

vars första lokala bolag bildades 1801114, Folksam115 som grundades 1908116, och Trygg-

Hansa117 vars anor går tillbaka till 1828. Bolaget har gått under namnet Trygg-Hansa sedan 

1971118. Detta urval kommer sig av att vi eftersträvat ett så likartat underlag som möjligt, 

därmed inte sagt att de olika verksamheterna fungerar likadant. Dock ger det oss en möjlighet 

att se huruvida dessa tillsynes likartade försäkringsbolag resonerar på samma sätt, eller om de 

skiljer sig åt när det kommer till att anpassa sin organisation under finansiell kris och i så fall 

hur.   

Vi sökte kontakt via de olika försäkringsbolagens huvudkontor i Stockholm. 

Länsförsäkringar har dock inte något huvudkontor då företaget består av ett antal 

självständiga bolag, för att vara konsekventa valdes Länsförsäkringar Stockholm. Via de olika 

bolagens telefonväxlar blev vi hänvisade till en person som på ett eller annat sätt är ansvariga 

för finansiell risk management, i enlighet med våra önskemål. Samtliga kontakter har sedan 

skett via telefon och e-mail. 

 

 

 

3.4 Analysmodell 

 

 

3.4.1 Ad Hoc 

Den analysmodell som vi har arbetat utifrån är Ad Hoc. Det innebär att vi till att börja med 

har läst igenom intervjuerna för att bilda oss en allmän uppfattning om varje enskilt fall, för 

att sedan gå tillbaka till de olika frågeställningarna för att sammanställa dem på ett aggregerat 

sätt.119 Ad Hoc-modellen gör att olika tekniker kan användas när en djupare tolkning av 

materialet genomförs, vi kan söka tolkningar både ur materialet i stort men även ur enskilda 

bitar. Vi har bland annat sökt mönster och teman men även velat ha möjlighet att skapa 

                                                 
113 Länsförsäkringar, <http://www.lansforsakringar.se/privat/sidor/default.aspx>, hämtad 2009-04-20 
114Länsförsäkringar,<http://www.lansforsakringar.se/privat/om_oss/lansforsakringsgruppen/historia/sidor/default
.aspx>, hämtad 2009-04-20 
115 Folksam, <http://www.folksam.se/forsakringar>, hämtad 2009-04-20 
116 Folksam, <http://folksam.se/omoss/dethararvi/faktaomoss>, hämtad 2009-04-20 
117 Trygg-Hansa, <http://www.trygghansa.se/04OmTH/Page7656.html>, hämtad 2009-04-20 
118 Trygg-Hansa, <http://www.trygghansa.se/04OmTH/Page7670.html>, hämtad 2009-04-20 
119 Kvale, S, Den Kvalitativa Forskningsintervjun, 1:a sv upplagan, Studentlitteratur, Lund, 1997, s. 184 
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logiska kedjor av information120. När analysen genomförts har vi tänkt ett steg längre för att 

söka samband.  

 

 

3.4.2 Operationalisering 

Operationalisering kan ses som en övergång från teori till intervjufrågor. Det är också en 

instruktion för hur vi ska klassificera olika enheter för att kunna mäta det vi vill mäta121. Vi 

har utformat vår intervjuguide genom att översätta olika teoretiska begrepp122. Olika uttryck 

som förekommer i referensramen kan vara nödvändiga att definiera, för att kunna veta om det 

är en variabel som är intressant för undersökningen, eller närmare bestämt vilka olika 

variabler som innehåller ett visst ord eller begrepp123. Vi använder till exempel termen 

Contingency Theory vilket bygger på begreppen förändring och anpassning. Vi har därför låtit 

de variablerna genomsyra intervjuguiden. Enligt Halvorsen ska de operationella begreppen, 

det vill säga hur frågorna har utformats, överensstämma med de teoretiska förklaringarna124. I 

våra frågeställningar har vi tillämpat detta förhållningssätt vilket har påverkat reliabiliteten 

positivt.  

 

 

 

3.5 Tillförlitlighetsdiskussion 

 

 

3.5.1 Validitet  

Något vi har använt oss av för att stärka validiteten, är att intervjupersonerna har tillfrågats 

om korrektheten av tolkningen av deras uttalanden. Respondentens godkännande stöder 

tolkningen och är avgörande för validiteten125. Samtliga respondenter har godkänt de 

tolkningar vi har gjort samt givit sitt stöd till att materialet används. Ytterligare en sak som 

styrker validiteten är att svaren vi har fått under de genomförda intervjuerna har varit 

likartade. Med det följer även att de slutsatser som vi har dragit ger en bra bild av 

verkligheten. Anledningen till de överensstämmande intervjusvaren torde vara att vi på ett bra 

sätt lyckats ringa in problemet och utarbetat frågor på ett konkret sätt. Urvalet genererar också 

en god validitet, genom att vi har undersökt organisationer som är ledande inom 

försäkringsbranschen vilka i sin tur torde vara ledande inom riskhantering gör det att 

verklighetsbilden blir relativt stark.   

 

                                                 
120 Kvale s. 185 
121 Holme, I M, B K Solvang, Forskningsmetodik, 2:a upplagan, Studentlitteratur, Lund, 1997, s. 175 
122 Patel & Davidson s. 52 
123 Halvorsen s. 40 
124 Halvorsen s. 76 
125 Kvale s. 196 
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3.5.2 Reliabilitet  

Eftersom studien har utförts utifrån en kvalitativ ansats med semistrukturerade frågor har de 

mjuka variablerna som påverkat arbetet gjort studien mer flexibel än om en kvantitativ metod 

hade använts. Den information som framkommit under de olika intervjuerna överensstämmer 

med varandra, vilket ger relevans och tillförlitlighet till studien. Anledningen till att svaren 

liknar varandra är med stor sannolikhet på grund av att de är likartade företag, som säljer 

liknande produkter och agerar i likartade miljöer. Det är därför troligt att de påverkar och 

påverkas av varandra. I och med detta är reliabiliteten är hög. 

 

 

3.5.3 Objektivitet 

Vi har på ett objektivt sätt återgett de svar som respondenterna givit oss utan selektivt 

förhållningssätt. Vi har i största möjliga mån framfört de åsikter som framkommit vid 

intervjutillfällena. Dessutom har respondenterna fått svara fritt och vid behov givits möjlighet 

att utveckla frågorna och svaren. Att respondenterna har svarat tydligt och uttömmande har 

påverkat analysen på ett positivt sätt då vi har tagit till oss nya infallsvinklar och snarare än att 

ha sökt bekräftelse på vårt eget resonemang. Detta för att inom den forskningsmetod som vi 

använt oss av, är det viktigt att utnyttja sin egen förförståelse vid utformning av frågor samt 

vid analysering av svaren126. 

 

 

3.5.4 Generaliserbarhet 

Vi har inte för avsikt att uttala oss generellt kring de slutsatser vi har kommit fram till. Det 

beror på att vi har ett fåtal respondenter och att vi har valt att utgå ifrån ett icke slumpmässigt 

urval. Därför är vi heller inte ute efter att generalisera i våra slutsatser utan vi vill uppnå en 

djupare förståelse av ämnet och få en inblick i de enskilda fallen. ”Resultat från detta 

självvalda urval kan dock inte statistiskt generaliseras till populationen i sin helhet”127. 

 

 

3.5.5 Etisk diskussion 

”Den enskildes skydd och integritet”128. Enligt kravet på fullständighet är det viktigt att 

respondenterna svarar så uttömmande som möjligt samt att informationen redovisas så 

fullständigt som möjligt129. Vidare kan konfidentialitet garanteras vid eventuella krav på det. 

Personerna som har deltagit i studien är medvetna om att de deltar. De har också underrättas 

om vilka upplysningar som kommer att användas för att frivilligt kunna ta ställning till vilka 

detaljer som lämnas ut. Vi som författare har här också ansvar för att ta ställning till vilken 

                                                 
126 Patel & Davidson s. 30 
127 Kvale s. 210 
128 Holme & Solvang s. 334 
129 Holme & Solvang s. 334 
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information som skulle kunna kränka respondentens integritet om de blir offentliggjorda130. 

Därför har vi behandlat materialet med försiktighet. Vår ambition är att erhålla så 

uttömmande svar som möjligt utifrån deras professionella roll där de representerar den 

samlade bilden från deras respektive bolag. Därför anser vi inte att svaren påverkas av att 

respondenternas namn figurerar i materialet.  

 

 

3.5.6 Källkritik 

Vi har i största möjliga utsträckning använt oss av vetenskapliga artiklar och skrifter. Den 

information som vi använt oss av som inte är vetenskaplig är framförallt försäkringsbolagens 

hemsidor. Dessa har använts för att kunna ta fram grundläggande information om 

försäkringsbolagen, den här typen av information har dock varit relativt begränsad i arbetet. 

Vi har i största möjliga mån försökt diskutera kring befintliga teoretiska begrepp, för att på 

vårt eget sätt presentera en bra referensram till vår studie. Vid intervjuerna använde vi oss av 

semistrukturerade frågor för att de skulle utmynna i ett samtal, med uttömmande svar, snarare 

än en utfrågning. Det möjliggör även att frågor och svar under intervjuernas gång kunde 

förtydligas. Dessutom har vi haft möjlighet att kontakta respondenterna i efterhand när vi har 

haft behov av att förtydliga något svar. Vi har under arbetets gång haft ett kritiskt 

förhållningssätt till det material som har behandlats. Vår tidigare kunskap inom ämnet har 

hjälpt oss att dra relevanta slutsatser.  

 

 

 

Vi har i metodavsnittet redogjort för hur studien utförts och översiktligt gått igenom metoder 

som har varit aktuella vid genomförandet. Vi har diskuterat kring de valda metoderna för att 

belysa hur vi har tänkt och resonerat och hur de kan appliceras på vårt arbete. Vi har även 

fört en diskussion runt bland annat studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
130 Holme & Solvang s. 335 
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4 Empiri - Intervjuer med försäkringsbolag 

 
Nedan följer en kort presentation av de försäkringsbolag som ingår i studien samt en 
sammanställning av de intervjuer som genomförts.  
 

 

 

De flesta försäkringsbolag vänder sig till alla kategorier av försäkringstagare, framför allt 

stora och små företag samt privatpersoner. Däremot erbjuder de olika typer av 

försäkringsmöjligheter, däribland skadeförsäkringar och livförsäkringar. 

 

 

4.1 Allmän information om undersökta försäkringsbolag 

Nedan följer en presentation av de bolag som undersöks. Vi vill påpeka att den ekonomiska 

information som framförs inte är helt jämförbar bolagen emellan. De belopp som framgår av 

respektive bolags årsredovisning omfattar olika geografiska enheter. Folksam och Trygg-

Hansa visar en årsredovisning som täcker hela Sverige medan Länsförsäkringar endast 

presenterar siffror för varje fristående enhet, i det här fallet Stockholms Län. Anledningen till 

att vi har valt att redovisa dessa siffror är att vi trotts allt tycker att informationen är relevant 

och att den ger läsaren en möjlighet att bilda sig en uppfattning om företagen. 

 

 

4.1.1 Länsförsäkringar Stockholm 

 

4.1.1.1 Bakgrundsinformation om Länsförsäkringar Stockholm 

Länsförsäkringar, Stockholms län, är ett försäkringsbolag, en bank samt en fondförvaltare. De 

är ett av 24 stycken lokala, självständiga, kundägda bolag som tillsammans utgör 

Länsförsäkringar Sverige.131 De tillhandahåller bland annat direktförsäkringar såsom 

skadeförsäkringar av olika typer samt olycksfalls- och livförsäkringar. Dessutom 

tillhandahåller de återförsäkringar åt andra försäkringsbolag inom alla typer av 

skadeförsäkringar, olycksfalls- samt livförsäkringar.132 Marknadsandelen inom sakförsäkring 

uppgick 2008-12-31 till ca 30 %. Länsförsäkringar Sverige har cirka 5 500 medarbetare och 

31 miljoner kunder varav ungefär 500 000 i Stockholms Län.133 Förutom försäkringar 

erbjuder de sina kunder tjänsterna; spara, låna och betala. De bygger sina tjänster på att det 

blir billigare ju fler tjänster en kund har.134 2008 hade Länsförsäkringar Stockholm en 

                                                 
131 Länsförsäkringar, <http://www.lansforsakringar.se/privat/om_oss/sidor/default.aspx?pc=0>, 
hämtad 2009-04-06 
132Länsförsäkringar,<http://www.lansforsakringar.se/privat/om_oss/stockholm/Documents/ars_redovisning_200
8.pdf>, hämtad 2009-04-06 
133Länsförsäkringar,<http://www.lansforsakringar.se/privat/om_oss/lansforsakringsgruppen/Finansiellt_Lansfors
akringsgruppen/Sidor/default.aspx>, hämtad 2009-04-06 
134 Länsförsäkringar, <http://www.lansforsakringar.se/privat/om_oss/stockholm/bolagsfakta/sidor/default.aspx>,  
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premieintäkt på 1 571 MSEK och deras balansomslutning uppgick till 4 298 MSEK. Trots att 

de hade en nedgång i placeringarnas marknadsvärde under 2008 ser de sig själva som stabila 

på marknaden med en god finansiell ställning och därmed goda möjligheter att ta risker vid 

kapitalförvaltningen även under 2009.135  

 

4.1.1.2 Kontaktperson på Länsförsäkringar Stockholm 

På Länsförsäkringar har vi intervjuat Hans Malmsten som är chef för strategisk allokering 

inom kapitalförvaltningen på Länsförsäkringar AB. Kapitalförvaltningen har till uppgift att 

förvalta olika institutionella portföljer så som Länsförsäkringar Liv och Länsförsäkringar AB. 

Han lägger fram portföljförslag för dessa uppdrag och har därmed ansvar för att övervaka 

utvecklingen av tillgångarna och de risker dessa medför. 

 

 

4.1.2 Folksam 

 

4.1.2.1 Bakgrundsinformation om Folksam 

Folksam är ett ömsesidigt bolag och ägs av kunderna precis som Länsförsäkringar.136 

Folksamgruppen består av Folksam Sak och Folksam Liv samt ett antal dotterbolag.137 

De har ca 4 miljoner kunder138 och 3 300 medarbetare139. Folksam Sak hade 2008 en 

premieintäkt om 8 133 MSEK och en balansomslutning på 31 217 MSEK140. 

Folksam studerar årligen 2 500-3 000 bolag för att identifiera vilka som löper störst risk 

att råka ut för incidenter beträffande till exempel miljö eller mänskliga rättigheter. De erbjuds 

sedan att av Folksam få en genomgång av sin risksituation. Med andra ord erbjuder de sina 

kunder olika typer av riskanalyser.141  

Folksam identifierar olika riskområden och delar sedan in dem i; försäkringsrisker, 

operativa risker, strategiska risker, återförsäkringsrisker samt placeringsrisker. Riskerna 

värderas och hanteras enligt en koncerngemensam metod vilken möjliggör en 

sammanvägning av riskerna samt fastställande av risknivåer. En riskkommitté har uppdraget 

att säkerställa att bilden av koncernens riskexponering är rimlig. Riskhanteringen fokuserar på 

att genom att hantera riskerna effektivt, ska koncernen öka möjligheten att nå de uppsatta 

                                                                                                                                                         
hämtad 2009-04-06 
135Länsförsäkringar,<http://www.lansforsakringar.se/privat/om_oss/stockholm/Documents/ars_redovisning_200
8.pdf>, hämtad 2009-04-06 
136 Folksam, <http://www.folksam.se/dpublic/a0346.nsf/vLookUpFiles/S8220.pdf/$FILE/S8220.pdf>, 
hämtad 2009-04-06 
137 Folksam, <http://www.folksam.se/omoss/dethararvi/koncernledningochstyrelser>, hämtad 2009-04-06 
138 Folksam, <http://www.folksam.se/dpublic/a0346.nsf/vLookUpFiles/S8220.pdf/$FILE/S8220.pdf>, 
 hämtad 2009-04-06 
139 Folksam, <http://www.folksam.se/omoss/dethararvi/faktaomoss>, hämtad 2009-04-06 
140 Folksam, <http://www.folksam.se/polopoly_fs/1.58071!/%C3%A5rs.red.%20sak%202008.pdf>,  
hämtad 2009-05-12 
141 Folksam, <http://www.folksam.se/polopoly_fs/1.36033!/arsredovisning_sak_2007.pdf>, hämtad 2009-04-06 
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målen.142 Folksam eftersträvar att alla anställda ska ha kunskap och förståelse om företagets 

övergripande mål för att själva på bästa sätt kunna bidra till företagets utveckling.143  

 

4.1.2.2 Kontaktperson på Folksam 

På Folksam har vi haft kontakt med Magnus Karlsson som är chef för en grupp inom 

finansavdelningen som arbetar med strategisk riskstyrning. Allt som allt arbetar tio stycken 

inom avdelningen. Magnus arbetar under Finansdirektören. Avdelningen har i uppdrag att 

föreslå strategiska placeringsinriktningar för olika bolag inom Folksamgruppen. De har också 

till uppgift att styra och utvärdera de externa kapitalförvaltarna, framförallt Swedbank Robur, 

till vilka Folksam outsourcat den löpande aktie- och ränteförvaltningen, och 

fastighetsavdelning och avdelningen för alternativa placeringar. 

 

 

4.1.3 Trygg-Hansa 

 

4.1.3.1 Bakgrundsinformation om Trygg-Hansa 

Trygg-Hansa är ett av Sveriges största sakförsäkringsbolag med cirka 2 000 medarbetare och 

en genomsnittlig årspremievolym på över tio miljarder. De bedriver verksamhet på ett 30-tal 

orter runt om i Sverige. Trygg-Hansa är ett helägt dotterbolag till danska Codan och ingår i 

den internationella försäkringskoncernen RSA.144 RSA finns i 30 länder världen över men har 

samtidigt samarbetsavtal med företag i 130 länder. Det är en koncern som rymmer 20 

miljoner kunder och har 24 000 medarbetare. Det gör att Trygg-Hansa i Sverige kan erbjuda 

sina kunder ett effektivt försäkringsarbete i och med den internationella kunskapsbank som 

finns inom koncernen.145 De erbjuder både företagsförsäkringar och privatförsäkringar och är 

marknadsledande inom barnförsäkringar.146 Trygg-Hansa hade för år 2007 en premieintäkt 

som sammanlagt uppgick till 9 613 MSEK och en balansomslutning om 36 803 MSEK. 

Trygg-Hansa utför regelbundet omfattande riskanalyser av placeringsportföljen för att 

kontrollera att risknivån hålls inom givna ramar. Den renodlade limitkontrollen görs av en 

separat enhet skild från förvaltningen. 147 

 

4.1.3.2 Kontaktperson på Trygg-Hansa 

På Trygg-Hansa talade vi med Dag Rosén. Han är risk partner och arbetar med de 

operationella riskerna inom den interna kontrollfunktionen. Han har hand om brott och andra 

incidenter som inträffar, dock inte försäkringsbedrägerier. I hans arbetsuppgifter ingår även 

                                                 
142 Folksam, <http://www.folksam.se/polopoly_fs/1.36033!/arsredovisning_sak_2007.pdf>, s. 3  
hämtad 2009-04-06 
143 Folksam, <http://www.folksam.se/dpublic/a0346.nsf/vLookUpFiles/S8220.pdf/$FILE/S8220.pdf>, 
hämtad 2009-04-06 
144 Trygg-Hansa, <http://www.trygghansa.se/04OmTH/Page7670.html>, hämtad 2009-04-06 
145 Trygg-Hansa, <http://www.trygghansa.se/04OmTH/Page7656.html>, hämtad 2009-04-06 
146 Trygg-Hansa, <http://www.trygghansa.se/04OmTH/Page7670.html>, hämtad 2009-04-06 
147 Trygg-Hansa, <http://www.trygghansa.se/04OmTH/Frame17719.html>, hämtad 2009-04-06 
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riskvärdering samt anpassning till Solvens II (ett EU direktiv som syftar till att skapa en 

säkrare och stabilare försäkringsmarknad).148 Reglerna ska införas i Sverige senast den 31 

oktober 2012.149 

 

 

 

4.2 Sammanställning av intervjuer 

Nedan följer en tematiserad sammanställning av de intervjuer som genomförts. Samtliga 

respondenter har valt att medverka med sitt namn samt namnet på det försäkringsbolag de 

representerar. De har dessutom läst och godkänt materialet som kapitel fyra och fem 

innefattar.  

 

 

4.2.1 Riskområden för försäkringsbolag 

Länsförsäkringar förvaltar tillgångar i aktier, fastigheter och räntor och har därmed de 

huvudsakliga riskerna som kan förknippas med finansmarknaden. De finansiella riskerna 

ligger till största del på tillgångssidan medan på skuldsidan finns försäkringsriskerna. De 

operativa riskerna är mer knutna till skadeförsäkringsverksamheten. 

Livförsäkringsverksamheten har också betydande finansiella risker på skuldsidan genom att 

de påverkas av ränterisken och i och med det diskonteringsräntan. Det handlar om att göra 

utbetalningar långt in i framtiden och att diskonteringsräntan styrs av svängningarna på 

marknaden. Folksam framhäver finansiella, operativa och strategiska risker. Riskerna i 

livförsäkringsbolaget utgörs till cirka 90 % av finansiella risker och cirka 10 % 

försäkringsrisker. Inom skadeförsäkringsverksamheten utgör samma komponenter 

uppskattningsvis 50/50. De menar vidare att finansiella risker skiljer sig från övriga så till 

vida att de är nödvändiga att ta för att få kapital att växa, annars stannar avkastningen  på 

samma nivå som räntan på ett bankkonto. Med alla andra risker än de finansiella är målet att 

de ska reduceras. ”Ska man generera avkastning måste man ta risk, det går hand i hand” 

(Magnus Karlsson). Länsförsäkringar instämmer med orden ”att kunna ta risk är inte en 

begränsning för oss idag” (Hans Malmsten). Trygg-Hansa i sin tur betonar finansiella och 

operativa risker och nämner vidare risken att göra dåliga investeringar. Samtliga menar att 

försäkringsverksamhet innebär ett ständigt risktagande och att bolagen har haft till uppgift att 

hantera risker från det att bolagen etablerades, de har därför svårt att precisera när finansiell 

risk management formellt infördes i de olika organisationerna.  

 

 

 

 

                                                 
148 Trygg-Hansa, <http://www.fi.se/Templates/Page____10360.aspx>, hämtad 2009-04-29 
149 Trygg-Hansa, <http://www.fi.se/Templates/Page____11597.aspx>, hämtad 2009-04-29 
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4.2.2 Identifiering av kris 

Startpunkten för det som kallas för en finansiell krissituation, menar en av de intervjuade, var 

när Lehman Brothers gick i konkurs i höstas, den utgångspunkten för den rådande krisen var 

dock inte möjlig att se förrän i efterhand. Två av våra respondenter ger ingen formell 

definition av den finansiella krisen eller när den startade och kan inte heller säga exakt när 

verksamheten började påverkas. "När man börjar sova dåligt" tillägger en respondent. 

Däremot kunde alla redan innan krisen bröt ut, se en oro som skulle kunna leda till en 

finansiell krissituation, ”det byggdes upp risker som kunde, precis som nu skedde, då mynna 

ut i en krissituation” (Hans Malmsten). Folksam betonar att; ”en finansiell kris kommer per 

definition oanmäld” (Magnus Karlsson), och hävdar vidare att det inte hade varit möjligt att 

förutse krisen och se att den skulle komma att få så stora proportioner. Länsförsäkringar 

menar å sin sida att de har varit så förberedda att de inte har behövt någon specifik 

krishantering när den här situationen väl uppstod. ”Vi visste hur vi skulle agera, vi visste vem 

som skulle agera” (Hans Malmsten). Trygg-Hansa är, vid tidpunkten för intervjun, av 

uppfattningen att krisen ännu inte har brutit ut fullt ut och att alla efterverkningar ännu inte 

har blivit synliga.   

 

 

4.2.3 Organisation  

Riskhantering kommer igen i olika delar av organisationen så som på staber och avdelningar 

menar Trygg-Hansa. De olika avdelningarna har mycket kommunikation mellan varandra för 

att undvika dubbelarbete. Organisationen som helhet får den information de behöver. Hos 

Folksam finns en övergripande styrelse som fastslår riktlinjer för tillgångsplaceringar. VD:n 

har sedan ansvar för de yttre ramarna som styrelsen har tagit fram och under VD:n finns 

finansavdelningen. Vid sidan av styrelsen finns finanskommittén som fungerar som ett forum 

för placeringsverksamheten och därigenom för de finansiella riskerna. Under 

finansavdelningen verkar kapitalförvaltarna som består av fastighetsavdelningen, alternativa 

placeringar och sedan två år tillbaka Swedbank Robur. Finansavdelningen reglerar hur 

kapitalförvaltarna ska placera utifrån förhållandet mellan räntebärande papper, aktier samt hur 

de geografiskt ska vara fördelade. Länsförsäkringar har en Risk Manager som mer 

övergripande bevakar och utvärderar alla typer av risker för bolaget. Under honom finns 

kapitalförvaltningen och sakförsäkringsverksamheten. Kapitalförvaltningen har till uppgift att 

lägga fram portfölj- och placeringsförslag och beakta de risker som kopplas till 

aktiemarknaden. Sakförsäkringsverksamheten har till uppgift att hantera de rena 

försäkringsriskerna. Det finns också ett antal personer som analyserar risker i efterskott för att 

utvärdera dessa.  

Enligt de tillfrågade har det inte skett några stora organisatoriska förändringar i och med 

den finansiella krisen. Den formella beslutsprocessen har inte ändrats utan det är samma 

personer som fattar beslut. Respondenterna menar att det har varit en relativt snabb övergång 

från normal- till krissituation och hävdar att de stundtals varit tvungna att agera snabbt. Det 
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som då skiljer sig från en normal situation menar samtliga är att de är tvungna att snabba på 

beslutsprocesserna. Märkbart är också att arbetet intensifieras genom längre arbetsdagar, 

tätare rapporteringar och ökade dialoger beslutsfattarna emellan. Det kan innebära att gå från 

uppföljning och rapportering månadsvis, till veckovis och nästan dagligen under exceptionella 

perioder. Då kurserna på marknaden har svängt snabbt under en period har också åtgärder 

överlag blivit allt mer genomtänkta. De agerar försiktigare än normalt, vilket bland annat 

innebär försiktigare investeringsinriktningar. Vidare står det klart att alla medarbetare i de 

olika organisationerna har varit involverade i att hantera krisen och varit beredda att agera 

snabbt.   

På frågan om det finns en befintlig krisplan som innehåller exakta rutiner för hur olika 

kritiska situationer ska lösas, svarar de flesta nej. Risken med att fastställa krisplaner av det 

slaget, menar de, är att det då krävs mer kunskap om en kris innan den inträffar än när den 

faktiskt gör det. Förutsättningarna förändras ständigt och det finns så många komponenter 

som påverkar en kris som också ändras. Istället pekar de på åtgärdspaket och processer där 

riktlinjer finns för att hantera olika situationer och hur alla ska agera om det uppstår en svår 

situation.  

 

 

4.2.4 Risk Management Process 

Samtliga känner igen sig i risk managementprocessen vilken går ut på att risker ska 

identifieras, analyseras och planeras. De anser att det är viktigt att utföra mätningar för att 

följa avkastningen och respektive bolags ekonomi samt att följa risknivån i placeringarna och 

agera utifrån det. Vidare uttrycker Trygg-Hansa att utmaningen är att följa hur portföljerna 

har utvecklats men han känner igen sig väl i processen och förenklar den till ”Do, plan, check, 

act” (Dag Rosén). Bolagen har olika typer av workshops där de, utifrån ett försäkringsbolags 

perspektiv, tittar på nya händelser som kan tänkas dyka upp och beakta alla riskkomponenter. 

Att identifiera olika risker ingår även i de dagliga rutinerna för hur ett uppdrag drivs.  

Den formella beslutsprocessen för finansavdelningen på Folksam går ut på att de 

föreslår ändringar i placeringsinriktning för portföljerna. Är förändringarna små stannar 

beslutet inom avdelningen, är de av något större dignitet är det finanskommittén som har det 

slutliga avgörandet. Är det en mer omfattande förändring som är aktuell så är det styrelsen 

som i slutändan tar beslutet om att förändra placeringsinriktning. Vidare har Folksam en 

koncernövergripande riskhantering som tydliggörs genom årliga riskgenomgångar för hela 

verksamheten, där genomgångar görs av försäkringsrisker, placeringsrisker och operativa 

risker, för att sedan kunna gradera de olika riskerna. Underlaget används därefter för att kunna 

beräkna sannolikheter för olika risklägen samt se över hur mycket olika händelser kan komma 

att kosta och hur mycket företag kan förlora ifall en händelse inträffar. Det gör de för att få en 

total riskbild för hela företaget. Riskerna analyseras för att de ska kunna förebyggas eller 

reduceras.  
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Länsförsäkringar gör analyser om hot när det gäller att från kapitalförvaltningens håll 

lägga fram portföljförslag och de menar att det finns väl fungerande processer sedan länge 

som är väl dokumenterade och testas och utvärderas kontinuerligt.  

I ett krisläge hamnar besluten, enligt Trygg-Hansa längre och längre upp i 

organisationen ju större belopp det är frågan om. För Folksam däremot tycks situationen vara 

den motsatta då beslut måste fattas så fort som möjligt och kommer därför längre och längre 

ut i organisationen. Är det däremot frågan om större beslut hamnar de även här längre upp i 

organisationen. Länsförsäkringar betonar att de arbetar i processer där det framgår hur alla ska 

agera och sättet att arbeta förändras inte i ett krisläge. 

 

 

4.2.5 Anpassning och förändring 

Samtliga respondenter menar att en kontinuerlig förändring till omvärlden är nödvändig för 

att företagen ska fortleva. De måste anpassa sig gentemot sina konkurrenter för att ha en 

chans att ”vässa” sig emot dem. Dessutom är det otroligt viktigt att utveckla och anpassa 

verksamheten utifrån lagändringar i Sverige och EU. Då omvärlden blir allt mer komplex och 

då allt fler externa faktorer påverkar riskarbetet, (i nuläget är alla involverade i arbetet med 

Solvens II för att nämna ett exempel), är det än viktigare att följa utvecklingen för att anpassa 

sig. Det visar på vikten av ett risktänk och att ha fungerade processer på plats. Även på Trygg-

Hansa betonas att ett företag måste ”vara proaktivt, man ska ju upptäcka riskerna innan de 

inträffat” (Dag Rosén). Länsförsäkringar Liv står inför en ombildning som kommer att 

genomföras år 2010 vilken i hög grad kommer att påverka deras sätt att arbeta, kanske mer än 

en vad den finansiella krisen gör. Dessutom, menar de, kommer vissa regeländringar införas 

vilka kan komma att ge en positiv effekt på försäkringsbolagens fortlevnad. 

Det finns tidigare situationer som försäkringsbolagen har tagit lärdom av för vidare 

utveckling av verksamheten. Folksam nämner en ekonomisk nedgång under 2002 som en 

erfarenhet de har kunnat dra nytta av i den kris som idag råder. Länsförsäkringar berättar att 

Riksbankens räntesänkning 2005 uppmärksammat företaget på dess räntekänslighet och om 

vikten av att ha ett bra ränteskydd. Trygg-Hansa däremot pekar inte på någon specifik 

händelse utan menar att ”man lär sig hela tiden” och påpekar att de har ett ständigt samarbete 

med sina kunder och ”använder de erfarenheter vi har från hela världen och försöker dra nytta 

av dem, även internt” (Dag Rosén). 

Försäkringsverksamhet handlar om att ha en ständig beredskap för att hantera risker, de 

anser sig därför vara krisförberedda. Det gäller att redan i ett normalläge försöka ”ha en rejäl 

fallhöjd” (Magnus Karlsson). Anledningen till det är att slippa genomföra drastiska 

förändringar i sin organisation eller i sina investeringar. Skulle krisen ändå gå för långt måste 

den hanteras efter hand och då går arbetet ut på att minska skadans omfattning för att komma 

så lindrigt ur krisen som möjligt. Länsförsäkringar säger att de tack vare sina ständiga 

analyser av hot, var förberedda och har därför inte haft behov av att genomföra några större 

förändringar, det är ”en konsekvens av att man har bra riskhantering” (Hans Malmsten). 
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4.2.6 Samarbete 

Det finns under normala förhållanden ett regelbundet samarbete mellan olika försäkringsbolag 

genom det så kallade försäkringsförbundet. När en branschgemensam kris inträffar blir 

samarbetet försäkringsbolagen emellan allt viktigare menar Trygg-Hansa. Det gäller inte bara 

vid en finansiell kris utan även vid andra typer av krissituationer som kan uppstå. Bland annat 

nämns tsunamikatastrofen som ett exempel på när det var nödvändigt att öka samarbetet för 

att hinna agera så snabbt som möjligt. Dag Rosén menar att det finns etablerade 

samarbetsvägar mellan olika företag att ta till när situationen så kräver. Specifikt för 

livförsäkringsverksamhet är samarbetet genom Försäkringsförbundet angående nivån på 

diskonteringsräntan för kommande pensionsutbetalningar. Under en kris blir utbetalningarna 

extra känsliga då de värderas utifrån marknadsräntornas nivåer. I krisläget har 

marknadsräntorna sjunkit och skulden till försäkringstagarna har ökat för 

livförsäkringsbolagen. Pressen på denna verksamhet är extra hård eftersom de slås från två 

håll då även tillgångarna minskar när aktiemarknaden sjunker.    

 

 

 

I empirin började vi med en kort beskrivning av de studerade företagen och respondenterna. 

Vi övergick sedan till att redogöra för de svar vi fått under intervjuerna. Dessa har 

kategoriserats så att innebörden tydliggjorts på ett så bra sätt som möjligt. Vi har velat 

framföra så väl samstämmiga åsikter som de individuella. Stora delar av det övriga arbetet 

har anpassats för att följa kategoriseringen. 
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5 Analys – referensram och empiri knyts samman 

 
Med referensramen som utgångspunkt analyseras det insamlade intervjumaterialet. Vi söker 
gemensamma nämnare men också skillnader, vilka kommer att ligga till grund för 
slutsatserna. 
 
 

 

 

5.1 Riskhantering  

Rejda nämner i boken ”Principles of Risk Management and Insurance” ett antal risker som 

kan knytas till ett försäkringsbolag. Däribland återfinns finansiella- och operationella risker 

samt försäkrings- och affärsrisker. Dessa hör till de risker som även respondenterna nämnt 

som de viktigaste att hantera, de talar dock inte om affärsrisker utan i stället strategisk risk. En 

av de finansiella riskerna som poängteras är ränterisk, för de försäkringsbolag som har 

livförsäkringsverksamhet. För att hantera de risker som nämnts menar Walker och Shenkir att 

en organisation måste ha en tydlig riskhanteringsfilosofi. Det är även viktigt att ha en proaktiv 

riskhantering där företagets samtliga risker innefattas. Våra respondenter är också inne på att 

det är viktigt, en av dem betonar det särskilt och säger att det gäller att upptäcka riskerna 

innan de inträffar.  

Vid de flesta risker gäller, enligt Rejda, att de ska undvikas, elimineras och förebyggas. 

Flera av respondenterna instämmer men menar dock att, trots den ekonomiska krisen är de 

finansiella riskerna fortfarande nödvändiga att ta. Däremot menar de att de är något 

försiktigare än vanligt och att någon form av omfördelning görs för att säkra investeringar. I 

boken ”Risk management och försäkring” framkommer det att risker som elimineras i sin tur 

kan leda till nya risker. Vi menar att det mycket väl kan stämma i fallet med 

kapitalförvaltning där en alltför väl genomförd risksanering inom investeringssektorn i sin tur 

kan leda till risk i varan. Till exempel kan de pensionsutbetalningar som kunderna blivit 

lovade, och som de själva investerat i, riskerar att utebli om försäkringsbolaget inte kan 

generera en viss avkastning på kapitalet. Respondenterna menar vidare att risk inte är ett 

hinder för dem trots den finansiella krisen, och det visar på att de finansiella riskerna aldrig 

bör reduceras till noll eftersom verksamheten är beroende av att deras kapital växer.  

Teoretiskt sett är målen med risk management att maximera företagets lönsamhet och 

säkra dess fortlevnad. Utifrån det våra respondenter har sagt, håller de med och tillägger att en 

viktig förutsättning för det är, en ständig förändringsprocess där anpassning till hur samhället 

förändras sker samt en anpassning till lagar och till konkurrenterna på marknaden sker. Dag 

Rosén på Trygg-Hansa betonar dessutom vikten av att vara proaktiv så att riskerna upptäcks 

innan de inträffat. I teorin beskriver ett flertal författare riskhantering som en process vilken 

består av fem till sex olika moment; identifiering, analysering, planering, tillämpning och 

uppföljning. Det sjätte steget beskriver vikten av att ha kontinuitet i planeringen och tas upp 

av Walker och Shenkir. De tillfrågade försäkringsbolagen arbetar enligt våra respondenter på 
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ett liknande sätt och de hävdar att de känner igen tillvägagångssättet. En av de tillfrågade 

menar att de har förenklat denna arbetsgång till do, plan, check, act, vilket visar att det finns 

en tydlig tanke. Vidare menar samtliga att företagen har sedan länge väl uppbyggda och 

fungerande processer som kontinuerligt testas och utvärderas. Enligt Rejda bör analyser av 

olika tänkbara händelseförlopp utföras för att kunna beräkna olika riskers sannolikhet. 

Analysen ligger till grund för fastställandet av konsekvensen av skadan och risken att den 

inträffar. Enligt våra respondenter har alla bolagen någon form av analys där processer testas 

och utvärderas. 

Vi har i vår referensram funnit att flera författare tagit upp att, för att kunna hantera en 

kris på ett bra sätt måste en organisation innan något inträffar, gjort upp väl genomtänkta 

planer. Detta kräver att tänkbara kriser identifieras och utifrån det utarbetas rutiner. Detta 

måste vara väl inövat och utvecklat och arbetsgrupper måste vara väl samkörda, för att kunna 

hantera situationen på bästa sätt. Svensson beskriver vikten av att precisera vad som ska göras 

och vem som ska göra det, stressen i en krissituation minskar då alla i organisationen är 

medvetna om sin roll i processen. Det knyts ihop med vad de intervjuade säger om hur de 

olika bolagen hanterar problemsituationer. De har övningar och har tagit fram olika typer av 

riktlinjer för att organisationen i stort ska vara förberedd. Det finns också klara och tydligt 

fördelade ansvarsområden. Svensson menar vidare att planer visserligen anses vara 

nödvändiga men kan i sig inte lösa alla problem. Mitroff hävdar också att organisationer 

måste ta med i beräkningen att det alltid kan dyka upp nya varianter av kriser oavsett hur 

mycket de planerar. Däremot säger Skoglund och Olsson att en kris kan leda till nya kriser om 

krisförberedelse saknas. Våra respondenter hävdar att de inte kan ha några bestämda, fasta 

krisplaner då dessa snabbt blir inaktuella eftersom de yttre förutsättningarna ständigt 

förändras. Istället finns åtgärdspaket och riktlinjer vilket bekräftar Svenssons föreställning om 

att en bra planeringsprocess ökar förmågan att dynamiskt och effektivt hantera de svåraste 

situationerna.  

Svensson hävdar också att en organisation bör ha staber av personer med relevant 

kompetens för att skapa sig en uppfattning om situationen och fatta korrekta beslut när det 

gäller risker. Vidare talar Williams om risk managementavdelningar som har till uppgift att 

identifiera och hantera de risker som finns i och utanför organisationen. Det som framgår från 

våra intervjuer är att det finns vissa nyckelpersoner som har det övergripande ansvaret att 

hantera risker, däremot finns ingen separat avdelning som har den uppgiften, vilket tyder på 

att alla i organisationen är beredda att agera inom sitt respektive ansvarsområde.  

 

 

 

5.2 Krisanpassning 

Respondenterna är inte helt eniga när det gäller att identifiera när i tiden den rådande 

finansiella krissituationen uppstod. Länsförsäkringar nämner Lehman Brothers- händelsen 

som den specifika tidpunkten då krisen bröt ut, men det var först i efterhand som de kunde 



 - 36 - 

peka på den händelsen som ett upphov till krisen. Folksam menar snarare att det inte går att 

nämna en bestämd tidpunkt när krisen stod klar. ”En finansiell kris kommer per definition 

oanmäld” (Magnus Karlsson). Trygg-Hansa i sin tur hävdar, vid intervjutillfället, att krisen 

ännu inte har drabbat dem fullt ut. Dock menar alla att det under en lång tid har byggts upp 

fler och fler hot. Mitroff betonar vikten av förståelse för varför kriser uppstår i syfte att förutse 

dem. Vidare menar han att redan i ett tidigt skede uppstår signaler som pekar på att en kris 

kan komma att inträffa. Alla kriser kan dock inte förutses, om det var möjligt skulle inga 

kriser uppstå, däremot bör de förebyggas så långt det är möjligt.   

Enligt Svensson spelar tiden en viktig roll för hantering av risker och framförallt kriser. 

Respondenterna är eniga då de understryker att de blev tvungna att snabba på 

beslutsprocessen när de insåg att en finansiell kris rådde. Den interna kommunikationen 

intensifierades, återrapporteringen blev tätare och uppföljningarna blev fler. Samma sak tas 

upp av Skoglund & Olsson, om krisen inte hanteras i tid, kan situationen förvärras. 

Riskhanteringsprocessen går allt snabbare under en krissituation vilket leder till att aktiviteten 

ökar. Bolagen måste hela tiden uppdatera sin organisation. All kommunikation och 

rapportering sker oftare med mer fokus på riskerna. Följden blir att information distribueras 

runt om i organisationen snabbare och i högre grad än vid en normal situation. Det framgår 

även genom Luthans och Stewart som säger att resurser, så som information, teknologi och 

ekonomiskt stöd efterfrågas i större utsträckning under en kris.  

Enligt Contingency Theory är en organisations överlevnad och tillväxt beroende av dess 

förmåga att anpassa sig till omgivningen. Om osäkra förhållanden och förändringar uppstår i 

samhället, ställs krav på ökad flexibilitet inom organisationen samt behov av att införa mer 

informella metoder för att koordinera och övervaka. Det ger en mer dynamisk, ömsesidig 

struktur som är väl anpassad till situationen. Det handlar dels om konkurrens där det gäller att 

uppnå marknadsfördelar, men även att organisationen överlag har förmåga att hantera de 

utmaningar som uppkommer. Likaså kan förändring och anpassning av den formella 

riskhanteringen sägas höra hit vilket anses främja fortlevnaden och tillväxten i företaget. 

Mintzberg menar att under normala omständigheter utsätts organisationen inte för några 

speciella påfrestningar och arbetet fortgår enligt normala rutiner. En osäker situation ställer 

dock större krav på flexibilitet och en mer dynamisk struktur. Stacey instämmer och säger att i 

miljöer under snabba förändringar, bör företag ha en flexibel, organisk struktur. Vi kan delvis 

utläsa detta av de intervjusvar vi har erhållit, ingen av de tillfrågade säger dock att den 

finansiella krisen förändrar hur arbetsuppgifter fördelas och utförs. De hävdar vidare att de 

ständigt bevakar de omständigheter som råder i omvärlden och har därför en dynamisk 

struktur. Några informella metoder ser det inte ut vara frågan om, snarare tvärtom, det är 

väldigt formaliserat vilka som gör vad. De tillfrågade gör ingen klar urskiljning mellan 

normal situation och kris, arbetet fortskrider ungefär som under normala omständigheter, med 

den skillnaden att agerandet snabbas på och att försiktigheten ökar. Det kan sägas vara en 

form av förändring, eller som Hans Malmsten uttryckte det; ”en konsekvens av att man har 

bra riskhantering”. Trots att det, enligt vår tolkning, inte är några större skillnader i arbetssätt 
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under en kris jämfört med ett normalt läge så ställs ändå en organisation inför olika osäkra 

förhållanden där förändringar och en krisförberedelse alltid är nödvändig. Det kan göra att 

samarbetet måste öka bolagen emellan för att kunna klara av en instabil situation. 

Ovanstående resonemang motsägs av Jarman och Kouzmin. Enligt dem försvagas 

informationsutbytet med omvärlden i en krissituation och påverkar beslut som grundas på 

extern information. Problemet är att organisationer tvingas fokusera alla resurser på att 

hantera de interna problemen. 

Scott anser att organisationer skapar informella, anpassningsbara strukturer under 

snabba förändringar. En sådan situation, anser han, kräver en flexibel ledning och en 

delegerad beslutsprocess där de beslutsansvariga lätt kan flyttas runt i organisationen. Dessa 

är förutsättningar för att ledningen ska kunna hantera en storskalig eller nationell kris. Utifrån 

empirin kan vi inte utläsa att så är fallet, visserligen talar Folksam om att de decentraliserar 

besluten något, dock har vi inte vid någon av intervjuerna stött på att beslutsansvariga ”flyttas 

runt” i organisationen under snabba förändringar. Istället finns processer och åtgärder där det 

finns klara och tydliga ansvarsområden och att dessa inte förändras. Inom Trygg-Hansa 

förflyttas besluten, i en kris, högre upp i organisationen där det handlar om beslut som rör 

större summor. Folksam säger däremot, att då besluten måste fattas snabbare så måste de även 

fattas på lägre nivåer, beslutsleden förkortas och alla måste vara aktiva. Det gäller främst de 

vardagliga besluten. Om det gäller större beslut tas de även här högre upp. Det visar inte bara 

att det finns tydliga och klara ansvarsområden, en hierarki, utan det är även tydligt att de är 

tvungna att förändra sitt beteende något under en kritisk situation. Länsförsäkringar visste 

vem som skulle agera och hur, vilket pekar på en medvetenhet om organisatoriska faktorer.  

Ytterligare något som Contingency Theory framhäver är att en ständig förändring är ett 

måste då bolagen är tvungna att anpassa sig till omvärlden under krissituationer. Men det går 

även att utläsa att det inte bara är under kris som förändring är nödvändig, företagets förmåga 

att kontinuerligt anpassa sig till omgivningens förändringar är avgörande för dess fortsatta 

verksamhet. Försäkringsbolagen genomför enligt våra respondenter kontinuerligt små 

förändringar, dessa kommer sig av de situationer som uppstår och de krav som ställs på 

verksamheten och branschen.  

Mitroff utrycker att alla organisationer kan lära sig något av tidigare kriser och det är 

viktigt att förstå varför en kris uppkommer. Cullberg instämmer och hävdar att kriser kan 

medföra, och är en förutsättning för, utveckling och mognad. Eftersom en finansiell kris är 

något som kommer utifrån, är den svår att förutse och utgör därmed ett överraskande moment 

för en organisation. Vid intervjuerna har det även framkommit ett flertal kriser som 

respondenterna menar har hjälpt dem att hantera den rådande krisen. De tidigare 

erfarenheterna har varit till hjälp när det kommer till att hantera den nuvarande situationen. 

Dessutom menar de att uppmärksamheten ökar när en organisation utsätts för en kris och det 

har gjort att de har varit mer alerta. Ytterligare en åsikt som har framlagts, är att det inte bara 

är ekonomiska kriser som påverkar sättet att arbeta. Idag genomgår bolagen ständiga 

förändringar vilket kan anses vara den nya normala situationen. Sådana förändringar är till 
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exempel ombildningar, anpassningar till Solvens II och andra lagändringar. Förändringar av 

det här slaget påverkar deras sätt att arbeta kanske ännu mer än en finansiell kris och medför 

att erfarenheter ständigt ökar.  

 

 

 

Vi har i analysen jämfört de teoretiska fakta som referensramen består av med de 

uppfattningar som respondenterna har uttryckt. Det för att i nästa avsnitt kunna dra relevanta 

slutsatser.  
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6 Avslutande diskussion 

 
För att knyta samman säcken återges våra tankar och slutsatser i ett avslutande kapitel. 
 

 

 

 

6.1 Slutsatser 

I referensramen betonas att organisationer i en krissituation inte kan agera som vanligt, de 

måste förändra sitt arbetssätt och sina rutiner. De slutsatser vi kan dra utifrån de genomförda 

intervjuerna är att detta inte stämmer. Bolagen hävdar att de inte behöver ändra sina rutiner 

och processer, istället agerar de snabbare och försiktigare. Det kan tyda på att 

försäkringsverksamhet inte går att likställa med andra typer av företag och därför kan inte de 

befintliga teorierna kring organisationsstrukturer och dess anpassning under kris appliceras på 

dessa bolag. Att försäkringsbolagen inte har detta förändringsbehov kan bero på att de 

dagligen hanterar inte bara sina egna utan även sina kunders risker och de har därför en hög 

riskmedvetenhet. För dem uppfattas risk management som en självklarhet. De är tvungna att 

ha en ständigt pågående process för att säkerställa att hantering av risker sker på ett adekvat 

sätt. Det medför att de inte behöver förändra sitt riskarbete i högre grad när en finansiell kris 

av denna omfattning uppstår. Sättet de arbetar på medför att skillnaderna mellan en normal 

situation och en krissituation är tämligen små. Deras förmåga att vara förberedda kan vara en 

fördel då omfattande förändringar ofta förorsakar stora påfrestningar inom en organisation. En 

inneboende stabilitet medför i stället trygghet och möjlighet att kontrollera situationen.  

Vidare tycks det inte, hos dessa försäkringsbolag, finnas en separat avdelning som 

hanterar risk, vilket kan utläsas av litteraturstudierna. Istället visade det sig att de har några få 

nyckelpersoner vilkas uppgift är att hantera risker på ett övergripande plan. Anledningen kan 

vara att riskhantering ingår i varje anställds arbetsuppgifter och det finns därför inget behov 

av att ha en separat avdelning som enbart arbetar med det. Detta medför i sin tur en viss 

flexibilitet hos verksamheten som tycks överensstämma med de antaganden som omnämns i 

teorierna.  

Vi har under arbetets gång försökt ta reda på huruvida försäkringsbolag anpassar och 

förändrar sin riskhanteringsprocess och sin organisation när det råder en finansiell 

krissituation. Försäkringsbolagen i vår studie hävdar att de hittills inte har drabbats så hårt av 

krisen och de har därför inte behövt förändra sig i så stor omfattning som teorierna vill påvisa. 

De små anpassningar som bolagen kontinuerligt genomför, kommer sig av de förändringar 

som ständigt sker i samhället vilka ställer nya krav på verksamheten. Större och mer 

omfattande förändringar som kommer sig av lagändringar och liknande påverkar troligen 

försäkringsbolagens verksamhet i än högre grad än vad den nuvarande ekonomiska krisen gör.  

Avslutningsvis kan sägas att bolagen har ett proaktivt risk- och krisarbete. De arbetar 

enligt risk managementprocessen dels för att säkerställa kvaliteten i arbetet och dels för att 
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ständigt vara beredda att hantera en krissituation. Det gör försäkringsbolagen till några av de 

främsta att hantera risker som hotar verksamheten och att hantera eventuella krissituationer 

som kan uppkomma. De står aldrig handfallna när en oväntad situation inträffar. 

 

 

 

6.2 Tankar inför framtiden  

Hittills har de försäkringsbolag vi har undersökt hanterat de nya förutsättningarna på 

marknaden väl, trots den finansiella krisen. Dock har krisens efterverkningar ännu inte 

infunnit sig fullt ut så det är svårt att i nuläget se vilka de slutliga konsekvenserna av krisen 

kommer att bli för bolagen och hur väl de har kunnat anpassa sig. Den nuvarande krisen 

kommer troligtvis att påverka försäkringsbolagens riskmedvetenhet och då medföra att de 

inför framtiden har en ökad medvetenhet om att kriser, trots att de är möjliga att förutse, kan 

få oanade konsekvenser. Förändringar på den finansiella marknaden kan inte bara gå fort, utan 

även bli väldigt drastiska. Den ökade medvetenheten kan med tiden leda till successiva 

förändringar i hur företagen fungerar och i hur de agerar på marknaden. Det torde i sin tur 

leda till nya insikter och lärdomar vilket i sin tur skapar nya referensramar och en bättre 

förberedelse inför framtida kriser.  

 

 

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Det som vi har insett mer och mer under studiens gång, är bland annat att pensioner tycks vara 

en betydligt känsligare produkt än skadeförsäkringar. Anledningen till det är att kunderna till 

ett livförsäkringsbolag är beroende av att få sina pensioner utbetalade för att kunna försörja 

sig. Dessutom ligger dessa utbetalningar långt fram i tiden och det är därmed svårt att förutse 

värdet på dem, vilket gör att livförsäkringsverksamhet är betydligt mer kriskänslig än 

skadeförsäkringsverksamhet. Det skulle därför vara relevant att enbart studera 

försäkringsbolag som bedriver livförsäkringsverksamhet. Det torde leda till än mer likartade 

intervjusvar än de vi erhållit och därmed även leda till högre validitet och reliabilitet för 

studien. 

Ett annat relevant ämne att studera skulle kunna vara huruvida försäkringsbolag eller 

andra som i hög grad påverkas av finansmarknadens svängningar, så som banker, förändrar 

sin investeringspolicy vid en finansiell krissituation. Kan det i sin tur leda till att de blir mer 

försiktiga? Vidare frågeställningar kan vara; hur vikten mellan aktier och räntebärande 

investeringar förändras, om fördelningen mellan inhemsk och utländsk valuta förändras.   

Ytterligare en sak som skulle vara intressant att undersöka är att, om cirka tio år, försöka 

ta reda på vilka förändringar och vilka konsekvenser, som dagens finansiella kris utmynnat i. 

Dessutom kan en jämförelse göras med krisen på 90-talet för att se vilka lärdomar den förde 
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med sig och om det går att se ifall det fanns några skillnader i hur dagens kris hanterades efter 

att ha den förra krisen i ryggen.  

Intresseväckande vore även att försöka ta reda på huruvida en intensifierad risk 

managementprocess, vilket till exempel är förhållandet under kritiska perioder, ökar värdet på 

ett företag och om det i så fall genererar nya kunder till verksamheten tack vare att 

organisationer hanterar krisen bättre på grund av processen.  

Om någon skulle vilja inrikta sig på försäkringsbolag men ta upp en annan aspekt av 

deras verksamhet än den finansiella, skulle en studie av den etiska aspekten runt 

försäkringsbolagens samhällsansvar (CSR) vara en ytterligare möjlighet till forskning.  

 

 

 

I avsnittet slutsatser har vi ”knutit ihop säcken” och redogjort för vad vi har kommit fram till 

under det här arbetet. Vi har följt upp syfte och frågeställningar samt kommit med några 

förslag till vidare forskning och lärdomar inför framtiden. 
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Bilaga 1 
 
 
 

Intervjuguide, i förväg utskickad till respondenter 
 
 

1. Vilken roll har du i organisationen? 
 
 

2. Vad ingår i dina (Risk Managers) arbetsuppgifter? 
  

 
3. Vilka typer av risker utsätts ett försäkringsbolag för och vilka prioriteras högst? 

 
 

4. Hur ser företagets organisation ut i ett normalt läge? 
 

 
5. Hur ser företagets RM-process ut i ett normalt läge? 

 
 

6. Hur definierar ni en finansiell krissituation och hur identifierar ni att det är en 
finansiell kris?  

 
 

7. Hur hanterar ni rådande finansiell krissituation har ni har en ständig beredskap eller 
hanterar ni den när den inträffar? 

 
 
8. Förändras beslutsprocessen för att anpassa företaget till en finansiell krissituation,  om 

så är fallet, hur? 
 

 
9. Har ni, för att hantera kriser, en bestämd krisplan och hur ser den ut? 
 
 
10. Hur viktig är en kontinuerlig förändring och anpassning för att företagets fortlevnad?  

 
 

11. Finns det ett samarbete mellan företag och ökar det i så fall under en finansiell 
krissituation? 
 

 
12. Har du något annat du vill tillägga? 

 
 
 
 
 



  

Bilaga 2  
 
 
 

Intervjuguide, som författarna har utgått ifrån vid intervju tillfällena 
 
 

13. Vilken roll har du i organisationen? 
 
 

14. Vad ingår i dina (Risk Managers) arbetsuppgifter? 
-Hur stor del av din tid och dina arbetsuppgifter faller under risk management? 
-Hur länge har finansiell Risk Management funnits i er organisation? 
 

 
15. Vilka typer av risker utsätts ett försäkringsbolag för och vilka prioriteras högst? 

-Varför? 
 
 

16. Hur ser företagets organisation ut i ett normalt läge? 
 
 

17. Hur ser företagets RM-process ut i ett normalt läge? 
-identifiera 
-analysera 
-planera 
-tillämpa 
-utvärdera 
-kontinuite 

 
 

18. Hur definierar ni en finansiell krissituation och hur identifierar ni att det är en 
finansiell kris?  
-När uppstod detta enligt er (finansiella krisen i dag) / i höstas / i somras? 
 

 
19. Hur hanterar ni rådande finansiell krissituation har ni har en ständig beredskap eller 

hanterar ni den när den inträffar? 
-Är det en snabb övergång, till krisläge, eller sker den succesivt? 
-Har tidigare kriser påverkat så att ni vidtagit förebyggande åtgärder vilket hjälpt er i 
dag, att reducera riskerna / skadorna /? 
-Hur bråttom är det att hantera situationen? 
 

 
 
 
 
 
 



  

20. Förändras beslutsprocessen för att anpassa företaget till en finansiell krissituation,  om 
så är fallet, hur? 
-Är ni extra försiktiga? 
- Tas beslut längre upp i organisationen? 
- Är hela organisationen beredd för att kunna hantera kriser? 
-Är personalen involverad i krishanteringsarbetet genom ansvar och utbildning? 
-Var ligger fokus under en krissituation, organisation eller investering? 
 

 
21. Har ni, för att hantera kriser, en bestämd krisplan och hur ser den ut? 
 -Omfattande? Stor / komplex? 
 -Vad går den ut på? 
 -Är den uppbyggd på något speciellt sätt???? 
 

 
22. Hur viktig är en kontinuerlig förändring och anpassning för att företagets fortlevnad? 

Framförallt avseende organisation, RM-process och riskhantering. ((kontinuitet))  
 
 

23. Finns det ett samarbete mellan företag och ökar det i så fall under en finansiell 
krissituation? 
-Andra försäkringsbolag 
-leverantörer 
-banker 
-m fl 
 

 
24. Har du något annat du vill tillägga? 

-något du tänkt på under intervjun men inte fått framföra? 
-något som är viktigt för ditt företag som inte frågorna har inbegripit? 
 

 
 


