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Sammanfattning 
Den marknad som idag finns för riskanalysprogram är väldigt liten och 
specialinriktad. De program som ändå finns inriktar sig på att rangordna 
identifierade risker genom att visa sannolikhet och konsekvens av att en risk 
inträffar. Det finns idag ingen direkt modell för att hantera risk identifieringen i 
ett program utan detta sker ännu manuellt. 
 
I denna uppsats avser vi att utföra en studie på ett riskanalyssystem kallad 
SW.IRMA och genom detta utröna vad för effekter införandet av ett 
informationssystem för mätning av risker medför på riskhanteringsprocessen 
inom en verksamhet. Vi har intervjuat tre personer ansvariga för systemet inom 
ett företag i kemikalie industrin, ett s.k. SEVESO företag. 
 
Våran undersökning kommer använda ett hermeneutisk synsätt och en kvalitativ 
forskningsansats. De slutsatser vi härleder från vårat material är effekter som vi 
hittad under våran undersökning. Det vi bland annat såg var att SW.IRMA 
medförde en sänkning av försäkringsbolagens premie och detta i sin tur gav 
betydande kostnadsbesparingar. Vi såg även en ökad riskmedvetenhet, ökad 
kvalitet av riskanalyser, bättre beslutsunderlag, fler identifierade risker och att ett 
elektroniskt dokumenterande medför enklare hantering av riskanalys resultaten. 
Vi ser även flera områden som man skulle kunna forska vidare på. En av dessa är 
att få med identifiering av risker i systemet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Abstract 
The market for riskanalysis software is very small and special designed. The 
programs that exists is range within ranking identified risks trough probality and 
consequence that a risk is happening. There is today no real modell to handle risk 
identification in a program this is handled manually. 
 
In this essay are we doing a study on a riskanalysis program called SW.IRMA and 
trough this will we see what effects a riskanalysis system has on measuring risks in 
an riskanalysis process within a organisation. We have interviewed three persons 
responsible for the system within a company in chemical industries, a so called 
SEVESO company. 
 
Our analysis will use ha hermeneutisk view and a kvalitative study approach. Our 
conclusions is drawned from our material of effects that we have found during our 
reaserch. What we  have seen amongts other things is that SW.IRMA deacreses the 
premium from the insurance company and this cuts expences. We have also seen a 
increasing riskawarness, increasing quality, better mangemement for 
decisionmaking, more identified risks and that electronial dokumentation gives 
simplier management for risk results. We also see other areas that can be further 
studies. One of these is to get identification of risks in the system. 
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1 Inledning 
 
Vi kommer i detta kapitel att först beskriva problembakgrunden, för att sedan 
komma till syftet och avslutningsvis beskrivs dispositionen av uppsatsen med dom 
delar som uppsatsen innehåller. 
 
1.1 Problembakgrund 
 
Människan har alltid varit tvingad att leva med risker i sin omgivning, men 
allteftersom samhället och den naturella miljön har förändrats har synen på risker 
ändrats. Man oroade sig tidigare för översvämningar, jordbävningar och andra 
naturkatastrofer. Efter industrialiseringen då människor började jobba i stora 
grupper på gruvor och fabriker samtidigt som ny teknik introducerades blev dom 
av människan frambringade riskerna en ny fara.(Leveson, 1995) 
 
När en olycka inträffade skadades ofta många. Man analyserade olycksdata 
tillsammans med ingenjörsmässiga kalkyler för att utröna varför olyckan skett. 
Detta kan ses som en sorts föregångare till dagens riskanalyser. När man 
genomför en riskanalys identifierar och beskriver man systematiskt risker 
kopplade till ett givet IS för att bilda ett beslutsunderlag. Utifrån detta 
beslutsunderlag kan man fatta beslut om eventuella riskreducerande åtgärder.  
(Grimvall et al, 2003) 
 
I dagens samhälle står riskmedvetenheten allt mer i fokus. Företag har insett 
vikten av att kontrollera och reducera risker i olika former. Industriell 
riskhantering innebär att förebygga risker inom verksamheten som bl. a. kan leda 
till driftstopp. Detta driftstopp kostar inte bara pengar utan kan äventyra 
säkerheten för personalens liv och hälsa. (Grimvall et al, 2003) 
 
Det finns i dagsläget åtskilliga IS som kan assistera vid en riskanalys. Raftery 
(1994) beskriver marknaden som en nisch marknad, dvs. en liten men 
specialiserad marknad för riskhanteringssystem. Webb (2003) menar att de IS 
som finns kan delas in i fyra kategorier. Varje kategori går in på olika områden 
som varierar i både innehåll och funktionalitet. De kategorier Webb räknar upp är 
riskidentifikationsstöd, riskstatusövervakning, beslutsfattarstöd och 
simuleringsmodeller. Riskidentifieringsstöd är system som ska hjälpa i processen 
med att identifiera risker och sätta en allvarlighetsgrad. IS som faller inom 
riskstatusövervakning kategoriserar risker som har blivit identifierade med 
information om bl. a. allvarlighetsgrad, sannolikhet och konsekvens för den 
aktuella risken. Beslutsfattarstödssystem stödjer beslutfattarprocessen när det 
finns flera alternativ för att hantera en risk. Kategorin simuleringsmodeller 
simulerar projektplaner och när man simulerar gör man en kopia av en verklig 
situation för att beräkna eventuella händelseförlopp som kan inträffa under 
projektets gång.  
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Raftery (1994) anser att mjukvara inte utgör en så stor del av 
riskhanteringsprocessen. Han menar att själva riskberäkningarna inte tar så stor 
plats under riskhanteringsprocessen och därför kan ett riskhanteringssystem vara 
överflödigt. Vidare anser Raftery (1994) att mjukvara inte behövs inom 
riskhanteringsprocessen eftersom hela processen i analysen inte kan göras av ett 
IS. Vi kommer i fortsättningen använda benämningen IS för IS. Ett IS kan inte 
identifiera risker, den processen anser han vara lång och krävande. Den kunskap 
som behövs är mänsklig kompetens inom området där risken förekommer. 
Kunskapen används under beslutsprocessen som utförs om åtgärder av riskerna. 
Webb (2003) motsäger sig detta och menar att historien oftast upprepar sig själv 
och att detta gör det möjligt för risker inom liknande projekt att upprepas. Om 
man tar till vara på erfarenheter från tidigare projekt kan man utveckla ett IS som 
fungerar som en kunskapsbas med frågor vilka leder fram till eventuella 
risktillstånd. Resultaten av risktillstånden är själva risken som kan ske samt en 
allvarlighetsgrad för sannolikheten att den inträffar.  
 
Intresset för riskanalyser väcktes genom att vi tagit del av kursen operativa 
ledningssystem som till viss del behandlade riskhanteringsprocessen. När vi 
fördjupade oss i ämnet ansåg vi att riskmedvetenheten borde vara en viktig del i 
verksamheter där risker för säkerhet, hälsa och miljö bör förebyggas. Vi ville 
genomföra en undersökning som behandlade riskhanteringsprocessen inom något 
företag och fick då reda på att SSAB använde sig av ett IS som stöd för 
riskanalyser. Efter att vi tagit del av vad Raftery (1994) säger om att IS anses 
överflödiga för riskhanteringsprocessen ansåg vi det vara ett intressant 
problemområde. Utifrån detta kom vi fram till den aktuella forskningsfrågan och 
syftet med uppsatsen. Varför Raftery såg detta som överflödigt var därför att 
marknaden inom riskhanteringsprogram är liten och eftersom mjukvaru branschen 
ser området som specialiserat och dyrt, användandet av ett riskanalysprogram 
behöver både träning och hjälp för att komma igång. Enligt Raftery har flera 
program släppts innan de varit färdig utvecklade och har därför blivit tvungna att 
dras in. Finns även de som använt sig av konsulter för att utveckla ett program för 
riskhantering, dessa är bra men väldigt dyra.  
 
 
1.2 Forskningsfråga 
 
Vad sker i riskhanteringsprocessen i en verksamhet när man använder sig av ett IS 
som stöd?  
 
1.3 Syfte  
 
Vi vill identifiera vilka effekter införandet av ett IS som stöder riskhanteringen 
medfört på riskhanteringsprocessen i en verksamhet.   
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1.4 Avgränsningar 
 
Vi skall undersöka förändringarna som sker i riskhanteringsprocessen när ett IS 
som stöd för riskanalys implementeras. Arbetet kommer att fokusera på hur 
användarna anser att IS:et förändrat arbetet med riskhanteringsprocessen. Denna 
studie riktar in sig på användare som hanterar IS:et i sitt dagliga arbete. En 
fallstudie genomförs inom en verksamhet som använder sig av IS:et SW.IRMA. 
 
1.5 Disposition 
 
Kapitel två kommer att gå igenom metod valet och sättet vi gått tillväga. I kapitel 
tre presenteras teori för studien. Nästa kapitel innehåller våra empiriska studier 
samt presentation av företaget där vi genomfört våra intervjuer. I kapitel fem 
analyserar och diskuterar vi resultatet från den empiriska studien tillsammans med 
teorin som vi har presenterat. Kapitel sex innehåller slutsatserna från studierna. 
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2 Metod 
 
Vi kommer i detta kapitel beskriva våran metod, dvs hur vi har gått tillväga för att 
genomföra våran undersökning samt förklara och motivera dom val vi har gjort 
under arbetets gång. 
 
2.1 Forskningsinriktning och forskningsanstats 
 
Thurén (1991) menar att det inom forskningen finns det två viktiga vetenskapliga 
huvudinriktningar, positivism och hermeneutik. Positivismen har sitt ursprung i 
naturvetenskapen medan hermeneutiken är humanistisk i sin inriktning. Patel & 
Davidson (2003) framhåller att forskarens uppfattningar och erfarenheter under 
positivismen inte på något sätt skall påverka resultatet utan man skall oberoende 
om vem som utför undersökningen komma fram till samma resultat. Man har ett 
yttre förhållningssätt till forskningsobjektet och har ett objektivt synsätt. Som 
positivist formulerar man sina hypoteser och teorier som matematiska formler 
eftersom positivismen vill bygga sina lagar på ett neutralt och logiskt sätt.  
 
Enligt Wallén (1993) handlar hermeneutiken om tolkning och kan fritt översättas 
till tolkningslära. Man tolkar i sin vidaste mening som innebörder i texter, 
handlingar, symboler, upplevelser m.m. Patel & Davidson (2003) anser att 
positivismen har fått stå för det kvantitativa så som hårddatametoder för analyser 
och en forskarroll som är objektiv och osynlig medan hermeneutiken står för det 
kvalitativa med sina tolkningar och subjektiva bedömningar utifrån sin egen 
förförståelse. I det hermeneutiska synsättet försöker man se helheter i 
forskningsobjektet, helheten är mer än summan av delarna. Man växlar mellan att 
studera helheten och delar för att få en uppfattning om forskningsproblemet och 
kan på samma gång studera tex en intervju subjektivt och objektivt som 
intervjuare och den intervjuade.  
 
Vi kommer under vårat arbete använda oss av det hermeneutiska synsättet då vi 
ämnar att tolkande analysera den information vi samlar in samt att vi vill söka en 
helhetsförståelse. Samtidigt anser vi oss ha en förförståelse för ämnet i sig som vi 
anser kan vara till hjälp då vi har en viss uppfattning om området redan på ett 
tidigt stadium. Denna förförståelse anses av Patel & Davidson (2003) vara positiv 
när man ska tolka och förstå forskningsobjektet. 
 
När man bedriver en studie måste man tänka på om man skall ha en kvalitativ 
eller kvantitativ ansats. Denscombe (2000) menar att man med en kvantitativ 
forskning studerar siffror. Man omvandlar information till numerisk data och 
analyserar dessa med hjälp av statistiska metoder. Inom kvalitativ forskning 
omvandlar man informationen till ord istället för siffror. Informationskällorna kan 
vara densamma i kvalitativ och kvantitativ forskning men det är hur man 
bearbetar den insamlade informationen som skiljer dessa åt. Patel & Davidson 
(2003) understryker att man med den kvalitativa forskningen skapar en djupare  
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kunskap än den mer fragmentariska kvantitativa ansatsen. Vidare menar 
Denscome (2000) att den kvantitativa utgångspunkten lämpar sig bättre för 
storskaliga studier då den bygger på statistiska modeller medan den kvalitativa 
lämpar sig bättre för småskaliga mer djupgående studier.  
Vi kommer i vårat arbete använda oss av den kvalitativa modellen eftersom vi 
skall studera en situation på djupet. Undersökningen skall inte ge statistiska data 
utan vi kommer att tolka en komplex situation och göra djupare intervjuer med få 
forskningsobjekt för att kunna besvara våran forskningsfråga. 
 
2.2 Forskningsstrategi 
 
Patel & Davidson (2003) tar upp tre tillvägagångssätt för en undersökning. Dessa 
är Surveyundersökning, Fallstudie och Experiment. Surveyundersökningen 
tillämpas bäst på en större grupp och information samlas in med hjälp av tex 
frågeformulär och intervjuer. Med en fallstudie studerar man en mindre eller 
begränsad grupp. Ett ”fall” som studeras kan vara t ex en situation eller en grupp 
individer. När man genomför ett experiment studerar man enstaka variabler och 
försöker få kontroll över dessa genom att kontrollera dom som påverkar dessa.     
 
Vi har valt fallstudie som forskningsstrategi då vi tycker det tillvägagångssättet 
passar bra in på vårat problemområde som är en begränsad grupp individer och att 
vi vill studera processer och förändringar i verksamheten.   
 
2.3 Angreppssätt  
 
När man genomför en undersökning försöker forskaren relatera teorin med 
verkligheten eller ”empirin” som det kallas. Wallén (1993) visar på två olika sätt 
att relatera teori och verklighet. Deduktion eller hypotetisk-deduktion som det 
också kallas samt Induktion. Med induktion menas att man utgår från 
datainsamlingen och från det materialet försöker dra generella och teoretiska 
slutsatser. När en forskare arbetar deduktivt härleder han hypotser från teorin och 
prövar dessa empiriskt i det aktuella fallet. Patel & Davidson (2003) kallar det att 
”följa bevisandets väg” när man använder ett deduktivt angreppssätt och att man 
”följer den upptäckandes väg” när man använder induktivt angreppssätt. Då man i 
deduktion arbetar från befintliga teorier stärks också objektiviteten i 
undersökningen.  
 
Våran undersökning kommer att utgå från det induktiva angreppssättet eftersom 
vårat datainsamlade material är utgångspunkt för våran analys. Från det empiriska 
materialet härleder vi slutsatser som vi sedan kopplar mot teorin.  
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2.4 Datainsamlingsmetod 
 
Det finns vissa metoder för att samla in data till sin undersökning. Denscombe 
(2000) tar upp frågeformulär, intervjuer, observation och skriftliga källor. Dessa 
fyra olika metoder går att kombinera för att skapa olika för varandra stödjande 
sätt att samla in data. Patel & Davidson (2003) understryker att ingen 
datainsamlingsmetod är direkt bättre än den andra utan att det beror på situationen 
vilken teknik som kan lämpa sig bäst. När det gäller frågeformulär menar 
Denscombe (2000) att den tekniken lämpar sig bäst när man har ett stort antal 
respondenter. Då vi inte kommer att använda oss av ett stort antal respondenter 
genomför vi inte ett frågeformulär. Med observation som datainsamlingsmetod 
befinner man sig ute på plats och observerar beteenden och händelser. Patel & 
Davidson (2003) menar att den främsta nackdelen med observation är att det är en 
tidsödande teknik och att det oftast är på grund av detta som tekniken väljs bort. 
Skriftliga källor innefattar böcker och tidskrifter, bild-dokument, ljud-dokument, 
statistik och register samt kortlivade dokument som tidningar och broschyrer.  
 
Själva litteraturöversikten anses vara bland det viktigaste för hela studien då den 
skall presentera lämpliga teorier, peka ut passande frågeställningar och undvika 
upprepningar av forskning som redan bedrivits inom området. 
Litteraturöversikten hjälper forskaren att komma in på sitt problemområde samt 
vad som målet med undersökningen kommer att vara. (Svenning, 2003) Våran 
litteraturstudie har genomförts löpande genom i stort sett hela arbetets gång. 
Litteratur har vi hittat på Luleå Universitetsbibliotek och genom fjärrlån från 
andra bibliotek. Vi har också sökt vetenskapliga artiklar genom Luleå 
universitetsbiblioteks databaser samt att vi har tagit del av litteratur som 
behandlar forskningsmetodik, rapportskrivning och metodförfarande. 
 
 När man studerar litteratur måste man förhålla sig kritisk till källan som skrivit 
den. Vi har under litteraturstudien försökt arbetat efter Denscombes (2003) fyra 
kriterium som man skall tänka på när man studerar litteratur. Autencitet där man 
skall fråga sig om dokumentet är äkta eller ursprunglig och inte förfalskad eller 
omskriven. För att trovärdigheten skall vara bra måste man bedöma om innehållet 
kan anses vara riktigt och detta kan man se genom att titta på bl a. syftet med 
dokumentet, vem som skrev det och när det skrevs. Med representativitet skall 
man undersöka om dokumentet är fullständigt och representerar det område som 
dokumentet inriktar sig på. Innebörd inkluderar om författaren tydligt lyckats 
förmedla sitt budskap med dokumentet. När en intressant källa har påträffats har 
vi också försökt hålla oss till nyare litteratur eftersom ämnet är relativt nytt och 
förändras ständigt.  
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Intervjuer utförs oftast personligt mellan intervjuare och den personen som skall 
intervjuas men det går också att genomföra telefonintervjuer. (Patel & Davidson, 
2003). Att använda intervju som informationskälla är en mycket effektiv metod 
enligt Denscombe (2000). Vi har i våran undersökning valt att genomföra 
personliga intervjuer då vi anser att det passar vårat syfte samt det hermeneutiska 
synsättet där man går djupt in i problemområdet. 
 
Innan man genomför intervjun måste man tänka på vilken grad man skall 
standardisera intervjun. Med det menas i hur stor del intervjuaren formulerar 
frågorna under intervjun och ordningsföljd för frågorna. I en högt standardiserad 
intervju ställer man samma frågor i samma ordningsföljd till olika intervju 
personer. En annan viktig aspekt är vilken grad av strukturering man skall ha på 
intervjun. Här menas i vilken grad respondenten skall få svara fritt på frågorna 
och hur mycket vi kan förutsäga vilka alternativ svaren kan ge. En högt 
strukturerad intervjufråga kan generera ett simpelt ”ja” eller ”nej” som svar. (Patel 
& Davidson, 2003)  
 
Vi har valt att genomföra semistrukturerade intervjuer för att samla in våra 
empiriska data. I semistrukturerade intervjuer har man ämnen och frågor som 
skall besvaras men ordningsföljd är inte så noga och man låter respondenten 
utveckla sina idéer och synpunkter. (Denscombe, 2000). Denna intervju metod 
ger djup då respondenten får friheten att utveckla sina idéer och tala fritt runt 
ämnet. När arbetet skulle påbörjas visste vi vilket företag som var intressant för 
studien eftersom vi hört att SSAB använde sig av ett system för riskanalyser. Vi 
kontaktade företaget som vi var intresserade av att genomföra intervjuerna på och 
fick då stämma träff med en person som var ansvarig för de riskförebyggande 
åtgärderna på företaget.  Han kunde efter intervjun tipsa oss om två andra 
personer som arbetade med IS:et . Dessa två personer var analysledare och en av 
dessa jobbade i borlänge. För intervjun i Borlänge fick vi göra en telefon intervju 
som vi spelade in på band inför analysen.  Dom andra två intervjuerna var på plats 
med respondenterna. De som intervjuades var säkerhetsansvariga på SSAB. 
 
2.5 Analysmetod 
 
Vi behandlar och analyserar det insamlade materialet genom att systematisera och 
bearbeta våra fältanteckningar och eventuella inspelade band avlyssnas och 
tecknas ned.  
 
Inom kvalitativ analys är en viktig del att identifiera mönster. Analysen påbörjas 
med att bryta ner data från intervjuerna i kategorier och analysenheter. 
Denscombe (2000) kallar detta för ”öppen kodning” och det innefattar alltså de 
första genomläsningarna av materialet där man söker ansatser och mönster. 
Analysen kommer att genomföras löpande då företeelser man förbisett i ett senare 
stadium kan anses relevanta. Under analysen genomförs även minnesanteckningar 
som fungerar som påminnelser av nya upptäckter i materialet. 
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Vi återvänder till fältet för att söka förklaringar och kontrollera våran validitet i 
det data vi har tagit fram. Den nya informationen prövas mot den befintliga och vi 
fortsätter att analysera för att försöka hitta generella mönster samtidigt som vi 
ställer det empiriska materialet mot varandra och mot teorin.  
 
 
2.6 Validitet i vår studie 
 
När man bedriver forskning ska man ställa sig frågan; om någon annan genomför 
undersökningen kommer denne komma fram till samma resultat och drar denne 
samma slutsatser? Detta kallas tillförlitlighet. Det går nog inte att besvara frågan 
på ett fullständigt sätt men man borde redogöra för bl a. hur forskningen 
genomfördes och hur man gått till väga för att komma fram till dom beslut som 
man fattat under arbetets gång, för att höja tillförlitligheten i studien. Under 
arbetets gång måste man försöka hålla en hög validitet, begreppet handlar om hur 
riktig informationen man samlar in verkligen är. Forskaren bör kontrollera och 
bekräfta intervjudata med andra källor i ämnet, det som brukar användas till detta 
kallas metodtriangulering. Detta innebär att information från litteratur och andra 
studier ska studeras och förhoppningsvis ge stöd åt intervjuinnehållet. När 
validitet begreppet gäller forskningsdata handlar det om hur trovärdig data är, 
reflekterar den sanningen, verkligheten samt täcker den de avgörande frågorna. 
När det gäller forskningsmetoderna inriktar sig validitet till om resultatet är 
riktigt. (Denscombe, 2003)   
 
En förutsättning för god validitet är att man måste veta att man undersöker det 
man avser att undersöka. Patel et al (2003) understryker också att god validitet 
finns om informationen man har är trovärdig, han menar att man måste utföra 
undersökningen på ett tillförlitligt sätt. Detta kallar Patel el al (2003) reliabilitet. 
För att få så hög validitet som möjligt har vi utgått från teori om traditionella 
riskanalyser och IS som stöd för riskanalyser, denna teori har utformats för att 
uppnå en enighet med uppsatsens syfte. 
 
I våra intervjuer arbetade vi med att båda skrev och frågade frågor. Vi använde 
oss av följdfrågor för att få bättre omfång om det ämne vi valt studera. Genom att 
ha två som skriver ökar vi validiteten genom att täppa igen de hål som kan 
komma när en person skriver ner sin tolkning om vad som är viktig information i 
det den intervjuade säger. Efter att vi sammanställt intervjuerna gick vi tillbaka 
för att ställa frågor som dykt upp när vi analyserat data från våra fältanteckningar.  
 
Våra två första intervju objekt, respodent a och respodent b, ville inte att vi skulle 
använda bandspelare i våran intervju. Detta skedde dock i våran sista intervju, 
detta sätt att intervjua ökar validiteten för då kan vi gå tillbaka och ta hela 
intervjun i repris för att se om vi tolkat eller missat nåt fel. 
 
I den litteraturstudie vi har är Denscombes modell för källkritik det redskap vi 
använt för att uppnå den validitet vi anser oss ha. Vi har även sorterat ut den 
information vi anser vara relevant för våran fallstudies empiri fas.  
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3 Teori 
 
Läsaren kommer i detta kapitel ta del av den teori vi använt oss av i våran 
litteraturstudie. Vi kommer att inleda teoriavsnittet med en beskrivning av 
bakgrunden till dagens riskanalyser samt definiera begreppen risk och hazard. Vi 
kommer därefter att ta upp riskanalysens genomförande. Det sista kapitlet 
handlar om risker knutna till industrier och hur IS kan implementeras för att 
stödja riskanalyser. 
 
3.1 Definitioner  
 
I detta kapitel kommer vissa begrepp vi kommer att använda oss av i uppsatsen 
definieras. Detta eftersom de är viktiga för våran fortsatta studie.   
 
Risk 
Davidsson (2003) menar att riskanalyser utgår från olika definitioner av risk. 
Riskerna beskriver Davidsson som en tolkning av två aspekter, fara och rädsla. 
Risk handlar om hur oönskade händelser hanteras utifrån dessa perspektiv. 
Industrisamhället och den tekniska utvecklingen har lett till att nya typer av risker 
och riskmedvetande har skapats, riskbegreppet är därmed ständigt föränderligt. 
Det man ska utgå från är begreppet fara.  
 
Grimvall et al (2003) menar att det finns fyra definitioner på begreppet risk. En 
vanlig översättning som används är sannolikheten för att en skadlig händelse 
uppstår. Risk kan ses som en produkt av sannolikheten och skadans storlek. En 
annan definition är variationen i utfall om man vidtar en viss åtgärd, större 
variation betyder större risk. En sista definition är hur en person upplever en risk.  
 
Den definition som alla författarna delar är att en risk är en kombination av 
sannolikhet av en att speciell olyckshändelse skall ske och dess konsekvenser. Vi 
kommer i våran undersökning använda oss av denna definition av risk. 
                                                                                                                                                                               
Hazard                                                                                                                                  
Begreppet hazard beskriver Leveson (1995) som en grupp av villkor ur ett system 
som tillsammans med andra villkor i systemmiljön leder till en olycka. Storey 
(1996) beskriver en hazard som en situation där det finns en aktuell eller 
potentiell fara för människor eller omgivning. Leveson (1995) visar vidare att 
ordet hazard kan användas för att förmedla något som kan innebära fara. En risk 
är alltså en utvärderad hazard som innehåller sannolikhet och konsekvens för att 
en hazard skall inträffa. 
 
Informationssystem  
Ordet IS är sammansatt av orden information och system. Information är 
upplysningar om faktiska eller tänkta förhållanden. System är ett mönster, en 
ordning eller sammanhang av någonting. Vidare menar Andersen (1994) att ett IS 
är ett system för behandling av information. Behandlingen av informationen delar  
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han upp i kategorierna insamling, bearbetning, lagring, överföring och 
presentation. Dessa kategorier förklarar i vilket tillstånd informationen befinner 
sig i inom IS:ets olika delar. Med utgångspunkt i detta får man definitionen av ett 
IS som ”ett system för insamling, bearbetning, lagring, överföring och 
presentation av information”. (Andersen, 1994) 
 
3.2 Hazardanalys  
 
Data från hazardanalysen används som grund till riskanalysens undersökning om 
vilka risker som förekommer i objektet eller IS:et som analyseras. (Storey, 1996) 
Leveson (1995) menar att Hazardanalyser identifierar situationer där olyckor kan 
ske samt att den sätter en allvarlighetsgrad på den. Till skillnad från 
hazardanalyser identifierar och värderar riskanalyser risker som är sannolikhet 
och konsekvens av att en hazard ska ske. För att genomföra hazardanalyser finns 
det ett flertal metoder som kan användas. 
 
Enligt Leveson (1995) finns det tretton steg för genomförandet av en 
hazardanalys, stegen menar hon är: 
 

• Definiera mål med analysen 
• Definiera avgränsningar. 
• Definition och beskrivning på det system som ska analyseras.  
• Identifiering av hazarder. 
• Insamling av data kring analysobjektet.  
• Rankning av hazarder, värdering. 
• Identifiering av hazard faktorer.  
• Identifiering av förebyggande eller korrektions metoder. 
• Utvärdering av förebyggande eller korrektions metoder.  
• Verifikation att kontroller har implementerats rätt och är effektiva.  
• Värdering av icke reducerade hazarder. 
• Värdering av överbliven risk. 
• Feedback och utvärdering av operationserfarenheter. 

 
Hazard identifiering är det första som sker i en hazardanalys. Hazarderna 
dokumenteras och listan på dem uppdateras ständigt med nya hazarder och 
information om tidigare funna risker, detta genom hela livstiden för IS:et. 
Identifikationsfasen kallar hon för preliminär hazardanalys, även kallad PHA. Det 
som innefattas i detta är: 
 

• Bestämma var hazarder kan finnas under körning av IS:et.  
• Utforma riktlinjer, specifikationer och kriterium som ska användas i 

systemdesignen.   
• Påbörja åtgärder för att kontrollera hazarder. 
• Identifiera vem som ska ha ansvar för åtgärder och riskhantering. 
• Bestämma storlek på säkerhetsproblemen i programmet. 
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Efter hazard identifikationen utreder man orsaker och effekter som varje hazard 
medför. Varje Hazarder har många olika möjliga orsaker och varje orsak kan ha 
flera olika effekter eller konsekvenser. För att kunna analysera dessa i detalj finns 
olika metoder för analys. Resultatet av en hazardanalys används i utformningen 
av IS:ets säkerhetskrav. 
 
3.3 Riskanalys 
 
Risker är inget nytt i människans historia, de har bara ändrat skepnad genom 
samhällets ständiga förändring. I början var naturkatastrofer de hazarder 
människan ständigt behövde oroa sig för men i dagens samhälle har detta ändrats. 
Genom den industriella revolutionen har dessa bytts ut mot hazarder rotade i det 
teknologisamhälle som växt fram. För att möta de säkerhets krav samhället har på 
dagens arbetsplats används bl. a. riskanalyser. Analysen innehåller identifiering 
och värdering av risker som kan hittas inom en verksamhet. (Leveson, 1995)  
 
Riskanalyser kan i vissa fall ingå i lagstiftningen men det är oftast vetskapen om 
riskanalysens fördelar som styr genomförandet. Davidsson (2003) visar att 
områden inom säkerhet, hälsa och miljö innefattas i lagstiftningen om 
riskanalyser. Ingvarson & Roos (2003) menar att det blir allt vanligare att 
använda riskanalyser som beslutsunderlag. I takt med att riskanalyser ökar är det 
viktigt att kunskapen om riskhantering sprids inom verksamheten. Denna 
spridning ökar kravet på kvalité hos analyserna.  
 
3.2.1 Riskanalysens genomförande 
 
Detta underkapitel går in på hur en riskanalys genomförs, från riskidentifikation 
till riskvärdering. Resultatet av en analys används sedan som ett underlag för 
riskreducerande åtgärder. För att tydliggöra riskhanteringsprocessen har vi 
illustrerat detta i en figur. Se Fig 3.1.  
 

 
 
Figur 3.1 Riskhanteringsprocessen 
Källa: Egen 
 
 
 
 

Hazard 
Analys 

Risk 
Analys 

Identifierad    
Risk 

Besluts-
underlag 

Identifierad 
Hazard 

Beskrivning 
av risk 

Värderad 
Risk 

Eventuell 
åtgärd 



 

12 

 
 
 
Riskidentifiering  
Den första fasen i en riskanalys handlar om att göra systemavgränsningar och 
identifiera riskkällor. Riskidentifiering genomförs för att få en uppfattning om 
vilka risker som hotar en verksamhet. Denna riskidentifiering baseras i de flesta 
fall på bedömningar eftersom det inte finns några standardiserade metoder. 
(Grimvall et al, 2003) 
 
Davidsson (2003) anser att förberedelserna innan en riskanalys är viktig. Syftet 
med analysen ska definieras. Denna målbeskrivning ligger till grund för närmare 
definitioner och avgränsningar. Acceptanskriterier ska skrivas och dokumentation 
om det aktuella analysobjektet ska göras tillgängliga. Det man även bör göra är att 
samla in information om omgivningen, ta fram statistik om tidigare olyckor och 
riskanalyser som utvärderats. Kompetens i gruppen som ska utföra analysen bör 
även identifieras.  
 
Vidare menar Grimvall et al (2003) att riskanalysen kan delas in i tre steg, dessa 
är, riskidentifiering, riskvärdering och riskreduktion. Det första steget i en 
riskanalys är att identifiera risker som en viss verksamhet har, detta görs genom 
en systematisk genomgång av IS:ets alla delar och operationer. Grad av detaljnivå 
definieras av syftet som satts på analysen. Grimvall et al (2003) menar att 
riskanalysen bygger på att risker redan har identifierats.  
 
Riskanalysanalysen handlar om att systematiskt använda information från ett 
givet system för att beskriva och beräkna risker som är förknippade med IS:et. 
Även Davidsson (2003) anser att analysen utgår från ett antal definierade risker. 
Dessa risker ska systematiskt mätas och värderas för att skapa ett beslutsunderlag 
som ska används till riskreducerande åtgärder.  
 
Riskvärdering 
Resultatet av en riskidentifiering skapar underlag för en riskvärdering och beslut 
för riskreduktion.(Grimvall et al, 2003) Davidsson (2003) påpekar att efter en 
riskidentifiering sammanställs riskerna och man får en överblick på de risker som 
finns i verksamheten. För att kunna fatta beslut utifrån materialet måste en 
värdering av riskerna göras. Denna värdering verkställs utifrån vissa kriterier. 
Ingvarson & Roos (2003) påpekar att det inte finns några lagstadgade kriterier för 
denna värdering utan riskerna jämförs med vad som anses acceptabelt för det 
specifika IS:et. Davidsson (2003) menar att dessa kriterier ger vägledning för 
värderingen av risker. Han anser även att man inte bör se på vilken acceptansnivå 
riskerna har utan utgå från vilket beslutsalternativ som är bäst.  
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Utgångspunkter för dessa kriterier anser Davidsson (2003) vara:  
 

Rimlighetsprincipen 
Denna princip innebär att risker som kan undvikas eller minskas 
genom tekniska eller ekonomiska medel ska åtgärdas.  

 
  Proportionalitetsprincipen  

Principen går ut på att risker som inte är oformliga i förhållandet till 
nyttan den medför bör reduceras. 

 
Fördelningsprincipen 
Enskilda personer eller grupper bör inte utsättas för 
oproportionerligt stora risker i förhållande till de fördelar 
verksamheten medför.  
 
Principen om undvikande av katastrofer 
Katastrofer bör undvikas genom denna princip. Risker bör hellre 
realiseras i olyckor med begränsade konsekvenser än i stora 
katastrofer. 

 
Davidsson är inte den enda som har utgångspunkter för värderingsprocessen. 
Grimvall et al (2003) menar att två värderingsmetoder finns, dessa är: 
 
 Produktionsbortfallsansatsen 

Denna metod utgår från att man sparar något, Grimvall et al kallar 
detta för mänskligt kapital. Detta kapital räddas genom att förhindra 
dödsfall eller en svår skada till förmån för en lindrig skada etc.  
 

                     Betalningsvillighetsansatsen  
Två angreppssätt finns i denna metod, direkta och indirekta 
undersökningar. Indirekt utförs genom intervjuer och indirekt utförs 
genom studier av beslut grupper eller individer fattat. Det man vill 
få fram är betalningsviljan som finns. Betalningsviljan kan delas in i 
två synsätt, vilka är individuell och kollektiv.  

 
Efter att riskvärderingen utförts sammanställs resultatet för att ge ett underlag till 
förslag på riskreducerade åtgärder. Detta material ligger till grund för de beslut 
som fattas om hur riskerna ska reduceras eller kontrolleras, materialet används 
som underlag i en beslutsprocess. (Grimvall et al, 2003)  
 
Acceptabel risk 
När en riskvärdering har genomförts måste man sätta en nivå för vilka risker som 
är acceptabla eftersom man sällan kan åtgärda alla risker. Denna sätts genom att 
ha en avgränsning som säger vad för risker som är tillåtna. (Leveson, 1995) 
Grimvall et al (2003) anser att det är omöjligt att kunna eliminera alla risker som 
finns inom en verksamhet eftersom man inte kan med säkerhet veta om man har 
identifierat alla risker. 
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Det finns risker man måste lära sig att leva med. Detta eftersom allt i grunden 
handlar om ekonomisk vinst. Det finns inga bestämda krav som visar vilken 
acceptansnivå man ska ha utan författarna menar att man får utgå från acceptans 
kriterier. Exempel på detta är individrisk och samhällsrisk. Individrisk går in på 
hut stor sannolikheten är att en individ som finns på olycksplatsen omkommer i 
olyckan medan samhällsrisk är hur stor sannolikheten är för en grupp människor 
att omkomma i olyckhändelsen.   
 
Enligt Storey (1996) bestäms acceptansnivån på en risk genom att identifiera 
fördelar som finns förenade med risken och se vad för resurser som behövs för att 
reducera den. Fig 3.2 visar ALARP som storey förklarar detta. Se fig 3.2. Vidare 
beskriver han en internationell standard som används för att sätta acceptans 
nivåer, denna kallas IEC1508. Metoden delar in risker i tre nivåer, högst upp finns 
en nivå med otillåtna risker, i mitten finns tolererade risker om man vill ha 
fördelarna som de medför och längst ner finns brett accepterade risker vilka inte 
behöver uppfylla några krav för att accepteras. Denna modell brukar kallas 
ALARP.   
 

  
Figur 3.2 ALARP med dess nivåer förtydligat  
Källa: Storey, N. (1996). 
 
Davidsson (2003) går djupare in på ALARP och dess nivåer. Han menar att 
området med oacceptabla risker som regel innefattar risker som inte accepteras 
för nya system och i befintliga system ska man vidta åtgärder som är praktiskt  
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möjliga för att reducera riskerna. I området där risker kan tolereras om alla 
åtgärder som kan tas är riskerna reduceringsbara och åtgärder bör tas. Detta 
område brukar kallas ALARP, betyder ”as low as reasonable possible”. Det 
nedersta skiktet i detta kriterium verktyg är område där risker i allmänhet anses 
acceptabla. I detta skikt kan riskerna ses som små och åtgärder behöver inte tas.  
 
3.2.2 What if metoden  
 
Detta kapitel förklarar What-if metoden som är en analysmetod som kan användas 
vid genomförandet av en riskanalys. 
 
What-if metoden 
Det finns en mängd av analysmetoder som riktar in sig på olika typer av risker. 
Riskanalysmetoderna kan delas in i tre olika kategorier, mänsklig tillförlitlighet, 
tekniska system och organisationsstruktur. Enligt Ingvarson & Roos (2003) är 
denna analysmetod en systematisk kartläggning och identifiering av risker som 
kan hota ett system. Själva analysen försöker identifiera oplanerade händelser och 
orsakerna till dem samt att se om händelserna kan leda till skador, på eller inom 
IS:et. Genom denna analys genereras förslag på förebyggande åtgärder. 
(Ingvarson & Roos, 2003) 
 
Ingvarson & Roos (2003) menar att metoden bygger på ifrågandesättande av 
funktioner eller delar inom IS:et. Analysen inleds med att man brainstormar fram 
vad som kan hända i IS:et. Denna brainstorming sker genom frågor som inleds 
med vad händer om. De risker som identifieras är oplanerade risker som kan 
hända. Den vanligaste användningen av denna metod är vid riskvärdering i 
samband med en förändring av en process eller aktivitet inom den tekniska 
industrin eller vid utformningen av ett system. Vad Ingvarsson & Ross även 
menar är att hopsättningen av en analysgrupp i denna metod är av yttersta vikt, 
erfarenhet av IS:et behövs för att få kvalité inom analysen.  
 
Davidsson (2003) beskriver what-if metoden som en analys av de konsekvenser 
som kan komma när IS:et avviker från normal drift. Han menar att analysens 
frågor kan delas in efter ett antal riskorsaker, vilka är, avbrottsrisker, risker för 
personal och risker för miljö. Davidsson anser att man bör ha en bra fantasi och 
kunskap om problem som kan uppstå. Analysmetoden är inriktad på att hitta 
potentiella skadehändelser. Analysen utförs av en grupp som har bred kunskap om 
IS:et och dess operationer, genomförandet utförs genom en brainstorming där 
eventuella problem tas fram.  
 
Checklistor som stöd för analysen  
Dessa används för att jämföra analyser, detta för att identifiera kända riskkällor. 
Analysen resulterar i en lista med noteringar om specifikationer eller rutiner 
uppfylls. Noggrann analys av stora och komplexa system behöver detaljerade 
checklistor som utarbetats och anpassats till aktuell anläggningstyp eller process. 
Detta för att få översikt av vad för risker som finns i IS:et eller objektet man   
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analyserar. Checklistor kan även användas som stöd vid riskidentifieringen i en 
riskanalys. (Davidsson, 2003)   
 
3.4 Riskanalyser i industrin 
 
Industriell riskhantering innebär att förebygga oväntade avvikelser från normala 
förhållanden inom verksamheten som kan leda till bl. a. driftstopp. Detta 
driftstopp kostar inte bara pengar utan kan äventyra säkerheten för personalens liv 
och hälsa. Riskanalyser används för att stoppa detta och förebygga otillåtna 
utsläpp i miljön. Det som anses vara svårt i industrins riskanalyser är att enas om 
vad som anses vara en acceptabel risk samt att bestämma hur stor risken är. 
(Grimvall et al, 2003) 
 
Karling (2004) anmärker att det inte bara finns fördelar med en riskanalys. En 
riskanalys kan ibland vara både tid och resurskrävande. För att lyckas med en 
riskanalys behövs rätt förutsättningar, det är svårt att mäta resultatet. Karling pekar 
även på att ledningen kan uppleva att kvalitén på resultatet är för låg. 
 
3.5 Implementering av IS i en verksamhet 
 
När man implementerar ett IS i en verksamhet sker det inte utan att det medför 
vissa förändringar från deras dåvarande rutiner i verksamheten. Det som förändras 
är genomförandet av processer i verksamheten. Med ett IS ändras ett det 
organisatoriska i en verksamhet och dess handlingsutrymme effektiviseras. Vid 
införandet av IS påverkas resurstillgångarna i en verksamhet och mål och 
förväntningar förnyas. Processerna förändras genom att både arbetsorganisationen 
och ibland också den formella organisationen ändras, detta medför en effektivare 
lösning på aktiviteter och processer. Produktionsförändringen som detta medför är 
en effekt av att verksamhetsprocesserna ändras och detta tar därför tid att ändras, 
händer inte på en dag medför även att aktörerna i verksamheten påverkas och dess 
normer, kompetens, motivation och förmåga till förändring. (Gäre, 2003) 
 
Stolterman & Löwgren (1998) menar att handlingsutrymmet påverkas av 
införande av ett IS, detta handlingsutrymme skapas när en produkt blivit införd, 
vilket i sin tur skapar handlingsutrymme för personer som inte förut haft detta. De 
skriver att handlingsutrymme i en it-artefakt är tanken att ge stöd åt 
kommunikation mellan användare i en organisation för att minska 
samarbetsproblem. Utrymmet som detta skapar är olika handlingar i en 
verksamhet, dvs. olika händelseförlopp för användarna av IS:et. Detta ger ett IS 
en social design som utför vissa funktioner till förväntade och oväntade 
riktningar. 
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Gäre (2003) betraktar införande av IS som ett potential för verksamheten att 
förändra och förbättra produktiviteten, de blir effektivare med sina processer. 
Produktionsförändringen är även en effekt av verksamhetsprocesser och tar tid.  
Införandet av ett IS är en förändring och utvecklingsprocess för en verksamhet. 
Ett ISs uppgift är att effektivisera informationsflödet i en verksamhet.   
 
3.5.1 SEVESO 
 
SEVESO är ett direktiv de svenska myndigheterna infört för att förebygga och 
begränsa följderna av allvarliga olyckor där farliga ämnen är inblandade. 
Lagstiftningen inriktar sig främst på att förebygga olyckor där kemikalier finns 
med. (Davidsson, 2003) Bakgrunden till detta direktiv är en industriolycka som 
hände 1976 i Seveso i Italien där farliga kemiska ämnen släpptes ut. Europeiska 
gemenskapen som EU hette då började ta fram gemensamma regler om 
industriolyckor. Detta direktiv fick namnet SEVESO efter olyckan. Den första 
versionen av direktivet reglerade säkerhetshanteringen vid viss industriell 
verksamhet där farliga ämnen ingår. Syftet med direktivet är att förhindra och 
begränsa följderna av stora olyckor inom industrin där farliga kemiska ämnen 
ingår. (Försvarsutskottets betänkande 1998/99:FöU6) 
 
Försvarsutskottet (1998/99:FöU6) anslog 1996 att ett nytt SEVESO direktiv 
skulle utvecklas, detta för att få en bättre kemikaliehantering. Direktivet kallas 
SEVESO-II och är en vidareutveckling av första versionen. Det som ändrats är att 
kraven på företag och myndighet är högre och mer omfattande. Industrier som 
innefattas i Seveso direktivet har skyldigheter som är uppdelade i allmänna 
skyldigheter och särskilda skyldigheter. De allmänna skyldigheterna innebär att 
EU:s medlemmar skall se till att alla kemikalie industrier vidtar de åtgärder som 
krävs för att förebygga allvarliga olyckshändelser och för att begränsa 
konsekvenserna av dessa för människor och miljö. De särskilda skyldigheterna 
innefattar en anmälningsskyldighet, en skyldighet för verksamhetsutövarna att 
utforma en säkerhetspolicy och en skyldighet att upprätta en säkerhetsrapport som 
ska lämnas till behörig myndighet.  
 
3.5.2 Informationssystem och riskhanteringsprocessen 
 
Marknaden för IS som stödjer riskhanteringsprocessen är idag en liten men 
specialiserad marknad. (Raftery, 1996). Ändå har trenden med IS till stöd för 
riskhanteringsprocessen gjort att mjukvara utvecklarna har framställt en mängd 
olika applikationer för marknaden. Produkterna ger inte en fullständig lösning på 
problemen i riskhanteringsprocessen utan fokuserar på olika delar av processen. 
Webb (2003) menar att det finns en stor mängd funktioner som ett 
riskhanteringssystem skall kunna utföra för att anses stödja hela 
riskhanteringsprocessen.  
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Han menar att dessa funktioner är: 
 

• Identifiera risker 
• Beskriva riskerna så att de som ser dem förstår vad de handlar om 
• Objektivt bedöma hur seriösa riskerna är 
• Identifiera åtgärder för riskerna 
• Utvärdera effektiviteten i de framtagna åtgärderna 
• Genomföra det bästa beslutet under en osäker eller riskfylld situation 
• Kontrollera risksituationen medan beslut när åtgärder ska utföras 

 
Raftery (1996) säger att det finns ett flertal applikationer som har misslyckats med 
att stadga sig på marknaden, detta tack vare att risk analys området kräver mycket 
träning och support för att kunna fungera. Vidare beskriver han ett IS som stöd för 
riskhanteringsprocessen som bra när det handlar om numeriska beräkningar. 
Raftery (1996) menar att denna del av en riskanalys är väldigt liten och därför 
anser han ett sådant system kan vara överflödigt och till och med helt onödig i en 
riskhanteringsprocess. Ett system kan inte identifiera risker, den processen anser 
han vara lång och krävande. Kunskap som behövs är mänsklig kompetens inom 
området där risken förekommer. Kunskapen används under beslutsprocessen som 
förs om åtgärder av riskerna.  
 
Webb (2003) pekar på att historien oftast upprepar sig själv och att detta gör det 
möjligt för risker inom liknande projekt att upprepas. Om man tar till vara på 
erfarenheter från tidigare projekt kan man utveckla ett system som fungerar som 
en kunskapsbas med frågor vilka leder fram till eventuella risktillstånd. Resultaten 
av risktillstånden är själva risken som kan ske samt en allvarlighetsgrad för 
sannolikheten att den inträffar.  
 
Vidare anser Webb (2003) att de IS som finns kan delas in i fyra kategorier. Varje 
kategori går in på olika områden som varierar i både innehåll och funktionalitet. 
De kategorier Webb (2003) räknar upp är riskidentifikationsstöd, 
riskstatusövervakning, beslutsfattarstöd och simuleringsmodeller. Nedan följer en 
kortare beskrivning av varje kategori. 
 
Riskidentifikationsstöd riktar in sig på att hjälpa till i identifieringsprocessen av 
risker och att lägga till allvarlighetsgrader.  Webb (2003) menar att om man kan ta 
tillvara på erfarenheter från tidigare riskanalyser kan man få en bild av 
framkallande faktorer och förutsättningar som har gjort att risken har identifierats.  
Med dessa förhållanden i åtanke kan man generera en bild av vilka risker som kan 
ske i det aktuella projektet. Denna kategori kan ses som en del av 
kunskapsbaserade system för riskidentifiering och Webb tillägger att detta har 
implementerats i flera riskanalyssystem.    
 
Inom kategorin riskstatusövervakning övervakar man de identifierade riskerna. 
För varje risk finns information om allvarlighetsgrad, om man har åtgärdat risken 
samt sannolikhet och konsekvens för den aktuella risken. Denna kan fungera som 
en vanlig ordbehandlare eller databas system men det är vissa delar som Webb 
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(2003) menar borde finnas med i ett sådant system. Dessa rapporter skall kunna 
sorteras efter risk sammanfattningar, ordning av riskregistreringar, historia om 
varje risk sedan den blivit identifierad, grafiska sammanfattningar om risker i 
varje kategori och risk tendens analyser med information om riskens utveckling. 
 
Beslutsfattarstödsystem hjälper till vid beslutsfattningen när det finns flera 
alternativa sätt att hantera en risk. Om riskerna skall hanteras efter ekonomiska 
aspekter är det lätt att beräkna det billigaste alternativet men ofta handlar det om 
de varierande intressena från de parter som berörs av projektet. Den generella 
processen för beslutsfattarstödsystem inkluderar att identifiera fel, strukturera 
problemen, tillägga en subjektiv eller objektiv värdering av de möjliga utfall som 
finns och sedan identifiera det bästa valet av åtgärd för risken.  
 
Simuleringsmodeller innebär att kopiera vissa egenskaper i ett scenario för att 
beräkna eventuella händelseförlopp som kan ske under projektets gång. Man 
använder denna modell när man vill studera några få parametrar på slutresultatet 
eller beteende i ett system under ett specificerat tillstånd. Om beräkningarna 
endast sker matematiskt kan man använda sig av standard stapeldiagram för att 
presentera resultatet från en simulering och skulle alltså inte ens behöva ett 
riskanalyssystem. Den vanligaste metoden för simulering är Monte Carlo och 
under de senaste 15 åren har denna metod utvecklats. Metoden simulerar ett 
projekt flera gånger med olika tidslängder, resultatet ger en bild på hur 
spridningen av möjliga utfall ser ut.  
 
Webb (2003) poängterar att de gränser som dessa kategorier utgör kommer att 
suddas ut i allt större utsträckning. Detta eftersom utvecklarna av mjukvara för 
riskanalyser strävar mot att få ett omfattande system som innefattar de flesta 
kategorier. Han menar dock att alla kategorier inte kan kombineras för att det 
finns fundamentala skillnader mellan de olika typer av problem och olika 
angreppssätt som de olika programvarorna berör.   
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4 Emperi 
 
I detta kapitel presenteras det empiriska data vår studie av företagets 
informationssystem för riskanalys gett. Den information som presenteras är från 
tre respondenter med företagets riskanalysansvariga. Vi börjar kapitlet med en 
kort beskrivning av företaget och informationssystemet som används innan vi 
presenterar en intervjusammanfattning. (Två personer till kommer också att 
intervjuas) 
 
4.1 Företagsbeskrivning  
 
Det studerade företaget SSAB tunnplåt är idag det största dotterbolaget i SSAB-
koncernen och nordens största tillverkare av tunnplåt. Företaget har ca 4300 
anställda runtom i Sverige. Luleås del av bolaget har den metallurgiska 
produktionen med koksverk, masugn och stålverk med stränggjutning. Kolet till 
koksverket importeras från bl.a. Australien, USA och Kanada. Malmen kommer 
in med tåg från LKAB i Malmberget. I Luleå jobbar 1508 personer och 
produktionen sker året runt sedan 2001. SSAB levererar årligen ca två miljoner 
ton stålämnen till Borlänge för vidareförädling. Företaget har flera utländska 
dotterbolag världen över.  
 
SSAB är ett SEVESO företag, vilket betyder att de hanterar farliga kemikalier i 
sin verksamhet. För miljöfarliga verksamheter som detta har EU satt upp direktiv 
som ska följas angående riskhantering. Olyckor ska förebyggas och detta görs 
genom riskanalyser som identifierar och värderar risker för riskreducerande 
ändamål. SSAB:s syn på säkerhet består av konturenligt säkerhetsarbete för att 
förebygga och begränsa skador. De har en policy som heter ”vår syn på säkerhet”. 
Denna visar att de använder ett systematiskt sätt för att utföra en riskanalys.  
 
4.2 Presentation av SW.IRMA  
 
SSAB:s IS för riskanalyser påbörjades genom att en ny platschef anställdes och 
ville få reda på vilka risker som förekom inom verksamheten. SSAB hade på den 
tiden ingen direkt metod för att utföra en riskanalys utan varje enhet i företaget 
hade sin egen teknik för riskanalyser. Syftet med IS:et som skulle fram var att få 
ett systematiskt sätt att genomföra riskanalyser och få en gemensam bild av 
riskerna som fanns. Den första versionen av IS:et var hårdkodad och hette LRM, 
Luleå risk management. På ett seminarium med Näringslivets säkerhetsdelegation 
(NSD) visade SSAB sitt riskanalyssystem, LRM för deltagarna som tyckte att 
detta system kunde gälla inom fler verksamheter.   
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Figur 4.1 Process flöde i SW.IRMA 
Källa: SW.IRMA kompendium 
 
Det nya IS:et som utvecklades efter seminarium med NSD heter SW.IRMA, 
(Swedish integrated riskmanagement analysis system). IS:ets layout är uppbyggt 
med flödeshceman där hela SSAB:s verksamhet finns med. Inom varje 
processbild finns olika risker beskrivna. Efter att man skrivit in en beskrivning av 
risken analyseras den och en stapel med sannolikheter och konsekvenser visas. 
Man har möjlighet att sortera dessa staplar avseende risktyper, allvarlighetsgrad 
mm. Detta material används senare av ledningen som beslutsunderlag för vilka 
risker som ska åtgärdas.  
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Figur 4.2 Diagram i SW.IRMA 
Källa: SW.IRMA kompendium 
 
4.3 Risk & Hazard definitioner 
 
Riskbegreppet ser SSAB som sannolikheter och konsekvenser för att oönskade 
händelser ska inträffa. Hazard ville den säkerhetsansvarige definiera som olycka, 
han ville använda svenska ord när man pratade om begrepp inom 
riskanalysprocessen. Deras definition på olycka är en plötslig händelse som har 
skadlig inverkan på människor, miljö eller egendom. 
 
4.4 Sammanställning av intervjuer  
 
I detta kapitel har vi sammanställt resultatet av intervjuerna i våran studie. 
 
4.4.1 Respondent A 
På SSAB har vi fått förmånen att intervjua en säkerhetsansvarig som ansvarar för 
samordningen av riskförebyggande åtgärder för verksamheten. Hans 
arbetsuppgifter omfattar även bl. a. operativ säkerhet (bevakningssäkerhet) och 
brandskydd (insatsplaner). 
 
Respondenten är en av dem personer som utvecklat SSAB:s IS system för 
riskanalys. Detta system påbörjades genom att en ny platschef anställdes och ville 
få reda på vilka risker som förekom inom verksamheten. Vidare säger han att 
spridning av kunskap om riskhantering är viktig. Syftet med IS:et som skulle fram 
var att få ett systematiskt sätt att genomföra riskanalyser och få en samlad kontroll  
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av företagets risker, detta genom att alla risk scenarion samlades i ett system. 
Varje scenario som ritas upp har en ekonomisk kalkylering där trolig 
skadekostnad syns.  
 
De förväntningar som fanns med IS:et var att få en överblicksbild av riskerna i 
verksamheten samt att ledningen skulle få kunskap om riskerna som fanns. Detta 
skulle möjliggöra kontroll över alla risker och öka riskmedvetenheten i företaget. 
En jämförelse av sannolikhet och konsekvens mellan olika risk typer skulle 
möjliggöras och acceptabla nivåer för risker sätter högre chefer. Efter en 
riskanalys visar acceptansnivåerna som satts vad som ska reduceras först. Det 
finns vissa risker som av ekonomiska skäl inte åtgärdas, verksamheten tar därför 
medvetna risker. SSAB använder idag samma värderingar genom hela 
verksamheten och detta genom att de använder en checklista.  
 
SSAB hade förut ingen direkt metod för riskanalyser utan varje enhet ansvarade 
själv för utförandet. De första riskanalyserna som gjordes var i pappersform och 
bevarades i pärmar. Att ha sextio olika pärmar med dokumenterade risker var 
tidskrävande och resurskrävande samt att ingen riktigt hade koll på vad för risker 
som fanns i verksamheten. I det förra arbetssättet gjordes analyserna av 
avdelningscheferna och den om kunde formulera sig bäst fick pengar för 
riskreducering. Det var inte alltid de största och farligaste riskerna som åtgärdades 
och ingen ansvarade för risk dokumentering. SSAB hade ingen riskmedvetenhet 
som policy utan de anställde konsulter som utförde riskanalyser inför 
utvecklingen av IS:et. Efter implementeringen av SW.IRMA används bara 
konsulter vid fördjupningar av risk identifiering, tex. kemikalier (koksverk).  
 
I SW.IRMA används metoden what-if, i denna metod ställs frågor för att hitta 
olika faktorer eller situationer som kan leda till olyckor. IS:et kan inte hantera alla 
risker och när en risk inte kan hanteras anställs konsulter som kan använda andra 
metoder. Detta ger också en större trovärdighet när riskerna visas för 
myndigheterna. Luleå och Borlänge omfattas av samma system. Respondeneten 
ser både Luleå och Borlänge i IS:et, detta är för att han är högste ansvarig. 
Analysledaren i Luleå ser bara riskerna i för sin del av verksamhet detsamma 
gäller för analysledaren i Borlänge. 
 
Varje del av verksamheten har en risksamordnare som ansvarar för att risker i sin 
enhet identifieras. Enheter är koks (koksverk), råjärn (hyttan), råstål (LD ugn), 
ämnen (svalen), underhåll (el,kylvatten) och central teknik utveckling (IT). Under 
varje ansvarig samordnare finns en analysgrupp med experter som utför risk 
identifieringen. En samordnare har ingen förpliktelse att dela ut kunskap om 
risker inom sin enhet utan deras arbetsuppgifter är att identifiera risker och 
rapportera de största till säkerhetschefen. Analysledaren ansvarar för 
dokumenteringen av risker som sedan förs in av säkerhetschefen i IS:et. 
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Man genomförde inte riskanalyser före projekt innan SW.IRMA implementerades 
utan varje projektgrupp fick ansvara för genomförandet av riskanalyser. I nuläget 
genomförs en systematisk riskanalys var tredje år på hela verksamheten och före  
varje projekt. Innan projekten utförs används en checklista (HMS) hälsa, miljö, 
säkerhet för att hålla koll på att alla direktiv följs. 
 
De kostnadsbesparingar han kan se genom införandet av SW.IRMA är att 
försäkringspremierna sänkts. Den interna riskkunskapen har lett till att mindre 
olyckor skett och bättre planering vid eventuella skador utförs. Detta har bl. a. lett 
till mindre driftstopp, vilka kan bli mycket dyra. De har efter implementationen av 
SW.IRMA börjat investera mer i riskförebyggande åtgärder.  
 
En funktion som respondenten ansåg kunde utvecklas i riskanalys IS:et var en 
tillbudshantering. När ett fel händer utan att en olycka sker är det ett tillbud. IS:et 
kan i dagsläget bara hantera risker som kan uppstå. Respondenten ville kunna se i 
IS:et om tex. ett tillbud har förekommit i en maskin, detta ökar sannolikheten för 
att en risk kan inträffa och beslut som fattas angående riskreduktion underlättas.   
 
4.4.2 Respondent B 
Den här personen arbetar som analysledare. Hans arbetsuppgifter är att samla folk 
och utföra riskanalyser på plats ute i enheterna. Resultatet av analysen förs in och 
bearbetas i SW.IRMA. Analysledaren inspekterar även enheterna som 
riskidentifieringen utförs på. 
 
Innan SW.IRMA började användas menar respondenten att man sällan utförde 
analyser, åtminstone inte systematiskt. Efter att riskhanterings IS:et SW.IRMA 
implementeras har systematiska riskanalyser börjats göra. Vart 3e år görs en 
övergripande riskanalys på företaget samt vid varje projekt. Respondenten anser 
att SW.IRMA förenklar och förfinar riskhanteringen. Nu åtgärdas felen under 
arbetets gång då riskhanteringen är med från början i projekt. Detta ger en djupare 
och effektivare analys. I dagsläget hanterar SW.IRMA mest maskinskador och 
brandskador och utelämnar alltså personskador. Vidare menar respondenten att 
han med frågor på plats när han inspekterar enheter skapar ett sorts kritiskt 
tänkande. Detta kritiska tänkande skapar en medvetenhet om risker bland 
personalen.  
 
Respondenten anser att företagets rutiner angående riskhantering förbättrats tack 
vare IS:et. Riskhantering kostar i dagsläget mycket pengar men man förebygger 
mer risker än innan IS:et implementerats.  
 
De förväntningar som respondenten hade på IS:et var att det skulle bli lättare att 
hantera risker, snabbare att utföra analyser, ge ett proffsigare framförande vid 
presentation av risker för ledning och myndigheter. Respondenten anser även att 
man missar mindre detaljer med de övergripande diagrammen.  
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Respondenten tyckte det var svårt att navigera i SW.IRMA men han menar att det 
sker en ständig utveckling av IS:et därför kanske det blir lättare att navigera i 
framtiden.  
 
4.4.3 Respondent C 
Respondent C jobbar på SSAB i Borlänge och har som arbetsuppgifter att 
framförallt utföra riskanalyser på produktion och maskiner. Före ISet SW.IRMA 
utfördes riskanalyser när man tyckte att man behövde det samt när myndigheter 
krävde det, vid tex. Gasolanvändning. Säkerhetschefen var ansvarig för 
dokumentering av risker innan IS:et. 
 
Efter att SW.IRMA implementerats har man fått ett systematiskt och samlat 
risktänkande inom verksamheten. Genom sannolikhet och konsekvens ser man 
direkt hur allvarliga riskerna är. Dessa resultat visas i stapeldiagram vilket gör det 
lätt att prata om riskerna då alla kan se vilka som är värst. Det är ett bra 
hjälpmedel som är lätt att använda och ledningen får en bra överblick av riskerna. 
IS:et ger ett bra underlag för investeringar i riskförebyggande syfte då man inte 
får pengar om man inte kan visa att detta är bra för produktionen.  
 
Respondenten säger att ett stort problem innan SW.IRMA var att riskernas inte 
dokumenterades på ett ordentligt sätt och vissa risker kunde därför glömmas bort. 
Med SW.IRMA ville man också få en helhetsbild över riskerna.  
 
Det respondenten gör vid en riskanalys är att han går ut på den aktuella enheten 
och samlar ihop en grupp. Gruppen består av ungefär fyra personer som arbetar på 
enheten. Dessa kan vara elektriker, operatörer, reparatör, mekaniker, chefen och 
datatekniker. I gruppen pratar man med varandra om risker och detta sätt kallas 
för grovanalys. Man ställer frågor för att få fram risker som sedan skrivs ned, ett 
problem i taget diskuteras och analyseras. Riskerna skrivs oftast in i SW.IRMA på 
direkten med hjälp av en laptop och projektor på väggen. I en riskanalys tas yttre 
miljö och personskada upp men dokumenteras inte i IS:et. 
 
SW.IRMA har gett ett allmänt riskmedvetande och var tredje år utförs en 
övergripande riskanalys samt under varje projekt. SW.IRMA har lett till att man 
sparar in pengar på försäkringspremien. ”-SW.IRMA gör så att försäkringskassan 
känner sig lugna” säger respondenten. SW.IRMA har ökat antalet identifierade 
risker samt att riskerna ute i verksamheten minskas. Med SW.IRMA hittar man 
mer risker tack vare helhetsbilden och den ökade riskmedvetenheten som IS:et 
medfört. 
 
Respondentens förväntningar på SW.IRMA var att det skulle bli bättre ordning 
och en bättre överblick över risker i verksamheten. Funktion som respondenten 
tyckte skulle finnas i SW.IRMA var att kunna sätta in personskada och 
miljöskaderisker. I nuläget ger IS:et bara ekonomiska diagram. Som exempel gav 
respondenten räddningstjänstens värdering med en skala från ett till fem. 
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5 Analys och diskussion 
 
Vi presenterar i detta kapitel effekterna som systemet SW.IRMA har gett till 
resultat för verksamheten SSAB. Varje effekt presenteras med den tolkning som vi 
gjort av denna följt av en diskussion där vi undersöker effekten med koppling till 
teorin.  
 
5.1 Effekter på verksamheten efter implementering av SW.IRMA 
Syftet med denna uppsats var att identifiera och analysera vad för effekter ett 
system för riskanalyser har på riskhanteringsprocessen i en verksamhet. Vi valde 
att fokusera på IS:et SW.IRMA som används av SSAB i Luleå. Nedan följer 
analysen av dessa effekter som vi lyckats identifiera.  
 
5.1.1 Riskmedvetenhet 
Med riskmedvetenhet menar vi hur mycket kunskap och information som man 
besitter om riskerna och de möjliga konsekvenserna i verksamheten. 
Riskmedvetenheten ökar därför i takt med den ökade kunskapen man får om 
riskerna samtidigt som man minskar konsekvenserna om en eventuell risk skulle 
inträffa. 
 
Tack vare att SW.IRMA samlar riskerna och ger en överblick ökar det 
riskmedvetenheten. Beslutsfattarna som skall ta besluten om vilka risker som 
skall åtgärdas får genom IS:ets riskpresentations redskap bättre kunskap om de 
identifierade riskerna och vidare ett bättre beslutsunderlag. Tack vare den ökade 
riskmedvetenheten investerar man också mer pengar i riskförebyggande åtgärder. 
Grimvall et al (2003) menar att det är omöjligt att eliminera alla risker inom en 
verksamhet då allt i grund och botten handlar om ekonomisk vinst. Man måste 
alltså ta medvetna risker.  
 
Den ökade riskmedvetenheten gör också att man satsar pengar på att reducera 
”rätt” risker. Nu genomför SSAB en systematisk riskanalys var tredje år över hela 
verksamheten. Man genomför också riskanalyser inför varje projekt.  
 
5.1.2 Kvalité 
Med kvalité menar vi hur mycket och vilken relevant information som finns lagrat 
om de identifierade riskerna. Med denna information skall man sedan kunna 
värdera riskerna vilket gör att kvaliteten på informationen måste vara god. 
 
Kvaliteten blir högre när man genomför systematiska riskanalyser. Man fyller i 
variabler för varje riskscenario och sannolikheten beräknas utifrån dessa. Det gör 
att sannolikheten beräknas på samma sätt för varje scenario med avseende på 
variabler som matas in. Davidsson (2003) menar att riskanalyser har flera 
kvalitetsdimensioner som pålitlighet, kommunikationsförmåga, trovärdighet och 
tillgänglighet. Dessa är viktiga för att kvaliteten på beslutsunderlaget skall vara 
bra nog för att beslutsfattarna skall kunna lita på det.  
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När beslutsfattarna tar del av beslutsunderlaget är det presenterat på samma sätt 
för varje risk vilket vi anser höjer trovärdigheten och pålitligheten på 
beslutsunderlaget. Kommunikationsförmågan och tillgängligheten anser vi också 
håller hög klass då riskerna kan presenteras i riskdiagram med avseende på 
sannolikhet och konsekvenskostnader. Detta medför en bra överblick över dom 
identifierade och värderade riskerna.   
 
5.1.3 Bättre beslutsunderlag 
Beslutsunderlag är den lagrade informationen om en viss risk som sedan används 
för att besluta vad som skall åtgärdas för att eventuellt avlägsna den aktuella 
risken. 
 
Grimvall et al (2003) visar att riskvärderingen resulterar i ett underlag med 
material som ledningen använder för att bestämma vilka risker som ska reduceras. 
Detta material ligger till grund för de beslut som fattas om hur riskerna ska 
reduceras eller kontrolleras.   
 
Med SW.IRMA har ledningen fått ett bättre beslutsunderlag för investeringar av 
riskreducerande åtgärder. Innan SW.IRMA gjorde varje enhetschef riskanalyser 
med sina egna tolkningar och tillvägagångssätt, detta resulterade i olika 
värderingar och det var oftast inte den största risken som reducerades. De som 
förde fram sin tolkning på bästa sätt fick pengar för riskreducerande ändamål. 
SW.IRMA har lett till att tillvägagångssättet för riskanalyser blivit systematiska 
och nu används samma process för att utföra riskanalyser inom hela 
verksamheten. Nu får ledningen en helhetsbild på vilka risker som finns och kan 
genom detta få fram ett bättre beslutsunderlag för investeringar på 
riskreducerande åtgärder. Karling (2004) anser att detta beslutsunderlag gör det 
lättare att göra rätt prioriteringar och man kan göra investeringskalkyler, i vilka 
det är lättare att se kostnad och nytta av förbättringsåtgärder.  
 
5.1.4 Effektivitet 
Med effektivitet menar vi hur många risker man lyckas identifiera och värdera samt 
tidsaspekten med en riskanalys. 
 
”I en värld med ökad globalisering och konkurrenskraft ökar användningen av IS. I 
dagens affärsvärld har IS en kritisk inverkan på verksamhetens välfärd. Genom att 
använda IS hjälps organisationer att spara pengar och förbättra produktiviteten. IS 
måste planeras, organiseras och ledas rätt för framgång i en ständigt föränderlig 
marknad. Medan datorer blir billigare ökar kostnaderna att utveckla, implementera 
och underhålla verksamheters IS. (Jessup & Valacich, 1999)” 
 
Efter att IS:et implementerats har SSAB börjat identifiera fler risker. Detta eftersom 
att riskmedvetenheten ökat och man har börjat använda sig av ett systematiskt 
tillvägagångssätt vid riksanalyser. Nu genomförs riskanalyser snabbare än förut 
detta eftersom IS:et har fördefinierade riktpunkter vid genomförande av 
riskanalyser. Karling (2004) menar att man med riskanalysen kan man hitta källorna 
till produktionsstörningar och förhindra dessa. Det man förhindrar är bla.  
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produktionsstopp och olycksfall. Det han även poängterar är att systematiken och 
de metoder som används för riskanalys gör att man upptäcker dolda risker, detta 
genom att kolla på samma förhållanden på olika sätt och detta ökar chansen att hitta 
nya risker. 
 
En av fördelarna med ett system för riskanalys är att den är en automatiserad 
notifiktaion som reducerar informationen som administratörerna får för 
beslutsunderlag. Detta genom filtration, prioritering och klassifikation av 
inkommande förslag. Detta medför i sin tur ett mycket effektivt sätt att halvera 
tiden av insamling av information, detta eftersom irrelevant material filtreras bort 
och de stora problemen kan rättas till snabbare. (A. Al-Ayed et al. An automated 
framework for managing security) 
 
5.1.5 Elektronisk dokumentering 
Elektronisk dokumentering är då man sparar informationen digitalt i en databas 
istället för att lagra den i pappersform. 
 
Liao et al. (1998) rekommenderar ett transaktionsbaserat system för att utföra 
riskvärderingar. Dessa transaktioner kan sparas i databaser, det föreslagna IS:et 
använder sparade transaktioner för att utvärdera tillgängliga värden. Man lagrar 
alltså riskerna elektroniskt eller en s.k elektronisk dokumentering av riskerna. De 
anser även att ett sådant system möjliggör att IS:et kan svara på ”what if” frågor 
berörande risk värderingsprocessen.  Detta leder till att IS:et kan hjälpa 
riskanalytikern i riskvärderings processen. IS:et ökar även automationen i 
riskvärderingsprocessen. 
 
Organisationer tillhandahåller stora mängder dokument som tex kontrakt, PM, 
ritningar och annat. Dessa dokument är svåra och kostsamma att hantera men nu har 
organisationerna i allt större utsträckning börjat lagra dokumenten i databaser. Detta 
leder till kostnadsbesparingar, främst då organisationerna spenderar en stor mängd 
tid för dokumenthantering. (Kalakota & Winston, 1996) 
 
Genom SW.IRMA dokumenteras riskerna i en databas, detta ger en samlad syn av 
riskerna. Före IS:et var allt i pappersform och ingen riktig struktur fanns för att 
hålla reda på all information. Elektronisk dokumentering möjliggör en helhetssyn 
och överblicksbild på riskerna som finns inom verksamheten. Elektroniskt 
dokumenterat material är också mycket lättare att hantera än samma material i 
pappersform. 
 
5.1.6 Övriga effekter 
Den kvalité SW.IRMA medför ger en proffsigare och mer riskmedveten bild av 
verksamheten till myndigheter som kontrollerar att de arbetar efter ett risksynsätt 
som de olika föreskrifterna och reglerna som finns föreskriver. Detta sänker den 
försäkringspremie försäkringsbolagen ger ut till företag inom SEVESO branschen 
vilket ger betydande kostnadsbesparingar.  
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6 Avslutning och Slutsatser 
 
I det här kapitlet kommer vi att presentera de slutsatser vi drar utifrån analysen 
och teorin. Vi presenterar våra slutsatser i punktform för att göra det lätt att få en 
översiktlig bild av dessa. Efter slutsatserna följer förslag på fortsatt forskning 
inom ämnet. 
 
6.1 Slutsatser 
 
Risker finns överallt runtomkring oss och allt fler företag blir medvetna om risker 
som finns inom deras verksamhet. Den traditionella riskanalys processen får hjälp 
av IS som assisterar vid riskanalyserna och gör beräkningarna. I denna uppsats 
har vi undersökt vad ett system som assisterar med riskanalyser på ett företag, har 
fått för effekter på riskanalys processen inom verksamheten. 
 
            Riskmedvetenhet 

• Den ökade kunskap som riskanalys IS:et ger om riskerna leder till att dom 
anställda blir mer medvetna om risker som kan förekomma inom 
verksamheten och beslutsfattarna får en överblicksbild av riskerna i 
verksamheten. Detta leder till en ökad riskmedvetenhet. 
 
Kvalité 

• Med riskanalys IS:et arbetar man systematiskt med att identifiera och 
beräkna riskerna vilket gör att kvaliteten på riskanalyserna blir högre då 
alla risker beräknas på samma sätt. På det sätt man presenterar riskerna 
höjer man trovärdigheten, pålitligheten, kommunikationsförmåga och 
tillgänglighet vilket ger en ökad kvalitet på analysen. 

 
Bättre beslutsunderlag 

• Ledningen får från riskanalys IS:et ett bättre underlag från vilken man 
beslutar vad som skall åtgärdas. Beslutsunderlaget från IS:et ger ledningen 
en helhetsbild över de identifierade riskerna vilket medför att man kan 
satsa resurserna på att reducera rätt risker. 

 
            Effektivitet 

• Med riskanalys IS:et identifierar man fler risker och analysen går snabbare 
då man har fördefinierade riktpunkter i IS:et som man följer. Själva 
riskanalys processen har alltså blivit effektivare än när man gjorde den 
manuellt. 

 
            Elektronisk dokumentering 

• När riskerna dokumenteras elektroniskt blir arbetet att hålla reda på dom 
betydligt enklare än när dom sparas i pappersform. Att hantera all 
information om riskerna blir mycket enklare när allt är lagrat i en databas. 
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            Övriga effekter 

• Då försäkringsbolagen blivit medvetna om att företaget använder sig av ett 
riskanalys IS:et ger dom en betydligt bättre premie, vilket för en 
verksamhet som SSAB leder till stora kostnadsbesparingar. 
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6.2 Förslag till fortsatt forskning 
 
Efter att ha avslutat arbetet har vi upptäckt vissa frågeställningar som skulle vara 
intressanta att forska vidare om. Marknaden för riskanalys IS är i dagsläget en 
nisch marknad med få aktörer. Vi anser att riskanalys system verkar vara ett bra 
stöd i analysprocessen. Det vi inte har hittat något bevis för att det förekommer, är 
system som involverar identifieringsprocessen i en riskanalys. Det skulle vara 
intressant att forska om möjligheterna att implementera en funktion som stödjer 
identifieringsprocessen.  
 
Våran uppsats har fokuserat på ISet, SW.IRMA, men det skulle vara intressant att 
jämföra och forska om vilka olika IS som finns samt om det skulle gå att göra ett 
generellt  riskanalys IS som kan tillämpas i en stor mängd olika verksamhets 
områden.  
 
Vårat arbete har handlat om förändringen i processen för riskanalysen efter att 
SW.IRMA implementerats. Det skulle vara intressant att titta genom användarens 
synvinkel och se vad som förbättras eller försämras för denne med ett system som 
skall genomföra beräkningarna. 
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8 BILAGA A 
 

 
Intervju frågor Respondent A 
 
 
Bakgrund: 
 

• Berätta om ditt jobb och dina arbetsuppgifter. 
 
Riskanalys: 
 

• Vad är eran definition av en risk? 
 

• Använder ni begreppet Hazard? 
 

• Beskriv processen från att identifiera en risk till att värdera den före IS började 
användas. 

 
• Varför började ni använda er av ett IS för riskanalyser? 

 
• Beskriv riskanalys processen med hjälp av IS. 

 
• Har användandet av IS lett till någon förändring med hur många som jobbar med 

riskanalyserna? 
 

• Hur ofta genomförs en riskanalys? 
 

• Har IS lett till kostnadsbesparingar? 
 

• Har antalet identifierade risker ökat eller minskat efter införandet av IS? 
 

• Vad hade ni för förväntningar på systemet innan det började användas?  
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Intervju frågor uppföljning Respondent A  
 
 
 
Riskanalys: 
 

• Varje enhet gjorde sin egen analys förut. Vad är enheterna för något, hur är dom 
uppdelade? 

 
• Finns förpliktelser att dela ut kunskap om risker till alla i sin enhet (samordnaren)? 

 
• När blev SSAB ett SEVESO företag (bättre riskmedvetenhet)? 

 
• Har kostnader för riskanalyser (övergripande) blivit lägre/högre efter SWIRMA. Förut 

fick den som ”ropade högst” pengar 
 

• Vem ansvarade för dokumentering av risker före SWIRMA, Word och papper? 
 

• Finns det dokumenterat identifierade risker vid en tidpunkt före och en tidpunkt efter 
SWIRMA för att kunna se riskökning/minskning. 

 
• Gjorde man riskanalyser före varje projekt före SWIRMA också? 

 
• Använder ni någon metod för att identifiera var olyckor (hazarder) kan ske? 

 
• Vilka är RM personerna?  
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Intervju frågor Respondent B 
 
 
Bakgrund: 
 

• Berätta om ditt jobb och dina arbetsuppgifter. 
 
Riskanalys: 
 

• Beskriv processen från att identifiera en risk till att värdera den före SW.IRMA 
började användas. 

 
• Varför började ni använda er av SW.IRMA för riskanalysprocessen? 

 
• Beskriv hur riskanalysprocessen går till med hjälp av SW.IRMA. 

 
• Har användandet av SW.IRMA lett till någon förändring med hur många som jobbar 

med riskanalyserna? 
 

• Hur ofta genomförs en riskanalys? 
 

• Har SW.IRMA lett till kostnadsbesparingar? 
 

• Har antalet identifierade risker ökat eller minskat efter införandet av SW.IRMA? 
 

• Vad hade ni för förväntningar på systemet innan det började användas?  
 

• Vem ansvarade för dokumentering av risker före SW.IRMA, Word och papper? 
 

• Är det någon funktion som du saknar i SW.IRMA? 
 

• Kan SW.IRMA hantera alla sorters risker, som tex. kemiska och säkerhets?  
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Intervju frågor Respondent C 
 
 
Bakgrund: 
 

• Berätta kortfattat om ditt jobb och dina arbetsuppgifter. 
 
Riskanalys: 
 

• Beskriv processen från att identifiera en risk till att värdera den före SW.IRMA 
började användas. 

 
• Hur såg riskhanteringsprocessen ut före SW.IRMA? 

 
• Varför började ni använda er av SW.IRMA för riskanalysprocessen? 

 
• Beskriv hur riskanalysprocessen går till med hjälp av SW.IRMA. 

 
• Har användandet av SW.IRMA lett till någon förändring med hur många som jobbar 

med riskanalyserna? 
 

• Hur ofta genomförs en riskanalys? 
 

• Har SW.IRMA lett till kostnadsbesparingar? 
 

• Har antalet identifierade risker ökat eller minskat efter införandet av SW.IRMA? 
 

• Vad hade ni för förväntningar på systemet innan det började användas?  
 

• Är det någon funktion som du saknar i SW.IRMA? 
 

• Kan SW.IRMA hantera alla sorters risker, som tex. kemiska och säkerhets?  
 

 
 
 
 
 
 




