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Sammanfattning  
 
Det har skett en omfattande utveckling av teorier, metoder och verktyg för 
riskanalys. Trots att det finns ett flertal tillgängliga metoder är det näst intill omöjligt 
att hitta en metod som ger möjligheten att finna alla risker. Den metod ett företag 
väljer måste ändå uppfylla vissa egenskaper för att vara så uttömmande att en 
önskad säkerhetsnivå kan uppnås. Vilka är då de primära egenskaper en 
riskanalysmetod bör uppfylla för att kunna identifiera så många risker som möjligt?  
 
I denna uppsats avser vi att skapa en rangordning av egenskaper en riskanalysmetod 
bör uppfylla för att identifiera så många risker som möjligt. De egenskaper som 
främst medför att riskanalysen blir uttömmande bedöms vara primära. Egenskaper 
som inte i lika stor utsträckning påverkar hur uttömmande metoden är har bedömts 
vara sekundära. Rangordningen kan ses som ett stöd och en utgångspunkt för en 
verksamhet i sitt val av riskanalysmetod. 
 
Vår undersökning är baserad på en hermeneutisk forskningsinriktning och en 
kvalitativ forskningsansats. Undersökningen är utförd på ett företag, verksamt inom 
gruvindustrin. De slutsatser vi kan härleda ur vår undersökning är att det finns 
primära och sekundära egenskaper en metod bör uppfylla. De primära egenskaperna 
är bland annat att metoden bör vara systematisk, kunna anpassas till verksamheten 
och ha ett varierande fokus. Några av de sekundära egenskaperna är att metoden bör 
ha definierade riktlinjer för värdering av risker och stödja användning av verktyg.  
 

 



 

 

Abstract 
 
There has been an extensive development of theories, methods, and tools for risk 
analysis. Even though there are several available methods, it is almost impossible to 
find one method that gives the possibility to identify all risks. The method still has to 
fulfill certain properties to be exhaustive so that a wished level of security is 
attained. What are the primary properties that a method should have to be exhaustive 
and identify as many risks as possible?  
 
In this paper we are going to create an order of precedence of the properties that a 
method for risk analysis has to fulfill in order to identify as many risks as possible. 
The properties that foremost contribute to the method being exhaustive are marked 
as primary properties. Properties that do not contribute in the same extent are 
marked as secondary. The order of precedence is a support and starting point in 
choosing a method of risk analysis.  
 
The research is based on hermeneutic and qualitative research approach. The study 
is implemented in a high-tech ore processing company. From the analysis and 
discussion we came to the conclusions that there are primary and secondary 
properties. The primary properties are, for example, the method should be 
systematic, adjustable, and permit variable focus. A few of the secondary properties 
are that the method should have guidelines for assessment of risks, and support the 
use of tools.  
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1 Inledning 
 
Mänsklig verksamhet är förknippad med risker i olika former. Genom vår historia 
har hantering och kontroll av risker byggt på generationers samlade erfarenheter. 
Industrialiseringen ledde till en ny situation då ny teknik infördes och människan 
började arbeta i grupp i gruvor och fabriker. Dagens snabba tekniska utveckling 
medför också olika risker som vi vill kunna undvika och kontrollera. En oväntad 
avvikelse från den normala driften kan innebära att personal utsätts för fara, att 
miljön skadas eller att ett avbrott i produktionen inträffar, enligt Grimvall, Jacobsson 
& Thedéen (1998).  
 
Vidare menar Grimvall, Jacobsson & Thedéen (1998) att risker kan minskas genom 
en väl utvecklad riskhantering bestående av samlade metoder och rutiner. Kraven på 
att företagen ska ha en väl fungerande riskhantering ökar från myndigheter, kunder 
och leverantörer. Det är därför viktigt att de som ansvarar för säkerhet, hälsa och 
miljö är uppdaterade i frågor om såväl moderna metoder och tekniker för 
riskhantering som lagstiftning. Riskhantering innehåller följande delområden: 
riskidentifiering, riskuppskattning, riskvärdering samt åtgärder och uppföljning, där 
riskidentifiering och riskuppskattning utgör begreppet riskanalys. Enligt Haimes 
(1998) kan riskanalys utföras genom att besvara följande frågor: Vad kan gå fel? 
Vad är sannolikheten att det kan gå fel? Vilka blir konsekvenserna? Med dessa 
frågor kan risker identifieras, mätas, kvantifieras och utvärderas.  
 
Haimes påpekar vidare att det har skett en omfattande utveckling av teorier, metoder 
och verktyg för riskanalys. Vad gäller möjligheten att med en riskanalys identifiera 
alla risker, går teorierna isär. Ciechanowicz (1997) anser att det är möjligt att 
identifiera alla risker, medan Östberg (1993), James (1996) samt Roland & Moriarty 
(1990) hävdar motsatsen genom att påstå att möjligheten att förutsäga vad som kan 
komma att hända är ofullständig. Vi ger de sistnämnda författarna medhåll och anser 
att det är omöjligt att veta om alla risker har identifierats. Givetvis är målet med 
riskanalysen att alla risker ska hittas, men det är en mycket svår uppgift. De risker 
som inte identifierats kommer att upptäckas först då olyckan sker. Den metod ett 
företag väljer att använda måste ändå uppfylla vissa egenskaper för att den ska 
identifiera så många risker som möjligt. 
 
Syftet med denna uppsats blir därför att identifiera och rangordna egenskaper som en 
riskanalys bör uppfylla för att det ska vara möjligt att identifiera så många risker 
som möjligt.  
 
I vår uppsats har vi genomfört en undersökning där vi har studerat följande 
forskningsområden: 
 

 Vilka egenskaper för riskanalysmetod behandlas i teorin?  

 Vilka egenskaper för riskanalysmetod behandlas i praktiken?  
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Vi har gjort en jämförelse mellan de egenskaper vi har funnit i våra 
forskningsområden, det vill säga att vi har jämfört de egenskaper vi har funnit i 
teorin med de vi har funnit i en verksamhet i praktiken. Vi har därefter 
sammanbundit forskningsområdena, genom att komplettera de egenskaper vi har 
funnit i teorin med de egenskaper vi har funnit i den studerade verksamheten. 
Därefter har vi skapat en rangordning av egenskaperna, för att lyfta fram de 
egenskaper som är speciellt viktiga för identifiering av risker, så att riskanalysen blir 
så uttömmande som möjligt. 
 
För att finna egenskaper i praktiken har vi genomfört en studie baserad på ett 
företag, verksamt inom gruvindustrin i Europa. Vi valde detta företag på grund av att 
dess verksamhet är fylld med risker i olika former. Riskanalys är därmed en viktig 
process i hanteringen av oönskade händelser.   
 
I vår studie fokuserar vi på kvalitativa riskanalyser. Vi anser att ett kvalitativt 
tillvägagångssätt placerar risker i ett kontext, vilket leder till en ökad förståelse för 
riskens sammanhang och konsekvenser samt vilka åtgärder som krävs för att 
eliminera risken.  
 
Dispositionen av uppsatsen ser ut på följande sätt. Kapitel 2 inleds med en 
beskrivning av den metod och forskningsinriktning vi har valt vid genomförandet 
av denna uppsats. Därefter reflekterar vi över vårt tillvägagångssätt och resultat i en 
diskussion om metod, överensstämmelse och pålitlighet. I kapitel 3 redogör vi för 
riskhantering och riskanalys. Vi för även en diskussion kring egenskaper för god 
riskanalys. I nästa kapitel redovisas den empiriska sammanställningen av vår studie. 
I kapitel 5 analyserar och diskuterar vi resultatet av vår empiriska studie 
tillsammans med den teori vi har presenterat. I kapitlet framkommer det vilka 
egenskaper som bör tillgodoses för att få en så uttömmande riskanalys som möjligt. 
I uppsatsens sista kapitel presenteras de slutsatser vi har kommit fram till, våra 
reflektioner och förslag på fortsatt forskning.  
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2 Metod 
 
Enligt Widerberg (2002) är en metod inget som är givet i förväg och som bara kan 
användas. Det är istället en utgångspunkt som måste bearbetas för att passa den 
enskilda undersökningen. I detta kapitel kommer vi att beskriva vår metod, det vill 
säga hur vi har gått tillväga när vi har genomfört vår undersökning samt motivera 
och klargöra de val vi har gjort under arbetets gång. Kapitlet utgör ett underlag för 
läsaren att bilda sig en egen uppfattning om vår metod och utefter den bedöma 
undersökningen. 
 

2.1 Forskningsinriktning och forskningsansats 
I vår uppsats har vi valt en hermeneutisk forskningsinriktning. Enligt Starrin & 
Svensson (1994) betyder hermeneutik att tolka eller klargöra något. Några 
grundläggande förutsättningar för hermeneutik är att förståelse för något alltid sker i 
ett sammanhang och att i varje tolkning eller förståelse är delarna beroende av 
helheten och vice versa. Samspelet mellan delarna och helheten kallas den 
hermeneutiska cirkeln. Widerberg (2002) menar att hermeneutik baserar sig på vissa 
grundläggande antaganden eller förutsättningar, vilka utgör grunden i analysen. Vid 
hermeneutiska analyser måste forskaren klargöra vilken förförståelse och vilka 
förväntningar som har funnits med i forskningsprocessen. En mer noggrann och 
utförlig förklaring av forskarens grundantaganden leder till att momenten i 
tolkningsprocessen blir tydligare. Kunskapen blir mer nyanserad och lättare att 
värdera och därmed också mer tillförlitlig.  
 
Ett av våra grundläggande antaganden är att det inte är möjligt att med en riskanalys 
identifiera alla risker. Olika riskanalyser har varierande komplexitetsgrad beroende 
på syfte, avgränsningar och analysområde. Är riskanalysen komplex tror vi att 
möjligheten att hitta flertalet risker minskar, medan den i en mindre komplex 
riskanalys ökar.  
 
I denna uppsats har vi valt att ha en kvalitativ forskningsansats. Enligt Lundahl & 
Skärvad (1999) ligger hermeneutiken till grund för den kvalitativa metodteorin. 
Kvalitativa undersökningar avser studier som syftar till att skapa resultat och 
slutsatser med hjälp av kvalitativ analys och i huvudsak kvalitativ data. Syftet med 
kvalitativa undersökningar är att beskriva och analysera något fenomen genom att 
skapa förståelse för fenomenet och dess sammanhang. Widerberg (2002) utvecklar 
detta ytterligare genom att säga att kvalitativ forskning syftar till att klargöra ett 
fenomens karaktär eller egenskaper. Med den kvalitativa ansatsen skapar vi 
förståelse för riskanalys och dess sammanhang, vilket i sin tur skapar en förståelse 
för de egenskaper en riskanalysmetod bör ha.  
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2.2 Metodprocess 
En metodprocess är något vi anser kan påvisa hur en uppsats har vuxit fram på ett 
mer personligt beskrivande sätt än vad enbart en metodbeskrivning kan göra. Med 
vår metodprocess påvisar vi för läsaren hur vår process har gått till.  
 
Idén till denna uppsats föddes genom våra tankegångar kring olika risker en 
organisation eller verksamhet kan utsättas för. Vi hade tidigare studerat 
riskhantering och även påbörjat att titta på olika tillgängliga riskanalysmetoder. Då 
insåg vi hur viktigt det är att beakta risker, för att inte utsättas för obehagliga 
överraskningar. Vi påbörjade arbetet med att reflektera över vilka olika aspekter som 
finns inom riskhantering. Vi funderade inom vilka organisationer och verksamheter 
riskhantering tillämpas och där riskanalys anses vara en viktig del. Det visade sig att 
vi skulle få flera tänkbara studieobjekt att välja mellan i vår studie, men vi valde 
bara en verksamhet, för att där kunna genomföra en djupare studie.  
 
Aktiviteter bestående av diskussioner och sökande efter information avlöste 
varandra och så småningom stod vårt val av studieobjekt klart. Fortsättningsvis 
beslutade vi hur vi skulle gå tillväga genom att välja mellan olika 
forskningsinriktningar, forskningsansatser och metoder. När en stor del av metoden 
var genomarbetad började teorikapitlet att ta form. Vårt mål var att skapa ett 
teorikapitel som skulle hjälpa läsaren att skapa sig en grundförståelse för 
uppsatsämnet och en förståelse för våra tankegångar i diskussioner, analys och till 
sist våra slutsatser.  
 
Därefter genomförde vi våra intervjuer med stöd av den teoretiska referensram vi 
skapat oss.  Intervjuerna gav oss intressant data som vi bearbetade i flera omgångar. 
Genom att bearbeta data flera gånger utvecklades våra tankegångar successivt. När 
det empiriska materialet var sammanställt, tog analys och diskussion vid. Under 
detta steg i arbetsprocessen krävdes förmåga att se samband mellan teori och empiri. 
Det var då uppsatsen fick sin slutgiltiga utformning och vi närmade oss slutsatserna. 
Svårigheterna i slutet av uppsatsen bestod i att på ett överskådligt och tydligt sätt 
förmedla våra tankar kring vad vi upptäckt i vår studie. Det fanns gott om tankar och 
idéer inom oss, men hur skulle vi kunna få läsaren att förstå oss? Efter många väl 
valda ord och formuleringar var resultatet av vår studie nedskriven. Vad som 
återstod för oss att göra var korrekturläsning. Vi upptäckte att korrekturläsning är en 
del av processen som kan pågå dagarna i ända, men vi kom till en gräns då vi var 
nöjda med vad vi hade åstadkommit. Detta är vår uppsats. 
 

2.3 Litteraturstudier  
Vår litteraturstudie har genomförts med olika typer av källor. Den litteratur vi har 
funnit aktuell för uppsatsen har vi sökt på Luleå universitetsbibliotek, Internet samt i 
vetenskapliga artiklar. De databaser vi har använt för att söka information är Kluwer 
och Wiley. Följande ord användes vid sökning av litteratur: riskhantering, 
riskanalys, hazardanalys, problem och fallgropar kombinerat med de tre föregående 
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orden. Vi har även sökt på orden risk, hazard, risk assessment, risk identification, 
risk management, risk analysis, hazard analysis och systemteori.  
 
För att skapa en god bakgrundsbild om ämnesområdet i uppsatsen har vi valt att 
använda oss av litteratur som behandlar riskhantering och riskanalys. Vi har även 
nyttjat litteratur som tar upp riskhantering och riskanalys inom olika typer av 
verksamheter. Den litteratur vi har använt skapar även en bild av metoder för 
hantering och analys av risker samt vilka krav dessa metoder bör uppfylla.  
 

2.4 Datainsamling 
Här får läsaren ta del av hur vi har samlat in data med hjälp empiriska studier. 
Läsaren får även ta del av hur vi har resonerat i våra urval av studieobjekt och 
intervjurespondenter.  

2.4.1 Val av studieobjekt och intervjurespondenter  
Vårt mål var att hitta ett studieobjekt där risker beaktas med hjälp av riskanalyser. Vi 
ville även att organisationen skulle vara verksam i en bransch där risker i olika 
former är en del av den dagliga driften. Vi kom i kontakt med ett företag, verksamt 
inom gruvindustrin. Företaget uppfyllde våra krav genom att riskanalys tillämpas 
inom många av de olika verksamheter företaget består av och att företaget dagligen 
utsätts för en mängd olika risker. Vi betraktar det studerade företaget som ett system, 
bestående av flera delsystem och olika komponenter. Fungerar inte något delsystem 
eller någon komponent påverkar det helheten. Riskanalys genomförs på dessa 
komponenter och delsystem för att säkra verksamhetens olika funktioner.  
 
Inför valet av intervjurespondenter bestämde vi oss för att vi ville ha mångsidig 
respons på de frågor som vi skulle ställa. Vid urvalet tog vi hjälp av en anställd på 
företaget som är insatt i företagets riskanalysarbete. Den anställde gav förslag på 
lämpliga intervjurespondenter och vi valde ut personer med olika titel och bakgrund. 
Vi intervjuade sammanlagt sex personer som kom att representera en heterogen 
grupp med olika bakgrund och yrkesroller. Tre av de intervjuade var 
kvalitetsutvecklare med olika bakgrund och tid inom företaget. Bland de intervjuade 
fanns det även en civilingenjör som innehar rollen som utvecklingsingenjör och en 
brandingenjör. 
 
Den intervjuade personalen hade två olika roller i riskanalysen; tre handledare samt 
tre beställare. Handledarna skulle ge oss en bild av de egenskaper som är viktiga vid 
själva genomförandet av riskanalysen, medan beställaren skulle ge oss egenskaper 
som kan vara knutna till för- och efterarbetet med riskanalysen. Vi tror att detta 
medförde att vi fick ett rikare material med flera perspektiv att arbeta med, än om vi 
enbart intervjuat personal med samma bakgrund, titel och roll i riskanalysen.  

2.4.2 Intervjumetod  
Starrin & Svensson (1994) påpekar att det är viktigt att få ett rikt material för att 
belysa frågeställningen vid hermeneutiska undersökningar. Materialet kan samlas in 
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på många olika sätt, bland annat genom att observera, delta i aktiviteter, genomföra 
intervjuer och studera miljöer. För att vi skulle få ett rikt material valde vi att 
genomföra intervjuer. Syftet med intervjuerna var att få en verklighetsbild av hur 
riskanalyser går till och hur de uppfattas av de som genomför dem samt vilka 
egenskaper som anses vara viktiga.  
 
Vi valde att genomföra fria intervjuer. Enligt Lundahl & Skärvad (1999) har den fria 
intervjun en bred inriktning och den är mindre fokuserad. Intervjuns syfte är att 
locka fram respondentens värderingar av situationen, åsikter, attityder och 
föreställningar likväl som ren fakta. De två författarna påpekar även att fria 
intervjuer är vanliga i samband med kvalitativa undersökningar. Genom att vi 
utförde fria intervjuer kunde vi fånga respondentens åsikter och föreställningar om 
de metoder som används för riskanalys och de egenskaper metoderna bör uppfylla.  
 
Intervjuerna var strukturerade så att respondenterna fick besvara några i förväg 
utformade frågor. Under utförandet av intervjuerna kompletterades dessa frågor med 
spontana uppföljningsfrågor. Dessa frågor blev olika beroende på den respons vi fick 
vid de olika intervjutillfällena. Detta sätt att arbeta vid intervjuer finner vi stöd hos 
Lundahl & Skärvad (1999) när de talar om semistandardiserade intervjuer. I deras 
semistandardiserade intervjuer ställs i förhand bestämda frågor till respondenterna 
och därefter ställs uppföljningsfrågor. Frågorna vi ställde grundades på den teori vi 
läst om riskhantering, riskanalys, hazardanalys samt egenskaper för god riskanalys.  
 
Vid intervjuerna var vi båda två närvarande för att personligen ställa våra frågor. 
Detta för att vi skulle kunna förklara frågorna ytterligare om oklarhet skulle råda och 
att vi skulle kunna komplettera varandra när vi ställde uppföljningsfrågor. Detta 
innebar att vi var två lyssnare som tog del av de svar respondenten gav, vilket 
minskade risken att vi skulle missa något av intresse som sades. Enligt Svenning 
(1997) får vi, genom att utföra en personlig intervju, en god referens till svaren. Den 
personliga intervjun gav oss möjligheten att anpassa våra följdfrågor direkt till 
respondenten.  
 
Den negativa aspekten med att vi personligen ställde frågor till en respondent var att 
vi kunde påverka svaren med vår närvaro. Detta kallar Svenning (1997) för en 
intervjuareffekt.  För att motverka intervjuareffekten påbörjades varje intervju med 
en presentation av oss och en förklaring av syftet med intervjuerna och uppsatsen. Vi 
anser att en kort introduktion vid varje intervju är en viktig del i att skapa en 
avslappnad atmosfär och en förståelse hos den intervjuade. Genom detta hoppas vi 
att vi har utvecklat ett förtroende hos den intervjuade och att vi fick ta del av ärlig 
och meningsfull information.  
 
Vi fick möjlighet att spela in enbart en intervju på grund av att de resterande 
respondenterna önskade att avstå från att bli inspelade. Vi antecknade båda två vid 
intervjuerna och det föll sig naturlig att när en av oss ställde en fråga antecknade den 
andre svaret. Intervjuerna varade mellan trettio till nittio minuter. Efter det att 
intervjuerna genomförts bearbetades resultatet till en mer följsam och läsvänlig 
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sammanställning. Vid ett senare tillfälle kompletterade vi vår studie med en intervju 
via e-post till ytterligare en respondent inom företaget. Denna respondent befann sig 
på annan ort och vi hade inte möjlighet att göra ett besök.  

2.4.3 Formella dokument  
Våra intervjuer kompletterades med dokument som beskriver riskanalys på 
företaget. Vi valde att ta del av formella dokument från företaget för att få en bredare 
bild av företagets riskanalysmetod. Dokumenten gav oss en grundlig beskrivning av 
hur riskanalyser genomförs på företaget. Bland annat beskrevs de olika faserna i 
riskanalysen och ansvarsfördelningen mellan rollerna ingående. Genom dokumenten 
fick vi även ta del av en tidigare utförd riskanalys för att se hur den har tillämpats. 
 

2.5 Sammanställning och analys 
Materialet från intervjuerna sammanställdes och den inspelade intervjun 
transkriberades för att kunna bearbetas. Vi presenterar resultatet från besöket på 
företaget utifrån två typer av källor. De två källorna är formella dokument om 
företagets riskanalys samt intervjuer med beställare och handledare. Vi anser att det 
kan vara av intresse att visa från vilken av källorna informationen kommer eftersom 
vi antar att källorna påvisar egenskaperna ur olika perspektiv.  
 
Enligt Svenning (1997) är ”sortera” ett av nyckelorden i en analys. Det empiriska 
materialet kan analyseras genom successiv approximation. Denna analysmetod utgår 
från tre kodningssteg; öppen kodning, axiell kodning och selektiv kodning. I den 
öppna kodningen läser forskaren igenom materialet en första gång i sökandet efter 
ansatser eller mönster. I det andra steget, axiell kodning, går forskaren djupare in i 
materialet genom att finna länkar mellan begreppen. I det sista kodningssteget letar 
forskaren selektivt efter information i materialet som stödjer eller illustrerar de 
ansatser och mönster som tidigare funnits.  
 
Vi har anpassat Svennings analysmetod till vår undersökning. I det första 
kodningssteget läser vi igenom materialet för att söka efter egenskaper som en 
metod för riskanalys bör ha. I det andra steget försöker vi se samband mellan 
egenskaperna för att kunna gruppera dem. Grupperingen är nödvändig för att få ett 
överblickbart och hanterbart material att arbeta vidare med. Grupperingen tydliggör 
också relationen mellan de olika egenskaperna. Analysen avslutas med att vi berikar 
grupperingarna och egenskaperna med detaljer.  
 

2.6 Metoddiskussion 
Ett alternativ i vår undersökning hade varit att studera flera organisationer. Vi valde 
dock enbart ett studieobjekt för att där kunna göra fler intervjuer och därmed få en 
djupare förståelse av den riskanalysmetod företaget arbetade med samt de 
egenskaper de ansåg att en metod skulle uppfylla.  
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En av intervjuerna genomfördes via e-post, på grund av att respondenten befann sig 
på en annan ort och att det inte var möjligt för oss att göra ett besök där. Vi hade 
dock träffat respondenten vid ett tidigare tillfälle, då vi presenterade oss och vår 
undersökning. Detta tror vi kan ha medfört att vi ändå fick ärliga och personliga svar 
på våra frågor. Det fanns dock inget utrymme för spontanitet, vilket ledde till att vi 
inte fick någon möjlighet att ställa direkta följdfrågor. Följdfrågor kunde vi istället 
ställa via e-post om det blev aktuellt. Denna intervju som genomfördes via e-post 
hade kunnat genomföras via telefon istället. Vi ansåg dock att det var enklare att 
genomföra den via e-post, eftersom respondenten är en väldigt upptagen person och 
lättare kunde besvara frågor när det fanns tid över.  
 

2.7 Överensstämmelse 
Begreppet överensstämmelse betyder, enligt Patel & Tebelius (1987), en 
undersöknings rimlighet i insamlad information samt bearbetning och analys av 
denna information. Det som diskuteras är överensstämmelsen mellan vad forskaren 
utgick från, vad forskaren sökte och slutligen fick.  
 
I vår undersökning, anser vi att vi har fått det resultat som motsvarar det vi avsåg att 
undersöka. Vi utgick från att identifiera egenskaper och skapa en rangordning 
mellan dem, vilket resultatet av vår undersökning påvisar att vi utfört.  
 
Rimligheten i vår undersökning stärks genom att våra diskussioner baseras på 
tolkningar utifrån flera källor. Vi har även skapat jämförelser mellan vår 
förförståelse och det insamlade materialet, vilket Patel & Tebelius (1987) anser 
stärka rimligheten.  
 

2.8 Trovärdighet 
Enligt Patel & Tebelius (1987) kan en undersöknings trovärdighet påverkas av hur 
datainsamlingen utförs. Datainsamlingen kan försvåras av, till exempel en störande 
miljö vid intervjuer eller svårtolkade frågor i en enkät. Även den information som 
forskaren samlar in måste vara trovärdig. Den trovärdigheten kan bedömas genom 
trovärdigheten i insamlings- och tolkningsprocessen av materialet.  
 
Vi intervjuade personer som var väl insatta i riskanalysarbetet och därför anser vi att 
vi har fått trovärdig och pålitlig information i vår undersökning. Varje intervju 
inleddes med en presentation av oss och syftet med intervjun. Detta bidrog till att vi 
fick personliga intervjuer och att respondenterna motiverades att ge oss ärliga svar. 
Vid några av intervjuerna med beställarna, deltog även en av de handledare vi 
tidigare intervjuat. Handledarens närvaro kan bland annat ha hämmat oss i att ställa 
våra frågor, men detta motverkades genom att vi hade förberett en intervjuguide. Vi 
anser också att handledarens närvaro tillförde positiva effekter, eftersom 
handledaren ställde frågor som vi inte tänkt på tidigare. Vid en annan intervju var 
även annan personal närvarande. Vi upplevde inte att denna person var störande i 
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intervjun, utan kunde istället ge oss information ur andra perspektiv än våra egna 
och respondentens.  
 
Vi fick enbart möjlighet att spela in en intervju, vilket kan ha medfört att vi gick 
miste om information. Dock kan den eventuella förlusten av information ha 
motverkats av att vi båda två antecknade och därmed kunde vi komplettera varandra 
utan att gå miste om något.  
 
Intervjuerna genomfördes på respondenternas egna kontor, vilket medförde att 
respondenterna kände sig bekväma i intervjusituationen. Under intervjuerna 
upplevdes inga störande faktorer så som ringade telefoner eller påhälsande kollegor. 
Att respondenterna kände sig bekväma och att vi inte upplevde några störande 
faktorer tror vi motverkar den tidigare nämnda intervjuareffekten.  
 
Patel & Tebelius (1987) anser att forskarens tolkningar inte bör grundas på 
förutfattade meningar för att en undersökning ska vara pålitlig. Tolkningarna bör 
inte heller grundas på lättillgängliga slutsatser. Vi anser dock att den hermeneutiska 
forskningsinriktning vi har valt att följa, bygger på tolkningar baserade på 
grundläggande antaganden. Detta motsäger det Patel & Tebelius menar med att 
förutfattade meningar inte bör finnas i undersökningen. I uppsatsen uppnår vi 
pålitlighet genom att vi inte härleder lättillgängliga slutsatser. I och med att våra 
grundläggande antaganden och vår förförståelse vävs in i det material vi har, härleds 
slutsatserna ur ett bearbetat material. Eftersom vi var två forskare har det ibland 
inneburit två olika tolkningar av materialet, vilket har lett till att materialet och 
tolkningarna är genomtänkta och diskuterade.  
 
För att läsaren ska kunna bedöma trovärdigheten i vår insamling och tolkning av 
informationen, har vi förklarat våra grundantaganden och vår förförståelse. Vi har 
även förklarat och motiverat våra val och tolkningar för att läsaren ska kunna förstå 
våra tankegångar. Även författaren Widerberg (2002) anser att en undersöknings 
pålitlighet kan tydliggöras genom att forskaren reflekterar över sina val och 
tolkningar. Genom att motivera och redogöra för arbetsprocessen, får läsaren 
möjlighet att värdera undersökningen. 
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3 Teori 
 
I detta kapitel får läsaren ta del av den teori vi har använt oss av i vår studie. 
Inledningsvis introduceras grundläggande definitioner för att ge en förförståelse 
inför läsningen av kapitlet. Därefter presenteras en grundläggande modell för 
riskhantering för att tydliggöra riskanalysens sammanhang. Sedan presenterar vi 
teori om riskanalys och vilka egenskaper en riskanalysmetod bör uppfylla enligt 
teorin. Avslutningsvis förs en diskussion kring teorin.  
 

3.1 Grundläggande definitioner 
Nedan följer ett antal definitioner på begrepp som används i samband med denna 
uppsats. Vi har valt att tydliggöra dem för att underlätta läsarens förståelse.   
 
System 
Med ett system menar Gustafsson, Lanshammar & Sandblad (1982) en mängd 
komponenter som är förenade till en helhet. Dessa komponenter har yttre egenskaper 
genom vilka de påverkar varandra. Tillsammans bildar de en helhet vars egenskaper 
vanligtvis inte återfinns hos komponenterna utan bara kan förstås utifrån den 
struktur som komponenterna bildar.  
 
Systemsäkerhet 
Enligt Storey (1996) är säkerhet en systemegenskap i den betydelsen att systemet 
inte utsätter människan eller miljön för fara. Roland & Moriarty (1990) menar att 
systemsäkerhet innebär att händelser som har potential att göra skada söks. När 
dessa händelser har hittats är det viktigt att i detalj analysera deras orsaker. Även om 
målet med systemsäkerhet är att eliminera händelsen, händer det sällan att ett system 
designas så att en olycka inte kan inträffa. Arbetet med att uppnå systemsäkerhet ska 
vara en planerad, disciplinerad och systematiskt organiserad process som görs innan 
en eventuell olycka inträffar.  
 
Hazard 
Enligt Östberg (1993) är en hazard något som kan innebära fara. Vidare menar 
författaren att ”farlighet” kanske är det svenska ord som bäst motsvarar det engelska 
uttrycket. Vi har dock valt att inte översätta begreppet till svenska, utan kommer 
vidare i uppsatsen att använda ordet hazard. I denna uppsats har vi valt att använda 
oss av James (1996) definition på hazard, som lyder:  
 
• En hazard är en situation med potential att orsaka ekonomiska förluster, 

skada människan, miljön, eller tillgångarna i företaget.   
 
Risk 
Roland & Moriarty (1990) förklarar att en risk är en utvärderad hazard. Det är denna 
utvärdering som är grunden för att fastställa behovet av att kontrollera hazarden till 
en acceptabel nivå.  Östberg (1993) utrycker samma tankar när han säger att vi talar 



Teori 

11 

om risk när vi kan ta ställning till en fara och vi kan avgöra vilka åtgärder som skall 
vidtas.  
 
Storey (1996) förklarar risk med att det är ett mått på sannolikheten och 
konsekvensen av en händelse som kan innebära fara. En risk associerad med en viss 
hazard bestäms av dessa två faktorer och kan med Storeys (1996) ord definieras 
enligt följande: 
 
• Risk är en kombination av sannolikheten och konsekvensen av en specifi-

cerad hazard.  
 

3.2 Riskanalys 
Detta underkapitel inleds med att riskanalysen placeras i ett kontext. Hazardanalys 
presenteras även i sin korthet eftersom den ofta föregår riskanalysen. Sedan 
presenteras riskanalysen mer ingående med sina fem steg för genomförande och 
avslutningsvis påvisas egenskaper för god riskanalys.  

3.2.1 Riskanalysens kontext  
Enligt Haimes (1998) kan innebörden av uttrycket riskhantering variera beroende på 
det aktuella sammanhanget. Begreppet riskanalys är en av faserna i riskhantering där 
identifiering och värdering av riskerna utförs. Grimvall, Jacobsson & Thedéen 
(1998) menar att riskhantering är ett företags samlade metoder och rutiner för att 
hantera riskerna i företaget. Riskhantering innehåller följande områden: 
riskidentifiering, riskuppskattning, riskvärdering samt åtgärder och uppföljning. 
Riskidentifiering innebär att alla möjliga skadehändelser i processerna identifieras 
innan de inträffar. I riskuppskattningen görs försök att uppskatta sannolikheten att 
skadehändelserna inträffar och vilka konsekvenser dessa händelser kan få. 
Riskidentifieringen och riskuppskattningen ingår i riskanalysen. I denna uppsats 
innebär begreppet riskhantering hela arbetsgången från att identifiera hazarder till 
revidering.  
 
Författaren James (1996) anser att basmodellen för riskhantering innehåller följande 
fyra steg: 
 
1) Hazardanalys 

Hazardanalysen kräver identifiering av hazarder, det vill säga de aktiviteter 
eller objekt som kan orsaka skada, förstörelse eller förlust. I det första steget 
utvärderas även hur sannolik hazarden är.   

 
2) Riskanalys  

Detta steg innefattar flera steg: 
 Identifiering av möjliga oönskade händelser som kan bli till följd av varje 

hazard. 
 Identifiera de avlösande faktorerna som omvandlar en hazard till en eller 

flera oönskade händelser 
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 Analys av sannolikheten av de olika oönskade händelserna 
 Analys av varje konsekvens och dess påverkan 
 Utvärdering av risken utifrån kunskaperna om sannolikhet och 

konsekvens 
 
3) Kontrollera hazarden, dess avlösande faktorer och/eller konsekvenserna 

av den oönskade händelsen.  
När alla risker har fastställts, kan de viktigaste riskerna bli mål för åtgärder. 
Roland & Moriarty (1990) förklarar att en åtgärd antingen kan minska 
sannolikheten att hazarden leder till en oönskad händelse eller minska 
konsekvenserna av händelsen. James påpekar vidare i sin basmodell att steg 
tre inkluderar kontroll av hazarden, kontroll av de avlösande faktorerna, 
och/eller kontroll av de konsekvenser som blir till följd av den oönskade 
händelsen. I detta steg genomförs även lönsamhetsanalys, vilken avgör om 
den slutliga risken är acceptabel eller inte, och om inte avgörs vilka resurser 
som krävs för att kontrollera risken.  

 
4) Övervakning, revidering och underhåll 

Det sista steget innefattar övervakning, revidering och underhåll av alla steg i 
hazardanalysen, riskanalysen och kontrollåtgärderna. Åtgärdernas effektivitet 
kan mätas genom olika test, säkerhetsgenomgångar och granskningar.  
 

Vi kommer fortsättningsvis i detta kapitel att fokusera oss på hazardanalys (steg 1) 
och riskanalys (steg 2) eftersom det är i dessa steg riskerna identifieras och bedöms. 
Vi utgår från författaren till basmodellen, James (1996), men kompletterar med 
ytterligare litteratur för att återge en bredare bild.   

3.2.2 Hazardanalys  
Hazardanalysen används för att identifiera potentiella faror som finns i ett system, 
förklarar Storey (1996). Roland & Moriarty (1990) förklarar att hazardanalysen är 
kärnan inom systemsäkerhet och omfattar en mängd metoder. Storey menar vidare 
att hazardanalysen är flera tekniker som var och en ger olika insikter om 
egenskaperna hos systemet som undersöks. Roland & Moriarty förklarar också att 
arbetet med hazardanalysen börjar med att söka efter hazarder och när de har hittats, 
analyseras dessa för att försöka kontrollera dem till en acceptabel nivå. För att kunna 
kontrollera hazarderna krävs det att det finns en förståelse för orsakerna till dem. När 
dessa händelser har upptäckts, görs försök att modifiera hazardernas sannolikhet 
eller logiska samband så att risken att hazarderna inträffar blir på en acceptabel nivå. 
Resultatet av en väl genomförd hazardanalys kan utgöra grunden för att uppskatta 
systemets säkerhetsnivå och för att få en värdefull säkerhetsgranskning. 
 
Enligt Roland & Moriarty (1990) börjar hazardanalysen med något som kallas för 
preliminär hazardanalys. Syftet med den preliminära analysen är att identifiera 
kritiska områden i systemet, att identifiera och göra en första utvärdering av 
hazarderna samt att börja reflektera över designkriterier för önskad säkerhetsnivå.  
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Roland & Moriarty (1990) anser att den preliminära hazardanalysen bör efterföljas 
av hazardanalys på både delsystemnivå och systemnivå. Hazardanalysen på 
delsystemnivå utförs för att identifiera hazarder i systemets delsystem. Analysen ska 
hitta funktionella fel i delsystemen som kan resultera i en olycka. Vidare förklarar 
författarna att hazardanalysen på systemnivå granskar hela systemet. För att kunna 
göra det, integreras resultaten av hazardanalysen på delsystemnivå. Analysen på 
systemnivå identifierar områden i hela systemet där det kan finnas 
säkerhetsproblem. Tyngdpunkten ligger på att granska interaktionen mellan 
delsystemen. Även mänskliga fel som kan äventyra säkerheten identifieras i 
analysen.  
 
För hazardanalys på systemnivå och delsystemnivå finns det ett flertal olika metoder 
att använda. Dessa metoder är fault-hazardanalys, felmods– och effektanalys samt 
felträdsanalys. Enligt Roland & Moriarty (1990) är fault-hazardanalysen en 
härledande metod med syfte att hitta hazarder som orsakas av ett enskilt fel i ett 
system eller ett delsystem. Den uppmärksammar hur effekten av ett fel i ett 
delsystem sprider sig vidare i systemet via delsystemets gränssnitt. Ytterligare en 
variant av hazardanalys som används på systemnivå är felmods- och effektanalys. 
Felmods- och effektanalysen är en slags tillförlitlighetsanalys som fokuserar på 
enskilda händelser som orsakar ett tillstånd där hazarder kan uppstå i systemet. Den 
sista metoden författarna nämner är felträdsanalysen. Den användas för att logiskt 
strukturera relationerna mellan händelserna i en modell som visar på olyckornas 
orsaker. Denna metod kan användas på både system- och delsystemnivå. 

3.2.3 Riskanalysen och dess utförande  
Enligt Cho & Ciechanowicz (2001) är riskanalys en nyckelprocess i riskhantering. 
Riskanalysen identifierar potentiella risker och tillhandahåller en bas för investering 
i åtgärder. Även Aven (1992) menar att riskanalys används för att fastställa om 
risknivån är acceptabel eller inte. Riskanalysen utgör även ett beslutsunderlag för val 
av lösningar och handlingar. James (1996) påpekar dock att en riskanalys inte 
nödvändigtvis ger svaren, utan den hjälper oss snarare att förstå problemet. James 
anser också att det inte är någon idé att genomföra riskanalys om den inte är en del 
av ett riskhanteringsprogram. Enligt Grimvall, Jacobsson & Thedéen (1998) 
innefattar begreppet riskanalys riskidentifiering och riskuppskattning. 
Riskuppskattningen innebär en uppskattning av sannolikhet och konsekvens för en 
identifierad skadehändelse. De sist nämnda författarna påpekar också att riskanalyser 
bör utföras på nya processer och i samband med olika typer av förändringar i 
befintliga processer.  
 
James (1996) menar att riskanalysen utförs i fem steg. Det första steget i 
riskanalysen innefattar identifiering möjliga oönskade händelser som kan bli till 
följd av varje hazard. En del hazarder finns alltid i systemet, medan andra endast 
existerar under vissa tidpunkter, som till exempel när systemet startas upp eller vid 
underhåll. Författaren anser därför att systemet bör delas in i olika tidsfaser för att 
identifiera när olika typer av hazarder är mer troliga att inträffa. Dessa faser kommer 
naturligt att se olika ut beroende på vilken typ av system som betraktas. James 
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påpekar att i detta sammanhang kan beslut tagna i en tidigare fas leda till brister och 
olyckor i senare faser. Det andra steget innebär att identifiera möjliga 
skadehändelser associerade med någon hazard eller kombination av hazarder, som 
kan leda till att hazarden orsakar olycka. Här identifieras även i vilken fas denna 
händelse skulle kunna inträffa. För att lyckas hitta majoriteten av alla händelser 
krävs ett systematiskt tillvägagångssätt.  
 
James (1996) förklarar vidare att olyckor inte uppstår av sig självt, så i det tredje 
steget studeras de avlösande mekanismerna eller faktorerna som kan leda till att 
brister eller olyckor uppstår. För vissa brister och olyckor kan en kombination eller 
sekvens av faktorer utlösa dem och ibland räcker det med en utlösande faktor. Den 
slutliga avlösande faktorn är sällan den verkliga orsaken för att brister uppstår eller 
att olyckor inträffar.  
 
James (1996) avslutar med att beskriva de två kvarstående stegen i riskanalysen. I 
det näst sista steget görs en uppskattning av sannolikheten att den nödvändiga 
sekvensen av utlösande faktorer inträffar, för varje hazard. Avslutningsvis genomförs 
en uppskattning av konsekvenserna av de olyckor och brister som kan uppstå. Dessa 
olyckor eller brister kan ha dödlig utgång, ge allvarliga skador, hälsoproblem eller 
ekonomiska förluster. För vissa olyckor är det mer ovisst att avgöra konsekvensen 
än sannolikheten, eller tvärtom.  
 
Enligt Roland & Moriarty (1990) kan sannolikhet och konsekvens av en hazard i ett 
system värderas antigen kvantitativt eller kvalitativt. Storey (1996) menar att det är 
möjligt att producera numeriska värden för en risk där en kvantitativ metod används 
genom att kombinera en hazards sannolikhet och konsekvens med varandra. James 
(1996) påpekar att vid kvantitativ uppskattning är analytikern tvungen att vara 
konsistent. Detta tvingar analytikern till att göra bedömningar genom att reflektera 
över och jämföra varje enskild siffra som anges.  
 
Storey (1996) påpekar också att när en kvalitativ metod används för att beskriva 
konsekvens och sannolikhet är inte en direkt beräkning av risk möjlig. I detta fall 
måste konsekvens och sannolikhet kombineras på ett mindre mekaniskt sätt. James 
(1996) anser att det kan vara acceptabelt att ha ett deterministiskt tillvägagångssätt 
där sannolikheten multipliceras med konsekvensen, men vad vi egentligen bör fråga 
oss är: Är det sannolikt att hazarden inträffar? Kommer den att inträffa eller inte? 
Vad sker om den inträffar? Dessa frågor bör beaktas, istället för att enbart 
multiplicera de två parametrarna med varandra för att genomföra en riskanalys.  
 

3.3 Egenskaper för god riskanalys 
I detta kapitel har vi samlat olika författares uppfattningar om vilka egenskaper en 
riskanalysmetod bör ha. Författarnas uppfattningar har grupperats under olika 
underrubriker för att skapa en hanterbart material. Vi har kursiverat egenskaperna i 
styckena för att tydliggöra för läsaren på ett enkelt sätt vilka egenskaper författarna 
behandlar.  
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3.3.1 Riskanalysens anpassning till verksamheten  
Författaren Ciechanowitz (1997) börjar med att förklara att metoden ska passa 
organisationskulturen. Om en metod används av en grupp, men gruppen inte tycker 
om metoden kommer inte riskanalysen att lyckas. Antingen kommer användarna inte 
att genomföra analysen överhuvudtaget eller så anstränger de sig så lite som möjligt 
för att få en analys utförd. En annan författare, Haimes (1996), menar att metoden 
bör vara förenlig och stämma överens med inrättningarna.  
 
Ciechanowitz (1997) anser att det ska gå att byta ut terminologin i metoden så att 
den passar den egna verksamheten. Många metoder är skapade för att användas 
inom vissa industrisektorer, men ingen metod är skapad för en specifik organisation. 
Användarna vill ha möjlighet att kunna skapa nya frågor, ändra existerande frågor 
eller skapa och ändra åtgärder. Metoden ska kunna placera risken i sammanhang 
med den resterande verksamheten. Om en process upphör att fungera på grund av en 
brist, i till exempel IT-säkerheten, måste detta reflekteras över i riskanalysen. 
Ciechanowicz (1997) menar även att teknologin i verksamheten förändras snabbt 
och därför bör metoden alltid vara uppdaterad för att passa den senaste teknologin 
som används i verksamheten.  
 
Från många av de författare vi har nämnt i denna uppsats kan vi tolka fram en 
egenskap som anses vara viktig i riskanalyssammanhang. Den egenskapen är att 
riskanalysmetoden måste vara anpassningsbar för att kunna passa verksamheten. 
Haimes (1996) ställer kravet att metoden ska vara överensstämmande med 
inrättningarna. Ordet inrättning tolkar vi som verksamhet, vilket leder till att vi 
tolkar Haimes krav som att metoden ska passa verksamheten. Flera av 
Ciechanowiczs (1997) krav kan också kopplas till detta. Bland annat ställer han 
kravet att metoden ska passa både organisationskulturen och de användare som 
arbetar med riskanalysen samt att terminologin i riskanalysmetoden ska kunna bytas 
ut för att passa verksamheten. Att byta ut terminologin tolkar vi som att metoden ska 
vara anpassningsbar både till verksamheten och till de områden som ska analyseras. 
Även Ciechanowicz krav att metoden bör vara uppdaterad för att passa den senaste 
teknologin som används i verksamheten, kopplar vi till kravet att metoden ska passa 
verksamheten.  

3.3.2 När och hur ska riskanalysen utföras? 
Ciechanowicz (1997) förklarar att verksamhetens säkerhetspolicy ska vara 
tillämpbar i metoden. När användare står inför ett val gällande åtgärder, ska 
metoden påvisa de åtgärder som anges i policyn. Det bör även finnas riktlinjer för 
när och hur ofta en riskanalys bör utföras. Detta kan regleras i verksamhetens 
säkerhetspolicy. I en policy kan det till exempel stå att riskanalyser ska göras minst 
en gång vart tredje år eller när det har skett större förändringar. Detta leder till kravet 
att resultatet av en redan utförd analys ska kunna återanvändas vid en repetition av 
en analys av ett system som inte har förändrats. Även Grimvall, Jacobsson & 
Thedéen (1998) förklarar att en riskanalys är ett levande dokument som måste 
uppdateras. En uppdatering kan genomföras då det ska ske förändringar i en process 
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eller då ny kunskap har tillkommit genom att till exempel en olycka har inträffat i 
eller utanför den egna verksamheten. 
 
Flera av författarna diskuterar när och hur ofta en riskanalys bör utföras. 
Ciechanowicz (1997) anser att det bör finnas riktlinjer för detta, exempelvis kan de 
anges i en säkerhetspolicy. Roland & Moriarty (1998) menar att riskanalysen ska 
leda till att de potentiella risker som finns, ska identifieras innan de inträffar. De 
påpekar att det inte är själva olyckorna som ska undersökas utan tyngdpunkten ligger 
på att söka händelser som har potential att göra skada. Grimvall, Jacobsson & 
Thedéen (1998) menar att riskanalyser bör utföras på nya processer och när 
förändringar ska ske i befintliga processer. Vad ovan nämnda författare anser, tolkar 
vi till att det är viktigt att riskanalysen utförs innan någonting har tagits i bruk och 
innan förändringar ska ske, eftersom det är kostsamt och besvärligt att införa 
åtgärder i redan befintliga system. 
 
Ciechanowicz (1997) anser också att en riskanalysmetod ska vara snabb att använda. 
Omfattningen av en undersökning påverkar den tid det tar att göra analysen. 
Utvecklare har ofta snäva tidsramar och hinner inte med att göra långa riskanalyser. 
Det är vanligt att utvecklare är begränsade till att genomföra analysen på en halv 
dag. Metoden bör därför vara flexibel för att kunna fokusera på specifika aktiviteter i 
den övergripande riskanalysmetoden.  
 
James (1996) förklarar att det krävs ett systematiskt tillvägagångssätt för att kunna 
hitta majoriteten av alla hazarder. Ur James ord tolkar vi fram egenskapen att 
metoden bör grundas i ett systematiskt tillvägagångssätt för att kunna vara till så 
stor hjälp som möjligt. Vi tolkar att Roland & Moriarty (1998) menar något liknande 
när de uttrycker att arbetet med att uppnå systemsäkerhet bör vara en systematiskt 
organiserad process.  

3.3.3 Riskanalysens olika fokus 
Ciechanowicz (1997) anser att metoden ska göra det möjligt att genomföra analysen 
med olika fokus. Denna möjlighet tillåter detaljerade analyser av stora system genom 
riskanalyser på hög nivå. Att kunna alternera fokus gör det möjligt för användare att 
fokusera sig på specifika problemområden utan att genomföra detaljerade analyser. 
Riskanalysmetoden ska även göra det möjligt att titta på beroenden mellan olika 
system och applikationer. Om system A är beroende av system B och system B 
innehåller risker, kommer system A att ärva system Bs risker. 
 
Ur Roland & Moriartys (1990) diskussioner om att hazardanalyserna bör göras på 
både delsystem- och systemnivå, kan vi tolka att det är en viktig egenskap att kunna 
se på ett system med olika fokus. Vi tror att både kunna analysera en verksamhets 
delsystem och en verksamhet som helhet gör det möjligt att se hur en risk i en del av 
verksamheten påverkar delar av eller hela verksamheten och vice versa. 
Ciechanowicz (1997) uttalar något liknande när han säger att riskanalysmetoden ska 
kunna placera risken i sammanhang med den resterande verksamheten. Metoden ska 
även göra det möjligt att titta på beroenden mellan olika delsystem och applikationer 
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för att se hur dessa påverkas av exempelvis en risk i ett av delsystemen. Ur detta 
tolkar vi egenskapen att metoden bör ge stöd för att kunna se hur en risk kan påverka 
delar av eller hela verksamheten. Vi anser också att metoden bör kunna hitta de 
risker som finns i gränssnitten mellan systemen. Ciechanowicz (1997) uttrycker 
också att en riskanalys bör kunna genomföras med olika fokus. Detaljerade analyser 
ska kunna göras på stora system, men det ska även vara möjligt att fokusera på 
specifika problemområden utan detaljerade analyser. Vi ser att både Ciechanowicz 
och Roland & Moriarty är överens om att en egenskap en riskanalysmetod bör ha är 
att det ska vara möjligt att genomföra analysen med olika fokus. Både detaljnivån 
och systemnivån ska kunna styra vilket fokus som är aktuellt. James (1996) påpekar 
att vissa brister och olyckor kan orsakas av antingen en kombination eller sekvens av 
faktorer eller en enskild utlösande faktor. Sällan är det den slutliga avlösande faktorn 
som är den verkliga orsaken till att olyckor inträffar. Genom att variera fokus i 
metoden, tror vi att önskat djup kan uppnås i analysen. Ur detta kan vi tolka 
egenskapen att en metod bör ge stöd för att grundligt analysera orsakerna, så att de 
utlösande faktorerna kan upptäckas. 

3.3.4 Data 
Enligt Aven (1992) är riskanalys en systematisk metod som kan ge värdefullt 
beslutsstöd. Författaren anser dock att riskanalys kan vara associerad med problem. 
Ett av de större problemen är att inhämta tillförlitlig historisk data om till exempel 
brister i komponenter och antal reparationer. Ytterligare ett problem som finns är att 
data som finns registrerad sällan är tillräcklig. Aven tror att riskanalys ibland har ett 
litet värde på grund av de osäkra data som används i processen. Risk är en faktor 
som måste värderas oavsett om ovissheten är stor eller liten och målet måste därför 
vara att alltid ha tillgång till de bästa data som finns tillgängliga. Cho & 
Ciechanowicz (2001) påpekar att en riskanalys ofta innefattar spekulationer, 
gissningar, ofullständig data och många oprövade antaganden. Användare av 
riskanalys tillför ofta sin ovissa subjektiva uppfattning som indata till riskanalysen 
och därför bör ett beaktande av ovissheter i indata göras i utförandet av riskanalys. 
Författaren Haimes (1998) påpekar att riskanalysen ska vara innehållsrik och 
baserad på detaljerade antaganden inom tydliga områden. Ciechanowicz (1997) 
anser att det ska gå att använda statistik i metoden. Detta är något som höjer 
kvaliteten på riskanalysprocessen och därigenom ökar säkerheten i organisationen. 
Metoden ska även hjälpa användaren att tänka igenom riskerna och inte bara blint 
föra in data i metoden. Att tänka igenom riskerna leder till att kvaliteten på resultatet 
förbättras och bidrar även till ett ökat medvetande. De data som används i modellen 
måste skyddas för att försäkra dess tillgänglighet, integritet och pålitlighet. Om 
resultatet av analysen manipuleras, kan detta leda till att fel åtgärder implementeras.  
 
Ciechanowicz (1997) uttrycker vikten av att användaren av en riskanalys tänker 
igenom riskerna och inte bara blint föra in data i metoden. En riskanalys baserad på 
genomtänkta data leder till ett resultat med god kvalitet och bidrar även till ett ökat 
medvetande. Även James (1996) påpekar att vid en kvantitativ uppskattning är 
analytikern tvungen att vara konsistent och reflektera över varje enskild siffra som 
anges. Vi tolkar att en riskanalys baserad på väl valda data är en innehållsrik analys 
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och detta är en egenskap som även Haimes (1998) menar är viktig. Vi tolkar även att 
data som väljs med omsorg leder till att analysresultatet blir mer tillförlitligt.  
 
Ur detta tolkar vi att analysens indata har betydelse. Metoden bör därför stödja 
användandet av pålitliga indata till analysen. Skulle de data som används inte vara 
tillförlitliga kan detta leda till problem i riskhanteringens efterföljande faser. Om 
antaganden används som indata i metoden är det viktigt att de är detaljerade och 
inom tydligt angivna områden. När indata i analysen är ofullständig eller analysen är 
baserad på gissningar och spekulationer, bör dessa ovissheter kunna beaktas i 
metoden. Beslut som tas med stöd av data som inte representerar verkligheten, kan 
leda till att verksamheten utsätts för fara.  

3.3.5 Identifiering av risker 
Ciechanowicz (1997) menar att en riskanalysmetod ska vara så noggrann att den 
hittar alla risker. Detta anser författaren vara det viktigaste kravet för alla metoder, 
på grund av att en risk som inte identifieras kan innebära katastrofala konsekvenser 
om den inträffar. Enligt Östberg (1993) finns det risker som kan vara problematiska 
vid hanteringen. Trots att sannolikheten är känd, kan det finnas tillräckligt med 
andra oklarheter för att helheten ska bli oförutsägbar. Därmed kan möjligheten att 
förutsäga vad som kan hända bli ofullständig. James (1996) anser också att det 
huvudsakliga problemet med riskanalys är att antalet framtida händelser är oändligt 
och att beräkningen av sannolikheten blir ofullständig. Det är inte möjligt att 
förutsäga alla framtida händelser. Eftersom många brister är oavsiktliga och 
oförutsedda konsekvenser av mänskligt agerande, inkluderar inte förutsägelsen av 
risken själva händelsen som orsakar bristen. Därför anser James att riskanalysen är 
ofullständig i grund och botten. Roland & Moriarty (1990) anser att ett system sällan 
kan designas så att en olycka inte kan inträffa, vilket vi tror kan bero på att det är 
omöjligt att förutsäga alla framtida händelser.  
 
Ur stycket ovan kan vi se att vissa författare ställer kravet att metoden ska vara så 
noggrann att den kan hitta alla risker, medan andra författare anser att det inte är 
möjligt. Roland & Moriarty, James och Östberg framhäver problemet med att hitta 
alla risker, eftersom antalet framtida händelser är oändligt och att många händelser 
är oförutsedda konsekvenser av mänskligt agerande. Vi håller med de sist nämnda 
författarna, och anser därmed att metoden bör vara uttömmande för att så många 
risker som möjligt ska kunna identifieras.  

3.3.6 Värdering av risker 
I samband med värdering av risker uttrycker Ciechanowicz (1997) att metoden ska 
vara användbar för personer med olika perspektiv och förkunskap eftersom 
deltagarna kan ha olika bakgrund. De som deltar i analysen kan bland annat vara 
projektledare, systemutvecklare och säkerhetschefer. Metoden bör även vara 
användbar för människor som inte är säkerhetsexperter. Detta ställer krav på att 
frågor måste ställas ur olika synvinklar. Grimvall, Jacobsson & Thedéen (1998) 
påpekar att risker bland annat kan avse egen personal, boende i omgivningen, yttre 
miljö eller kvalitet. Begreppet tolerabel risk används ofta, och är naturligtvis mycket 
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omdiskuterat. Det hela kompliceras av att det inte bara diskuteras beräknad risk utan 
även upplevd risk. Den upplevda risken påverkas av många faktorer, som till 
exempel egennytta, egen påverkan och frivillighet. Vidare menar Grimvall, 
Jacobsson & Thedéen (1998) att risker vanligtvis är kopplade till något slags beslut. 
Det kan exempelvis handla om att välja mellan olika säkerhetsfrämjande åtgärder 
och då kommer kostnadsaspekterna in i bilden. Ofta är det tre grupper som berörs av 
beslut gällande risker; riskbärarna, nyttokostnadstagarna och beslutsfattarna. 
Riskbärarna är de som kan drabbas av de negativa konsekvenserna och 
nyttokostnadstagarna är de som bekostar åtgärden och drar nytta av den. I tekniska 
system är dessa grupper sällan överens och detta medför att analysen blir än mer 
väsentlig. Enligt Roland & Moriarty (1990) måste riskerna utvärderas innan ett 
beslut som avser dem kan fattas. En stor del av utvärderingsprocessen är hur risken 
uppfattas av olika personer. Om en grupp uppfattar en risk som oacceptabel, så är 
risken oacceptabel. Många faktorer påverkar vår riskuppfattning och vår tendens att 
uppleva risker, som mer eller mindre acceptabla. Exempelvis finns det tendenser att 
uppfatta frivilliga risker som mer acceptabla än ofrivilliga, naturliga risker mer 
acceptabla än risker som är konstruerade av människan eller risker på jobbet mer 
acceptabla än risker utanför jobbet.  
 
Utifrån vad ovan nämnda författare uttrycker kan vi tolka tre egenskaper. Den ena 
egenskapen är att metoden måste ge möjlighet att väga in riskernas kostnader för att 
en risk ska kunna bedömas. Den andra egenskapen är att metoden även måste ta 
hänsyn till hur riskerna upplevs för att det ska vara möjligt att avgöra om riskerna är 
tolererbara eller inte. Den tredje egenskapen är att metoden måste kunna väga in 
flera personers perspektiv för att kunna ta hänsyn till flera personers intressen och 
uppfattningar. Att metoden ska kunna ta hänsyn till flera personers intressen och 
uppfattningar tolkar vi även ur Ciechanowiczs (1997) och Roland & Moriartys 
(1990) ord. Ciechanowicz (1997) menar att en riskanalysmetod ska vara användbar 
för personer med olika perspektiv och förkunskap och Roland & Moriarty (1990) 
menar att personer uppfattar risker på olika sätt. Vi tror att dessa tre egenskaper kan 
utgöra grunden till kravet som Ciechanowicz (1997) ställer på att metoden ska göra 
det möjligt att definiera en acceptabel risknivå.  

3.3.7 Verktyg 
Ciechanowicz (1997) anser att en metod ska tillåta användning av verktyg. Om 
risknivån är oacceptabelt hög i ett system, ska verktyg kunna användas för att påvisa 
de viktigaste problemen. En anledning är att användaren inte vill spendera tid med 
att försöka förbättra säkerheten i en delkomponent som redan är tillräckligt säker. 
Om verktygen inte visar på problemområdena måste användaren undersöka varje 
komponent i systemet för att komma fram till problemområdena. Metoden ska även 
göra det möjligt att samla resultatet från flera analyser i en databas. Metoden ska 
även göra det möjligt att förstå varför åtgärder har vidtagits, det vill säga att det 
skall gå att verifiera resultatet. För att detta ska vara möjligt krävs det att justeringar 
som har gjorts kan spåras genom hela riskprocessen. 
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Grimvall, Jacobsson & Thedéen (1998) förklarar vidare att en del av uppföljningen 
är att dokumentera incidenter som sker i processen som analyseras. 
Dokumentationen avser inte bara allvarliga incidenter och olyckor, utan den bör 
även avse mindre störningar. Denna dokumentation används sedan som en 
erfarenhetsbank vid säkerhetsarbete och som underlag vid riskanalyser.  
 
Ur detta kan vi tolka fram egenskapen att metoden ska stödja möjligheten att 
dokumentera, eftersom den information som finns om både olyckor och incidenter är 
viktig att ha tillgänglig vid både säkerhets- och riskanalysarbete. Denna egenskap 
kan vi koppla till Ciechanowiczs (1997) krav att samla dokumentationen av 
resultaten av riskanalyserna i en databas. Vi tolkar databasen som ett verktyg, där 
resultatet från riskanalyserna kan lagras. Att samla riskanalyserna i en databas 
underlättar arbetet att ta fram redan utförda riskanalyser för att kunna se vad som 
framkom vid analyserna och vad åtgärderna beslutades att bli.  
 
Enligt Ciechanowicz (1997) ska metoden göra det möjligt att förstå varför åtgärder 
har vidtagits och det ska vara möjligt att verifiera resultatet av analysen. Detta 
kräver att justeringar som har gjorts kan spåras. I detta krav kan vi även tolka in 
Haimes (1998), när han säger att riskanalysen ska vara tydlig och knuten till bevis. 
Vi kopplar Haimes krav på bevis till dokumentering som verktyg. Genom att till 
exempel dokumentera och lagra information om indata och utdata från riskanalysen, 
blir den bunden till bevis och därigenom kan beslut om åtgärder verifieras.  
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4 Empiri 
 
I detta kapitel får läsaren ta del av resultatet från vår studie av företagets 
riskanalysmetod. Vi valde företaget på grund av att risker i olika former är en del av 
företagets dagliga drift och riskanalys tillämpas i många av företagets verksamheter.  
 
Den information som presenteras är en sammanställning av sex intervjuer; tre 
intervjuer med beställare och tre intervjuer med handledare samt ett dokument där 
företagets riskanalysmetod Förbättringshjulet finns beskrivet. Vi valde dessa 
informationskällor för att få ett brett perspektiv på vår studie. Beställarna ger en bild 
av riskanalysens för- och efterarbete och handledarna ger en närmare beskrivning av 
riskanalysmötet. Dokumentet binder i sin tur samman alla bitar i riskanalysen till en 
helhet.  
 
I sammanställningen kommer två metoder att beskrivas; Förbättringshjulet och 
RCM-metoden. Vi fokuserar oss på Förbättringshjulet i den empiriska 
sammanställningen, eftersom det är en kvalitativ metod vilket motsvarar den typ av 
riskanalysmetod vi vill studera. RCM-metoden beskrivs i korthet, på grund av att det 
är en metod baserad på detaljer och kvantitativa beräkningar. 
 

4.1 Företagspresentation 
Det studerade företaget är ett internationellt och högteknologiskt 
malmförädlingsföretag med drygt 3200 medarbetare. Företaget har flera 
järnmalmsgruvor och råmalmen från gruvorna förädlas till sinterfines, pellets och 
specialprodukter i olika förädlingsanläggningar.  
 
Företagets mål är att vara den globalt kvalitetsmässigt ledande pelletsleverantören 
och samtidigt nå en god volym- och lönsamhetsutveckling. För att uppnå sina mål 
har de bland annat skapat en kvalitetspolicy som lyder: 
 
”Företaget skall överträffa kundernas nuvarande och framtida förväntningar genom 
att engagera alla i ständiga förbättringar. Vi ska sträva mot noll fel i allt vi gör och 
varje anställd är ansvarig för kvaliteten i sitt arbete.” (Företagets hemsida, 021204) 
 
Riskhantering är en naturlig del i företagets verksamhet. Sedan 1990 har metodiken 
utvecklats så att tillämpningen av riskanalys har blivit enkel, effektiv och motsvarar 
företagets behov. Riskanalyser anses bidra till att identifiera och hantera hot och 
risker som annars inte skulle hanteras.  
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4.2 Respondenternas definition på risk  
Flera av intervjuerna inleddes med att respondenterna fick delge sin definition av 
risk. Två av handledarna definierade ordet enligt följande: En risk är något som kan 
inträffa och samtidigt är ett hot. En risk kan skada mål, hälsa eller företaget. 
 
Även en av beställarna delgav sin definition av risk, vilken löd: En risk är 
sannolikheten multiplicerad med konsekvensen av en oönskad händelse. 
Sannolikheten kan beräknas med siffror eller erfarenhet, medan konsekvensen kan 
uttryckas i till exempel kostnad eller antal döda. Resultatet används till att bestämma 
vilka risker som ska anses vara acceptabla eller inte.  
 
Företaget använder ordet risk för både hazard och risk, vilka särskiljs i teorin. 
Handledarnas definition av risk är teorins definition på hazard. Beställarnas 
definition av risk stämmer överens med den definition som anges i teorin.  
 

4.3 Företagets riskanalys 
Den riskanalys företaget har ingår inte i något övergripande säkerhetsprogram, enligt 
en av handledarna. Dock påpekade en av de andra handledarna att han/hon trodde att 
beställaren kan ha ett säkerhetsprogram där analysen ingår. Vidare framkom det 
under en intervju med en handledare att riskanalyser är en del av företagets 
”kvalitetstänk” och att de hela tiden strävar mot förbättringar. Att företaget använder 
riskanalyser anses vara mycket viktigt, eftersom riskanalysen ger företaget möjlighet 
att eliminera risker som annars skulle kunna skada deras verksamhet. I 
riskanalysdokumentet framkommer det att riskanalysen bidrar till att oförutsedda 
problem undviks. Vidare står det att metoden är väl etablerad i verksamheten och 
den visar på goda resultat.  
 
En av handledarna förklarade att en metod företaget använder för riskanalys kallas 
Förbättringshjulet eller PDCA-analysen, se figur 4.1. Förkortningen PDCA står för 
Plan (P), Do (D), Check (C) och Act (A). Vid en intervju med en av beställarna 
framkom det att de ser Förbättringshjulet som en grovanalys. Grovanalysen tar 
grundligt upp de alldagliga riskerna, vilka antingen elimineras eller skrivs in i en 
handlingsplan.  
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Figur 4.1 Företagets Förbättringshjul består av fyra faser. Dessa faser är: 
förberedelser, riskanalysmöte, åtgärder och uppföljning.  
 
 
Vid två av tre intervjuer med handledare framkom det att Förbättringshjulet är en 
enkel metod för att den skall kunna användas av många och för att den skall gå 
snabbt att lära sig. Alla tre handledare nämnde att de ser enkelheten som en fördel. 
Även beställarna anser att grovanalysen är bra och tillför mycket, bland annat genom 
att den skapar ett medvetande hos arbetarna.  
 
Två av handledarna påpekade att alla riskanalyser inte genomförs exakt likadant 
varje gång, och därför måste metoden kunna anpassas efter vad som ska analyseras. 
En del riskanalyser kan vara stora och då kan till exempel underkategorier behövas. I 
dokumentet går det att läsa att metoden används vid förändringsarbeten och vid 
analys av befintliga verksamheter, processer och objekt. Metoden kan även användas 
i andra sammanhang än riskanalys, såsom möjlighetsanalys, konsekvensanalys och 
förbättringsanalys.  
 
Vid en av intervjuerna med beställare framkom det att metoden ses som en lärande 
process, vilken ska skapa medvetande, attityd, insikt och kunskap hos arbetarna och 
genom detta kan riskerna elimineras. I dokumentet står det att riskanalysen bidrar till 
en överblick och helhet samt att den kräver helhetssyn, öppet arbetsklimat, fantasi, 
delaktighet och erfarenhet. En bred kompetens i väl sammansatta arbetsgrupper som 
gemensamt analyserar ett problemområde skapar en god grund för den gemensamma 
synen.  
 

4.3.1 Rollerna i Förbättringshjulet 
Riskanalysdokumentet påvisar att vid utförande av riskanalys består arbetsgruppen 
av tre olika roller; beställare, handledare och gruppmedlemmar. Enligt dokumentet 
ansvarar beställaren för planering inför genomförandet av en riskanalys samt 
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åtgärder, handlingsplan och uppföljning efter det att riskanalysen är utförd. En av 
handledarna förklarade ytterligare att det är beställarens uppgift att beställa analysen. 
Vidare delgav handledaren att det är viktigt att handledaren och beställaren är 
överens om vad som skall analyseras så att det inte blir sidoeffekter som analyseras. 
Handledaren berättade också att både beställaren och handledaren kan agera 
sammankallande till riskanalysmötet, men det är beställarens ansvar att rätt 
kompetens finns med i analysgruppen.  
 
I dokumentet går det att läsa att handledaren är den som har ansvaret för 
genomförandet av själva riskanalysen samt att sammanställa och överlämna 
dokumentationen av mötet till beställaren. Vid en intervju med en handledare 
framkom det att det är under fas två som handledaren är som mest delaktig i 
analysen. Handledarens uppgift är att se till att gruppen är på rätt spår under själva 
riskanalysen, det vill säga att de analyserar risker och inte konsekvenser. 
Handledaren ser till att gruppen håller sig till det aktuella temat och att 
gruppmedlemmarna ”tömmer sina huvuden” på alla risker som de kan komma på. 
Handledaren berättade att han/hon agerar som en oberoende part under utförandet av 
riskanalysen, vilket betyder att handledaren ser problemområdet med nya ögon, utan 
att blanda in sin egen erfarenhet i analysen. Även en av beställarna påpekade vikten 
av att ledaren av analysen är utomstående för att kunna hjälpa till och stödja 
värderingen. Ledaren ska finnas där för att lyssna och anteckna, utan att vara en part 
i målet. 
 
Gruppmedlemmarna i analysen besitter kunskap om det område och tema som 
behandlas, enligt en av handledarna. Vidare berättade handledaren att gruppens 
sammansättning är mycket viktigt på grund av att det är gruppen som ska komma 
fram till riskerna. I dokumentet går det också att läsa att alla gruppmedlemmar deltar 
aktivt i riskanalysen för att medverka till en helhetsbedömning. En av beställarna 
ansåg att analysgruppen ibland kan ha svårt att agera i analysen och därför bör 
antalet deltagare begränsas till 7-8 personer. Vidare anser beställaren att personer 
med olika bakgrund bör vara med i gruppen. För att få en bred grupp och många 
synvinklar kan analysgruppen till exempel bestå av personal från arbetsplatsen, 
myndigheter, personal från avdelningen med kunskap om brand, en besiktningsman 
och försäkringsgivare. Beställaren påpekade dock att myndigheterna har en opartisk 
roll och får inte vara delaktiga i något beslut eller agera konsult under mötet.  

4.3.2 Faserna i Förbättringshjulet 
Nedan följer en beskrivning av de fyra faserna företagets riskanalysmetod är 
uppdelad i.  
 
Förberedelser inför riskanalysmötet – fas ett  
Initiativet till en riskanalys kan komma från de anställda hos företaget, men oftast 
kommer det från någon arbets- eller projektledare, enligt en av de intervjuade 
beställarna. 
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En av handledarna berättade att utförandet av riskanalysen börjar med att beställaren 
kontaktar en handledare. Handledaren ser sedan till att beställaren fyller i ett 
formulär. Enligt dokumentet innehåller detta formulär riskanalysens syfte, 
problemområde, avgränsningar och deltagarantal. Handledaren förklarade vidare att 
efter detta besöker handledaren det område som skall analyseras för att ta fotografier 
och för att skapa sig en bild av hur problemområdet ser ut. En av beställarna 
påpekade att ett av förstudiens syften är att förhindra hemmablindhet hos arbetarna 
som ska delta i analysen. 
 
Enligt riskanalysdokumentet utförs sedan en planering av riskanalysen i samarbete 
mellan beställaren och handledaren. En tvärfunktionell grupp från olika 
verksamheter sätts också samman av handledaren och beställaren. En av beställarna 
påpekade att handledaren och beställaren väljer ut personer med kompetens inom 
olika områden, som till exempel användare och tekniker. Beställaren tycker att det är 
viktigt att plocka ut rätt personer för att få ett brett spektrum i analysen och därför 
skapas dessa tvärfunktionella grupper. Eventuella nödvändiga underlag tas också 
fram för att vara tillgängliga vid genomförandet av riskanalysen. Vidare berättade en 
av handledarna att i slutet av förberedelserna bokas ett riskanalysmöte med alla 
berörda parter.  
 
Riskanalysmötet – fas två 
I dokumentet framkommer det att den andra fasen, riskanalysmötet, inleds med att 
analysens syfte, målsättning samt avgränsningar presenteras för den deltagande 
gruppen. Även en av handledarna berättade att gruppen i förväg får veta bakgrund 
och syfte innan själva analysen påbörjas. Handledaren tillade att gruppen då kan inse 
att det berör deras egen arbetsplats, vilket anses vara en bidragande orsak till att 
personalen blir engagerad i analysen.  
 
En av handledarna påpekade att de använder olika verktyg som hjälpmedel i 
utförandet av en riskanalys. Exempel på verktyg som används är brainstorming, mall 
för att fylla i resultatet från riskanalysen och eventuellt någon föreskrift.  
 
Vidare går det att läsa i dokumentet att när gruppen fått sin presentation, antecknas 
alla potentiella risker. Riskerna tydliggörs genom diskussion om problemområde och 
konsekvens. Därefter värderas riskerna efter sannolikhet och konsekvens. När 
riskerna har värderats tilldelas de en prioritet med hjälp av en värderingsmatris. En 
av handledarna förklarade detta mer ingående genom att berätta att i fas två gör 
gruppen en brainstorming och alla risker som identifieras noteras på en 
whiteboardtavla. Indata till riskanalysen är främst erfarenheter och kunskap om 
risker från gruppens deltagare, men det kan även vara ritningar, undersökningar och 
olika standarder. De data som används anses vara tillförlitliga, enligt handledaren. 
Om indata uppfattas att inte vara tillförlitliga vid något tillfälle kan riskanalysmötet 
avbrytas och ett nytt möte bokas in för att kunna komplettera med mer material. 
Handledaren påpekade också att under denna fas får inga åtgärder diskuteras. 
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En av handledarna berättade att de aldrig kan veta om alla risker är identifierade och 
att de inte heller brukar kunna identifiera alla risker. Handledaren försöker dock att 
ställa frågor runt det specifika området som analyseras allt eftersom analysen 
fortlöper. En annan handledare berättade att när deltagarnas fantasi har tagit slut 
antas det att alla risker har identifierats. Att fantasin tar slut kan även bero på 
trötthet, men det anses vara svårt att avgöra. När det inte är någon deltagare som 
kommer på någon ytterligare risk, tas en paus. Efter pausen görs ännu ett försök att 
hitta fler risker och när det inte finns några fler idéer börjar arbetet med att värdera 
riskerna. Analysgruppens tyckande styr vilken prioritet en risk får. En av 
handledarna delgav att analysgruppen kan bli oense vid värderingen, men de måste 
vara överens innan riskanalysmötet kan avslutas.  
 
I riskanalysdokumentet kan vi läsa att sannolikheten bedöms vara låg (1), medel (2) 
eller hög (3), se figur 4.2. Med låg sannolikhet menas att risken troligtvis inte 
inträffar. Bedöms risken vara hög har den redan inträffat eller kommer troligtvis att 
inträffa. Medel innebär att sannolikheten bedöms ligga någonstans mellan hög och 
låg. Konsekvensen kan bedömas på ett liknande sätt, med tre olika nivåer som även 
här kallas låg (1), medel (2) och hög (3). Låg konsekvens innebär att risken inte 
påverkar aktuella mål, personlig hälsa eller säkerhet. Bedöms konsekvensen vara 
hög har den redan påverkat eller kommer att påverka aktuella mål, personlig hälsa 
eller säkerhet. Medel innebär att konsekvensen bedöms vara någonstans mellan hög 
och låg.  
 

 
Figur 4.2 Företagets riskbedömning utifrån sannolikhet och konsekvens.  
 
 
I riskanalysdokumentet står det att prioriteringen av riskerna utförs genom att 
multiplicera den värderade sannolikheten med den värderade konsekvensen. En risk 
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som värderats till en hög sannolikhet och en medel konsekvens får då prioritet 6 (3 * 
2). Riskernas prioritet kan då i sin tur värderas som hög, medel eller låg.  
 
En av beställarna berättade att riskernas prioritet inte ses som ett facit, utan en 
ingivelse. Beställaren anser att prioriteringen av riskerna dock inte väger särskilt 
tungt, utan det är viktigare att alla risker identifieras. Vidare berättade beställaren att 
en svårighet är att beräkna riskens prioritet, eftersom det kan vara svårt att bedöma 
sannolikheten för att en risk inträffar när det inte alltid finns statistik att tillgå. Idag 
bygger sannolikheten på den erfarenhet som finns. Statistik skulle kunna användas 
för till exempel felfrekvenser för någon teknisk komponent. Statistiken skulle kunna 
hämtas från andra liknande verksamheter, men då anser beställaren att det är svårt att 
bedöma statistikens relevans.   
 
I riskanalysdokumentet framkommer det att följande information samlas i en 
riskanalystabell: riskerna, de områden där riskerna kan inträffa, värdering av 
sannolikhet och konsekvens i siffror, beskrivning av konsekvens i ord, värderad 
prioritet samt förslag till åtgärder.  
 
 

Figur 4.3 Exempel på en riskanalystabell.   
 
 
Vidare står det i riskanalysdokumentet att när området inom de givna 
avgränsningarna är bearbetat och värderat, summeras analysen och därefter avslutas 
mötet. Mötet dokumenteras i ett protokoll där riskanalysen sammanfattas. Till 
protokollet bifogas riskanalystabellen, förtydliganden av riskanalystabellen och en 
sammanfattning av åtgärder i en åtgärdslista. En av handledarna berättade att det är 
handledaren som protokollför mötet. Protokollet tillsammans med förslag på 
lösningar skickas till beställaren. Efter detta genomför beställaren en uppföljning 
och handlingsplan och därefter utförs de föreslagna åtgärderna. Dokumentationen 
från riskanalysmötet lagras i en databas. Ur databasen kan även information om 
pågående riskanalyser hämtas, till exempel går det att se hur långt i processen en 
riskanalys har kommit. 
 
Åtgärder – fas tre 
I dokumentet framkommer det att i åtgärdsfasen konstrueras en lämplig 
handlingsplan utefter resultatet från riskanalysmötet. Handlingsplanen visar hur 
riskerna skall åtgärdas. En handledare berättade att en åtgärd kan till exempel 
innebära att risken skall elimineras. Om gruppen inte kan ge något förslag på åtgärd 

Nr Objekt/ Risk Konsekvens/ S K Prio Åtgärd/ 
  område   Effekt         kommentar 
                  
                  
                  
                  

 



Empiri 

28 

kan det lämnas öppet tills vidare, eller så startar en vidare utredning för att komma 
fram till lämpliga åtgärder. 
 
En av beställarna berättade att handlingsplanen formuleras under ett nytt möte. Vid 
detta möte deltar ekonomiansvariga för att besluta om kostnader och tidsperspektiv. 
Två av handledarna påpekade att de åtgärder som anges i riskanalysen är enbart 
förslag på åtgärder. En av handledarna berättade vidare att om en åtgärd skulle vara 
alldeles för dyr kan en hjälplig åtgärd göras istället, vilket kan leda till att det kan ta 
längre tid innan den blir utförd. Är det en risk av högsta prioritet måste den åtgärdas, 
även om det kan ta lite längre tid. En risk med hög prioritet måste finnas med i en 
handlingsplan, men alla risker behöver inte finnas i en sådan.  
 
En beställare berättade att besluten om åtgärder tas efter den prioritet som riskerna 
fick i grovanalysen och arbetet fortskrider tills alla risker har eliminerats eller byggts 
bort. En akut risk, med hög sannolikhet och hög konsekvens måste elimineras direkt, 
medan en risk som inte har inträffat på länge får en lägre prioritet. Det är inte 
diskutabelt om en akut risk ska åtgärdas eller inte, utan de risker som får en hög 
prioritet måste åtgärdas. Om en risk exempelvis får prioritet sex måste den åtgärdas 
eller elimineras inom rimlig tid. Beställaren påpekade även att om riskerna har 
prioriterats ”rätt”, kommer rätt saker att åtgärdas i rätt ordning.  
 
Uppföljning – fas fyra 
I riskanalysdokumentet kan vi läsa att den sista fasen innebär att beställaren gör en 
uppföljning av handlingsplanen. En av beställarna påpekade att uppföljningen är 
viktig. Det är beställarens uppgift att se till att handlingsplanen blir utförd. Om en 
riskanalys är utförd, men ingen åtgärd är satt i verket, blir därmed beställaren 
skyldig vid en eventuell olycka.  Vid uppföljningen rapporteras de åtgärder som har 
vidtagits till chefer, myndigheter och försäkringsbolag. 
 
I denna fas kan även en ny riskanalys genomföras på grund av att förutsättningarna 
kan ha förändrats. En av handledarna påpekade att om inte alla risker har 
identifierats kan uppföljningen vara att en ny riskanalys utförs. Handledaren har 
dock inte varit med om detta fenomen tidigare. Detta påpekar även en av beställarna 
genom att säga att om de konstaterar att något glömts bort i analysen eller att någon i 
efterhand kommer på att det behövs fler åtgärder måste ett nytt riskanalysmöte 
hållas.  
 
I intervjuer med både beställare och handledare framkom det att riskanalysen är en 
färskvara på grund av att dess giltighet och relevans avtar i takt med de förändringar 
som sker inom de olika problemområdena. Detta kan vi även läsa i 
riskanalysdokumentet.  

4.3.3 Reflektioner kring metoden 
I följande underkapitel presenteras beställarnas och handledarnas tankar och idéer 
kring företagets riskanalys.  
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Förberedelser inför riskanalysmötet 
En av beställarna reflekterade över när en riskanalys bör genomföras och önskade att 
en riskanalys alltid ska ske vid nykonstruktioner. Beställaren berättade om ett 
exempel när företaget skulle konstruera ett nytt verk och det ställdes krav på 
redundanta fiberoptiska kablar in till verken, för att dataförbindelsen skulle 
garanteras. Två kablar drogs, en på varje sida av gången, fram till verket. När 
kablarna skulle dras in i verket drogs de dock bredvid varandra och därmed försvann 
avsikten med den tänkta redundansen. Detta ledde till att dataförbindelsen bara var 
garanterad fram till verket, men inte inne i verket. Problemet med kablarna hade 
kunnat undvikas om en riskanalys hade genomförts på verken innan de 
konstruerades. Även en av handledarna påpekade att riskanalysen tyvärr används för 
sent ibland, till exempel när en händelse redan har inträffat eller ett projekt redan är 
klart. 
 
Två handledare nämnde att det ses som en fördel att handledaren gör en förstudie 
och skaffar sig en bild av området som ska analyseras, innan själva analysmötet. En 
av handledarna påpekade också att det är förberedelsefasen och utförandet av 
riskanalysen som anses vara de faser som uppfattas vara lättast. Handledaren 
motiverar detta med att gruppen har stöd av en handledare under riskanalysmötet 
och att alla deltagare är motiverade.  
 
Riskanalysmötet 
Flera av handledarna anser att det är en fördel att alla kommer till tals under 
riskanalysmötet och att detta leder till att risker tas upp vare sig de är små eller stora. 
Deltagarna i analysen är engagerade och har erfarenhet av det område som 
analyseras. Ofta sitter golvarbetarna med i gruppen och bidrar med sin erfarenhet. 
Det är dock viktigt att handledaren agerar styrande så att riskerna inte börjar 
värderas redan under brainstormfasen. En av handledarna nämnde dock att det 
uppfattas vara svårt att ibland veta när gruppen skall sluta brainstorma. Ytterligare 
en handledare nämnde att vad som kan uppfattas vara svårt med riskanalysen beror 
på analysgruppen och hur den är sammansatt. Gruppen kan till exempel ha svårt att 
skilja mellan risk och dess konsekvens. Ibland kan det bli så att det är 
konsekvenserna som diskuteras i tron om att de är risker. Skillnaden brukar dock bli 
tydligare när risken ska värderas. Ett exempel på något som kan vara svårt är att 
värdera personskador. Några deltagare i analysgruppen kan anse att ”en klämd 
tumme” skall ha konsekvensen tre, medan andra värderar den lägre. En analys 
kompliceras också när deltagarna i gruppen är svårpratade. En handledare menar att 
detta problem kan underlättas med en bra och styrande handledare. En av beställarna 
anser att det kan vara svårt att komma överens om en risk, eftersom deltagarna i 
gruppen kan beskriva en och samma risk på olika sätt.  
 
En av handledarna tycker att den enkla metoden ibland blir luddig, på grund av att 
den inte alltid är anpassad till de olika situationer som kan analyseras. Handledaren 
uttryckte en önskan att bedömningskriterierna och prioriteringen bör kunna anpassas 
efter situation. Till exempel borde det vara möjligt att anpassa kriterierna och 
prioriteringen, beroende på om det är arbetsmiljö, teknik eller processer som 
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analyseras. Detta på grund av att det anses vara svårt att bedöma arbetsmiljö och 
processer i en och samma riskanalys. Vidare sade handledaren att 
bedömningskriterierna bör vara mer konkreta, eftersom de i dagsläget uppfattas vara 
luddiga. En förbättring av detta skulle leda till en klarare och mer konkret 
bedömning. En annan nackdel, som en av de andra handledarna påpekade, var att det 
kan vara svårt att ställa rätt frågor för att få fram vad som är risk och vad som är 
konsekvens. Ytterligare en nackdel är att analyser av projekt kan ta lång tid. I 
normala fall tar en riskanalys ungefär fyra timmar, men vissa analyser kan ta längre 
tid. Det är därför viktigt att handledaren tillsammans med beställaren definierar 
tydliga avgränsningar, så det som ska analyseras blir klart.  
 
Åtgärder och uppföljning  
Alla tre handledare saknade ibland att få delta längre i riskanalysprocessen. I 
dagsläget lämnar de analysgruppen efter att handlingsplanen är upprättad. En av 
handledarna anser att de skulle behöva vara med och driva på arbetet så att 
åtgärderna för de olika riskerna verkligen genomförs. Ytterligare en av handledarna 
påpekade detta genom att berätta att handledarna inte är inblandade i faserna 
uppföljning och utförande av åtgärder. Detta kan leda till att handlingsplanen blir en 
sidosak, trots att resultatet från riskanalysen påvisar att det finns risker som kan 
resultera i allvarliga konsekvenser.  
 
RCM-metoden  
En av beställarna anser inte att Förbättringshjulet är vetenskapligt grundat och därför 
behövs ytterligare en metod för att gå djupare på områden där riskanalysen inte är 
tillräcklig. Därför finns det ytterligare en metod som kallas RCM-metoden, vilken 
gör det möjligt att analysera på detaljnivå. RCM-metoden kan till exempel användas 
vid analyser av lok, transportband eller för att se vilka ämnen som kan orsaka en 
brand i ett däck. Alla komponenter bedöms och värderas, vilket gör att denna 
riskanalys går långsamt att genomföra. Om en RCM-analys genomförs på ett lok, 
skulle lokets alla komponenter analyseras. Komponenternas livslängd fastställs och 
det undersöks vilka konsekvenser ett haveri av någon komponent skulle kunna få. 
 



Analys och diskussion 

31 

5 Analys och diskussion  
I detta kapitel lyfter vi fram de egenskaper vi har funnit i teorin och praktiken. Vi 
har analyserat vår empiri utefter vår angivna metod. Detta har inneburit att vi sökt 
igenom materialet efter egenskaper och sedan sorterat dem utefter ett mönster. Dessa 
mönster bildade sedan våra underrubriker i detta kapitel. Under dessa underrubriker 
har vi samlat empiri som vi funnit ha beröringspunkter med varandra. I det sista 
analyssteget har vi utökat resonemanget med stöd av vår teoretiska referensram och 
utifrån en kombination av detta har vi fört en diskussion för att komma fram till om 
en egenskap anses vara primär eller sekundär.  
 
Några egenskaper analyseras och diskuteras enbart ur ett teoretiskt eller empiriskt 
perspektiv, på grund av att det inte finns någon ytterligare empiri respektive teori att 
koppla till dessa egenskaper. 
 

5.1 Riskanalys i en verksamhet 
Inledningsvis placeras riskanalys i dess kontext i en verksamhet. Vi analyserar och 
diskuterar riskhanteringsprogram, riktlinjer och riskanalysens anpassningsbarhet till 
en verksamhet.  

5.1.1 Riskhanteringsprogram 
Företagets riskanalys ingår inte i något övergripande hanteringsprogram, men den är 
en del i det kvalitetstänkande som ska genomsyra företaget i allt de gör. Möjligtvis 
kan beställaren av riskanalysen ha ett övergripande program där riskanalysen ingår. 
Riskanalysen bör dock, enligt James (1996), ingå i något slags övergripande 
riskhanteringsprogram. Detta för att analysen ska vara så meningsfull som möjligt 
för verksamheten. Med bakgrund av detta tolkar vi att företagets riskanalys kan ses 
som en del av ett informellt och ”outtalat” riskhanteringsprogram, eftersom företaget 
har en kvalitetspolicy de arbetar efter. Det finns inget program nedskrivet i ett 
formellt dokument, men riskanalysen ingår i verksamheten på ett sätt som gör att 
den ändå sätts i ett större perspektiv.  
 
Vi håller med James (1996) att riskanalysen bör vara en del av ett 
riskhanteringsprogram, eftersom det då blir lättare att förankra den i verksamheten. 
Vi anser att detta är en sekundär egenskap eftersom den inte har någon direkt 
påverkan på hur uttömmande resultatet av en riskanalys blir. Det är inte en 
nödvändighet att en riskanalys ingår i ett riskhanteringsprogram, utan det är upp till 
varje verksamhet att avgöra. 

5.1.2 Riktlinjer 
I det studerade företaget visade det sig att det inte finns några fastställda riktlinjer för 
när en riskanalys ska utföras, men en av de intervjuade ansåg att en riskanalys ska 
utföras vid nykonstruktion. Att det i företaget inte fanns några riktlinjer för när en 
riskanalys ska utföras är i motsats till vad Ciechanowicz (1997) menar när han säger 
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att det bör finnas tydliga riktlinjer, där det framkommer när och hur ofta en 
riskanalys ska utföras. Dock följer en av de intervjuade personerna författarna 
Grimvall, Jacobsson och Thedéens (1998) linje, som menar att riskanalyser bör 
genomföras på nya processer eller när en förändring ska ske i redan befintliga 
processer.  
 
I det studerade företaget anses resultatet av en riskanalys vara en färskvara, vilket vi 
anser leder till att en riskanalys bör utföras med jämna mellanrum. Vi finner att det 
överensstämmer med ovan nämna författare, det vill säga att en riskanalys även kan 
utföras på befintliga processer. Vi menar att det är viktigt att inte uppfatta riskanalys 
som något som enbart utförs på nya system och processer utan även på redan 
befintliga.  
 
Vår uppfattning är att det studerade företaget inte följer teorins rekommendationer 
om riktlinjer. Vi anser dock att det är primärt att det finns tydliga riktlinjer som utgör 
en strategi för när en riskanalys bör utföras och inom vilka områden, trots att denna 
egenskap inte påverkar hur uttömmande metoden är. Att det inom ett företag finns 
tydliga riktlinjer är en grundförutsättning för att riskanalyser blir utförda vid rätt 
tillfälle och inom rätt områden. Denna egenskap leder till att de nödvändiga 
riskanalyserna verkligen utförs och därmed kan verksamheten uppnå den nivå av 
säkerhet som önskas. 

5.1.3 Anpassningsbar  
Det studerade företaget anser att riskanalysen är en naturlig del i deras verksamhet. I 
deras metod kan frågor som ställs i analysen anpassas beroende på det område som 
analyseras, vilket vi kan koppla till teorins krav att terminologin ska kunna bytas ut. 
Enligt Ciechanowicz (1997) ska metoden passa organisationskulturen i vilken den 
ska användas och terminologin ska därför vara utbytbar. Författaren anser även att 
metoden ska kunna anpassas till den senaste teknologin som används i 
verksamheten. När metoden passar organisationskulturen motiveras användarna till 
att använda den. 
 
Utifrån detta tolkar vi det positivt att riskanalysen anses vara en naturlig del av 
verksamheten i det studerade företaget. När den är ett vanligt inslag i företaget, ökar 
riskmedvetandet hos de anställda. Att företaget sedan har utvecklat 
riskanalysmetoden till att vara enkel och effektiv underlättar arbetet med att hantera 
risker. För att metoden ska kunna uppfattas som en del av verksamheten kan 
metoden anpassas till den verksamhet den ska nyttjas i. På ett enkelt sätt ska 
metoden kunna modifieras eller utvecklas för att möta de krav verksamheten ställer. 
Vidare ser vi att metoden bör kunna struktureras på olika sätt beroende på de 
personer som deltar och beroende på vilket problemområde som ska analyseras. I det 
studerade företaget framkom det även att det var önskvärt att bedömningskriterier 
och prioritering skulle vara möjliga att anpassa. Anpassning av bedömningskriterier 
och prioritet beroende på problemområde, är också något som kan tolkas till att vara 
en viktig egenskap i metoden. 
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Vi menar att om metoden inte kan anpassas till verksamheten, kan företaget inte dra 
nytta av resultatet i den utsträckning som annars skulle vara möjlig. Metodens 
anpassningsbarhet är en primär och grundläggande egenskap för att metoden ska 
vara användbar i en verksamhet och ge ett så uttömmande resultat som möjligt. Vi 
anser därför att en riskanalysmetod bör vara anpassningsbar, för att lättare kunna 
användas i verksamheten. 
 

5.2 Tillvägagångssätt 
Under denna rubrik analyserar och diskuterar vi det systematiska tillvägagångssättet, 
vikten av en förstudie och tydliga arbetsbeskrivningar samt möjligheten att variera 
fokus. 

5.2.1 Systematisk process 
James (1996) samt Roland & Moriarty (1998) anser att riskanalysen bör vara en 
systematisk process. Vi anser att företagets Förbättringshjul är ett systematiskt 
tillvägagångssätt, där faserna avlöser varandra steg för steg. Vi anser dock att själva 
riskanalysmötet är delvis systematiskt. Det är där brainstormingen utförs och vi 
menar att en brainstorming bygger mer på spontanitet än ett systematiskt 
tillvägagångssätt. Dokumentationen under riskanalysmötet, anser vi dock vara en 
systematisk process, då alla risker först antecknas på en white-boardtavla och sedan 
förs ned i ett pappersdokument, en efter en, vartefter de värderas.  
 
Precis som ovan nämnda författare, anser vi också att en metod bör vara systematisk. 
Ett systematiskt tillvägagångssätt underlättar att identifiera så många risker som 
möjligt, genom att processen blir väl genomförd, utan att något steg i processen 
förbises. Om ett steg förbises kan det få förödande konsekvenser på grund av att en 
risk inte identifieras eller åtgärdas. Eftersom detta är en egenskap vi anser påverka 
möjligheten att genomföra en så uttömmande riskanalys som möjligt är detta en 
primär egenskap. 

5.2.2 Förstudie  
I vår empiriska studie framkom det att det anses vara en fördel att en förstudie utförs 
innan själva riskanalysen äger rum. Genom förstudien får handledaren en bild av 
analysområdet och kan därmed hålla deltagargruppens diskussioner inom analysens 
problemområde. Vi anser att förstudien är ett bra sätt för handledaren att bilda sig en 
uppfattning om riskanalysens problemområde. Handledaren kan utifrån sin 
förförståelse förbereda frågor, som ska ställas till deltagarna för att underlätta 
identifiering av risker. Är handledaren oförberedd inför ett riskanalysmöte tror vi att 
detta påverkar resultatet av analysen, genom att handledaren inte har någon 
förståelse för det som ska analyseras. Detta kan leda till att handledaren ställer 
felaktiga frågor under analysmötet.  
 
Vi anser utifrån detta, att det är en primär egenskap att en riskanalys föregås av en 
förstudie. Detta för att handledaren ska veta vilka typer av risker som ska diskuteras 
under mötet. En förstudie motverkar dessutom hemmablindhet hos gruppdeltagarna. 
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Hemmablindhet kan dölja risker och det kan leda till att analysen blir mindre 
uttömmande. Handledarens frågor till deltagarna påverkar också resultatet av 
riskanalysen. Om handledaren ställer bra frågor kan fler risker identifieras. Chansen 
att bra frågor ställs ökar om handledaren genom en förstudie, får möjlighet att sätta 
sig in i det område som ska analyseras.  

5.2.3 Tidsbegränsning 
En riskanalys begränsas av snäva tidsramar och ska därför vara snabb att utföra, 
enligt Ciechanowicz (1997). Hos det studerade företaget tar en riskanalys normalt 
fyra timmar. Vi tror att en snäv tidsram kan ha både en positiv och negativ påverkan 
på analysen. Det är positivt att det inte blir några långdragna analyser där deltagarna 
tappar både intresse och koncentration. Den negativa aspekten är att deltagarna inte 
hinner identifiera så många risker som annars skulle kunna vara möjligt. Vi menar 
också att snabba riskanalyser även kan leda till att det enbart är de mest uppenbara 
riskerna som identifieras och värderas.  
 
Med stöd av ovanstående resonemang anser vi att tidsbegränsningen är en primär 
egenskap för hur uttömmande en metod är. Det vi tycker är svårt att avgöra är vilken 
tidsbegränsning som är att rekommendera. Tidsbegränsningen är beroende av vilket 
typ av område som ska analyseras och hur komplext det är. Vi menar att det kan 
vara lämpligt att dela upp området som ska analyseras i mindre omfattande områden 
vid stora och komplexa analyser. Detta medför att analysen inte blir för långdragen 
och det motverkar att analysen hastas igenom på grund av att den inte är hanterbar 
när den är allt för omfattande. 

5.2.4 Roller och deltagargrupp 
I det studerade företaget kan vi se att det finns olika roller i riskanalysen, där varje 
roll har tydliga arbetsuppgifter. Vi anser att rollerna fyller en funktion, genom att de 
minskar risken att vissa arbetsuppgifter faller mellan stolarna. Med tydliga roller blir 
det också tydligt vem som är ansvarig i vilken fas i riskanalysen. Det är viktigt att 
alla faser utförs, eftersom en missad fas kan ge allvarliga konsekvenser.  
 
Det studerade företaget menar att antalet deltagare i riskanalysgruppen bör begränsas 
till 7-8 personer. Detta tolkar vi som ett steg i att alla ska komma till tals under 
brainstormingen. Blir gruppen för stor kan det leda till att gruppen hamnar utanför 
fokus och att alla inte kommer till tals. Vi menar att om gruppen blir för stor kan 
mötena bli långvariga och det kan även bli svårare för gruppen att komma överens 
om värdering och prioritering. Företaget önskar också att gruppen ska bestå av 
personer från olika arbetsområden för att brainstormingen ska få så många 
synvinklar som möjligt. Vi tolkar att gruppens sammansättning är en av 
andledningarna till att metoden är enkel. Vi kan även tolka att gruppen ska vara 
lagom stor, så att alla deltagare kommer till tals.  
 
Vi anser att riskanalysen bör ha tydliga beskrivningar av rollerna och deras 
ansvarsområden i de olika faserna. Vi menar också att den deltagande gruppen ska 
bestå av mindre än 8 personer från olika yrkeskategorier. Detta för att alla deltagare 
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ska komma till tals under utförandet av riskanalysen och att resultatet ska bli 
mångsidigt. Vi menar att det är en primär egenskap att deltagargruppen är så stor att 
alla kan komma till tals under riskanalysen och att deltagargruppen består av 
representanter från olika yrkeskategorier. Det är viktigt att flera yrkeskategorier 
finns med vid analysen för att responsen ska bli så mångsidig som möjligt och det 
skulle leda till att resultatet blir mer uttömmande.  

5.2.5 Fokus  
Företaget i vår studie har två olika analysmetoder med varierande fokus. 
Förbättringshjulet är en övergripande grovanalys och RCM-metoden är en mer 
djupgående analys med stor detaljrikedom. Författarna Ciechanowicz (1997) och 
Roland & Moriarty (1990) menar att detaljnivån och systemnivån ska styra över 
riskanalysens fokus. Detaljerade analyser ska kunna göras på stora system men det 
ska också vara möjligt att fokusera på specifika problemområden utan detaljerade 
analyser.  
 
Ciechanowicz (1997) ställer ytterligare krav på metoden genom att den även ska 
göra det möjligt att granska interaktioner och beroenden mellan olika system, vilket 
kräver möjligheten att variera fokus. Vi anser att detta är en viktig egenskap 
eftersom risker inte alltid ger konsekvenser i ett system, utan de kan även sprida sig 
till andra system. Om metoden inte stödjer användaren i att identifiera risker som 
spänner över flera delsystem, kan det leda till att tillräckliga åtgärder inte vidtas. 
Genom att metoden tillåter olika fokus, stödjer det identifieringen av interaktion och 
beroende mellan delsystem.  
 
Med stöd av både teorin och empirin ser vi ett behov av att kunna variera fokus 
beroende på vilket system som analyseras och vilket syfte analysen har. Vi anser att 
det är en primär egenskap att fokus går att variera och att det är möjligt att analysera 
systemet som en helhet och som mindre delsystem. Det kan finnas risker i systemet, 
som inte finns i något av dess delsystem för sig. Det är därför viktigt att kunna 
analysera systemets helhet och inte enbart delarna det består av. Genom att variera 
fokus blir riskanalysen mer uttömmande.  

5.2.6 Utlösande faktorer 
James (1996) anser att olyckor inte alltid beror på enbart en risk. En olycka kan ske 
på grund av att det är en kombination eller sekvens av faktorer som har utlösts. Vi 
tror, att om en faktor i slutet av en sekvens identifieras, kan det finnas en annan 
faktor, tidigare i sekvensen som inte har hittats. Den utlösande faktorn blir därför 
inte åtgärdad och en olycka kan därmed inträffa, på grund av att faktorerna i 
sekvensen kan utlösa varandra. Detta medför att enbart symptomen lindras, utan att 
den egentliga utlösande faktorn åtgärdas.  
 
Med bakgrund av detta anser vi att det är en primär egenskap hos en 
riskanalysmetod att med hjälp av den kunna identifiera utlösande faktorer. Vi anser 
därför att det är viktigt att en metod gör det möjligt att se sekvenser av utlösande 
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faktorer, för att kunna identifiera ”dolda” risker och för att rätt åtgärder ska kunna 
vidtas för att eliminera riskerna.  
  

5.3 Värdering av risker 
I detta kapitel diskuterar vi det stöd metoden bör ge vid värdering av risker.  

5.3.1 Riktlinjer för värdering  
Det studerade företaget erfar att analysgruppen kan bli oense om värderingen av de 
olika riskerna. Detta kan tolkas som en konsekvens av att gruppen består av personer 
med olika kunskap och erfarenhet. Företaget vill ha en differentierad grupp, 
samtidigt som det kan ställa till problem under analysmötet. Vissa grupper som 
deltar i riskanalysmötet kan ha svårt att skilja mellan risk och konsekvens. Vi kan då 
tolka att det är en viktig egenskap att metoden ger gruppen stöd och hjälp för hur de 
ska kunna göra denna åtskillnad på ett enkelt och tydligt sätt. Om begreppen blandas 
ihop kan det leda till att analysen blir ostrukturerad och att gruppmedlemmarna 
misstolkar varandra.  
 
Med bakgrund av detta anser vi att det är en sekundär egenskap att det finns 
riktlinjer för hur riskerna ska bedömas. Riktlinjer kan dock bidra till en mer pålitlig 
och enklare värdering av risker. Det som är svårt att avgöra är hur hårda dessa 
riktlinjer bör vara. Är de för hårda kanske en grupp styrs för mycket i värderingen, 
medan för lösa riktlinjer i sin tur, kanske inte uppfyller sitt syfte. Hur hårda 
riktlinjerna bör vara kan också avgöras beroende på det område som analyseras. Ett 
område kan behöva väldigt klara riktlinjer, medan ett annat område inte behöver det.  

5.3.2 Kvantitativ och kvalitativ värdering 
I teorin läser vi att författarna Roland & Moriarty (1990), Storey (1996) och James 
(1996) anser att sannolikhet och konsekvens bör kunna värderas både kvantitativt 
och kvalitativt. Det studerade företagets metod ska kunna engagera personer med 
olika bakgrund och erfarenheter, vilket vi anser blir möjligt eftersom deras metod 
stödjer både kvantitativ och kvalitativ värdering. Genom att kunna värdera 
sannolikhet och konsekvens i både ord och siffror blir metoden enklare att använda 
för personer med olika förkunskap.  
 
Med stöd av både teorin och praktiken anser vi därmed att en metod bör kunna ge 
stöd för både en kvantitativ och kvalitativ värdering. Enbart en kvantitativ värdering 
säger inte allt om risken, det ger bara en beskrivning av allvarlighetsgraden. Om den 
kvantitativa värderingen kompletteras med en kvalitativ, tillkommer även 
beskrivning av risken samt konkreta exempel på vilka konsekvenser den skulle 
kunna få. Hur riskerna värderas varierar beroende på riskanalysens syfte och därför 
anser vi att detta är en egenskap som är sekundär och om den uppfylls kan den 
underlätta värdering och val av åtgärder.  



Analys och diskussion 

37 

5.3.3 Acceptabel risknivå  
I vår empiriska undersökning framkommer det att det uppfattas vara svårt att avgöra 
om en risk är acceptabel eller inte. Eftersom företaget engagerar flera olika personer 
i riskanalysen händer det att personerna värderar de identifierade riskerna olika 
allvarligt. En fördefinierad acceptabel risknivå kan minska oenigheten kring vad 
som anses vara en acceptabel risk. Ciechanowicz (1997), Grimvall, Jacobsson & 
Thedéen (1998) och Roland & Moriarty (1990) anser att för att kunna definiera en 
acceptabel risknivå måste metoden väga in flera personers perspektiv, riskernas 
kostnader och upplevelsen av riskerna. Därför anser vi att metoden bör ge stöd för 
att den acceptabla risknivån är definierad för hela systemet och varje delsystem i 
verksamheten. Vissa delsystem kan till exempel ha en högre acceptans, medan andra 
kanske inte kan acceptera några risker alls.  
 
Genom att det finns en fördefinierad acceptansnivå underlättas bedömningen av 
acceptansen av risker, vilket medför att deltagargruppen kan koncentrera sig på 
värderingen av riskerna istället. Vi anser att denna egenskap kan underlätta 
värdering av risker, men det är inte en egenskap som är nödvändig för en 
uttömmande identifiering av risker och är därför en sekundär egenskap. 

5.4 Data 
I både teori- och empirikapitlet framkommer det att data har betydelse för resultatet 
av en riskanalys. I följande underkapitel analyserar och diskuterar vi data i samband 
med riskanalys.  

5.4.1 Typ av data 
I det studerade företaget är data i riskanalysen baserad på arbetarnas spekulationer, 
vilka grundas på deras samlade erfarenheter. Det finns dock en önskan att kunna 
använda dokumenterad statistik för att underlätta värderingen av riskerna. Företaget 
samlar in data precis som Cho & Ciechanowicz (2001) menar ibland är nödvändigt, 
det vill säga via spekulationer och gissningar. Samtidigt har Ciechanowicz (1997) 
uppfattningen att det är viktigt att data är innehållsrik och pålitlig. Vi tolkar att det är 
dit det studerade företaget vill sträva i sin önskan att använda dokumenterad 
statistik.  
 
Vi anser att indata till analysen har betydelse för resultatet och därför är det viktigt 
att data väljs med omsorg. Om data är baserad på historik och mindre baserad på 
spekulationer blir resultatet av analysen mer sanningsenligt och pålitligt. Eftersom 
en riskanalys ska genomföras innan en olycka inträffar måste dock möjligheten att 
spekulera kvarstå. En risk som aldrig har inträffat är svår att tyda i historiska data. 
Utifrån detta ser vi att det är viktigt att metoden kan hantera både data baserad på 
statistik och data baserad på spekulationer om framtida händelser. Detta för att så 
många risker som möjligt ska identifieras. Med stöd av detta anser vi att denna 
egenskap ska klassificeras som en primär egenskap.  
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5.4.2 Val av data 
I det studerade företaget genomförs vid varje riskanalys en brainstorming. 
Brainstormingen ser vi som ett sätt att blint föra in data i analysen, något som några 
författare i teorin höjer ett varningens finger för. I teorin ser vi att både James (1996) 
och Ciechanowicz (1997) påpekar vikten av att reflektera över de data som förs in i 
riskanalysen. Att tänka igenom data leder till att kvaliteten på riskanalysen 
förbättras. Under värderingen i företagets riskanalys, reflekterar de dock över varje 
risk som har identifierats och på det sättet kan kvaliteten på riskanalysen styrkas.  
 
Vi anser att användarens möjlighet att reflektera över de data som används i 
riskanalysen är en sekundär egenskap. Att reflektera över data kan till och med 
hämma det fria idéflödet vilket vi tror kan minska mängden risker som identifieras. 
Vi menar dock att egenskapen är viktig för att resultatet av analysen ska kunna vara 
pålitligt och uppnå en acceptabel kvalitet.  

5.5 Verktyg och dokumentation  
I det studerade företagets riskanalysmetod kan flera olika verktyg tillämpas. Den 
mall på vilken resultatet från riskanalysen antecknas och den databas där 
riskanalyserna lagras är exempel på verktyg. I teorin har vi också sett att 
Ciechanowicz (1997) påpekat att metoden ska tillåta användning av olika verktyg 
och att resultatet ska kunna lagras i någon typ av databas. I detta anseende är teorin 
och praktiken samstämmig.  
 
Vi anser att en metod bör stödja användandet av olika verktyg och dokumentation av 
riskanalysen. Verktyg kan underlätta och stödja dokumentationen av en riskanalys. 
Dokumentationen gör det möjligt att på ett enkelt sätt gå tillbaka för att se vilka 
beslut som har tagits och varför. Dokumentationen från en riskanalys kan även 
användas som indata vid framtida riskanalyser. Dock menar vi att egenskapen 
snarare borde vara sekundär än primär, på grund av att valet av analysmetod inte ska 
vara avhängigt verktyg och dokumentation. Vi menar att verktyg och dokumentation 
är något som företaget till stor del kan skapa själva efter det att analysmetod har 
valts. 
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6 Slutsatser 
 
I detta kapitel presenteras de slutsatser vi har kommit fram till i vår undersökning. 
Slutsatserna är baserade på den analys och diskussion som går att läsa i föregående 
kapitel. Syftet repeteras i detta sammanhang för att det ska vara möjligt att se att de 
slutsatser som presenteras besvarar syftet.  
 
Syftet med vår undersökning var att skapa en rangordning av egenskaper en 
riskanalysmetod bör uppfylla för att vara identifiera så många risker som möjligt.  
 
Den rangordning av egenskaper vi har skapat i vår undersökning, är ett förslag på 
vilka egenskaper ett företag i första hand ska se till när de väljer en riskanalysmetod. 
Rangordningen skapar en utgångspunkt där de egenskaper som är primära är de 
egenskaper metoden i första hand bör uppfylla. De sekundära egenskaperna behöver 
inte nödvändigtvis uppfyllas, men de är ändå viktiga att reflektera över vid val av 
riskanalysmetod. 
 

6.1 Rangordning av egenskaper 
Inledningsvis presenterar vi de egenskaper som vi har funnit påverka hur 
uttömmande en metod är. Dessa egenskaper har rangordnats som primära. De 
efterföljande egenskaperna som inte i lika stor utsträckning påverkar hur 
uttömmande metoden är har rangordnats som sekundära. Avslutningsvis presenterar 
vi en övergripande slutsats om egenskaperna.  

6.1.1 Primära egenskaper 
Här presenteras de primära egenskaper vi har identifierat. Dessa egenskaper bör vara 
de som organisationen i första hand tillgodoser. 
 
Systematiskt tillvägagångssätt 
Riskanalysen bör vara systematisk. Ett systematiskt tillvägagångssätt underlättar 
identifiering av risker genom att analysen blir väl utförd.  
 
Anpassningsbar 
En riskanalysmetod bör vara anpassningsbar. En anpassningsbar metod kan anpassas 
till den verksamhet och de olika situationer som ska analyseras. Är metoden 
anpassad till den aktuella verksamheten blir den också lättare att använda.  
 
Fokus  
I metoden ska det vara möjligt att variera fokus beroende på vilket system som 
analyseras och vilket syfte analysen har. Systemet ska kunna analyseras som en 
helhet och som mindre delsystem med varierad detaljrikedom. Metoden bör också 
kunna granska interaktionen och beroenden mellan olika system. Detta gör det 
möjligt att identifiera risker som kan påverka flera delsystem.  
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Typer av data 
Metoden bör kunna hantera data baserad på både statistik och spekulationer om 
framtida händelser. Detta ökar möjligheten att identifiera så många risker som 
möjligt.  
 
Utlösande faktorer 
En riskanalysmetod bör kunna identifiera sekvenser av utlösande faktorer. Om inte 
alla faktorer i en sekvens identifieras kan fel åtgärder vidtas, utan att själva risken 
elimineras.  
 
Riktlinjer 
Det bör finnas tydliga riktlinjer för när en riskanalys bör utföras och inom vilka 
områden. Riktlinjerna ger stöd för att riskanalyserna utförs på rätt områden och så 
ofta som de bör utföras. 
  
Förstudie 
En riskanalys bör föregås av en förstudie. Förstudien förebygger hemmablindhet hos 
deltagarna i analysen och den påvisar för deltagarna vilken typ av risker som ska 
analyseras.  
 
Roller & deltagargrupp 
Det bör finnas tydliga beskrivningar av arbetsuppgifterna i de olika faserna och vem 
som ansvarar för att utföra dessa uppgifter. Detta motverkar att någon fas inte blir 
utförd, vilket skulle kunna leda till att riskanalysen inte blir fullständig.  
 
Tidsbegränsning 
Riskanalysen bör vara snabb att utföra. En snabb metod bibehåller analysgruppens 
koncentration och aktiva deltagande. God koncentration och aktivt deltagande ökar 
chansen att identifiera och värdera många risker. 

6.1.2 Sekundära egenskaper 
Här presenteras de sekundära egenskaper vi har identifierat. Dessa egenskaper är ej 
nödvändiga för en uttömmande identifiering. Det är egenskaper som underlättar 
utförandet av riskanalysen och kan tas i beaktande.  
 
Acceptabel risknivå  
Riskanalysmetoden bör ge stöd för att definiera en acceptabel risknivå. Genom att 
det finns en fördefinierad acceptansnivå underlättas värderingen av risker.  
 
Riktlinjer för värdering  
Det bör finnas definierade riktlinjer för bedömning av risker och en riskanalysmetod 
bör stödja användandet av dessa. Riktlinjerna utgör ett stöd som motverkar att 
deltagarna blir oense vid bedömningen av risker.  
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Verktyg och dokumentation 
Riskanalysmetoden bör ge stöd för användning av olika verktyg. Verktygen kan 
underlätta utförande och dokumentation av riskanalysen samt lagring av resultatet.   
 
Riskhanteringsprogram 
Riskanalysen bör vara en del av ett riskhanteringsprogram. Detta underlättar att 
förankra riskanalysen i verksamheten.  
 
Val av data 
Användaren ska med hjälp av metoden kunna reflektera över de data som används i 
riskanalysen. Om deltagarna reflekterar över de data som förs in i analysen blir 
resultatet mer pålitligt och kan uppnå en acceptabel kvalitet.  
 
Kvantitativ och kvalitativ värdering 
I metoden bör riskens sannolikhet och konsekvens kunna värderas både kvantitativt 
och kvalitativt. Den kvalitativa värderingen beskriver risken i ord och placerar den i 
ett tydligt sammanhang. Kvantitativ värdering låter siffror representera riskernas 
olika prioritet.  

6.1.3 Avslutande ord 
En riskanalys utförs för att identifiera risker och bedöma deras sannolikhet att 
inträffa. Målet med riskanalysen är givetvis att alla risker ska hittas, men det är en 
mycket svår uppgift. I denna uppsats har vi skapat en rangordning av egenskaper, 
där egenskaper som bedöms påverka hur uttömmande en analys blir är de primära 
egenskaperna en metod bör ha. En kombination av de primära egenskaperna skulle 
ge en väl uttömmande metod. Är metoden dessutom berikad med de sekundära 
egenskaperna kommer resultatet av riskanalysen att berikas med ytterligare detaljer 
och ökad pålitlighet. 
 

6.2 Egna reflektioner 
Vi har tidigare sett i teorin att vissa författare hävdar att en riskanalysmetod ska 
kunna identifiera alla risker. Andra författare påstår att antalet risker är oändligt, 
eftersom de bygger på oförutsägbara händelser. Vi anser att det är viktigt att en 
riskanalys utförs, trots att den inte kan identifiera alla risker. Om ingen riskanalys 
utförs, kommer inte någon risk alls att åtgärdas och detta kan leda till allvarliga 
konsekvenser. Trots att riskanalysen inte identifierar alla risker, kan ändå de risker 
som har identifierats åtgärdas, vilket leder till en reducerad hotbild. 
 

6.3 Fortsatt forskning 
Om vi antar att så som företaget resonerar och arbetar med sina risker, speglar en 
generell bild av hur de flesta företag arbetar, skulle det kunna vara intressant att 
fundera över varför de inte gör någon åtskillnad mellan risk och hazard i sina 
riskanalyser. Den litteratur vi har funnit gör en uppdelning mellan risk och hazard. 
Varför görs inte det i praktiken? Får det några konsekvenser för själva riskanalysen 
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och riskmedvetandet? Skulle användning av ordet hazard underlätta att se skillnad 
på risk och konsekvens vid utförandet av en riskanalys? 
 
Vi har tidigare sagt att en metod inte kan identifiera alla risker en verksamhet står 
inför. Vi menar att det kan vara så att en metod inte alltid är tillräcklig för att 
identifiera så många risker som är möjligt. Det kan vara nödvändigt att kombinera 
flera metoder för att få bästa möjliga resultat av en riskanalys. Vi anser därför att det 
kan vara intressant att undersöka hur flera metoder kan koordineras, utan att det blir 
dubbelarbete eller att något förbises. 
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Bilaga 1 Stödfrågor för intervju 
 
Använder ni ordet hazard? Vilka definitioner har ni på risk och hazard? 
 
Har ni något övergripande riskhanteringsprogram? 
 
Varför genomför ni riskanalys? (syfte, mål) 
 Hur viktigt anses det vara, hur viktigt känns det? 
 
Hur genomförs riskanalys? Varför har man valt att göra så? 
 
Delas riskanalysen i faser/steg? Varför? Vilka steg? 
 
Uppfattas någon fas i riskanalysen svårare/lättare? Varför? 
 
Arbetar man efter rutiner, det vill säga gör man likadant varje gång, oberoende på 
situation och verksamhetsområde/system? Varför? 
 
Hur vet man att alla risker har identifierats? När drar man gränsen? 
 
Hur lång tid tar en normal riskanalys? 
 
Vad resulterar riskanalysen i? Arbetar man med siffror/ord, både och? 
 
Hur ofta gör man riskanalys? När? Varför? 
 
Vilka personer är inblandade i en riskanalys normalt? Varierar det beroende på 
verksamhetsområde/system/situation? 
 
Används något verktyg som hjälpmedel? 
 
Vad baseras analysen på? Indata? Var kommer indata ifrån? Är indata tillförlitlig – 
representerar den rätt situation? 
 
Finns det några uppsatta regler för hur riskerna skall bedömas, likadant i varje 
situation? Varför finns det regler? Hur definieras klasserna?  
 
Definieras riskerna kvalitativt, kvantitativt?  
 
Vad får en ofullständig/ej korrekt riskanalys för följder? Kan de ge något exempel? 
 
Hur kommer man fram till vad som är en acceptabel risk? Vem beslutar om det? 
Ekonomi vs risk 
 
Beslutar man om åtgärder i riskanalysen? Vem gör det?  
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Har de valt en allmänt känd teoretisk metod, eller har de skapat sig en egen? Varför? 
Om en färdig metod har antagits, hur har man då anpassat den? Anpassas metoden 
efter riskanalysen, eller tvärtom? 
 
Har metoden utvecklats och förbättras över tiden? Utvecklas metoden utefter att ny 
kunskap, verktyg kommer till eller brister upptäcks? 
 
Tycker de riskanalysmetod/modell saknar något moment? Varför? 
 
Ser de några nackdelar/fördelar med den metod de har valt? Motivera, varför. 
 
Hur dokumenteras en riskanalys? Varför? 
 
Följer man upp sina riskanalyser? Varför? 
 
Finns det något dokument vi får ta del av, som kan ge oss bättre bild av…..ex. 
policydokument 
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Bilaga 2 Frågor skickade via e-post 
 

1. Hur definierar du ordet risk? 
 
2. Har ni något övergripande riskhanteringsprogram som riskanalysen är en del av? 
 
3. Beskriv handledarens, beställarens och gruppmedlemmarnas funktion i 

riskanalysen. 
 
4. Ur din synvinkel, hur viktigt anser du att det är med riskanalyser? 
 
5. Uppfattas någon fas i riskanalysen lättare? Motivera gärna varför. 
 
6. Uppfattas någon fas i riskanalysen svårare? Motivera gärna varför. 
 
7. Genomförs alla riskanalyser likadant, varje gång? Motivera gärna varför. 
 
8. När du handleder en riskanalys, hur vet du att alla risker har identifierats? 
 
9. Vem väljer ut personerna som deltar i riskanalysen? 
 
10. Används något verktyg som hjälpmedel? 
 
11. Varifrån kommer indata till analysen? Anser du att de indata är tillförlitliga? 

Motivera gärna varför. 
 
12. Vad får en ofullständig/ej korrekt riskanalys för följder? Kan du ge något 

exempel? 
 
13. Vad är en acceptabel risk? Hur bedöms det? 
 
14. Är metoden egenutvecklad eller baserad på någon annan metod? Om den är 

baserad på någon annan metod, vilken? Varför har just denna metod valts? 
 
15. Tycker du att riskanalysmetoden saknar något moment? I så fall, vad saknas och 

varför? 
 
16. Ser du några fördelar med den metod som har valts? Motivera gärna varför. 
 
17. Ser du några nackdelar med den metod som har valts? Motivera gärna varför. 
 
18. Finns det några uppsatta regler för hur riskerna skall bedömas?  
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