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Titel: Riskhanteringsprocessen i praktiken - en kvalitativ fallstudie på energibolaget 

E.ON  

 

Bakgrund och problemdiskussion: Riskhanteringsprocessen utformas på olika sätt i 

olika företag och den behöver anpassas till både interna och externa förändringar eftersom 

företag verkar i olika miljöer och utsätts därmed för olika sorters risk. Förutom detta blir 

även riskhanteringsprocessen en särskilt betydelsefull process för företag som bedriver 

samhällsviktiga verksamheter eftersom de är av yttersta vikt för samhällets funktion. Idag 

existerar det en stor mängd litteratur om ämnet riskhantering men vi fann en frånvaro av 

forskning som studerar den praktiska tillämpningen av riskhanteringsprocessen och 

styrningen genom hela processen. 

Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur riskhanteringsprocessen är utformad och hur 

den styrs för att bidra med ökad kunskap om vilka element som är av kritisk karaktär i 

processen. Studien avser även att undersöka hur hela organisationen och dess intressenter 

inkluderas i riskarbetet. 

Metod: För att uppfylla studiens syfte har vi utfört en kvalitativ enfallsstudie på företaget 

E.ON Sverige. För att samla in det empiriska materialet har intervjuer tillämpats, både 

personliga och telefonintervjuer. Totalt genomfördes fem intervjuer vilka även har 

kompletterats med återkommande samtal med våra huvudkontakter på E.ON under hela 

studiens gång. 

Slutsats: De kritiska momenten i en riskhanteringsprocess är intern kommunikation samt 

att företag måste beakta sina intressentgruppers krav och intressen och ta hänsyn till dessa 

vid utformandet av företagets riskhanteringsprocess. 

 

Nyckelord 
Risk, riskhanteringsprocess, samhällsviktig verksamhet, intern kommunikation, styrning 

i organisationer, intressentmodellen. 
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Abstract 
Master thesis in business administration, Master of Science in Business and Economics 

Economic department at the Linnaeus University, VT 2008 

Authors: Evanja Flod and Johanna Thomasson 

Supervisor: Pia Nylinder 

Title: The process of Risk Management in practice – a qualitative case study at the energy 

company E.ON  

 

Background and problem discussion: The risk management process needs to be designed based 

on the specific company, and adapted to both internal and external circumstances and changes 

since every company operates in different environments and is therefore subject to different types 

of risks. Meanwhile, the risk management process is especially crucial for companies whose 

activities have a major impact on the function of the society. Today’s literature within the subject 

risk management covers a vast range, however, we identified an absence of research that focuses 

on the practical implementation of risk management and the control throughout its whole process. 

Purpose: The purpose of the study is to examine how the risk management process is designed 

and how it is governed in order to contribute with increased insights regarding what elements are 

critical in the process. Moreover, the study aims to investigate how the organization as a whole, 

including its stakeholders, is involved in its work with risk management. 

Method: In order to fulfill the purpose of the study, a qualitative single case study was applied at 

the company E.ON Sweden. Both personal interviews as well as phone interviews were carried 

out with the intention of gathering empirical material. In total, five interviews were held, and they 

have been supplemented with recurring conversations with the main contacts at E.ON throughout 

the stages of the research. 

Conclusion: The critical elements in the risk management process lie within the internal 

communication and in respecting the stakeholders’ demands as well as considering these while 

formulating the risk management process for the company.  

 

Key words 
Risk, the risk management process, business activities benefiting the society, internal 

communication, control in organizations, the stakeholders theory. 
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1 Inledning 

 
Denna uppsats är en enfallsstudie på företaget E.ON som fördjupar sig i deras 

riskhanteringsprocess för att studera hur den styrs. Studien kommer specifikt behandla 

riskhanteringsprocessen inom området verksamhetssäkerhet. Inledningskapitlet börjar 

med att presentera bakgrundsinformation rörande begreppen risk och 

riskhanteringsprocess för att sedan övergå i en problemdiskussion som illustrerar 

studiens relevans. Problemdiskussionen mynnar ut i en konkretisering av uppsatsens 

forskningsfrågor och syfte för att därefter beskriva hur studien avgränsats och avsluta 

kapitlet med en disposition över uppsatsens fortsatta struktur. 

 
 

1.1 Bakgrund  

Inom affärsvärlden har risk existerat sedan urminnes tider och likaså åtgärder för att 

kunna hantera den. De första fynden på att försöka hantera risk kopplat till 

affärsverksamheten kan spåras hela vägen tillbaka till 1000 f.Kr, då köpmän ville 

minimera risken att förlora sina investeringar vid situationer där deras köpegods skulle 

försvinna vid transport (Poulton, 2015). Trots detta började forskare inte studera ämnet 

riskhantering förrän efter andra världskriget (Dionne, 2013). Fram till dess har det enligt 

Snider (refererad i Dionne 2013, 147) inte funnits någon litteratur om riskhantering. 

Riskhantering blev en formell process i organisationer i Nordamerika efter 40-talet och 

därefter spred sig implementeringen av den till resten av världen (Hampton, 2015). 

Riskhantering var länge associerad med begreppet försäkring, framförallt för att individer 

och företag med hjälp av försäkringar kunde skydda sig mot olika oförutsägbara olyckor. 

Under 50-talet började andra tillvägagångssätt för att hantera risk att utövas eftersom det 

helt enkelt blev för dyrt att köpa försäkring mot alla typer av risker som företag stötte på, 

samt att alla risker inte gick att försäkra sig mot. Alternativa arbetssätt såsom interna 

riskförebyggande och beskyddande aktiviteter började tillämpas (Dionne, 2013). 

Riskhantering som innebar att kontrollera, undvika, minska eller överföra risk blev allt 

viktigare (Hampton, 2015). Under 1990-talet fick riskhanteringen ett ännu större 

genomslag inom litteraturen än tidigare. Power (2004) beskriver denna period som en 

“litterär explosion i riskhanterings området” (Power 2004, 59) och allt fler böcker 

började skrivas om ämnet riskhantering.  
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Hanteringen av risk är unik för varje företag, detta eftersom risk är ett brett och 

mångtydigt område (SAOB, 1959). Det existerar exempelvis tre olika perspektiv på risk; 

risk som en möjlighet, risk som ett hot och risk som en osäkerhet. Risk som en möjlighet 

syftar till relationen mellan risk och avkastning, desto högre risk desto högre potentiellt 

värde och förväntad vinst men även högre risk för förlust. Risk som ett hot hänvisar till 

de möjliga negativa händelser som kan skada företagets mål och intressen såsom 

systemfel, egendomsskador eller sämre rykte. Van Asselt och Renn (2011) betraktar risk 

med detta perspektiv då de beskriver att risk kan förklaras i generella termer som den 

sannolikhet att en skada kan uppstå vare sig det avser hälsa, miljö, ekonomi eller andra 

områden. Det tredje perspektivet, risk som osäkerhet, är en sammanslagning av de båda 

förstnämnda synsätten och strävar efter en balans mellan hot och möjlighet samt vill 

möjliggöra en hållbar tillväxt i företaget (Comunidad de Madrid, u.å.). 

 

Förutom att det finns tre olika perspektiv på risk så påpekar Van Asselt och Renn (2011) 

att företag kan utsättas för både enklare och svårare risker vilka de delar upp i två olika 

typer, linjära och systemiska risker. Renn (2015) förklarar att de systemiska riskerna 

genomsyras av hög osäkerhet, komplexitet och tvetydighet vilket påverkar beslutstagare 

i olika beslutssituationer. Utöver detta brukar författare även dela upp risker i olika 

kategoriseringar. Frykman (2015) delar exempelvis in risker i kategoriseringarna 

affärsrisker, finansiella risker, tekniska risker, legala risker och politiska risker medan 

HCV (2017) kategoriserar risker i områdena strategiska risker, operationella risker, 

överensstämmande risker samt finansiella och rapporteringsrisker. På grund av att det 

finns olika perspektiv, typer samt kategoriseringar av risker så har det skapats olika 

definitioner på konceptet. Business Dictionary (u.å.) definierar risk som “Sannolikheten 

att en faktisk avkastning på en investering blir lägre än den förväntade avkastningen”. 

Vidare kan risk även definieras som “En situation som innebär exponering för 

fara”  (Oxford Dictionaries. u.å.) medan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

[MSB] (2016) beskriver risk som en: “... sammanvägning av sannolikheten för att en 

händelse ska inträffa och de konsekvenser händelsen kan leda till.” (MSB 2016, 2). Risk 

kan också ses i ett sammanhang som behandlar både levande ting och byggnader eftersom 

International Risk Governance Council [IRGC] förklaring av att risk “beskriver de 

potentiella effekterna som faror sannolikt kommer att orsaka specifika mål som 
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byggnader, ekosystem eller mänskliga organismer samt deras relaterade sannolikheter” 

(IRGC 2005, refererad i Roman 2014, 172).  

 

Detta visar att risk är ett omfattande område som inkluderar allt ifrån olyckor, konkurs i 

olika delar av leverantörskedjan, sämre rykte och regleringar. Organisationer, oavsett 

vilken industri de verkar inom, behöver därmed ta hänsyn till risker associerade med de 

beslut de tar och de aktiviteter de utför (Gorzén-Mitka, 2013). Detta kan uppnås genom 

att ha en omfattande riskhantering som kan ta hänsyn till den stora mängden av olika 

risker. Förutom detta blir det även allt viktigare att inkludera förändringarna i samhället 

och den miljö företaget befinner sig i, vilket resulterar i att utformandet av riskhanteringen 

dessutom inkluderar hur sårbara olika delar av samhället är för olika risker. Wassén 

(2017) fortsätter med att förklara att hanteringen av risk beror på syfte och sammanhang, 

vilket företag måste förhålla sig till. Detta kan göras genom olika förhållningssätt såsom 

riskminskning genom förebyggande arbete, accepterande av risk eller medveten 

risktagning. Skillnaden i förhållningssätt är exempelvis vid naturkatastrofer där 

förebyggande arbete är det enda förhållningssätt som behandlas och fokus ligger på risker 

som påverkar miljö och hälsa. Motsvarande risk accepterande, då en viss risknivå 

accepteras för att kostnaden helt enkelt överstiger nyttan, det kostar mer att hantera risken 

än vad det hjälper företaget. Wassén (2017) menar att riskhantering därmed innebär hur 

man förhåller sig till riskerna och hur riskerna av olika slag bearbetas. Riskhantering kan 

därför beskrivas som ett koncept som formas utav det kontext företaget befinner sig i 

(Bhimani, 2009). 

 

Oavsett vilket område eller vilken organisation som analyseras så handlar riskhantering 

om att begränsa, eller till och med förhindra, de potentiella nackdelarna med risk som kan 

påverka företaget negativt både vad gäller de finansiella aspekterna, men även den dagliga 

verksamheten (Walker, 2014). Detta arbetssätt inkluderar flera steg i form av en 

riskhanteringsprocess (Davidsson et al. 2003). Riskhanteringsprocessen identifierar, 

analyserar och värderar olika risker för att sedan resultera i olika beslutstaganden 

(Wassén, 2017). Utifrån detta utarbetas riskbehandlingsplaner (Svenska spel, 2011). 

Denna process är uppbyggd på olika sätt och inkluderar olika steg beroende på vilka risker 

organisationer utsätts för. I varje steg är det viktigt att processen genomsyras av 

kommunikation och att den går att anpassa för både interna och externa förändringar 

(Svenska spel, 2011). Organisationer verkar inom olika industrier och utsätts därmed för 
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olika risker. Följaktligen, behöver olika organisationer utveckla olika 

riskhanteringsprocesser och styra dem på olika sätt.   

 

1.2 Problemdiskussion 

Riskhanteringsprocessen är ett viktigt verktyg för att påverka och möjliggöra optimal 

prestation (Louisot och Ketcham, 2014). För att uppnå detta menar Louisot och Ketcham 

(2014) att företag behöver integrera riskhanteringsprocessen i organisationskulturen och 

göra samtliga anställda till en del av den. På det sättet kan samtliga anställda arbeta mot 

samma mål och kan på så vis uppnå optimal prestation. Även Power (2004) stödjer 

Louisot och Ketchams påstående om att integrera riskhanteringsprocessen i 

organisationskulturen, då han beskriver att riskhanteringen har blivit en integrerad del i 

organisationers strategi och värdeskapande procedurer samt en fundamental del av 

företagets affärsmodell. Vidare förklarar Management Solutions (2014) att 

affärsprocesser i alla typer av industrier har blivit allt mer komplexa vilket kräver att 

företag har en bra riskhanteringsprocess. Även Merna et al. (2008) stödjer det faktum att 

företag behöver en välutvecklad riskhanteringsprocess genom att förklara att den snabba 

takten av förändring, kunders krav och marknads globalisering sätter arbetet med 

riskhantering högt upp på agendan hos företag. De betonar att det är nödvändigt att ha en 

omfattande riskhanteringsprocess för att överleva på marknaden.  

 

Utöver att det är viktigt att ha en omfattande riskhanteringsprocess så är det även viktigt 

att ta riskhanteringsprocessen på allvar. Om företag inte gör detta så kan det skapa 

problem för dem i längden. Emblemsvåg (2010) hävdar att många skandaler och även 

finanskrisen under 2007-2008 har uppkommit på grund av att kritiska risker har ignorerats 

eller inte identifierats och på så sätt inte hanterats. Detta på grund av otillräckliga 

riskhanteringsprocesser samt att organisationer framförallt fokuserat på risker inom 

tekniska och finansiella områden. Efter denna skandal började riskhanteringsprocessen 

inkludera fler och fler områden i organisationer såsom operativa risker och risker 

relaterade till rykte. Dock ifrågasätter Emblemsvåg (2010) fortfarande effektiviteten i 

riskhanteringsprocessen hos många företag eftersom den kan anses vara vilseledande. Å 

ena sidan menar han att riskhanteringsprocessen är dåligt utformad vilket resulterat i att 

organisationer kategoriserat fel risker som kritiska samt använt sig av fel tillvägagångssätt 

för att hantera riskerna. Å andra sidan hävdar Emblemsvåg (2010) att om företag inte alls 

utövar någon riskhanteringsprocess så riskerar de att ignorera risker helt.  
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Riskhanteringsprocessen ser olika ut från företag till företag vilket enligt Emblemsvåg 

(2010) gör att det finns många olika varianter av riskhanteringsprocesser. Oavsett hur 

riskhanteringsprocessen är utformad så besitter de dock stora begränsningar och kan 

därmed inte utgöra beslutstöd i den utsträckning som är önskvärt (Emblemsvåg, 2010). 

Han trycker på att det finns framförallt tre problem i riskhanteringsprocesserna. Först och 

främst så ignoreras företagets styrkor och svagheter. Eftersom riskanalysen i slutändan 

ska generera rekommendationer för hur deras kritiska risker ska behandlas, behöver 

företag förstå att risker är relaterade till deras styrkor och svagheter. Det andra problemet 

i riskhanteringsprocessen ligger i hanteringen av informationskvalité. Eftersom det är 

osäkert att hantera risker så behöver informationen som används vara av bra kvalité och 

därigenom pålitlig. Det sista problemet enligt Emblemsvåg (2010) är att det inte existerar 

någon klar och tydlig hantering av den befintliga kunskapen som redan finns i företaget. 

Den kunskapen ska senare kunna användas för att förbättra analysernas kvalité eller för 

att förbättra den nya kunskapen som erhålls i riskhanteringsprocessen, som sedan ska 

användas i uppföljningsdelen av processen. Riskhanteringsprocessen behöver därför vara 

sammankopplad med en utförlig informations- och kunskapshantering. Att hantera 

information blir väldigt viktigt för att företag ska kunna genomföra en korrekt riskanalys 

och därmed hitta de kritiska riskerna som gäller för just dem, för att slutligen ta rätt beslut 

baserat på dessa risker.  

 

Backlund och Hannu (2002) utförde en undersökning som är ett exempel på föregående 

påstående om att riskhanteringsprocessen behöver vara sammankopplad med en utförlig 

informations- och kunskapshantering för att den ska fungera korrekt. Forskarna utförde 

en komparativ studie där tre oberoende konsultföretag riskanalyserade ett Svenskt 

vattenkraftverk. Studien utfördes eftersom riskanalyser går att användas för att minska 

underhållskostnader och därför göra företag mer konkurrenskraftiga. Dock visade 

resultaten från samtliga tre riskanalyser på stora skillnader och kom därmed fram till tre 

helt olika slutsatser angående företagets kritiska risker. Samtliga riskanalyser borde ha 

genererat samma resultat och slutsatser, varför man ifrågasatt kvalitén i de utförda 

riskanalyserna. Om företag baserar beslut på resultat från felaktigt utförda riskanalyser 

kan konsekvenserna bli stora och företag kan riskera att misslyckas med att reducera eller 

eliminera deras kritiska risker. Problemen som låg till grund för de olika resultaten var 

både att målet och syftet med analysen inte var tydligt kommunicerat till samtliga 
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konsultföretag men även att planeringen som genomfördes före analyserna inte var 

tillräckligt detaljerad. Detta resulterade i att konsultföretagen använde sig av olika 

metoder och tillvägagångssätt samt att de analyserade olika områden på företaget. På så 

sätt identifierade de olika kritiska risker (Backlund och Hannu, 2002).  Detta visar på 

vikten av bra kommunikation när riskhanteringsprocessen utformas. 

 

En annan viktig aspekt som företag behöver beakta när de utvecklar en 

riskhanteringsprocess är enligt Culp (2002) att den måste vara ansvarsfullt utformad för 

att kunna identifiera kritiska risker och riskfyllda förändringar. Detta stöds av Van Asselt 

och Renn (2011) som menar att hanteringen av risk kräver samarbete, samordning och 

förtroende mellan samtliga intressenter i ett företag, där de olika intressenterna har olika 

intressen och uppfattningar om de kritiska riskerna. En ansvarsfull riskhanteringsprocess 

med ett bra samarbete mellan intressenter är nödvändigt eftersom vi alla, individer som 

organisationer, befinner oss i en mer eller mindre riskfylld omgivning. Företag bör varken 

fokusera på överförsiktighet eller vårdslöshet. Exempelvis kan företag inte alltid tänka att 

vissa risker måste elimineras oavsett kostnad, utan samtliga risker behöver vägas mot 

nyttan. Enligt Culp (2002) måste risk analyseras och värderas i en sannolikhetskontext 

och inte endast i termer av konsekvens. Dessutom måste fördelarna av att eliminera risken 

sättas i relation till kostnaden av att eliminera risken (Culp, 2002).  

 

Enligt Anette Mikes (2009) ska inte riskhanteringsprocessen ses som en generell process 

utan den ska utformas på olika sätt beroende på vilket företag det gäller. Processen är 

olika eftersom företag utför olika aktiviteter (Mikes, 2009). En miljöorganisation kan 

exempelvis inte ha samma riskhanteringsprocess som ett energibolag då de står inför olika 

risker. En miljöorganisation som exempelvis Greenpeace (Greenpeace, u.å.) möter risker 

såsom för lite bidrag från individuella personer för att finansiera deras arbete samt risker 

som är kopplade till deras expeditioner. Jämförs dessa typer av risker med de största 

riskerna som energibolag står inför just nu, vilket är lagstiftning och regleringar (PWC, 

2018), så blir det tydligt att olika riskhanteringsprocesser behöver appliceras och 

utformas. 

 

Power (2004) förklarar att samhället, både individer och företag, idag har blivit mer och 

mer riskexponerat och avser då de risker som är associerade med människan själv. 

Exempelvis kan ett terroristattentat ha förödande konsekvenser för landets ekonomi, 
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säkerhet men även för varenda enskild person (Amin, 2002). Detta gäller framförallt om 

hotet syftar till att skada de samhällskritiska verksamheterna, alltså de som samhället är 

beroende av (Amin, 2002). I sådana situationer är det viktigt att företag som bedriver 

samhällskritiska verksamheter har skapat riskhanteringsprocesser som förhindrar, lindrar 

samt hjälper verksamheten att återhämta sig från exempelvis ett terroristattentat.  

 

De företag som bedriver någon form av samhällskritisk verksamhet har också ökade krav 

på sin riskhantering, eftersom samhället är beroende av dessa verksamheter, därav är delar 

av riskhanteringsprocessen reglerad i lag. Myndigheter och länsstyrelser samt vissa 

privata aktörer har en skyldighet enligt lag att utföra så kallade risk- och 

sårbarhetsanalyser som ingår i riskhanteringsprocessen (MSB, u.å.). Vilka privata aktörer 

som ska utföra dem varierar beroende på vilken sektor de är verksamma inom. I elsektorn 

gäller det exempelvis samtliga elproduktions- elnäts- och elhandelsföretag (Svenska 

Kraftnät [SvK], 2017). I el- och energibranschen berör lagstiftningen generellt de flesta 

aktörer eftersom deras verksamheter inkluderar exempelvis olja, gas, kol och elektricitet 

(MSB, 2014) varav samhället är beroende av samtliga. Enligt Amin (2002) anses 

exempelvis elkraftsystemen inom industrin utgöra en av de grundläggande 

infrastrukturerna idag. Industrin innefattar en stor mängd risker och problem såsom 

systemkomplexitet på grund av att exempelvis många enheter är sammankopplade och 

att terrorism, den ekonomiska tillväxten, vädret och avregleringar anses vara kritiska och 

osäkra element inom industrin (Amin, 2002). Energisektorn anses vara en samhällssektor 

som bedriver samhällskritiska verksamheter eftersom hela samhället påverkas och kan 

hamna i kris om inte verksamheten fungerar som den ska. Denna verksamhet är alltså av 

stor vikt för att samhället ska fungera väl i sin helhet (MSB, u.å.).  

 

I och med att företag verkar i olika miljöer utsätts de också för olika typer av risker. 

Bhimani (2009) betonar också att det saknas kunskap om hur just riskhanteringens 

karaktär ser ut i företagsspecifika miljöer. Detta stöds även av Mikes (2009) som menar 

att man idag vet lite om hur företags praktiska tillämpning av riskhantering. Hon menar 

på att flera frågor är obesvarade exempelvis; Vilken grad av organisatorisk betydelse har 

riskhanteringsprocessen? Hur används riskhanteringsprocessens olika delar av 

beslutsfattare? Detta blir särskilt intressant i företag som arbetar i samhällskritiska 

verksamheter som då också har fler intressenter som är med och utformar företagens 

riskhanteringsprocesser. 
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Genom att kombinera argumenten om att riskhanteringsprocessen är ett väsentligt arbete 

i organisationers verksamheter och att det finns mycket litteratur om ämnet riskhantering 

och hur processen teoretiskt bör utformas (Power, 2004; Louisot och Ketcham, 2014) 

men inte många studier som behandlar riskhanteringsprocessen i praktiken (Bhimani, 

2009; Mikes, 2009) skapades huvudämnet till denna studie; riskhanteringprocessen i 

praktiken. Vi valde att studera riskhanteringsprocessen på ett av Sveriges största 

energiföretag, E.ON, som är verksamma inom ett flertal olika energiområden (E.ON, 

2018). Energimyndigheten (2007) påpekar att om energisystemets leveransförmåga 

försämras så ställs enskilda individers hälsa och liv, men också andra nödvändiga 

samhällsfunktioner, inför en stor risk. En brist i energileveranser kan därför ha förödande 

konsekvenser för användare. Energiindustrin är utsatt för många typer av risker, såsom 

väder i form av stormar, åska, snöoväder men även materialfel som syftar till fel i 

elsystemets säkerhetsfunktioner. Industrin kan även påverkas av influensaepidemier, 

terroristattentat, utvecklingen av informationsteknologin, bränder, explosioner, strejker 

och mycket mer (Energimyndigheten, 2007). Eftersom energibranschen inkluderar flera 

samhällsviktiga verksamheter resulterar detta i att många intressenter, såsom myndigheter 

och länsstyrelser, är inblandade i utformandet av riskhanteringsprocessen vilket därmed 

påverkar styrningen av den.  

 

Att undersöka riskhanteringsprocessen i ett av de största energiföretagen i Sverige, E.ON, 

innebär att studera hur riskhanteringsprocessen hos ett företag samt undersöka hur beslut 

tas och hur de olika delarna av processen styrs, men också hur företagets intressenter har 

inflytande på riskhanteringsprocessen. Läsaren får därmed en inblick i hur en 

riskhanteringsprocess i praktiken utformas och styrs i en stor organisation med många 

bolag och som är verksam inom energisektorn och kan därmed ha en påverkan på både 

privatpersoner och privata och offentliga aktörer i samhället (Energimyndigheten, 2007).  

 

Tidigare studier belyser riskhantering och riskhanteringsprocessen teoretiskt, vilket 

innebär hur processen kan eller borde se ut och vad syftet med riskarbetet kan vara, men 

går inte vidare med att studera hur arbetet sedan implementeras i företag (Mikes, 2009; 

Tummala och Schoenherr, 2011; Culp, 2001; Burnaby och Hass, 2009: Rasmussen, 

1997). Denna uppsats kommer snarare fokusera på hur den faktiska 

riskhanteringsprocessen går till i praktiken och studera hur en riskhanteringsprocess styrs. 
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Detta resulterar i att vi bidrar med kunskap angående vilka moment som är kritiska i en 

riskhanteringsprocess, som organisationer därför behöver fokusera på när de utvecklar 

och implementerar processen. Vidare så kommer även intressenternas betydelse för 

riskhanteringsprocessen att studeras.  
 

1.3 Forskningsfrågor 

Hur går riskhanteringsprocessen till på företaget E.ON? 
Hur inkluderas hela organisationen och dess intressenter i en riskhanteringsprocess? 
Vilka moment är av kritisk karaktär i en riskhanteringsprocess?  

 

1.4 Syfte 

Syftet är att granska styrningen av risk i en riskhanteringsprocess och analysera vilka 

moment och områden som är kritiska för att en riskhanteringsprocess ska fungera väl. Vi 

bidrar därmed med ökad kunskap om hur styrningen i riskhanteringsprocessen går till, 

vilka element som är av kritisk karaktär samt hur hela organisationen och dess intressenter 

inkluderas i arbetet. 

 

Eftersom studien fokuserar på perspektivet risk som ett hot, resulterar det i att både 

Oxford Dictionary’s och MSB:s definitioner på risk blir applicerbara. Uppsatsen 

fokuserar varken på eller studerar de olika kategoriseringarna av risk vilket därför 

resulterar i att dessa inte förklaras ytterligare i studien. Vi ämnar inte studera specifika 

risker utan uppsatsen utgår från en generell riskindelning i form av linjära och systemiska 

risker, vilka kommer förklaras mer ingående i den teoretiska referensramen. Syftet är 

därmed inte att definiera E.ON:s olika risktyper eller att kategorisera dem. 

 

1.5 Avgränsning 

Vi har valt att avgränsa oss till att specifikt studera riskhanteringsprocessen inom 

området verksamhetssäkerhet på företaget E.ON. Detta eftersom E.ON:s arbete med 

riskhanteringsprocessen på hela företaget i alla områden är alltför omfattande att 

undersöka för denna typ av uppsats. Verksamhetssäkerhet är en kombination av 

verksamhetsskydd och säkerhetsskydd. Verksamhetsskydd är själva basen som 

innefattar tillträdesskydd, personskydd, incidentutredningar samt betydelseklassningar. 

Säkerhetsskydd är lagstadgat och innefattar säkerhetsanalyser, risk- och 
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sårbarhetsanalyser, säkerhetsprövningar, höjd beredskap och civilt försvar. En mer 

utförlig förklaring av verksamhetssäkerhet görs i det empiriska kapitlet vilket även 

kompletteras med en visualiserad bild. Även om verksamhetsskydd och säkerhetsskydd 

kan förklaras separat så benämns båda som verksamhetssäkerhet genom hela uppsatsen. 

 

1.6 Fortsatt disposition 

Metod - I metodkapitlet beskrivs vilken metod vi valt för att kunna genomföra denna 

studie. Här förklaras varför vi valt att att utföra en kvalitativ enfallsstudie på företaget 

E.ON och varför vi bestämt att samla in vårt empiriska material genom både personliga 

intervjuer och telefonintervjuer. Det beskrivs dessutom hur vi samlade in material till 

den teoretiska referensramen, hur intervjuprocesserna gick till, hur vi analyserat det 

empiriska materialet samt hur vi uppfyllt olika kvalitetskriterier för att bland annat 

studien ska kunna replikeras. Kapitlet avslutas med att förklara hur vi förhåller oss till 

etiska principer som behöver följas för att försäkra respondenternas trygghet samt för att 

intyga att det insamlade materialet inte används på fel sätt. 

 
Teoretisk referensram - Den teoretiska referensramen består utav olika teorier och 

begrepp som är av central betydelse för denna uppsats. Vi börjar med att djupdyka i 

litteratur om risk och riskhantering eftersom detta är uppsatsens huvudämne, för att 

sedan övergå till att beskriva vad en risk och sårbarhetsanalys är och hur den kan se ut. 

Detta för att läsare enklare ska förstå det empiriska materialet. Därefter presenteras ett 

avsnitt om samhällsviktig verksamhet vilket sedan för oss vidare till en beskrivning av 

tre lagar som till stor del reglerar E.ON:s riskhanteringsprocess. Vi redogör även för 

intressentmodellen, kontingensteorin, olika styr- och kontroll perspektiv och intern 

kommunikation. Kapitlet avslutas med en teoretisk sammanfattning för att läsaren ska 

förstå varför vi valt de teorier, begrepp och modeller vi valt samt underlätta fortsatt 

förståelse inför det kommande kapitlet, empiriskt material. Samtliga teorier används i 

kapitel fem för att analysera det empiriska materialet. 

 
Empiriskt material - Det empiriska kapitlet består av två personliga intervjuer och tre 

telefonintervjuer, där en av telefonintervjuerna var med en kontaktperson på 

myndigheten Svenska Kraftnät och resterande genomfördes med anställda på E.ON. 

Materialet har även kompletterats med ytterligare information vi kontinuerligt samlat in 

under studiens gång från våra kontaktpersoner på E.ON och Svenska Kraftnät. Vi har 
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valt att presentera materialet enligt riskhanteringsprocessens sex olika steg för att bevara 

en röd tråd genom arbetet, men har även inkluderat ett inledande avsnitt för att 

underlätta fortsatt förståelse för läsaren. För att förenkla fortsatt läsning har vi även valt 

att följa denna struktur i nästkommande kapitel, analys. 

 

Analys - Denna del behandlar vår analys och de resultat vi kommit fram till genom att 

dra paralleller mellan den teoretiska referensramen och det empiriska materialet. 

Referensramen agerar som grund då vi går fram och tillbaka mellan kapitel tre och fyra 

för att erhålla ett större djup i analysen. Detta iterativa sätt valdes för att kunna uppnå 

syftet med studien och för att kunna besvara forskningsfrågorna i kapitel sex, slutsatsen. 

 

Slutsats - I kapitel sex presenteras vår slutsats, svar på forskningsfrågorna och 

bekräftelse att studiens syfte har uppnåtts. Studien avslutas med ett kapitel som 

presenterar förslag till framtida forskning inom ämnesområdet riskhantering. Vi tar 

exempelvis upp att kunskapsområdet kan utökas genom att göra en komparativ studie 

där två olika företags riskhanteringsprocesser jämförs, antingen mellan företag från 

samma industri eller från olika industrier.  
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2 Metod 

 
Eftersom syftet med denna studie är att undersöka E.ON:s riskhanteringsprocess så 

börjar kapitel två med att presentera och beskriva företaget, för att sedan förklara 

vilken metod som ansågs vara lämplig för att uppfylla syftet och besvara uppsatsens 

forskningsfrågor. Efter introduktionen av metodval följer en tydlig förklaring av 

studiens upplägg vilket inkluderar teoretisk insamling, datainsamling, urval, 

intervjumetoder som utförts, beskrivning av intervjuprocessen samt förklaring av hur 

det empiriska materialet har analyserats. Kapitlet beskriver dessutom hur 

kvalitetskriterierna för uppsatsen har uppnåtts och hur vi genomförde undersökningen 

på ett etiskt tillvägagångssätt. 

 
 

2.1 Val av företag och enfallsstudie 

2.1.1 Val av företag 

Denna studie grundar sig i vårt intresse för området riskhantering vilket resulterade i att 

vi tog kontakt med ett av Sveriges största el- och energibolag; E.ON. Företaget är en 

internationell privatägd energileverantör baserad i Essen, Tyskland, med cirka 43 000 

anställda. E.ON Sverige ingår i E.ON AB som är världens största investerarägda 

energiföretag (E.ON, 2018). Företaget hanterar både el, energi, fjärrvärme och gas samt 

fokuserar på tre kärnverksamheter; energinät, kundlösningar och förnybara energikällor 

(E.ON, 2018). Detta innebär att de är verksamma inom många och omfattande områden 

samtidigt.  

Vi bestämde oss efter vår första inledande intervju för att inte undersöka fler företag inom 

energiindustrin eftersom vi insåg hur omfattande deras riskhanteringsprocess är. E.ON är 

dessutom ett av de största elhandelsbolagen i Sverige vilket påvisas av Stattin (2017) där 

företaget är listat på en andra plats i jämförelse med de 30 största elhandelsbolagen i 

Sverige. Eftersom vi ville gå på djupet och förstå hur deras riskhanteringsprocess ser ut, 

fungerar och styrs så blev det alltför tidskrävande att undersöka ett till energibolag. Vi 

valde att fokusera på ett företags riskhanteringsprocess och undersöka den på djupet 

istället för att få en övergripande bild av två vilket, resulterade i att vi valde bort 

alternativet att utföra en komparativ studie.  
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2.1.2 Enfallsstudie  
När en studie fokuserar på förklarande frågor som “hur” och “varför”, samt när studien 

eftersträvar att generera en omfattande och djupgående beskrivning om vad som 

undersöks, blir det enligt Yin (2014) aktuellt att använda sig av forskningsmetoden 

“fallstudie”. Han betonar att desto mer uppsatsen strävar efter att besvara dessa frågor, 

desto mer väsentlig blir undersökningsmetoden. Även Jensen och Sandström (2016) 

bekräftar detta påstående och förklarar att det är lämpligt att utföra fallstudier när forskare 

både vill erhålla djupgående kunskaper om en speciell situation samt när de vill undersöka 

hur personerna som är inblandade tolkar detta tillstånd. Han fortsätter med att betona att 

i en fallstudie ska fokus ligga på processen istället för resultatet, på kontexten istället för 

variabler och på att upptäcka istället för att bevisa (Jensen och Sandström, 2016). Även 

om varför inte är huvudfokus i vår uppsats, då vi inte vill undersöka varför just E.ON har 

en riskhanteringsprocess, så är frågan hur desto viktigare eftersom vi undersöker hur 

riskhanteringsprocessen går till, hur processen styrs, vilka moment och områden som är 

av kritisk betydelse samt hur hela organisationen och dess intressenter inkluderas i denna 

process. Vårt fokus ligger inte på att förbättra deras riskhanteringsprocess, utan på att 

studera processen och hur den utspelar sig i organisationens miljö och därmed i företagets 

kontext. Vidare betonar Jensen och Sandström (2016) vikten av att ha en konkret 

analysenhet i en fallstudie, såsom företag, individer, grupper eller partnerskap. Yin (2014) 

kompletterar detta argument med att fallstudier utförs när forskare ämnar bidra med mer 

kunskap om denna analysenhet.  

Samtliga ovanstående argument sammanfaller med syftet för vår undersökning och 

resulterade därmed i en djupgående enfallsstudie på företaget E.ON och dess 

riskhanteringsprocess. Fokus låg på hur arbetet kring riskhanteringsprocessen går till i 

praktiken, hur beslut tas genom hela processen och hur den styrs för att identifiera de 

kritiska momenten i processen, eftersom målet var att bredda kunskapen inom detta 

område (Yin, 2014). 

2.2 Forskningsdesign 

Enligt Holme och Solvang (1997) är kunskap om metodik ett redskap för att uppnå sina 

avsedda mål i den undersökning som tillämpas. Förståelse för metodik blir därför en 

nödvändig kännedom för att samtliga forskare ska få en bättre förståelse för det studien 

kommer fram till, det som undersökts samt hur dessa är sammankopplade med varandra. 

När det talas om forskningsmetoder så skiljs det framförallt på kvalitativa och kvantitativa 
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metoder. Den kvalitativa ansatsen, som har valts till denna studie, fokuserar på att samla 

in information och få en djupare förståelse för det problemkomplex som ska studeras för 

att sedan kunna beskriva det som undersöks (Holme och Solvang, 1997). Kvalitativa 

studier fokuserar främst på att få forskarna att förstå vad det är som utspelas (Gillham, 

2000). Genom vår undersökning fick vi möjlighet att fånga den informella verkligheten 

som endast är möjlig att nå från insidan av företaget. Kvalitativa studier hjälper forskare 

att komma under ytan och studera perspektivet och uppfattningarna hos de personer som 

är involverade i det som undersöks (Yin, 2011). Den kvalitativa ansatsen hjälpte oss 

därför att få en uppfattning om hur de anställda på E.ON uppfattar 

riskhanteringsprocessen på företaget. Vi ville ta reda på hur riskhanteringsprocessen går 

till och utspelar sig i praktiken och vilka moment som är av kritisk karaktär, vilket enligt 

Gillham (2000) inte är möjligt med en kvantitativ ansats eftersom den ansatsen är mer 

formell och fokuserar i större omfattning på beräkningar och mätningar (Gillham, 2000).  

Jensen och Sandström (2016) beskriver att en kombination av kvalitativa och kvantitativa 

ansatser är att föredra vid fallstudier. Om det samlas in information genom båda 

tillvägagångssätten kan forskare höja reliabiliteten i sin studie. Detta var något som inte 

var möjligt i vårt fall på grund av tidsbrist. Att genomföra en insamling av data med båda 

ansatserna är givetvis något som kan gynna uppsatsen för att undvika partiskhet när 

studien utförs (Jensen och Sandström, 2016). Dock ansåg vi att en kompletterande 

kvantitativ datainsamling inte var möjlig, vilket därför resulterade i att vi ansträngde oss 

allt mer för att vara objektiva vid den kvalitativa datainsamlingen så att den inte skulle 

påverkas av subjektivitet.  

2.3 Studiens upplägg 

2.3.1 Teoretisk insamling 

Vårt teoretiska material har samlats in från vetenskapliga artiklar och litteratur. Eftersom 

vi använt teori för att studera vårt fallföretag så har vi enligt Bryman och Bell (2018) 

använt oss av det deduktiva tillvägagångssättet. De vetenskapliga artiklarna fann vi främst 

genom olika sökningar i universitetsbibliotekets databas OneSearch, men även andra 

databaser såsom Google Scholar. Litteraturen har anskaffats på universitetets bibliotek. 

Den teoretiska referensramen har använts som grund för uppsatsens analys och slutsats.  

De sökord vi använt oss av är främst: risk, riskhantering, risk- och sårbarhetsanalys, 

samhällsviktig verksamhet, styrning, intressentmodellen, intern kommunikation.  
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2.3.2 Datainsamling 

Utan data är det inte möjligt att genomföra en forskningsstudie, dock existerar det ett 

flertal olika tillvägagångssätt att välja mellan. Vid kvalitativa studier är både 

observationer och intervjuer av intresse men eftersom det inte var möjligt att genomföra 

observationer på E.ON:s riskhanteringsprocess då processen fortlöper under hela året, 

valdes insamlingsmetoden intervju (Yin, 2011). Utgångspunkten i att genomföra 

intervjuer är enligt Holme och Solvang (1997) att ta reda på hur någonting går till eller 

utförs. På så sätt kan forskarna få bättre förståelse för processen, vilket stödjer valet av 

studiens datainsamlingsmetod. Även Gillham (2000) styrker valet av att genomföra 

intervjuer då han beskriver att detta tillvägagångssätt är fördelaktigt för just en 

enfallsstudie.  

Den data som samlades in genom samtliga intervjuer klassas som primär data eftersom 

vi samlat in informationen på egen hand (Bryman och Bell, 2018).  

2.3.3 Val av intervjupersoner 

Enligt Holme och Solvang (2012) är syftet med kvalitativa intervjuer att generera en 

djupare och mer fullständig uppfattning om det som studeras. Detta leder till att urvalet 

inte kan ske slumpmässigt, vilket resulterade i att vi valde att använda oss av ett strategiskt 

urval (Alvehus, 2013). På så sätt fick vi vår första kontakt på E.ON, Hans Hjertsäll, 

Corporate Security chef. Genom Corporate security chefen fick vi sedan kontakt med 

Philip Rydén, Säkerhetsskyddschef. Eftersom Corporate security chefen direkt hjälpte oss 

med vem vi skulle kontakta för intervju och inte hade möjlighet att ställa upp på en 

intervju själv så har vi inte räknat med honom som en intervjuperson i nedanstående 

tabell, tabell 1. Förutom Säkerhetsskyddschefen kontaktade vi även Per Skolén, Portfolio 

Manager, vars intervju valts bort eftersom den inte kunde hjälpa oss att uppfylla syftet 

med studien.  

Genom Säkerhetsskyddschefen fick vi kontakt med Kristofer Heimby, 

Säkerhetssamordnare som hjälpte oss komma i kontakt med våra nästkommande tre 

respondenter; Andreas Johansson, Förvaltningsgruppchef, Ola Ivarsson, Riskspecialist, 

samt Maja Malmsten, Kundanläggningschef. Detta tillvägagångssätt resulterade därmed 

i ett snöbollsurval (Bryman och Bell, 2018) eftersom vi tog kontakt med en person på 

E.ON som vidare tipsade om vilka vi skulle kontakta baserat på vårt syfte med studien. 

Vi har alltså alltid utgått ifrån tips från de vi haft som kontaktpersoner om vem vi senare 

skulle kontakta. Detta var även hur vi fick kontakt med Maria Linder, 
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Beredskapskoordinator, som arbetar med krigsberedskapsfrågor inom elförsörjning på på 

Svenska Kraftnät [SvK], för att genomföra den sista intervjun i denna studie.  

Tabell 1 - Intervjupersoner 

Namn Position 
 

Förtydligande av 
position 
 

Typ av 
intervju 
 

Tid för 
intervju 
 

Philip Rydén 
 

Säkerhetsskydds-
chef 
 

Ansvarig för den 
samhällskritiska 
verksamheten. 
E.ON Sverige 
 

Personlig En timme 
 

Per Skolén 
 

Portfolio Manager Hanterar finansiella 
risker vid inköp.  
E.ON Gas 
 

Personlig En timme 
 

Kristofer 
Heimby 

Säkerhets-
samordnare 

Sätter ihop HEJDÅ 
workshoparna. 
E.ON Sverige 
 

Telefon 15 minuter 
per tillfälle 
 

Ola Ivarsson 
 

Riskspecialist 
 

Specialist inom risk 
och sårbarhet.  
E.ON Elnät 
 

Telefon 
 

40 minuter 
 

Maja 
Malmsten 

Kundanläggnings
-chef 
 

Enhetschef på HEJ 
kundanläggningar. 
E.ON Gas 
 

Telefon 40 minuter 
 

Andreas 
Johansson 
 

Förvaltnings-
gruppchef 
 

Gruppchef 
förvaltning, 
specialist på HEJdå 
underhållsåtgärder. 
E.ON Elnät 
 

Personlig 
 

En timme  
 

Maria Linder 
 

Beredskaps-
koordinator 

Arbetar med Hejdå 
krisberedskapsfrågor 
inom elförsörjning. 
Svenska Kraftnät 
 

Telefon 
 

40 minuter 
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Samtliga intervjupersoner har en koppling till riskhanteringsprocessen inom området 

verksamhetssäkerhet i E.ON. Vidare i studien har vi valt att inte referera till 

intervjupersonernas namn, utan istället använda oss av deras position.  

2.3.4 Inledande intervju 

Från start var det svårt att veta vilket eller vilka områden inom E.ON vi ville studera, 

eftersom deras riskhanteringsarbete är väldigt brett. Därför togs beslutet att genomföra 

två inledande intervjuer för att få en uppfattning över hur riskhanteringsarbetet ser ut och 

vilket eller vilka områden som skulle lämpa sig för denna studie. Vi förväntade oss att 

intervjun med Säkerhetsyddsschefen skulle ge oss ett bredare perspektiv samt en 

helhetsbild över företagets riskhanteringsprocess. Å andra sidan skulle intervjun med 

Portfolion Managern tillföra ett smalare perspektiv samt inom ett mindre område. 

Beslutet av att genomföra två inledande intervjuer togs eftersom tanken med studien från 

början var att jämföra ett bredare område med ett smalare för att få en så omfattande bild 

som möjlit av hur E.ON:s hantering av olika risker på olika områden går till. Gillham 

(2000) stödjer beslutet att genomföra inledande intervjuer i så pass tidigt skede eftersom 

forskare bör studera litteraturen parallellt med utförandet av undersökningen, i början av 

undersökningen. I detta inledande steg är mål och fokus med studien mycket breda men 

blir mer och mer specifika när information, både teoretisk och praktisk, samlas in 

efterhand (Gillham, 2000).  

Intervjuerna tog plats i Malmö och inför mötena förbereddes semistrukturerade 

intervjumallar. Enligt Holme och Solvang (1997) ligger styrkan i en kvalitativ intervju i 

att låta intervjupersonerna få påverka samtalets utveckling. Denna aspekt gjorde att vi 

förkastade strukturerade intervjuer och istället förberedde en uppsättning frågor med 

teman som vi hade för avsikt att beröra. Dock blev intervjun med Säkerhetsyddsschefen 

annorlunda än vad vi hade tänkt eftersom han hade förberett material som han ville berätta 

om. Detta resulterade i att han styrde samtalets gång. Innan de inledande intervjuerna tog 

sin början hade vi inte valt vilket eller vilka områden som skulle studeras och därför ansåg 

vi att Säkerhetsyddsschefens initiativ att styra intervjun var fördelaktigt för oss. Även 

Holme och Solvang (1997) stödjer detta beslut eftersom de betonar att forskare som utför 

kvalitativa intervjuer ska minimera sin styrning av intervjun så mycket som möjligt. Även 

om intervjumallen inte följdes i en specifik ordningsföljd så ställdes inflikade frågor då 

och då och vid intervjuns slut kunde vi försäkra oss om att de förberedda frågorna hade 
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blivit besvarade vid något sammanhang i intervjun. Under intervjun med Portfolio 

Managern följdes huvudsakligen den semistrukturerade mallen.  

Båda intervjuerna gav oss ett helhetsintryck om hur riskhanteringsprocessen går till inom 

verksamhetssäkerhet på E.ON Sverige samt inom finansiella risker på E.ON Gas och vi 

insåg hur omfattande området riskhantering är, i synnerhet på ett företag som E.ON. Inom 

området verksamhetssäkerhet ingår riskhanteringsprocessens alla steg för hela E.ON 

Sverige. De som arbetar med verksamhetssäkerhet är också ansvariga för att 

sammanställa riskerna på alla bolag och avdelningar som ingår i E.ON Sverige samt att 

få ut information om detta till samtliga bolag. Intervjun med Portfolio Managern handlade 

enbart om finansiella risker vid inköp på bolaget E.ON Gas, vilket ansågs vara för snävt 

för en komparativ studie. Därför togs besultet, som vi även påpekat i det inledande 

kapitlet, att begränsa oss till området verksamhetssäkerhet och dess 

riskhanteringsprocess. Även Jensen och Sandström (2016) påpekar att det är viktigt att 

sätta tydliga gränser när fallstudier utförs, vilket stärkte vårt beslut att avgränsa oss till 

endast ett område. Intervjun med Portfolio Managern kommer därför inte beskrivas 

ytterligare.  

Hädanefter och genom hela uppsatsen kommer vi dessutom att endast benämna “E.ON 

Sverige” som “E.ON”.  

2.3.5 Resterande intervjuer 

Efter beslutet om avgränsningen var vi i behov av att utföra fler intervjuer för att 

införskaffa mer detaljerad information och data om riskhanteringsprocessen inom 

verksamhetssäkerhet. Vi bokade därför in intervjuer med Kundanläggningschefen, 

Riskspecialisten samt Förvaltningsgruppchefen. De två förstnämnda befann sig i Malmö 

och hade dessutom begränsat med tid att avlägga för intervjuer, vilket därför resulterade 

i telefonintervjuer. Förvaltningsgruppchefen var på Växjökontoret vilket gjorde att vi fick 

tillgång till en personlig intervju med honom. Efter detta tog vi även kontakt med 

Beredskapskoordinatorn på SvK för att kunna ta reda på vad deras roll är, som intressent, 

i E.ON:s riskhanteringsprocess. Då hon befann sig i Stockholm och även hon hade 

begränsat med tid så blev den här intervjun också en telefonintervju. Bryman och Bell 

(2018) beskriver ett antal fördelar med telefonintervjuer, exempelvis att hanteringen av 

intervjun blir lättare, speciellt i sammanhang där flera intervjuare närvarar, vilket var 

fallet i vår situation. Dessutom påpekar Bryman och Bell (2018) att intervjupersonerna 

kan, vid personliga intervjuer, påverkas av olika faktorer hos intervjuarna till exempel 
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ålder och kön. Detta kan komma att påverka deras svar genom att de försöker besvara 

frågorna på ett sätt som uppskattas mer av intervjuarna. Genom att utföra telefonintervjuer 

kunde detta problem elimineras. Dock är en tydlig nackdel med telefonintervjuer att 

personliga intervjuer generellt brukar vara längre, vilket tillför mer empiriskt material till 

studien. Därför behövde vi säkerställa att vi inte skulle sakna viktig data för att uppfylla 

syftet med studien, vilket vi gjorde genom att kontakta intervjupersonerna vid senare 

tillfällen om de oklarheter som uppkom under studien.  

När vi utförde samtliga intervjuer medverkade alltid båda författarna till uppsatsen. Detta 

eftersom svar och beskrivningar kan uppfattas på olika sätt, vilket senare diskuterades för 

att komma fram till en gemensam förståelse. Samtliga intervjuer spelades dessutom in för 

att säkerställa att ingen viktig detalj skulle förloras samt för att säkerställa att något inte 

missförståtts.  

2.3.6 Intervjuprocess 

Vi hade redan vid första kontakt förklarat studiens huvudämne för våra respondenter samt 

varför deras arbetsroll var av intresse. Vi hoppades ge våra respondenter en större insikt 

i vad det var vi strävade efter att erhålla från intervjuerna. Tack vare detta var 

intervjupersonerna väl informerade och kunde förbereda sig med relevant material för att 

kunna besvara våra frågor och förklara deras arbete på ett enklare sätt. Detta underlättade 

intervjuprocessen och vi fick en bättre förståelse för deras arbetsområden. Eftersom den 

första personliga intervjun tog plats tidigt i uppsatsens skede så hade vi förberett frågor 

som vi vid tillfället ansåg vara relevanta (se bilaga 1) , dock behövde vi stryka och addera 

en del frågor eftersom de under intervjuns gång ansågs vara mer lämpade med tanke på 

det som förklarades av respondenten.  

Eftersom Säkerhetschefen hade förberett powerpoint slides, blev dessa utgångspunkten 

och fungerade som en röd tråd i intervjun samt blev grunden till de kompletterande 

frågorna vi ställde. Han gick igenom riskhanteringsprocessen steg för steg och vi kunde 

ställa inflikade frågor när ytterligare förklaringar var nödvändiga. Vi ställde ett flertal 

frågor angående vad riskhantering inom området verksamhetssäkerhet innebar och hur 

omfattande det var för att på så sätt försöka få en helhetsbild av riskhanteringsprocessen. 

Utöver detta behövdes en hel del tid läggas på att försöka förstå hur omfattande området 

verksamhetssäkerhet är eftersom detta kan anses vara svårbegripligt för personer som inte 

arbetar med det, vilket även Säkerhetsskyddsschefen poängterade. Vi insåg dessutom hur 
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omfattande riskhanteringsprocessen var eftersom företaget även behöver inkludera 

samhällsrisker.  

När Säkerhetsskyddsschefen förklarade riskhanteringsprocessen som gäller för hela 

E.ON och inkluderade risker för hela koncernen inom verksamhetssäkerhetsområdet, så 

utgick han från sex olika steg som förklaras och beskrivs i vårt empirikapitel. 

Säkerhetsskyddschefen fokuserade mest på att förklara steg två, tre och fyra än de 

resterande stegen. Detta eftersom de andra stegen besitter en hel del information vi inte 

kunde ta del av på grund av säkerhetsskäl. Steg två och tre behandlar främst deras risk- 

och sårbarhetsanalyser vilket resulterar i att de resterande intervjuerna bestod mest av 

frågor kring de här analyserna. Detta medförde att steg två, tre och fyra blev mer 

omfattande än ett, fem och sex i det empiriska kapitlet.  

Efter att den inledande intervjun hade genomförts kom vi i kontakt med 

Säkerhetssamordnaren. På grund av att vi inte hade så omfattande information om E.ON:s 

riskhanteringsprocess innan vår första intervju tog plats så resulterade det i att vi hade 

mycket frågor och funderingar som vi efterhand kom på när vi läst in oss mer på 

materialet. Dessa frågor diskuterades med Säkerhetssamordnaren som kunde ge oss mer 

detaljerad information om specifika delar i riskhanteringsprocessen. Detta hjälpte oss att 

förstå riskhanteringsprocessen på ett bättre sätt vilket var av grundläggande betydelse för 

vår första forskningsfråga samt för att kunna uppfylla syftet med studien. Den 

kompletterande informationen erhölls genom flera kortare telefonsamtal och därmed 

utfördes inte några officiella intervjuer, utan de kan ses som ostrukturerade samtal, med 

syfte att fylla våra kunskapsluckor. Följaktligen använde vi oss inte av någon speciell 

intervjumall.  

Vid telefonintervjuerna med Kundanläggningschefen och Riskspecialisten samt den 

personliga intervjun med Förvaltningsgruppchefen använde vi oss av intervjumallar (se 

bilaga 2, 3 och 4) som följdes i större utsträckning än intervjumallen för den inledande 

intervjun med Säkerhetsskyddsschefen. Som tidigare nämnt så låg fokus på risk- och 

sårbarhetsanalyserna och därmed de workshops som årligen arrangeras för dessa analyser 

där representanter från de olika bolagen medverkar. Vilket därför resulterade i en del 

frågor kring dem som var av central betydelse för att kunna uppfylla syftet med denna 

uppsats och besvara den andra forskningsfrågan i studien. På grund av att workshoparna 

har utförts olika många gånger beroende på bolag så anpassades en del frågor utefter 

detta. Respondenterna fick möjlighet att tala fritt för att kunna förklara hur det går till på 
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deras workshop och hur de personligen upplevde den. Emellanåt inflikade vi 

kompletterande frågor som exempelvis handlade om vilka som medverkade under 

workshopen, hur ofta de hålls samt om de upplevde dem som en viktig del i 

riskhanteringsprocessen. Tilläggsfrågorna hindrade respondenterna från att sväva iväg till 

områden som inte var relevanta för vår uppsats. Vi upptäckte i detta skede att E.ON utför 

många olika workshops och det blev ibland blev svårt för respondenterna att särskilja 

dem. Detta resulterade i att vi vid vissa tillfällen fick förtydliga en extra gång vilken 

workshop vi menar och dubbelkolla att det fortfarande var den de berättade om.  

Andra frågor angående workshopen berörde respondenternas personliga åsikter om den. 

Vi frågade om de tyckte att workshopen tillför väsentlig information till deras specifika 

bolag och organisationen i sin helhet. Här kom även åsikter om vad som kan förbättras 

och utvecklas in, vilket inte är i huvudfokus men blev en intressant aspekt samt att vi 

ansåg att det tillför en djupare förståelse för respondenternas uppfattning av riskarbetet. 

Därefter tog vi även reda på om de utför några andra risk- och sårbarhetsanalyser vid 

sidan om som enbart involverar det specifika bolaget och inte hela organisationen. Vi 

ville genom detta ta reda på vad workshoparna tillför, vad syftet är med dem och hur de 

skiljer sig från de vanliga analyserna som redan utförs av respektive bolag. 

Därefter gick vi in på frågor som berörde arbetet med att värdera risker. I den inledande 

intervjun med Säkerhetskyddsschefen förklarades att de använder sig av ett siffer-

värderingssystem. Han berättade att hela organisationen utgår ifrån detta siffersystem för 

att kunna avgöra hur kritisk risken är samt vilka åtgärder som eventuellt behöver vidtas. 

Därför ställde vi frågor till de efterföljande respondenterna ifall de använder 

siffersystemet eller om de tillämpar någon annan värderingsklassificering, samt hur den i 

så fall går till.  

Förutom detta var det viktigt för oss att ta reda på om och hur resultaten och informationen 

från hela riskhanteringsprocessen kommuniceras ut till de andra medarbetarna i bolagen. 

Vi inkluderade även frågor om vilka som fick ta del av informationen, för att på så sätt 

erhålla bättre förståelse för vilka delar av organisationen som är involverade. Om det 

visade sig att de inte förmedlade ut denna information försökte vi ta reda på varför och 

ifall de strävar efter att bli bättre på det. Avslutningsvis ställdes frågor som berörde de 

myndigheter som E.ON behöver rapportera till. Respondenterna besvarade hur ofta de 

rapporterar samt ifall de följer några speciella, redan utformade, riktlinjer eller om de 

strukturerar sina analyser helt utifrån egna preferenser.  
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I intervjun med Beredskapskoordinatorn utgick vi ifrån en annorlunda intervjumall 

jämfört med de andra (se bilaga 5), eftersom vi ville fokusera på hur de utformat 

riktlinjerna och siffersystemet som E.ON och de andra elbolagen använder sig av när de 

utför risk- och sårbarhetsanalyserna. Därför rörde merparten av frågorna hur deras 

riktlinjer är anpassade för företagen, om företagen brukar uppnå SvKs krav, om SK tar 

kontakt med företagen angående feedback på analyserna, om SvK fokuserar på att reglera 

mer och om företagen använder sig av deras siffersystem. Vi kunde inte ställa frågor som 

specifikt rörde E.ON eftersom de, som myndighet, inte kan lämna ut någon 

företagsspecifik information. Därför ställde vi frågor som rörde de stora företagen i 

branschen så att vi på så sätt kunde koppla svaren till E.ON ändå. Vi ställde även frågor 

angående vad deras mål var med företagens risk- och sårbarhetsanalyser, samt hur dessa 

mål förmedlas till företagen.   

Samtliga intervjuer gick bra och vi erhöll det material vi eftersträvade. Dock upplevde vi 

ett visst osynk i specifikt telefonintervjuerna eftersom vi lätt kunde missförstå om 

respondenten ville fortsätta berätta eller om personen kände sig klar med en specifik 

fråga. Detta resulterade i att vi vid ett par tillfällen började prata samtidigt som 

respondenten vilket medförde avbrott i intervjuerna. Detta är ett problem som vi endast 

associerar med telefonintervjuer eftersom vi hade möjlighet att, vid personliga intervjuer, 

utläsa på kroppsspråket ifall det är lämpligt att ställa en inflikade fråga och ifall 

respondenten kände sig klar eller vill fortsätta berätta.  

När varje intervju var genomförd påbörjades arbetet med att transkribera intervjun direkt 

eftersom vi ansåg att det var av stor vikt att göra det när vi fortfarande hade intervjun 

färskt i minnet. Vi diskuterade även sinsemellan hur vi tyckte intervjun hade gått, om vi 

fått fram det vi ämnade att få fram eller om det var någon fråga eller något ämne vi 

behövde lägga till eller omformulera till nästa intervju. 

2.3.7 Analysmetod 
För att underlätta förståelse för läsaren angående hur vi analyserat vårt empiriska material 

så valde vi att strukturera analyskapitlet på samma sätt som materialet följer i det 

empiriska kapitlet. I kvalitativa studier behöver materialet struktureras och organiseras 

efter att insamlingen är gjord, till skillnad från kvantitativa där strukturen redan väljs när 

enkäten utformas. Detta resulterar i att det blir svårare och mer tidskrävande att bearbeta 

informationen vid kvalitativa studier. Även rutiner och tekniker på hur materialet ska 

analyseras måste utvecklas efter att intervjuerna tagit plats (Holme och Solvang, 1997). 
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Därför valde vi att strukturera både empirin och analysen utefter de sex stegen i E.ON:s 

riskhanteringsprocessen efter att vi utfört samtliga intervjuer.  

 

Analysen växte fram genom att vi valde en iterativ strategi som menas med att vi gick 

fram och tillbaka mellan den teoretiska referensramen och det empiriska materialet för att 

dra paralleller och hitta likheter men även olikheter mellan dem. Genom detta 

tillvägagångssätt bearbetades en analys fram och vi kunde med hjälp av våra diskussioner 

och antaganden, med teorin och empirin som grund, komma fram till en slutsats i kapitel 

sex och besvara våra forskningsfrågor.  
 

2.4 Kvalitetskriterier  

För att få en uppfattning om och bedöma kvalitén på en undersökning används olika 

kvalitétskriterier som utgångspunkter. Enligt Yin (2014) är det fyra kvalitétskriterier som 

är viktiga att ta hänsyn till vad gäller fallstudier; begreppsvaliditet, intern validitet, extern 

validitet och reliabilitet.  

Yin (2014) beskriver det första kriteriet, begreppsvaliditet, som att läsaren måste förstå 

de begrepp som används i studien. Ett begrepp som kan ha olika betydelse måste 

definieras i vilket kontext det ämnar att användas och dess betydelse i den specifika 

studien. Våra intervjupersoner använde sig av ord som är typiska för deras bransch och 

var inte alltid lätta att förstå. Därför bad vi respondenterna utveckla och förklara 

svårbegripliga koncept för att sedan använda uttrycken rätt samt underlätta läsarens 

förståelse i uppsatsen. Vi har även tagit hänsyn till begreppsvaliditeten genom att förklara 

begrepp som är ofta återkommande i studien, såsom risk och riskhantering, och som kan 

betyda olika saker beroende på kontext och subjektiva uppfattningar. Vi har definierat 

dessa begrepp genom att förklara innebörden av dem samt hur de har använts i denna 

studie. Förutom detta förklarar Yin (2007) vikten av att forskare och 

undersökningspersoner etablerar en gemensam förståelse för vad det är som undersöks 

och vad som är viktigt i studien. Eftersom våra respondenter dagligen arbetar med många 

och omfattande områden så förklarade vi tydligt innan intervjun vad exakt det var vi var 

intresserade av samt varför. Detta gav personerna möjlighet att förbereda sig och 

eventuellt ta fram relevant information inför intervjuerna (Yin 2007, refererad i Jensen 

och Sandström 2016). 
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Den interna validiteten behandlar främst kausalitetsambandet mellan x- och y-variabeln 

(Yin, 2014), vilket inte är aktuellt i vår studie. Yin (2014) tar dock upp att den interna 

validiteten även lägger stor vikt på huruvida slutsatsen i studien är korrekt eller inte. Han 

menar att för att den ska vara korrekt måste andra förklaringar och möjligheter tas hänsyn 

till. Eftersom vi genomförde ett flertal intervjuer kunde vi därför jämföra dem med 

varandra för att analysera ifall det fanns likheter i svaren vid liknande frågor. Detta för 

att stärka den interna validiteten. De olikheter som påträffades analyserades utifrån vilka 

positioner respondenterna har och ifall deras olika arbetsområden kan vara förklaringen 

till att deras svar blev annorlunda.   

Extern validitet handlar om huruvida det resultat som återfinns i slutet av studien är 

generaliserbart utöver denna studie. Yin (2014) menar att ifall studien har “hur” eller 

“varför” inkluderat i forskningsfrågan har det redan här banats en väg för att uppfylla den 

externa validiteten eftersom studien genom detta blir mer generaliserbar. Vi anser i denna 

bemärkelse ha uppnått extern validitet då båda våra forskningsfrågor innehåller “hur”. 

Enligt Bryman och Bell (2018) är det även avgörande för extern validitet hur 

organisationen och respondenterna väljs ut eftersom det måste vara ett representativt 

urval. Eftersom vi inte jämför vårt fallföretag med ett annat så kan det resultera i att vi 

inte uppnår en lika hög extern validitet som hade kunnat åstadkommits vid en 

flerfallsstudie. Istället genomförde vi intervjuer med respondenter från olika delar av 

fallföretaget som berättade och bidrog med egna och personliga erfarenheter om hur de 

inkluderas i riskhanteringsprocessen. Tack vare denna ansats kunde vi få ett rättvis bild 

av E.ON och deras riskhanteringsprocess samt undvek att införskaffa och inkludera 

missvisande information i studien. Dock var inte syftet att göra generaliseringar om hur 

en riskhanteringsprocess bör se ut, utan studien avsedde att studera just E.ON:s process. 

Vi kunde ändå dra liknelser mellan företag som är ungefär lika stora som E.ON och som 

är verksamma i samma bransch. Vid studiens slut kunde vi även dra generaliseringar om 

vilka moment och områden som är kritiska för en riskhanteringsprocess, vilket stärker 

den externa reliabiliteten.  

Enligt Yin (2014) är reliabilitet det kvalitetsmått som förklarar att om en annan forskare 

gör om samma studie med hjälp av identiska metoder, ska resultatet och slutsatsen bli 

likadan. Målet med reliabilitet är att minimera felaktigheter i studien samt de fördomar 

som kan komma att prägla den. För att stärka reliabiliteten behöver processer i 

undersökningen dokumenteras korrekt. Om detta inte utförs blir det svårt för andra 
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forskare att utföra samma undersökning. I denna uppsatsens metodkapitel förklaras det 

därför utförligt hur vi har gått tillväga i undersökningen samt varför. Uppsatsen inkluderar 

även de intervjumallar vi utformat som bilagor. Detta har utförts för att stärka 

reliabiliteten i studien (Yin, 2014). Förutom detta har vi även tillgängliga ljudfiler till 

samtliga intervjuer för att kunna säkerställa reliabiliteten. Dock är det viktigt att poängtera 

att i sådana fall skulle vi kontakta samtliga respondenter för godkännande av överlämning 

av material, för att inte överskrida de etiska riktlinjerna som behöver efterföljas i alla 

forskningsundersökningar (Vetenskapsrådet, u.å.).  

2.5 Etiskt tillvägagångssätt 

Att utföra studier är viktigt för att samhället ska utvecklas. Dock behöver forskningen 

uppfylla forskningskravet, vilket innebär att utveckla tillgänglig kunskap och förbättra 

de metoder som används, för att behålla en hög kvalitet (Vetenskapsrådet, u.å.). Detta 

har uppfyllts genom att undersöka E.ON:s riskhanteringsprocess i denna studie och på 

så sätt utöka kunskapsområdet genom att ta reda på hur processen styrs och identifiera 

vilka element som är kritiska för riskhanteringsprocessen. Enligt Vetenskapsrådet (u.å.) 

är det grundläggande för forskare att både förhålla sig till forskningskravet men även att 

individskyddskravet uppfylls. Individskyddskravet syftar till att deltagande personer 

inte får utsättas för fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. Dessa två krav behöver 

vägas mot varandra i varje studie för att undersökningen både ska bidra med den 

kunskap som förväntas av den men också att undersökningspersoner inte berörs i dålig 

bemärkelse. Individskyddskravet kan vidare preciseras i fyra huvudkrav; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Syftet 

med huvudkraven är att presentera normer för förhållandet mellan 

undersökningspersoner och forskare (Vetenskapsrådet, u.å.). 

 

Informationskravet betyder att forskare måste informera om studiens syfte till samtliga 

personer som deltar i undersökningen (Vetenskapsrådet, u.å.). Redan innan intervjuerna 

tog plats förklarade vi syftet med både intervjun och uppsatsen till samtliga 

respondenter. Detta stämdes av och förtydligades ytterligare vid intervjutillfällena. Det 

var viktig för oss att respondenterna var insatta i vår undersökning, visste vad vi ville 

erhålla från den samt vad deras roll var i undersökningen. 
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Samtyckeskravet innebär att undersökningspersoner själva får bestämma över sin 

medverkan (Vetenskapsrådet, u.å.). Vi var medvetna om att vissa frågor eventuellt 

kunde kännas personliga, då vi frågade om deras åsikter och erfarenheter samt om risker 

som både företaget och samhället kan utsättas för. Därför var det viktigt för oss att de 

kände sig bekväma i situationen och att de var medvetna om att de själva bestämde vad 

de skulle svara på och inte. Detta tydliggjordes genom att vi inför intervjuerna 

förtydligade att de endast behövde svara på vad de ansåg var lämpligt och var bekväma 

med. I de fall respondenten inte kunde eller ville ge svar på en fråga, antingen ur ett 

företagsperspektiv eller ur ett individperspektiv, så accepterades detta utan förbehåll. 

Förutom detta informerades respondenterna om preliminär intervjutid. I de fall de inte 

kunde avvara så lång tid så anpassade vi oss efter detta. Vi uttryckte dessutom alltid stor 

tacksamhet till att de tog sig tid att delta i undersökningen och svara på våra frågor. 

Förutom detta erbjöd vi samtliga respondenter att vara anonyma, vilket samtliga tackade 

nej till.  

 

Konfidentialitetskravet går ut på att samtliga uppgifter som tillhandahålls om 

respondenterna ska förvaras så att inte någon annan än forskarna kan ta del av dem 

(Vetenskapsrådet, u.å.). Genom hela studien har respondenternas svar enbart diskuterats 

med seminariedeltagare, handledare och examinatorer. Vid intervjutillfället tillfrågades 

samtliga respondenter ifall de godkände att vi spelade in intervjun i syfte att enklare 

kunna transkribera samt att vi inte skulle missa någon värdefull information. Samtliga 

intervjupersoner gav sitt samtycke. Efter intervjuerna skickade vi dessutom det 

analyserade empiriska materialet till intervjupersonerna för att säkerställa att de kände 

sig bekväma med den information vi ville publicera i vår uppsats.  

 

Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet enbart används i 

forskningsändamål. Detta krav är viktigt för att forskare ska kunna bedriva sin forskning 

samt att samhället ska kunna fortsätta med att utvecklas (Vetenskapsrådet, u.å.). I vårt 

fall gavs tydliga besked om att all information som vi tagit del av under intervjutiden 

endast använts i forskningssyfte. Vi har enbart använt det empiriska materialet i denna 

uppsats och det kommer inte publiceras eller användas i något annat syfte, vilket har 

säkerställts med samtliga intervjupersoner.  

  



  
 

 
27 

3 Teoretisk referensram 

 
I detta kapitel blir läsaren presenterad för olika teorier och begrepp som sedan används 

för att analysera det empiriska materialet. Teorikapitlet börjar med en presentation av 

huvudämnet där begreppen risk och riskhantering definieras och förklaras. Därefter 

förklaras vad samhällsviktig verksamhet innebär för att sedan mynna ut i en beskrivning 

av tre lagar som är nödvändiga att ha förkunskaper om för att underlätta förståelsen av 

teorin och empirin. Efter presentationen av lagarna följs en förklaring av 

intressentmodellen och hur styrningen ska anpassas efter företags intressenter samt en 

redogörelse av kontingensteorin och hur styrningen ska anpassas till omgivningen. 

Avsnittet därefter handlar om styrning och kontroll av företags beslutsprocesser för att 

bland annat förklara skillnaden på formella och informella kontroller och olika 

styrsystem. Efter detta beskriver vi intern kommunikation som även innehåller en 

skildring av kommunikation i möten. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av vår 

teoretiska referensram där vi förklarar varför vi valt de teorier, lagar, modeller och 

begrepp vi gjort. Med hjälp av samtliga teorier, lagar, modeller och begrepp underlättas 

fortsatt förståelse för uppsatsens resterande delar. 

 
 

3.1 Risk & Riskhanteringsprocessen 

3.1.1 Det mångtydiga begreppet risk 

Risk är något som kan vara möjligt för företag att mäta i form av konsekvenserna och 

sannolikheten av att olika händelser inträffar och kan därför hjälpa företag i olika 

beslutstaganden (Walker, 2014). Anderson och Anderson (2013) beskriver att det kan 

underlätta att identifiera olika riskevent som på så sätt kan hjälpa till att överväga och ta 

hänsyn till både sannolikheten att eventet inträffar samt konsekvenser och kostnader för 

det. Walker (2014) fortsätter med att företag ständigt behöver leta efter ny information 

angående hur risker kan påverka organisationen. Ny information bidrar alltså till bättre 

förståelse för de risker företag utsätts för (Walker, 2014). De som arbetar med risk 

behöver vara förberedda för mätbara risker men även oväntade händelser som kan 

förändra och påverka organisationen i stor utsträckning. Oväntade händelser är emellertid 

en betydligt större utmaning än de risker som är mätbara (Walker, 2014). 
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De risksituationer som är enkla att förstå, i form av sannolikhet att det inträffar och 

konsekvenserna av det, kallas linjära risker (Renn, 2015). I dessa fall är orsaken till risken 

framstående, de potentiella negativa konsekvenserna är uppenbara, osäkerheten kring 

riskerna är låg och det existerar knappt någon tvetydighet kring tolkningen av riskerna. 

Oftast är dessa risker återkommande och påverkas till större del inte av olika förändringar. 

Därför finns det oftast statistik för att kunna bedöma dessa risker (Renn, 2011). 

Motsvarande existerar också systemrisker, som från början uppkom i relation till 

energiinfrastruktur (Roman, 2014). Alla typer av risker som inte är linjära kallas för 

systemrisker och är en kombination av högre komplexitet, osäkerhet och tvetydighet än 

vad som existerar hos de linjära riskerna (Renn, 2015). Det är komplexiteten, osäkerheten 

och tvetydigheten i dessa typer av risker som gör beslutstagandet i dessa situationer 

mycket svårt (Renn 2015; Van Asselt och Renn 2011). Författarna förklarar även att dessa 

risker inte kan räknas ut endast genom sannolikhet och konsekvens utan riskens “ripple” 

och “spillover” effekt måste också beaktas och tas med i beslutsfattandet (Hellstroem 

2001, refererad i Renn 2011). Detta innebär också att systemiska risker kan orsaka stor 

skada då de inte heller är bundna vid nationsgränser eller en enskild sektor (Renn, 2011).  

 

Van Asselt och Renn (2011) förtydligar även vad som menas med komplexitet, osäkerhet 

och tvetydighet. Komplexitet innebär att det existerar ett flertal olika orsaker bakom en 

viss typ av systemisk risk. Riskerna blir därför resultaten av en kombination av många 

olika orsaker som är kopplade till varandra och resulterar i att risken blir väldigt komplex. 

Osäkerhet å andra sidan är kopplat till att riskanalyser ofta förklarar framtida möjliga 

konsekvenser av aktiviteter och beslutstaganden. På grund av detta genomsyras riskerna 

av osäkerhet eftersom det inte existerar någon helt korrekt framtida fakta. Som Rosa 

(2003) beskriver det “om framtiden skulle vara ‘antingen förutbestämd eller oberoende 

av nuvarande mänskliga aktiviteter’, har begreppet "risk" ingen betydelse alls” (Rosa 

2003, 55, egen översättning). Den tredje komponenten, tvetydighet, avser förekomsten av 

att det existerar många olika synvinklar gentemot de systemiska riskerna. Detta inkluderar 

synpunkter om riskerna bör accepteras eller om de negativa effekterna är för stora och 

riskerna därmed behöver hanteras. Tvetydighet menas alltså med att det finns olika 

synsätt och värderingar på och av risken.   

 

Renn (2011) förklarar att det i teorin är möjligt att särskilja de tre typerna av systemisk 
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risk. Van Asselt (refererad i Van Asselt och Renn, 2011) menar dock att det inte är så 

enkelt att särskilja i praktiken då osäkerhet ofta härrör från komplexitet och osäkerhet 

och komplexitet är grunden till tvetydighet. Förutom detta kan risk även delas in i 

områdena extern och intern. Externa risker inkluderar risker såsom ändringar i statliga 

regleringar medan interna risker kan exempelvis vara operativa risker eller 

personaltillgänglighet. Externa risker är svårare att kontrollera än de interna eftersom de 

interna är direkt kopplade till företaget (Anderson och Anderson, 2013). 

3.1.2 Företagens riskhanteringsprocess – Hur och varför? 

Riskhantering är en term som kan definieras på olika sätt av olika författare. Louisot 

och Ketcham (2014) och Hamilton (1996) har valt att att definiera riskhantering på 

följande sätt (egen översättning). 

 

“Samordnade aktiviteter för att, med avseende till risk, styra och kontrollera en 

organisation”.  

(Louisot och Ketcham 2014, xviii). 

 

”Riskhantering är ett systematiskt sätt att i näringslivet skydda en verksamhets resurser 

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

minimum av störningar”  
(Hamilton 1996, 65). 

 

Både Louisot och Ketcham (2014) och Hamilton (1996) definierar 

riskhanteringprocessen som ett sätt för företag att samordna aktiviteter så att risk 

minimeras samt att deras resurser skyddas. Van Asselt och Renn (2011) å andra sidan 

förklarar att riskhantering är ett sätt för många aktörer, individer och institutioner, 

offentliga och privata, att hantera risker som omges av osäkerhet, komplexitet och 

tvetydighet. Vidare beskriver P&B (2012) att riskhanteringsprocessen är ett 

tillvägagångssätt för att kunna samla in information och därmed kunna: 

1. Bli medveten om en risk 

2. Sätta risken i ett meningsfullt sammanhang av andra risker och möjligheter 

3. Identifiera alternativ för att reducera, undvika eller försäkra sig mot risken 

4. Ta beslut om hur risken ska hanteras 

5. Följa upp om hur riskbilden utvecklas 
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Anderson och Anderson (2013) beskriver att framtiden är oförutsägbar vilket innebär 

oändligt många möjliga händelser som resulterar i ett oändligt antal möjliga utfall. Antalet 

behöver därför simplifieras för att företaget ska kunna hantera det. Detta kan göras genom 

att olika händelser och utfall tas fram för att på så sätt erhålla olika scenarier av vad som 

kan inträffa. Sannolikheten att de olika händelserna inträffar är däremot olika. Anderson 

och Anderson (2013) argumenterar för att riskhantering handlar om att planera och agera 

innan riskeventet inträffar, att ta reda på från början vad som kan hända och 

konsekvenserna av det. 

Anderson och Anderson (2013) menar att riskhantering handlar om att söka bättre utfall, 

därför är det kritiskt att identifiera dem olika riskeventen och förstå vad som orsakar de 

samt eventens konsekvenser. De förklarar även att i dessa sammanhang är risk ofta sett 

som något som genererar negativ effekt. Resultatet blir att försöka minimera eller 

eliminera vad som orsakar de negativa riskeventen. Anderson och Anderson (2013) 

menar att genom att ha tagit hänsyn till konsekvenserna kan åtgärder vidtas som 

minimerar dessa om något av riskeventen inträffar. Klinke och Renn (2014) belyser den 

ökade relevansen av riskhantering för både offentliga och privata aktörer då detta 

påverkar välbefinnandet för hela befolkningen. Företag behöver även ha en effektiv 

riskhantering för att säkerhetsarbetet i ett företag ska fungera (Stöldskyddsföreningen, 

u.å.).  

Riskhanteringens syfte är att få fram en samlad bild av riskerna som underlag inför 

beslutssituationer (MSB, 2011). Att definiera och analysera risker kan göras på ett 

systematiskt sätt genom en riskhanteringsprocess. MSB (2011) menar att denna processen 

bör inkluderas som, och vara en kontinuerlig del av, hela organisationen. I figuren nedan, 

figur 1, har MSB (2011) målat upp riskhanteringsprocessen i en övergripande bild för att 

förtydliga de olika delarna den generellt består av. Här kan det utläsas att processen börjar 

med de två första stegen som faller inom benämningen utgångspunkter och inkluderar 

beslut angående ansvarsområden, roller, metod, avgränsning och så vidare. Nästa område 

kallas för riskbedömning som i sin tur inkluderar de tre efterföljande stegen och är 

grunden för sårbarhetsbedömningen. Efter att företaget fått fram resultat samt dragit 

slutsatser så övergår sårbarhetsbedömningen till slut i riskbehandling. Samtliga delar är 

beroende av varandra och det är nödvändigt att det finns en tydlig röd tråd genom hela 

processen. Det är dessutom viktigt att förklara varför val, beräkningar och antagande görs, 
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exempelvis behöver det motiveras om någonting väljs bort (MSB, 2011). Därför är det 

viktigt att hela processen präglas av öppenhet och transparens (MSB, 2011).   

Figur 1 - Riskhanteringsprocessen 

 
(MSB, 2011) 

 

Eftersom riskhanteringsprocessen genererar osäkra resultat som påverkar olika delar av 

befolkningen i olika grad blir det även viktigt att inkludera företagets intressenter (Renn, 

2015). Renn (2015) beskriver vikten av att integrera intressenternas kunskaper, 

värderingar och intressen eftersom det kan hjälpa riskbedömare och riskhanterare att 

förbättra sina prestationer och att svara på samhällets behov i varje skede av 

styrprocessen. Samma författare trycker även på att kommunikation är en central del av 

samtliga riskhanterings- och riskstyrningsprocessens alla delar.   

3.1.3 Risk- och sårbarhetsanalys – En viktig del av riskhanteringsprocessen 

I riskhanteringsprocessen ingår en risk- och sårbarhetsanalys. Denna måste utföras dels 

på grund av skyldighet enligt lag (SFS 2015:1052; SFS 2006:544), men också för att 

minska samhällets sårbarhet och kunna hantera oförutsedda kriser (MSB, 2009). De som 

har skyldighet att utföra risk- och sårbarhetsanalys är statliga myndigheter, kommuner 

och landsting (MSB, 2009) samt företag inom elsektorn (SvK, 2014). Med hjälp av 

analyserna kan samhällets hot och risker sammanställas (Stockholms länsstyrelse, u.å.) 

och samhällsviktiga verksamheter samt kritiska beroenden kan identifieras (MSB, 2014). 

I arbetet med verksamhetssäkerhet är risk- och sårbarhetsanalyser ett centralt verktyg 

(Svenska kraftnät, 2017) och en mycket stor del av riskhanteringsprocessen (MSB, 2011).  

 

Det finns huvudsakligen två aspekter som risk- och sårbarhetsanalysen ska ta hänsyn till; 

nyttan för den egna verksamheten samt samhällets samlade riskbild (MSB, 2011). Syftet 

med att utforma risk- och sårbarhetsanalyser är att organisationer ska kunna använda dem 
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som beslutsunderlag av verksamhetsansvariga och beslutstagare vilket genererar mer 

kunskap och medvetenhet om sårbarheter, risker och hot i verksamheten (Svenska 

kraftnät, 2017). Analyserna framställs för hela verksamheten med fokus på de delar som 

är av extra stor vikt. Allmänheten kan också dra nytta av risk- och sårbarhetsanalyser då 

de ger informationsunderlag till att, även på individnivå, vara beredd på störningar och 

avbrott i vardagen (Svenska kraftnät, 2017). Detta kan exempelvis bestå utav elavbrott 

eller liknande. Ett annat syfte med analyserna är att de fungerar som underlag till 

samhällsplanering och utformandet av en riskbild på nationell nivå (Svenska kraftnät, 

2017).  

 

En risk- och sårbarhetsanalys består av, som namnet antyder och som illustreras i bilden 

nedan, figur 2, en riskanalys och en sårbarhetsanalys (Stockholms Länsstyrelse, u.å.). I 

riskanalysen bedöms sambandet mellan sannolikheten att oönskade händelser inträffar 

och konsekvenserna utav dessa. Därmed kan även storleken på risken bedömas. 

Sårbarhetsanalysen, å andra sidan, identifierar vad som ska skyddas, vad det är som hotar 

detta, var hotet kommer att angripa samt hur det kan hanteras (Stockholms Länsstyrelse, 

u.å.). Analysen försöker därmed ta reda på hur allvarligt ett system kan komma att 

påverkas av en sådan händelse. Dessa två analyserna hänger ihop på så vis att risken som 

bedöms i den första analysen används som grund i den andra och på så sätt kan graden av 

sårbarhet avgöras (Stockholms Länsstyrelse, u.å.). Utöver detta är det även viktigt att 

analyserna inkluderar förslag på åtgärder (Svenska kraftnät, 2014). 

 

Figur 2 - Risk- och sårbarhetsanalys 
 

 
(MSB, 2011) 

 

Det finns flera olika metoder att använda vid utförandet av dessa analyser, de kan även 

kombineras för att på så sätt kunna anpassas till organisationen. De kan antingen vara av 

kvalitativ eller kvantitativ karaktär (MSB, 2011). I de kvantitativa krävs ofta en hel del 
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numerisk data då det handlar om beräkning av sannolikheten för utfallet om en viss risk 

inträffar. Är situationen så att en stor mängd numerisk data inte finns så är en analys av 

kvalitativ karaktär mer passande. Vid denna typ av analys krävs en mindre arbetsinsats 

och är en vanligare variant om man använder sig av en grövre analysmetod. För att få en 

så täckande analys som möjligt kan det vara att föredra att använda sig av en kombination 

av både kvalitativ och kvantitativ metod. Vilken eller vilka som väljs beror dock på den 

aktuella organisationens behov och förutsättningar (MSB, 2011).  

 

Utformandet av risk- och sårbarhetsanalysen kan antingen vara som ett processtöd eller 

beslutsstöd. I den förstnämnda ligger fokuset på hur processen med risk- och sårbarhet 

bedrivs i organisationen. MSB (2011) beskriver att exempelvis kan företag använda den 

i syfte att få fler och fler i verksamheten att arbeta med risk och sårbarheter. Vid beslutstöd 

fokuseras det istället på resultatet från risk- och sårbarhetsanalyserna. Resultatet fungerar 

dels som beslutsunderlag för den egna organisationen, men också för andra. Detta bidrar 

till att hanteringen av risker kan förbättras samt att samhällets sårbarhet kan minskas, 

vilket är risk- och sårbarhetsanalysernas viktigaste uppgift (MSB, 2011). 
 

3.2 Samhällsviktig verksamhet – Kritisk för samhällets funktion 
MSB definierar samhällsviktig verksamhet som de anläggningar, verksamheter, 

infrastrukturer, tjänster och noder som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner (MSB, 

2009). Detta bekräftar Stockholms länsstyrelse (u.å.) som beskriver det som de 

verksamheter som är totalt avgörande för samhällets funktion. Precis som risk varierar 

betydelsen av samhällsviktig verksamhet beroende på händelse och situation. Stockholms 

länsstyrelse (u.å.) menar att olika verksamheter är aktuella i olika situationer, det kan 

handla om allt ifrån tekniska försörjningssystem till finansiella tjänster eller skydd och 

säkerhet. Vad som är samhällsviktigt beror därför på vilken händelse som inträffar samt 

i vilken verksamhet. Samhällsviktiga verksamheter kan även vara av både lokal, regional 

eller nationell betydelse (MSB, 2009).  

 

Samtliga myndigheter i Sverige använder sig av två kriterier för att bestämma vad som 

klassas som en samhällsviktigt verksamhet. Den måste uppfylla ett eller båda kriterierna:  
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“Ett bortfall av eller en svår störning i verksamheten kan ensamt eller tillsammans med 

motsvarande händelser i andra verksamheter på kort tid leda till att en allvarlig kris 

inträffar i samhället.”  

(MSB, 2009)  

 

“Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en redan inträffad kris i 

samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt.”  

(MSB, 2009)  

 

När det handlar om skydd av samhällsviktig verksamhet menar MSB (2009) att man ska 

kunna återhämta sig från, hantera och förebygga sådant som påverkar samhällets 

funktionalitet på ett negativt sätt. Detta kan exempelvis vara allvarliga störningar hos 

verksamheter och funktioner som är av stor betydelse för befolkningens välmående, att 

samhället fungerar väl samt grundläggande värden (MSB, 2009) .  

 

Anläggningar som är viktiga för samhället kan klassas som skyddsobjekt. Detta regleras 

genom skyddslagen (SFS 2010: 305) och skyddsförordningen (SFS 2010: 523) och 

beslutas av länsstyrelsen. Införandet av skyddsobjekt är till för att minska sabotage, grovt 

rån, terroristbrott och spioneri genom att de får ett större och bättre juridiskt skydd. När 

något blir ett skyddsobjekt medför detta tillträdesförbud med eventuella tillägg av förbud 

mot fotografering eller andra avbildningar. Gäller det exempelvis ett vattenområde kan 

det bli aktuellt med bad- och dykförbud (Stockholms länsstyrelse, u.å.). 

 

3.3 Lagar som reglerar och hjälper företag i riskhanteringsprocessen 

3.3.1 Säkerhetsskyddslagen (1996:627) 

Säkerhetsskyddslagen innehåller bestämmelser om bland annat: säkerhetsskydd, 

säkerhetsskyddsavtal, informationssäkerhet, tillträdesbegränsning, säkerhetsprövning, 

beslut om registerkontroll och placering i säkerhetsklass, särskild personutredning, 

utlämnande av uppgifter, prövningen av de utlämnade uppgifterna, krav på svenskt 

medborgarskap samt intern utbildning och kontroll (Sveriges riksdag, utfärdat 1996). 
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“Denna lag gäller vid verksamhet hos 
1. staten, kommunerna och landstingen, 

2. aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser över vilka staten, kommuner eller 

landsting utövar ett rättsligt bestämmande inflytande, och 
3. enskilda, om verksamheten är av betydelse för rikets säkerhet eller särskilt behöver 

skyddas mot terrorism.”  
(Sveriges riksdag, utfärdat 1996) 

3.3.2 Skyddslagen (2010:305) 

Skyddslagen inkluderar bestämmelser för en del åtgärder till förstärkt skydd för områden, 

byggnader, andra anläggningar och andra objekt. Förutom detta behandlar lagen även 

bestämmelser om skydd för allmänheten mot skada som kan uppstå på grund av militärt 

arbete (Sverige Riksdag, utfärdat 2010). Vidare behandlar Skyddslagen (2010:305) 

föreskrifter om: skyddsobjekt, innebörden av ett beslut om skyddsobjekt, bevakning av 

skyddsobjekt, beslut om skyddsobjekt, skyddsvakter, tystnadsplikt, ansvar, förverkande 

och överklagande (Sveriges Riksdag, utfärdat 2010) 
 

3.3.3 Skyddsförordningen (2010:523) 

“Skyddsförordningen innehåller föreskrifter som ansluter till skyddslagen”  
(Sveriges Riksdag, utfärdat 2010). 

 

Vidare behandlar skyddsförordningen: beslut om skyddsobjekt, godkännande av 

skyddsvakt, återkallelse av godkännande som skyddsvakt, övriga bestämmelser i fråga 

om skyddsvakt, utmärkning av vattenområden, rätt att meddela föreskrifter (Sveriges 

Riksdag, utfärdat 2010). 
 

3.4 Intressentmodellen – Hur styrningen anpassas till intressenterna 
Det finns ett flertal olika definitioner som beskriver vad en intressent är. Freeman (1984) 

definierar en intressent som “en grupp eller individ som kan påverka och påverkas av 

uppfyllandet av en organisations mål” (Freeman 1984, 46, egen översättning) . Läggs 

denna definitionen sedan ihop med liknelsen att en intressent upprätthåller en andel eller 

ett intresse i organisationen, på samma sätt som en aktieägare äger aktier, erhålls den 

vanligaste och mest accepterade definitionen på begreppet (Fassin, 2009). Friedman och 
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Miles (2006) påpekar att organisationer bör betraktas som en grupp intressenter och syftet 

med organisationen ska vara att hantera samtliga intressenters behov, synvinklar och 

intressen. 

 

Intressentmodellen illustrerar relationen mellan företaget och olika aktörer, både inom 

och utanför företaget. Intressentmodellen har influerats av den traditionella “input-

output”-modellen av styrningskapitalism som förklarar att företaget enbart är relaterat till 

fyra intressenter: leverantörer, anställda och aktieägare, vilka bidrar med de 

grundläggande resurserna till företaget (Crane och Matten 2004, refererad i Fassin 2009). 

Dessa resurser omvandlades sedan till produkter eller tjänster till den fjärde gruppen; 

kunderna. Därefter kompletterade Freeman med andra grupper som påverkas av 

företagets aktiviteter. Han såg bolaget som den centrala delen i förhållandena till 

intressenterna samt att det finns ett gemensamt beroende mellan intressenterna och 

företaget (Crane och Matten 2004, refererad i Fassin 2009). I Freemans version från 2003 

existerar det fem interna intressenter: finansiärer, kunder, leverantörer, anställda och 

kommuner. Utöver dessa inkluderade han även ett par externa, däribland regeringen, se 

figur 4 (Fassin, 2009).   

 

Figur 4 - Intressentmodellen 
 

 
 (Freeman, 2003) 
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Freeman (2010) beskriver att det varierar från företag till företag vilka intressenter som 

ingår i dess intressentmodell. Beroende på företag är vissa aspekter viktigare att beakta 

än andra och ibland behöver organisationer ta hänsyn till intressenter som egentligen inte 

är rättmätiga eller berättigade. Ett exempel på en grupp som ett företag kan behöva 

“tvingas” till att inkludera i sin intressentmodell är terrorister. Freeman (2010) beskriver 

att somliga grupper, såsom terrorister, kan ha som mål att hindra organisationens 

verksamheter, vilket resulterar i att företag som besitter sådana utsatta verksamheter 

måste således inkludera de grupperna i sin intressentmodell. Lèpineux (2005) 

argumenterar även att det civila samhället bör ha en betydande roll som ett företags 

intressent och kritiserar Freemans intressentmodell för att den inte ger tillräckligt med 

utrymme för, samt en tillräcklig specificering av, just den gruppen. Han tar även upp det 

globala samhället, skilt från det nationella, och menar att även här har denna grupp inte 

definierats eller på något vis tagits hänsyn till.   

 

Fortsättningsvis trycker Freeman (2010) på vikten av att en organisation behöver förstå 

vilka olika grupper som utgör deras intressenter samt att de utför processer som 

kontinuerligt tar hänsyn till intressentgrupperna i organisationens operativa förfaranden. 

Organisationen måste även implementera en uppsättning transaktioner eller förhandlingar 

för att balansera samtliga intressenters olika intressen så att organisationen kan uppnå 

dess syfte och mål (Freeman, 2010). 

 

3.5 Kontingensteorin – Hur styrningen anpassas till omgivningen 
När kontingensteorin, översatt från litteraturens begrepp contingency theory 

(Psykologiguiden, u.å.), skapades så avvisades det klassiska tankesättet om att det endast 

finns ett ultimat sätt för samtliga organisationer att organisera sig efter (Donaldson, 1995). 

Kontingensteorin förklarar istället att det inte finns ett ultimat tillvägagångssätt som 

företag bör följa, utan att alla organisationer behöver anpassa sin organisationsstruktur 

efter den situation de befinner sig i (Donaldson, 1995). Organisationseffektivitet uppnås 

genom att matcha organisationens karaktärsdrag och egenskaper, såsom dess struktur, 

med de faktorer som definierar företagets situation (Donaldson, 2001). Det finns alltså 

inte ett rätt sätt att styra en organisation eftersom företagets situation kan se annorlunda 

ut på grund av både interna och externa faktorer. Interna faktorer är enligt Donaldson 

(2001) exempelvis osäkerhet i aktiviteter, företagets strategi vilket inkluderar ömsesidiga 
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beroenden mellan olika uppgifter inom företaget, samt storleken på företaget vilket syftar 

på hur många anställda företaget har. Osäkerheten som uppstår i företagets aktiviteter 

skapas genom både miljö- och teknologiska förändringar och behöver hanteras genom 

kontinuerlig innovation (Donaldson, 2001). Företagets strategi innebär planering och 

resursallokering. Detta inkluderar deras aktivitetsportfolio och därmed hur många 

aktiviteter de utför samt hur dessa aktiviteter är sammankopplade och beroende av 

varandra. Den valda strategin påverkar därför den horisontella och vertikala integrationen 

i organisationen (Donaldson,1995).  

 

Utöver de interna faktorerna så kan externa faktorer innebära den miljö organisationen 

befinner sig i (Donaldson, 2001). Miljön är en central faktor i kontingensteorin eftersom 

teorin förklarar att organisationen blir formad av den miljö företaget verkar inom. 

Organisationer är beroende av de resurser som finns tillgängliga för att de ska kunna växa 

på lång sikt (Donaldson, 1995). Liang et alt. (2010) styrker Donaldsons argument och 

betonar att företag måste utveckla strukturer och processer som är lämpliga för den miljön 

de befinner sig i om de ska lyckas med att nå framgång, eller ens överleva. Enligt 

kontingensteorin försöker företag förbättra sin prestationsförmåga genom att förbättra 

deras anpassningsbarhet i förhållande till deras specifika karaktärsdrag och därigenom 

kunna anpassa sig bättre till den föränderliga externa miljön. Den föränderliga miljön är 

en ständigt pågående dynamisk process, särskilt i en snabbrörlig affärsmiljö (McAdam et 

alt. 2016).  

 

Om företag lyckas med att anpassa sina karaktärsdrag till de interna och externa 

faktorerna så kan det leda till högre resultat. Organisationer blir därför enligt Donaldson 

(2001) formade av deras interna och externa faktorer för att inte försämra sin prestation. 

De anpassar sig ständigt till de föränderliga faktorerna, för att inte förlora effektiviteten.  

 

3.6 Styrning och kontroll av företags beslutsprocesser 
Enligt Pfister (2009) är ledningens beslutsprocesser, översatt från litteraturens begrepp 

management decision-processes, en del av strategisk kontroll och intern kontroll. Båda 

två kontroller är beroende av att den information som används och tillhandahålls i 

organisationen är av tillförlitlig karaktär. Strategisk kontroll har ett externt fokus på 

industrin och hur organisationen förhåller sig till den. Styrelsen och ledningen bestämmer 

visionen, missionen, värderingar och organisationens mål baserat på organisationens 
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styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Därefter definieras strategin för att uppnå de 

övergripande målen för företaget. Ledningskontroll, översatt från litteraturens begrepp 

management control, har till skillnad från strategisk kontroll ett mer internt fokus och 

definieras som ”...den process där chefer säkerställer att resurser erhålls och används 

effektivt för att uppnå organisationens mål...”. Ledningskontroll är en feedback-process 

som inkluderar planering, målsättande, kontrollering, analysering och korrigerande 

åtgärder för att försäkra sig om att utfallen blir som planerat (Pfister, 2009). Genom 

kontroll kan man påverka beteenden i organisationer och är ett medel som kan skapa 

samarbete mellan individer och även organisationsenheter som endast delvis delar 

överrensstämmande mål. Ledningskontroll är därför en viktig komponent i 

företagsstrategin eftersom man kan få individerna att arbeta mot samma översiktliga 

organisationsmål, och på så sätt uppnå målkongruens (Yates, 1993). Målkongruens 

innebär att samtliga anställda på företaget arbetar mot samma mål som överensstämmer 

med företagets övergripande mål och intressen (Anthony et al. 2014). 

 

Olika ledningskontroller kan bli kategoriserade på många olika sätt, exempelvis i formella 

och informella kontroller (Yates, 1993).  

3.6.1 Formella och informella kontroller  

Formella kontroller inkluderar bland annat regler och standardiserade processer. Dessa är 

mer synliga och mer objektiva komponenter av kontrollsystemet. De formella 

styrmedlena inkluderar granskning och övervakning, mätning och beslutstagande. Detta 

för att specifika utfall och resultat ska nås.  

 

Informella kontroller är inte avsiktligt designade och utformade. De inkluderar oskrivna 

policys i organisationen som ofta kan härstamma från organisationskulturen. Informella 

kontroller är dock väldigt viktiga i styrsystemet och kan påverka effektiviteten i formella 

kontroller. De formella kan alltså vara beroende av att informella styrmedel också 

fungerar. Det har också blivit vanligare och vanligare för anställda på lägre nivåer att vara 

aktivt involverade i aktiviteter som formella och informella kontroller och inte endast 

engagerar sig i daglig processer (Yates, 1993).  

3.6.2 Styrsystem i form av olika beslutshierarkier  

Förutom att styrningen kan kategoriseras olika så beskriver även Anthony et al. (2014) 

att en verksamhet kan styras med hjälp av antingen ett mekaniskt eller organiskt 
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styrsystem. Det mekaniska systemet menas med att det existerar en hierarki där beslut 

sker på de högre nivåerna i organisationen, för att sedan förmedlas till de lägre nivåerna. 

Ledaren har översikt över verksamheten och bestämmer vad som ska göras och hur, 

kommunikationen består alltså ofta av instruktioner från de högre cheferna till de 

anställda på de lägre nivåerna (Anthony et al. 2014; Lindkvist et al. 2014). I motsats till 

detta kännetecknas det organiska synsättet av en öppen kommunikation där beslut fattas 

på olika nivåer i organisationen. Detta är möjligt då kommunikationen i verksamheten är 

horisontell mellan organisationens olika avdelningar. I det organiska systemet består 

kommunikationen av relevant information och råd, då detta styrsystem utgår ifrån att 

kunskap och relevant kompetens inte bara finns hos de som styr, utan på olika nivåer i 

verksamheten. När ett organiskt styrsystem utövas så får alla nivåer i organisationen en 

översikt över verksamheten (Anthony et al. 2014; Lindkvist et al. 2014).  

 

Enligt Donaldson (2001) så lämpar sig ett mekaniskt styrsystem för företag som befinner 

sig i en stabil miljö eftersom en hierarkisk struktur är effektiv för verksamheter som har 

ett rutinmässigt arbetssätt. I dessa organisationer så tar cheferna på de högre nivåerna 

besluten eftersom de besitter relevant och tillräcklig kunskap för att kunna ta beslut. I 

motsats till det mekaniska styrsystemet så passar ett organiskt styrsystem hos företag som 

befinner sig i en instabil miljö eftersom organisationen kräver kunskapen och 

informationen som existerar på alla nivåer i företaget, för att uppnå innovation. 

Decentraliserat beslutstagande främjar innovation enligt Donaldson (2001). Om ett 

företag som befinner sig i en instabil miljö har ett mekaniskt styrsystem är den inte 

kapabel att vara innovativ och blir på så vis ineffektiv (Donaldson, 2001). 

 

3.7 Intern kommunikation för kontroll och förmedling av information  
Enligt Strid (1999) så har betydelsen av information ökat i samhället eftersom världen 

blir mer och mer komplicerad. Detta innefattar därför också organisationer eftersom 

informationsflödet i organisationer har ökat och strukturen på detta flödet har förändrats. 

Nya kommunikationsvägar har tillämpats såsom fler personaltidningar, internet, intranät 

eller extranät, allt för att skapa snabbare informationsvägar. förutom detta har även fler 

lagar och avtal upprättats för att reglera den information som behövs och för att påvisa 

hur betydelsefullt information är. Med kommunikation så syftar Strid (1999) på flödet av 

information mellan två eller flera personer och med information menas det budskapet som 
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förmedlas mellan parterna. Informationen blir därför produkten av kommunikationen 

(Kreps, 1990) 

 

Information kan delas upp i två olika områden, intern och extern information. Intern är 

den informationsförmedling mellan olika parter i en organisation och kan ske både 

muntligt, genom en direkt order eller personalmöten, och skriftligt genom direktiv eller 

exempelvis personaltidningar (Strid, 1999; Mishra et al, 2014). Kommunikationen i detta 

fall kan enligt Welch och Jackson (2007) agera som ett styrmedel i företaget. Extern 

kommunikation däremot, sker när en person inom organisationen kommunicerar med en 

extern part, grupp, enskild individ eller organisation (Surbhi, 2017; The Business 

Communication, u.å.). 

 

Scholes (1997) definierar intern kommunikation utifrån ett intressentperspektiv; intern 

kommunikation är “den professionella hanteringen av interaktioner mellan alla som har 

ett intresse i en viss organisation” (Scholes 1997, xviii, egen översättning). Vidare 

definieras den interna kommunikationen av Kalla (2005) som “all formell och informell 

kommunikation som sker internt på alla nivåer i en organisation” (Kalla 2005, 304, egen 

översättning). Welch och Jackson (2007) har granskat både Scholes (1997), Kallas (2005) 

samt andra forskares definitioner för att konstruera en egen definition som enligt dem 

inkluderar viktiga aspekter inom intern kommunikation. Deras definition av den interna 

kommunikationen förklaras som den “strategiska hanteringen av interaktioner och 

relationer mellan intressenter på alla nivåer inom en organisation” (Welch och Jackson 

2007, 183, egen översättning). Eftersom definitionen inkluderar företagets intressenter 

blir det följaktligen viktigt att identifiera vilka dessa är för att organisationen ska ha en så 

effektiv intern kommunikation som möjligt (Welch och Jackson, 2007).  

 

Intern kommunikation är viktigt för att en organisation ska kunna fungera, dels för att 

kunna ha ett beslutsinflytande men också för att anställda ska kunna ta beslut över sin 

egna arbetsprocess. Modernare arbetsprocesser idag kräver dessutom högre kunskapskrav 

hos anställda vilket i sin tur kräver mer information (Strid, 1999). En bra intern 

kommunikation förbättrar de anställdas kunskap, kompetens och skicklighet i deras jobb 

och därmed förbättrar det också produktiviteten och lönsamheten i företaget (Gallup, 

2012). Produktivitet förbättras genom att effektivisera rollerna och plikterna i 

organisationen (Benner och Tushman, 2003). Även Ruck och Welch (2012) betonar att 
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effektiv intern kommunikation är en grundförutsättning för organisatorisk framgång. Den 

fokuserar på att bygga en tydlig, konsekvent och kontinuerlig kommunikation med 

samtliga anställda. På så sätt frambringas engagemang hos de anställda, förpliktelse 

gentemot organisationen, känsla av tillhörighet, medvetenhet om organisationens 

föränderliga miljö samt en förståelse för företagets målutveckling (Welch och Jackson, 

2007). Enligt Kreps (1990) hjälper informationen de anställda att diskutera kritiska 

organisatoriska erfarenheter och utveckla relevant information för att förenkla komplexa 

organisatoriska aktiviteter och förändringar. Den hjälper att påverka beteendet i 

organisationen genom att indikera vilka aktiviteter som är de mest optimala att utföra 

(Kreps, 1990).  

 

Fortsättningsvis betonar Liang et al (2010) att desto öppnare kommunikationen är och 

desto oftare man kommunicerar i en organisation så ökar informationsutbytet och 

resulterar i att organisationen presterar bättre (Liang et al, 2010). Även Ristea (2015) 

förklarar hur viktigt det är med omedelbar och tillgänglig information. Idag lever vi, 

individer som företag, i ett samhälle där makt är lika med information och därför behöver 

organisationer vara öppna och dynamiska i samband med mottagande och överförande av 

information. Detta eftersom det är det enda sättet att bemöta kraven i samhället, vilka är 

i konstant förändring (Ristea, 2015).  

  

Vidare så kan intern kommunikation delas upp i två olika områden; formell och informell 

internkommunikation. Formell är den som initieras uppifrån och informell är den som 

inte avsiktligt uppkommit utan endast existerar i organisationen (Kreps, 1990; Profile 

2006, refererad i Welch och Jackson 2007).  

3.7.1 Formell och informell internkommunikation  

Formella kommunikationskanaler är formade genom den planerade 

organisationsstrukturen vilket inkluderar nivåer, divisioner, avdelningar, ansvar och 

positioner (Kreps, 1990). Man kan uppnå en bättre kontroll och styrning av processer i 

företag genom formell kommunikation (Yates,1993). Det finns tre formella flöden av 

information; nedåtriktad kommunikation, uppåtriktad kommunikation och horisontell 

kommunikation. De två förstnämnda är vertikala flöden. Nedåtriktat flöde sker från 

cheferna på de högre nivåerna till anställda och enhetschefer på de lägre nivåerna i 

organisationen (Kreps, 1990). Denna kommunikation inkluderar information, 

befallningar, utvärderingar, förfaranden, regler och instruktioner för att kontrollera och 
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koordinera processer och individer på lägre nivåer i organisationen (Kreps, 1990; Yates, 

1993). Detta flöde är viktigt för att kunna styra de anställdas prestationer och för att få 

dem att uppnå de uppsatta målen. Uppåtriktad kommunikation är flöden av information 

från anställda på de lägre nivåerna till chefer på högre nivåer. Denna information 

inkluderar feedback på nuvarande organisatoriska problem och information om den 

dagliga verksamheten. Informationen hjälper även de högre cheferna att analysera 

effektiviteten i den nedåtgående kommunikationen samt att den uppmuntrar och 

motiverar de anställda eftersom de blir mer delaktiga och får ett större ansvar (Kreps, 

1990). All denna information kan cheferna på de högre nivåerna använda som grund för 

ledningsbeslut angående exempelvis anläggningar, material eller processer. Påväg upp i 

organisationen analyseras och summeras informationen vid varje nivå och tjänar som en 

grund för att kontrollera och utvärdera individer och processer på nivåerna under (Yates, 

1993). Den tredje sorten av formella flöden, horisontellt flöde, är flöden av information 

mellan anställda som arbetar på samma nivå i organisationen (Kreps, 1990). Detta flöde 

skapar bättre koordination i aktiviteter, tillgodoser relevant information mellan de 

anställda, hjälper att lösa problem och verkar som ett stöd, men sker även för att 

dokumentera arbetsprocesserna och interaktionerna (Kreps, 1990; Yates, 1993).  

 

Enligt Strid (1999) finns det olika faktorer som bestämmer den formella informationen. 

De tre största områden han nämner är organisationens struktur, lagstiftning och avtal och 

motivation och policys. Eftersom omvärlden genomsyras av förändring samt att 

människors utbildning och kompetens ökar behöver organisationers struktur vara flexibel 

samt att informella struktur behöver formas. Det behöver till exempel inte vara 

nödvändigt att alltid följa den vertikala flödeskommuniktaionen. Strukturer måste 

anpassas så att avstånd mellan individer minskar, deltagandet i beslut ökar och större 

arbetsområden konstrueras. Den informella organisationsstrukturen har enligt Strid 

(1999) blivit allt viktigare medan den formella har börjat få allt mindre betydelse i 

organisationer. Strukturförändringar ombildar även strukturen på kommunikationsvägar, 

exempelvis att interna kommunikationstjänster skapas skilt från externa. Förutom den 

organisationsstrukturen så bestämmer också lagstiftning och avtal den formella 

informationen, eftersom dessa måste följas, men även motivation och policys har en 

påverkan. Enligt Strid (1999) har arbetet med att motivera anställda och få samtliga att 

arbeta mot samma företagsmål blivit en av de mest betydelsefulla delarna av 
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informationen. Företag måste få anställda att bli motiverade och känna sig involverade 

för att därmed följa deras policys. 

 

Vid sidan om formella kommunikationskanaler. så existerar det också informella 

kommunikationskanaler. De är inte planerade och följer inte någon speciell formell 

struktur utan kan uppstå genom naturliga interaktioner mellan anställda (Kreps, 1990). 

En anledning till att informell kommunikation skapas är för att de anställda ska förstå 

organisationen bättre och förstå vad förändringar i organisationen kan ha för påverkan. 

Detta hjälper framförallt stora organisationer som är komplexa vilket gör att anställda ofta 

förlitar sig på informell information, vad som sker “...behind the scenes…” (Kreps 1990, 

208), eftersom formell information inte tillgodoser anställda med tillräcklig information. 

Förutom detta blir informell information desto viktigare för organisationer som befinner 

sig i osäkra miljöer (Liang et al, 2010). Argenti (1998) förklarar att den mest effektiva 

interna kommunikationen sker genom tvåvägskommunikation, där både den anställda och 

chefen lyssnar på varandra, eftersom den skapar en möjlighet för informell 

informationsutväxling och interaktion mellan anställda och chefer. Detta bekräftas även 

av Wright (1995) som betonar att tvåvägskommunikation är att föredra före 

envägskommunikation.  

3.7.2 Kommunikation genom möten  

Möten i sig är en formell intern kommunikation (Francis och Armstrong, 2013) och 

Mishra et al (2014) menar att kommunikation som sker öga mot öga även kan användas 

för att stärka den interna kommunikationen i företaget. Vidare förklarar Jacobsen och 

Thorsvik (2014) att muntlig kommunikation ger möjlighet till att både förmedla rik 

information och få snabb och direkt återkoppling på budskapet. De menar att denna 

kommunikationskanal är det effektivaste sättet att förmedla information i organisationer 

(Jacobsen och Thorsvik, 2014; Mishra et al, 2014). Denna kommunikationskanal är en 

kombination av information och interaktion och består av visuella verbala ledtrådar som 

underlättar förståelsen av informationen. Därav ses den som en av de mest värdefulla 

teknikerna för att förmedla trovärdig kommunikation (Mishra et al, 2014). Jacobsen och 

Thorsvik (2014) förklarar att kommunikation genom öga mot öga också är ett 

fördelaktigt tillvägagångssätt vid behov av bland annat konfidentialitet och 

kontrollerbarhet av information.  
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Dock betonar Strid (1999) att det är viktigt att det finns ett reellt syfte med mötet för att 

exempelvis försäkra sig om att de som sammankallas faktiskt kommer, eftersom detta är 

ett problem som funnits i alla tider menar Strid (1999). Förutom att det det är nödvändigt 

att det finnas ett konkret syfte så behöver det även finnas subjektiva behov för de anställda 

att delta, och inte endast objektiva behov. Mötet ska alltså leda till att det i någon form 

påverkar deras dagliga arbete. En tredje faktor som är viktig att beakta är att mötena 

behöver vara något strukturerade men inte alltför formella. Deltagarna behöver veta vad 

det är som ska beröras och vad de ska diskutera om men det behöver inte vara alltför 

formellt utan de som deltar ska kunna ha ett visst inflytande. Den sista faktorn som Strid 

(1999) nämner är att antalet deltagare behöver ses över beroende på vilket syfte mötet 

har. Ibland kan det vara bättre med ett mindre antal för att kunna ta hand om och noga gå 

igenom de idéer som tas upp för att senare framlägga detta i en större grupp.  

3.7.3 Obeya-rum  

En typ av möte är Obeya-rum och beskrivs av Liker (2009) som en mötesform som 

härstammar ursprungligen från Japan. Ordet betyder “stort rum”. Lindlöf, et al. (2011) 

benämner det som ett redskap för planering och kommunikation. En projektledare på 

Toyota använde sig av detta sätt under 90-talet vilket nu har blivit en standard hos 

Toyota (Liker, 2009). Projektledaren besatt inte all information själv vilket resulterade i 

att han samlade en expertgrupp, som utsetts av ledningen, i ett stort rum. I detta rum 

diskuterades viktiga beslut och hur projekt skulle fortsätta. Informationen som 

existerade i rummet fick ingen utanför rummet tillgång till (Liker, 2009). Genom detta 

tillvägagångssätt tilläts gruppen även att överväga en mängd olika alternativ istället för 

att endast fokusera på en enda lösning (Liker, 2009). Lindlöf et al. (2011) menar att när 

all information är visuell och tillgänglig i rummet på detta sätt, resulterar det i att 

medlemmarna interagerar över funktioner. Det resulterar även i att medlemmarna i 

rummet får en enklare överblick över den tillgängliga informationen och kan på så sätt 

lättare förvärvas och kommuniceras (Lindlöf et al., 2011).  
 

3.8 Teoretisk sammanfattning 
Vi sammanfattar den teoretiska referensramen genom att presentera en kort teoretisk 

sammanfattning för att förklara varför vi valt att inkludera samtliga teorier, begrepp och 

modeller. För att kunna förstå det empiriska materialet så är det nödvändigt för läsare att 

erhålla förkunskaper om hur begreppet risk och riskhanteringsprocessen teoretiskt 
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beskrivs. Detta är delvis viktigt för att kunna jämföra E.ON:s riskhanteringsprocess med 

hur litteraturen beskriver den men även för att kunna förstå analysen och varför vi 

argumenterar på det vis vi gör. Eftersom E.ON bedriver ett flertal olika samhällsviktiga 

verksamheter så är det även nödvändig för dem att följa olika myndigheters riktlinjer 

vilket resulterar i att läsare behöver få en förståelse för vad som definierar en 

samhällsviktig verksamhet. Att E.ON bedriver olika samhällsviktiga verksamheter leder 

till att utformandet av deras riskhanteringsprocess behöver förhålla sig till olika lagar 

vilket förklarar varför Säkerhetsskyddslagen, Skyddslagen och Skyddsförordningen 

presenterats i den teoretiska referensramen. 

 

Förutom att E.ON behöver anpassa sin riskhanterinsgprocess till myndigheters riktlinjer 

och lagar så påverkas processen även en hel del av deras olika intressentgrupper. Detta är 

till stor del kopplat till att de bedriver samhällsviktiga verksamheter vilket stärker vikten 

av att deras intressenter har en stor påverkan på riskhanteringsprocessen. Dock är det inte 

endast intressentgrupperna men även olika interna och externa faktorer som skiljer sig 

från företag till företag som påverkar hur riskhanteringsprocessen utarbetas. Resultatet 

blev att det var nödvändigt att inkludera både intressentmodellen och kontingensteorin 

för att kunna förklara varför processen ser ut och styrs på det sätt den gör. Detta leder oss 

vidare till teorierna om styrning, kontroll och intern kommunikation. Eftersom syftet med 

studien är att ta reda på hur styrningen av riskhanteringsprocessen sker, hur 

intressentgrupper inkluderas och framförallt vilka moment som är kritiska så blev de 

sistnämnda teorierna av ytterst vikt för att kunna uppfylla syftet.  

 

Den teoretiska sammanfattningen visar på att samtliga teorier är vitala för att förstå kapitel 

fyra, för att kunna analysera det empiriska materialet och för att kunna besvara våra 

forskningsfrågor och därmed uppnå syftet.  
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4 Empiriskt material 

 
Kapitel fyra presenterar det empiriska materialet som är hämtat från de intervjuer vi 

genomfört med samtliga respondenter på företaget E.ON och på SvK. Materialet 

presenteras först genom en inledning av övergripande fakta från Säkerhetsskyddschefen 

för att underlätta förståelsen för läsaren inför fortsatt beskrivning av det empiriska 

materialet. Därefter följer en beskrivning av E.ON:s riskhanteringsprocess där 

materialet är strukturerat efter de olika stegen som processen är uppdelad i. Denna 

struktur valdes för att skapa en röd tråd genom kapitlet samt för att underlätta 

upprättandet av strukturen i kapitel fem, analysen.  

 
 

4.1 Inledning till riskhanteringsprocessen 

Innan Säkerhetsskyddschefen går igenom E.ON:s riskhanteringsprocess inom området 

verksamhetssäkerhet så börjar han med att förklara ord och begrepp för att ge baskunskap 

och för att underlätta för fortsatt förståelse. Han börjar med att förtydliga att de först och 

främst arbetar med säkerhet, men att det är skillnad på säkerhet och säkerhet. Skillnaden 

förklaras med hjälp av engelskans ord safety och security. Safety, menar han, handlar om 

situationer när en anställd på företaget exempelvis snubblar och skadar sig, det är med 

andra ord en olyckshändelse. Security, å andra sidan, inkluderar situationer när någon har 

för avsikt att vilja skada eller förstöra för E.ON. Oavsett tillvägagångssätt, så hamnar 

ärendet alltid hos honom, som Säkerhetsskyddschef, om någon är ute efter att skada 

företaget. Vidare förklarar han att det även är skillnad på säkerhet och säkerhetsskydd. 

Säkerhet kan handla om allt ifrån stöldrisker och hot- och våldssituationer medan 

säkerhetsskydd är reglerat i lag och är kopplat till terrorism och rikets säkerhet.   

 

Efter att ha förklarat ovanstående begrepp tydliggör Säkerhetsskyddschefen även vad som 

menas med området verksamhetssäkerhet. Han förklarar att verksamhetssäkerhet är svårt 

att definiera men menar att det kan ses som en sammanställning av verksamhetsskydd 

och säkerhetsskydd. Som illustreras i figur 5 ingår bland annat betydelseklassning, 

tillträdesskydd, personskydd, incidentutredningar, säkerhetsanalyser, risk- och 

sårbarhetsanalyser samt höjd beredskap och civilt försvar i denna definition. 
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Verksamhetsskyddsdelen är ett säkerhetsarbete som är självpåtaget och därför inte 

reglerat i lagstiftning medan Säkerhetsskyddsdelen är lagstadgad. 

 

Figur 5 - Verksamhetssäkerhet 

 
(Säkerhetsskyddschef, E.ON) 

 

Han tydliggör även att det är stort fokus på samhällskritisk verksamhet i hans område. 

Vidare poängterar Säkerhetsskyddschefen att E.ON har valt att tilldela ansvaret för andra 

typer av risker, såsom finansiella och strategiska risker, till en annan avdelning vilket 

resulterar i att dessa typer av risker inte ingår i hans ansvarsområde.  

 

Han fortsätter med att förklara att de har ett stort intresse av att få riskhanteringen som en 

del av hela verksamheten. Med tanke på bolagets storlek så kan de inte enbart driva 

arbetet från deras perspektiv. De anställda på hans avdelningen kan inte verksamheten 

tillräckligt bra, utan de behöver ha hela verksamheten med sig i riskarbetet.  

 

“Vi kommer aldrig kunna verksamheten så bra, så vi behöver verksamheten med oss, 

det innebär att verksamheten måste ha förståelse för vad vi gör, det blir ju det 

viktigaste. “  

(Säkerhetsskyddschef, E.ON) 
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Säkerhetsskyddschefen berättar att eftersom han är ytterst ansvarig för den 

samhällskritiska verksamheten de bedriver så resulterar det i ett nära samarbete med flera 

myndigheter. Det finns en uppsjö av myndigheter, men den han jobbar närmast med är 

SvK som ansvarar för deras elproduktion och eldistribution. Sedan samarbetar han även 

med Energimyndigheten [EM], som hanterar en annan typ av energi, nämligen 

fjärrverksamheten, oljehantering, gas etc. Han fortsätter med att berätta att de även arbetar 

tillsammans med MSB som ansvarar för E.ON:s krishantering och beredskapsplanering i 

det civila och befinner sig ovanför ovannämnda myndigheter. Utöver myndigheterna så 

arbetar Säkerhetsskyddschefen även med respektive länsstyrelse, säkerhetspolisen 

[SÄPO] och den öppna polisen. Han menar att det sker ett dagligt samarbete med samtliga 

myndigheter, när det kommer till riskhantering. Han poängterar att på grund av att de 

bedriver en så bred verksamhet som de gör så kräver olika myndigheterna olika saker, 

men att det i grund och botten handlar om samma lagstiftning som de förhåller sig till vid 

utförandet av deras riskhanteringsprocess.  

 

Säkerhetsskyddschefen fortsatte sedan med att förklara riskhanteringsprocessen. Då 

denna är så pass omfattande, visualiserades en översiktsbild för att enkelt beskriva de 

olika stegen processen består av (Se figur 6).  

 
Figur 6 - E.ON:s riskhanteringsprocess 

 
(Inspirerad av E.ON:s Riskhanteringsprocess) 
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Som utläses ur figur 6 består riskhanteringsprocessen av sex olika steg. 

Säkerhetsskyddschefen förklarar att varje steg, eller pil, är en övergripande process men 

att dessa samtidigt består av ett flertal mindre processer. De mindre processerna 

visualiseras som svarta rutor i figuren där varje enskild process har egna rutiner och 

instruktioner på hur just den ska hanteras. 

 

4.2 Steg 1: Hotbildsbedömning 

Det första steget i riskhanteringsprocessen namnges hotbildsbedömning. 

Säkerhetsskyddschefen förklarar att de först försöker bilda sig en uppfattning om var 

företaget befinner sig, i form av en hotbild. De vill därigenom få fram information om var 

de är riskexponerade. För att åstadkomma detta görs årligen en så kallad 

omvärldsbevakning. 

 

“...det är väldigt high level hotbildsbedömning. Där vi värderar in var kan vi vara 

riskutsatta.”  

(Säkerhetsskyddschef, E.ON) 

 

Hotbildsbedömingen består av att granska vad företaget historiskt råkat ut för, men tar 

även in vad myndigheterna anser vara kritiska risker. Därför omfattar 

hotbildsbedömningen inte endast energisektorn utan även Sverige som helhet. E.ON 

måste alltså behandla myndigheternas åsikter och krav eftersom företaget driver 

samhällsviktiga verksamheter som berör hela landet och dess säkerhet. Utöver historisk 

data och myndigheternas krav så utförs, som tidigare nämnt, en omvärldsbevakning. 

Säkerhetsskyddschefen beskriver exempelvis att de behöver beakta sådant som 

flyktingkrisen i samband med kriget i Syrien och annekteringen av krim, vilket gör att 

E.ON behöver inkludera globala händelser och risker i hotbildsbedömningen. Därmed 

blir denna mycket omfattande.  

 

Hotbildsbedömningen utformas i två olika versioner, en intern och en 

säkerhetsskyddsklassad. Den interna är riktad till samtliga, cirka 16, bolag som E.ON 

består utav för att de ska få en uppfattning om vilka risker de är exponerade för. Den 

säkerhetsskyddsklassade versionen innehåller, utöver detta, analyser av hur riskerna som 

tagits fram skulle kunna användas mot E.ON. Säkerhetsskyddschefen beskriver den som 
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“state secret” och att det är väldigt få som får tillgång till denna versionen. Han förklarar 

att den måste vara säkerhetsskyddsklassad av den enkla anledningen att den kan användas 

mot E.ON. 

 

4.3 Steg 2: Risk- och sårbarhetsanalys 

Efter att hotbildsbedömningen är sammanställd så används den sedan som grund för steg 

två i riskhanteringsprocessen; risk- och sårbarhetsanalys. Ur ett riskperspektiv syftar risk- 

och sårbarhetsanalyserna till den lagstadgade risk- och sårbarhetsanalysen som alla 

myndigheter och vissa privata aktörer måste genomföra.  

 

E.ON rapporterar sina risk- och sårbarhetsanalyser till tre olika myndigheter; SvK, 

Energimarknadsinspektionen [EI], Energimyndigeheten [EM] samt som underlag till 

vissa länsstyrelser. Varje myndighet har utformat sin egen rekommenderade mall för 

analysen vilket resulterar i att det finns flera olika mallar. Detta blir problematiskt för 

E.ON eftersom de behöver rapportera till samtliga om de begär att se rapporterna. 

Företaget har därför försökt lägga upp analyserna så att de med hjälp av samma metodik 

uppfyller samtliga lagstiftningar inom varje område. Han menar att istället för att göra en 

separat risk- och sårbarhetsanalys för E.ON Gas och en helt annan risk- och 

sårbarhetsanalys för E.ON Elnät och liknande, så har de försökt använda sig av en 

metodik för alla bolag som uppfyller samtliga lagkrav. Mallarna som myndigheterna har 

är inte tvingande, utan agerar som förslag på hur företag kan utforma sina risk- och 

sårbarhetsanalyser. Varje hot som tas fram måste beaktas och riskbedömas av bolagen, 

dock är dessa hot ett mindre antal än vad företaget egentligen är utsatta för. 

Säkerhetsskyddschefen förklarar att det är nödvändigt att skala av den stora mängd risker 

eftersom det hade varit omöjligt för företaget att hantera alla.  

 

För att beskriva riskbedömningen så tar Säkerhetsskyddschefen terrorism som ett 

exempel. En verksamhet kan vara mer eller mindre exponerad för ett sådant hot.  

 

“…det skulle kunna vara någon som har ett intresse av att då skrämma staten Sverige 

och dess invånare.”  

(Säkerhetsskyddschef, E.ON) 
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Citatet menar på att någon möjligtvis skulle vilja slå ut så mycket energi som möjligt för 

att så många som möjligt ska drabbas av attentatet. Ett annat scenario kan vara att någon 

istället gör någonting väldigt riktat, exempelvis en gasexplosion, vilket också skulle 

generera stora konsekvenser. Den här risken blir på så sätt olika värderad och olika 

hanterad för olika bolag, men kravet är att de måste bedöma den.  

 

“...för olika bolag blir den här risken olika värderad och olika hanterad. Men de måste 

bedöma den, det är vårt krav…”  

(Säkerhetsskyddschef, E.ON) 

 

Angående de risker som är mest aktuella för E.ON kan emellertid Säkerhetsskyddschefen 

av säkerhetsskäl inte svara på. Han fortsätter istället med att förklara att det finns latenta 

risker, alltså risker som är vilande och konstanta, som han kan berätta om. Exempel på 

latenta risker är stormar då han menar att eftersom E.ON är ett energibolag så behöver de 

värdera risken för isstormar, snöoväder och liknande situationer som kan vara 

återkommande. Han betonar att de blir bättre och bättre på att mitigera sådana risker för 

att på så sätt bli mer robusta. Åtgärder de vidtagit är exempelvis att gräva ner elledningar 

vilket gör att de blir mindre riskexponerade vid storm. Å andra sidan, poängterar han, blir 

de följaktligen mer riskexponerade för grävningar och liknande. Han menar att det finns 

risker med allt men det gäller att välja var de är minst riskexponerade, det resulterar även 

i att vid något tillfälle får risken helt enkelt klassas som en acceptabel risk som måste 

accepteras. 

 

Det finns således otroligt många olika slags risker att ta hänsyn till vilket även poängteras 

av Kundanläggningschefen. Eftersom hon jobbar på E.ON Gas så är det vanligt att tro att 

den största risken är gas eftersom gas per definition är explosiv och brandfarlig. Hon 

hävdar dock att den största risken för bolaget är kunderna de träffar, samt det faktum att 

de kör väldigt mycket bil, vilket resulterar i att trafiken blir den kritiska risken. Detta kan 

både innefatta bilolyckor men även exempelvis isiga vägar som resulterar i att de behöver 

köra försiktigt eller välja en annan väg. Riskspecialisten som arbetar på E.ON Elnät 

förklarar att på deras bolag är den största risken leveransavbrott. Det finns många olika 

faktorer som kan ligga till grund för att risken uppstår, både i det lokala nätet och i 

regionnätet. Risker associerade med leveransavbrott är exempelvis väderrelaterade 
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händelser, såsom stora stormar, eftersom det kan bli många samtidiga fel som kan påverka 

hela nätområden och skapa långa avbrott.  

 

Vidare berättar Förvaltningsgruppchefen att han förvaltar E.ON:s transmatstationer som 

har med drift och underhåll att göra. Funktionen med transmatstationer är att el ska 

transporteras långa sträckor vilket kräver väldigt långa ledningar där den största 

utmaningen är att förlora så lite el som möjligt på vägen. Förvaltningsgruppchefens arbete 

inkluderar risker inom bevakningsuppdrag, skötsel, felavhjälpning och allt som har med 

det dagliga arbetet kring transmatstationerna. Även vädret är en stor risk för ledningarna 

vilket inkluderar översvämningar och bränder och skapar stora problem för bolaget när 

de väl inträffar. 

 

För att få reda på vilka risker som ska accepteras eller inte så berättar 

Säkerhetsskyddschefen att de använder sig av en del så kallade bespagsmodeller. Med 

hjälp av bespagsmodellerna kan de exempelvis räkna ut sannolikheten att de förlorar 

pengar i storm kontra att någonting blir skadat i samband med grävning eller liknande. 

Men det är mycket mer än så, därför har de valt att göra värderingen av riskerna 

tillsammans med hela verksamheten. Säkerhetsskyddschefen menar att de måste beakta 

andra parametrar också, såsom kundnöjdhet. De kan räkna ut hur mycket ett avbrott kostar 

där resultatet visar att kostnaden inte blir farligt hög men istället blir många kunder 

missnöjda. Detta leder till att det istället blir en kostnad i andra änden för E.ON. På grund 

av detta blir kundnöjdheten en viktig aspekt i sådana frågor. En annan aspekt är att E.ON 

bedriver samhällskritiska verksamheter. Det innebär att utöver det moraliska ansvaret att 

leverera energi, har de även ett lagstadgat ansvar. Är det strömlöst i över 12 timmar så 

bryter företaget, i grova drag, mot lagen och blir skadeståndsansvariga. 

 

Olika avvägningar blir också synliga när det kommer till teknikfrågan. E.ON kan 

exempelvis vilja skapa en ny teknisk lösning såsom en mätare som gör att kunder kan 

påverka sin elförbrukning genom att hålla koll på den. Denna mätare kan enligt 

Säkerhetsskyddschefen generera stor nytta för kunden som kan kontrollera sin 

elförbrukning i större utsträckning, men han menar även att mätaren i sig kan bli en risk 

i form av ett attackobjekt om någon försöker manipulera den för att erhålla information.  
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Säkerhetsskyddschefen förklarar att företaget står inför en mängd olika risker vilket 

resulterar i en enorm riskbas. Därför behöver de lägga fokus på de risker som är mest 

aktuella i tiden eftersom de inte kan hantera alla potentiella risker företaget kan utsättas 

för, de är helt enkelt för många. Det resulterar i att olika risker kan bli olika värderade 

från år till år. Något som är annorlunda för i år är att det är valår. Säkerhetsskyddschefen 

menar att det brukar innebära att politiker generellt vill synas och ta beslut för framtiden 

vilket kan leda till att politikerna häver ur sig en del för att bli sedda och omtyckta eller 

liknande. Energi är en viktig politisk fråga vilket gör att sådana aspekter kan finnas med. 

Förutom att valåret tillför nya risker så tillägger Säkerhetsskyddschefen att de har en 

hotbild som har varit aktuell i ett par år. Hotbilden är yttre hot, alltså främmande makt, 

och varierar även den från år till år men är nödvändig att belysas. Dessa hot får E.ON 

även hjälp med av SÄPO. 

 

Säkerhetsskyddschefen sammanfattar steget genom att förklara att efter 

hotbildsbedömningen är sammanställd så används den som en grund till, och lyfts in i, 

risk- och sårbarhetsbedömningen för varje bolag och där bedöms riskerna. Han 

poängterar att det mer eller mindre handlar om sannolikhet och konsekvens. Genom 

workshops som kallas för SMEA, Sales Mode Effect Analysis, och organiseras av 

Säkerhetssamordnaren är bolagen med och bedömer riskerna som verksamheten utsätts 

för. 

4.3.1 SMEA workshops  

SMEA workshoparna är olika sammansatta beroende på bolag och inkluderar olika 

sorters kompetenser. De hålls varje år men separat för varje bolag. 

Säkerhetsskyddschefen berättar att han eller Säkerhetssamordnaren tillhandahåller en 

koncernövergripande hotbildsanalys så att koncernriskerna också bedöms. Han betonar 

dock att det kan dyka upp andra risker utöver de som redan tagits fram i deras 

koncernövergripande hotbildsanalys. Kravet innefattar endast att de risker som kommer 

från den koncernövergripande hotbildsanalysen måste bedömas men kravet är alltså inte 

begränsat till de koncernövergripande riskerna. De har tagit fram de riskerna som är 

aktuella nu, ur ett koncernperspektiv, på grund av allt från myndighetsskäl till att de 

erhållit “inside information” som de bör undersöka, eller liknande. 

Säkerhetsskyddschefen poängterar ännu en gång att företaget inte klarar sig utan 

kompetensen som finns ute i bolagen. De behöver input från dem. Bolagen kan som sagt 

utläsa även andra risker och lyfta fram dem så de också blir värderade. Han fortsätter med 
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att oavsett om han tittar på exempelvis E.ON Gas eller E.ON Elnät så vet han att de risker 

som tagits fram ur koncernperspektivet finns med och är bedömda, oavsett analys. 

Därefter kan det ha tillkommit ytterligare risker vilket resulterar i olika analyser för olika 

bolag. 

 

Kundanläggningschefen förklarar att det var hennes första år som hon medverkade i en 

SMEA workshop då hennes bolag inte medverkat tidigare. Hon fortsätter med att berätta 

att ungefär 10% av bolaget var närvarande under workshopen och att samtliga hade läst 

på om gamla riskanalyser för att förbereda sig innan workshopen tog plats. Förutom detta 

hade Säkerhetssamordnaren förberett material som innehöll förslag på riskkällor som 

samtliga gick igenom genom att diskutera de risker som var relevanta och bedömde sedan 

dem. Mer detaljerat började de med att identifiera och beskriva riskkällor, som sedan 

kopplades till en scenariobeskrivning utifrån en mall som Säkerhetssamordnaren 

förfogade över. Kundanläggningschefen beskrev tjänsteresor som exempel på en 

riskkälla. Riskkällan gäller för deras bolag eftersom de kör bil väldigt mycket. Därefter 

bryts riskkällan ner för att se hur stor risk den är associerad med samt hur hög 

sannolikheten är att risken inträffar. Under hela dagen agerade Säkerhetssamordaren som 

ledare och ställde bra och kloka frågor som fick de medverkande att tänka efter lite extra. 

De hade ansvar för sitt eget arbetsområde och de risker som området innefattar men 

behövde även kunna se helheten.  

 

Kundanläggningschefen var klart positiv gentemot denna nya workshop då hon betonade 

att de har gjort många riskanalyser innan eftersom det är deras jobb då de arbetar med 

säkerhet. SMEA workshopen la dock mycket fokus på risker som gäller för hela 

koncernen och inte är direkt associerade med deras bolag men kan göra så att hela 

verksamheten står stilla. Exempel på dessa risker är affärsrisker, influensaepidemier men 

även terrorism. Scenarier som dessa har de tidigare överhuvudtaget inte analyserat och 

var alltså helt nytt för bolaget att analysera. Enligt Kundanläggningschefen tillförde 

Säkerhetssamordnaren därmed ett helt annat perspektiv som inkluderade hela 

verksamheten.  

 

“...det blev bredare den här gången för att Kristofer var med så får man lite annat 

perspektiv, det är lätt att man blir lite hemmablind…” 

(Kundanläggningschef, E.ON) 
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Kundanläggningschefen fortsatte med att det var otroligt värdefullt att ha en workshop 

med någon utifrån som både hade en struktur som de höll sig till under hela dagen, men 

som även ställde frågor och har erfarenhet från andra ställen. Kundanläggningschefen 

avslutar med att säga att det blev en jättebra workshop och rapport. De utarbetade en 

riskanalys, konsekvensbedömningar och bedömning av åtgärdsbehov. 

 

Riskspecialisten berättar att han medverkat i SMEA workshops tre år i rad. I nuläget 

använder de sig framförallt av föregående års arbete som underlag men varje år lyfter 

Riskspecialisten och några andra kollegor ambitionsnivån för att workshopen och 

analysarbetet ska utvecklas. Innan workshopen tar plats så skickar han ut material som 

han sammanställt så att de närvarande är pålästa. De som sammankallas är 15-20 personer 

med olika kompetens för att en gång per år sitta en dag tillsammans för att analysera risker 

som möjligtvis aldrig inträffat men eftersom konsekvenserna är så stora så behöver 

riskerna och konsekvenserna beaktas. Han förklarar att det är i dessa workshops de 

hanterar stora konsekvenser, speciella risker, och alltså sådant som inte får hända. Detta 

inkluderar scenarier som pandemi och organisationsrisker. Dessa workshops blir ett 

kompletterande arbete till två andra arbeten som bolaget gör, nämligen identifiering av 

risker på plats som de kallar för SDA, Status Data Analysis, som blir en subjektiv 

bedömning. Det andra arbetet är ett datasystem som kallas för RCM, Reliable Center 

Maintenance, ett verktyg som tar fram risker på olika riskobjekt. De stora konsekvenserna 

som tas upp i SMEA workshopen är något som varken kan behandlas med hjälp av deras 

datasystem eller identifieras på plats. 

 
Riskspecialisten fortsätter med att berätta att de har två mål med SMEA workshopen. Den 

första är att “...plocka lågt hängande frukter…” vilket han förtydligar genom att det 

innebär att identifiera de åtgärder som skulle kunna reducera konsekvenser samt att 

identifiera onödiga delar som försvårar dera insyn och deras förmåga. Det andra målet är 

att fokusera på de områden som är väldigt viktiga i elnätet och gå på djupet på dessa 

ställen för att identifiera vad som hade kunnat utlösa och accelerera de stora 

konsekvenserna som hade kunnat inträffa på dessa ställen.  

 
“... vi går på djupet där och tittar, men vad är det som skulle kunna hända, asså felträd 

och händelseträd, just där vi har de här stora konsekvenserna…”  

(Riskspecialist, E.ON) 
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De vill alltså belysa och skapa en kunskapshöjning för att fler på företaget ska förstå vad 

de kan göra för att förhindra men också reducera konsekvenserna som kan förekomma. 

 

Under workshopen så diskuteras de koncernrisker som tagits fram av 

Säkerhetsskyddschefen och Säkerhetssamordnar men behöver även komplettera med 

risker som är direkt associerade med bolaget Elnät.  

 

“...när man står på en trampolin och tittar ner i badet så är det en stor risk att man 

missar en del saker...” 

(Riskspecialist, E.ON) 

 

Det är svårt för Säkerhetsskyddschefen och Säkerhetssamordnaren att beakta alla risker 

som bolagen är associerade med. Tack vare workshopen har de möjlighet att gå ner i 

detaljerna ytterligare. Riskspecialisten betonar att de jobbar med detaljer mer och mer och 

att de blir duktigare på att hitta de delar som de måste fokusera på. De hittar ständigt saker 

som “behöver lyftas upp till de som står på trampolinen och tittar mer abstrakt och grovt 

på det hela” (Riskspecialist, E.ON). Han fortsätter med att berätta att det faktiskt aldrig 

skett att de varit oense om några risker som de lagt till, att än så länge har de alla haft en 

god samsyn på riskkällor.  

 

Förvaltningsgruppchefen berättar att han närvarat två gånger i dessa SMEA workshops 

som hålls en gång per år. Totalt medverkade tio till tretton personer och 

Förvaltningsgruppchefen agerade som en av deltagarna eftersom Säkerhetssamordnaren 

var den som höll i den. Samtliga personer har medverkat vid båda workshoparna båda 

åren. Han fortsätter med att förklara att de fick material utskickat innan workshopen tog 

plats som hjälpte dem att vara förberedda på vad som skulle diskuteras. Förutom SMEA 

workshopen så närvarar Förvaltningsgruppchefen även vid RSA workshopen som även 

Riskspecialisten nämnde att han medverkar i. Förvaltningsgruppchefen sätter dessa två 

workshops i ett jämförande perspektiv då SMEA workshopen utförs mer mot 

myndigheten Svenska Kraftnät och tar med ett koncernperspektiv medan RSA 

workshopen handlar mer om bolaget och hur de i verksamheten kan vara smarta samt 

vilka viktiga områden som de borde fokusera på inom bolaget. Exempelvis identifierar 

de vilka transformatorstationer som är kritiska för verksamheten och vad som skulle 
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hända om något hände dem. Dessa områden styr bolaget själva och tar själva fram system 

som kan hantera riskerna. RSA workshoparna genomförs alltså mer för bolaget där de har 

mandat själva för att sätta ihop delarna och förhålla sig till dem. Här tar de fram ett system 

som kan hantera dessa risker som agerar som verktyg för att kunna ta bättre beslut. 

 

Förvaltningsgruppchefen förklarar att eftersom SMEA workshopen är riktad mot SvK 

och innefattar ett koncernperspektiv så är denna workshopen mer kopplad till sabotage 

och mindre specifika risker. SvK har utformat riktlinjer som de måste förhålla sig till 

vilket gör att SMEA workshopen är ett arbete så måste göras. Den behandlar även 

samhällsviktig verksamhet, hotbilder, omvärlden och utsatta områden inom detta. 

Workshopen är mer kopplad till den föränderliga omvärld vi lever i och fokuserar på hur 

företaget möter detta på ett bra sätt och hur de jobbar med det. Dock finns det alltid 

situationer som de inte kan förbereda sig för, allt kan egentligen hända. 

 

“...det kan ju ramla ner rymdskrot från himlen…” 

(Förvaltningsgruppchef, E.ON) 

 

SvK har även utformat riktlinjer i form av ett siffersystem, för hur företagen kan värdera 

sina risker. Siffersystemet förklaras av Kundanläggningschefen som en sammanvägning 

av sannolikhet och konsekvens. Hon fortsätter med att när de bedömer olika risker så 

utgår de ifrån en riskmatris där sannolikhet och konsekvens värderas på en skala från ett 

till fem, där ett är lägst och fem är högst. Förvaltningsgruppchefen utvecklar detta genom 

att förklara att de tittar på olika riskscenarier och frågar sig själva: Hur ofta händer detta? 

Vad är sannolikheten att vi får den här incidenten? 

 

Han förklarar även att de inte har någon dokumentation på dessa incidenter som tas upp 

i workshoparna och menar att de kan sätta sannolikheten som en etta, men att det likaväl 

kan vara en nolla, eftersom de aldrig haft en sådan. Riskspecialisten poängterar att även 

om de inte haft en sådan händelse innan så är konsekvenserna väldigt stora vilket 

resulterar i att riskerna måste beaktas eftersom de inte får inträffa. 

Förvaltningsgruppchefen utvecklar detta med att det är svårt med statistik i 

energibranschen eftersom de ofta inte ser någon trend, men när det väl händer kan 

konsekvensen bli mycket stor och måste därför hanteras. Han ger exemplet att 

sannolikheten för att rymdskrot skulle ramla ner på en av E.ON:s anläggningar är kanske 
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en etta, alltså mycket liten. Däremot är konsekvenserna mycket höga, kanske en fyra eller 

femma. Kundanläggningschefen tillägger att ifall konsekvensen värderas till en fyra eller 

en femma så måste risken hanteras, oavsett vad sannolikheten är att den inträffar. Däremot 

om man vänder på det, att sannolikheten är en femma men konsekvensen mycket låg, så 

kan det resultera i att de inte behöver hantera den risken.  

 

Ur ett koncernperspektiv kan ett visst scenario tyckas vara viktigt medan bolagen vill 

fokusera på något annat, på grund av exempelvis att de känner sig mer exponerade där 

eller liknande. Då kan Säkerhetsskyddschefen och Säkerhetssamordnaren behöva 

förklara att om scenariot inträffar så drabbas kanske detta bolag inte så hårt, men å andra 

sidan påverkas ett annat E.ON bolag desto mer. Han ger exemplet fjärrvärmeanläggning 

som producerar både fjärrvärme och el till deras kunder, en så kallad “komboanläggning” 

eller “värmekraftanläggning”. Dessutom drivs anläggningen av naturgas. På så sätt blir 

alla bolagen; fjärrvärme, el och naturgas berörda av en risk som gäller för hela 

fjärrväremanläggningen. Bolagen bedömer dock risken olika eftersom bolagen har olika 

huvudprocesser. För elbolaget blir exempelvis produktion av el deras huvudprocess, 

medan för naturgas blir elproduktionen en parallell process. Förutom detta spelar även 

samhället och kunder in eftersom samhället och kunderna kan påverkas om risken 

inträffar. Säkerhetsskyddschefen avslutar exemplet med att de därför behöver förklara för 

bolagen som inte anser att risken är stor för dem eftersom de kan fortsätta vara 

verksamma, men att den kan vara kritisk för ett annat bolag, samhället  eller deras kunder. 

Detta gör att E.ON och samtliga av dess inblandade bolag måste se risken som kritisk.  

 

Siffersystemet är mycket generellt och grovt utformad och därför väljer E.ON att 

komplettera med egna kriterier. Han menar att E.ON vill inkludera mer detaljer, 

exempelvis kan en station vara viktig ur många aspekter och faktorer som SvK inte tar 

hänsyn till, men som E.ON måste inkludera. Han berättar dessutom att detta är ett 

pågående arbete och att det just nu inte finns ett verktyg för detta men att de jobbar på för 

att komma dit. 

 

Det material som Säkerhetssamordnaren har föreberett till workshoparna fylls oftast på 

med risker under tiden workshopen utspelas, som de medverkande tillsammans diskuterar 

fram. Förvaltningsgruppchefen fortsätter med att berätta att SMEA workshopen är bra 

eftersom arbetet är nyttigt för de roller som inte arbetar i själva verksamheten och erhåller 
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därför ett nytt perspektiv på scenarier och risk från de som faktiskt arbetar ute i 

verksamheten. De som inte gör det har inte samma syn på scenarier och risk som de som 

arbetar i verksamheten eftersom de stöter på väldigt mycket som kan föda nya idéer. 

Därför tycker Förvaltningsgruppchefen att det är jättebra att olika människor med olika 

bakgrunder och roller i företaget samlas eftersom mötet möjliggör att de kan nätverka på 

ett bättre sätt och skapa en helhetsbild tillsammans. Vidare är han skeptisk mot själva 

rapporten då han anser att workshopen hjälper mer företaget än själva rapporten, som 

skickas in årligen. Han ställer frågan angående vad den egentligen bidrar med.  

 

Avslutningsvis betonar Förvaltningsgruppchefen att det är väldigt viktigt att förarbetet 

inför workshopen utförs där hemma och att samtliga deltagare är pålästa innan 

workshopens start, för på så sätt skapa effektiva workshops. Han betonar även att det är 

viktigt att jobba med syftet med workshopen och förmedla vad syftet med workshopen 

egentligen är. 

 

“Varför har man workshop? Har man det för att det är viktigt? Eller har man det för att 

man måste… man måste förstå syftet.”  

(Förvaltningsgruppchef, E.ON) 

 

Han poängterar att deras egna workshop, RSA, har ett klarare syfte då  processerna och 

handlingsplanerna är skräddarsydda för just deras företag. Därför blir det tydligt hur RSA 

workshopen gynnar deras företag. Å andra sidan är detta inte fallet med SMEA 

workshopen då han menar att de gör det för SvK:s skull, inte för E.ON:s. Även 

Kundanläggningschefen poängterar att hon är osäker på syftet med SMEA workshopen. 

Hon berättar att den nog utfördes för att den helt enkelt behövde göras och att det 

möjligtvis fanns en deadline. Dock betonar hon dessutom att det är en bra grund för att 

göra handlingsplaner och skriva olika policys. 

4.3.2 Workshopens resultat 

Både Kundanläggningschefen och Förvaltningsgruppchefen förklarar att workshopens 

resultat är något som ska sammanställas av Säkerhetssamordnaren i en handlingsplan 

eller åtgärdsplan, men att det inte uträttats än. De båda betonar att det är något som bör 

göras och är viktigt för både beslutstöd och hantering av risker i företaget. 

Kundanläggningschefen berättar vidare att det som diskuterats och de resultat och 

slutsatser som de kommit fram till under SMEA workshopen inte kommuniceras eller 
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publiceras till resterande anställda. Delar av den är visserligen säkerhetsklassad eftersom 

det rör rikets säkerhet fortsätter hon, men att det finns andra delar som hade kunnat 

kommuniceras ut, såsom riskbedömningen. Hon specificerar att det är de identifierade 

riskerna, åtgärderna och helheten som är det intressanta för alla och hade kunnat 

förmedlas till resterande personal, till exempel på deras skyddskommittéemöte. Vidare 

påpekar hon att de även borde göra en tydligare koppling mellan resultatet till 

handlingsplaner och även kommunicera ut dessa paralleller till resterande personal. 

 

Riskspecialisten förklarar att de faktiskt har en ambition att föra vidare informationen till 

de andra anställda. Han berättar att de vill visualisera det så att fler på företaget ska få 

samma syn på saker och ting. På det viset så mildras även riskerna, om de har fler ögon 

och öron som är medvetna. Riskspecialisten förklarar att han hade velat ha ett system som 

alla kan använda för att enkelt få tillgång till information, exempelvis en webbsida där 

var enskild person kan leta upp det de är intresserade av.  

 

“...hur ser egentligen de här riskerna ut? Hur kan man hantera dem på bästa sätt? hur 

kan jag påverka dem?...” 

(Riskspecialist, E.ON) 

 

Riskspecialisten förklarar att denna webbsida inte är utvecklad men att det är något dem 

arbetar med i nuläget. Dock påpekar även han att en del av materialet är säkerhetsklassat 

som inkluderar stora konsekvenser som i sin tur kan ha stor samhällspåverkan, vilket är 

orsaken till att det inte kan kommuniceras ut till alla anställda. Han förklarar att det är 

något som Säkerhetssamordnaren ska bedöma, vem som ska få ta del av vad.  

 

Förutom denna webbsida så berättar Riskspecialisten att det hade varit fördelaktigt att ha 

ett system som alla personer som deltar i workshopen har tillgång till. Under årets gång 

kan de löpande tillföra material och information. Detta skulle generera ett inflöde av 

information under ett helt år som sedan bearbetas och sammanställs inför själva 

workshopen. Detta, menar Förvaltningsgruppchefen, att det hade fungerat som en slags 

“digital anslagstavla”. Då kan man se vad som har hänt och vilka scenarier som skett 

sedan de senast hade workshopen, han tillägger även att detta hade underlättat för de, då 

det är svårt att komma ihåg allt som hänt under ett år. Detta är ett system som hade gynnat 

företaget eftersom mycket sitter i huvudet på de anställda. Riskspecialisten fortsätter med 
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att det är så man helst vill jobba eftersom den stora utmaningen med risk och sårbarhet är 

att få de personer som arbetar med risk engagerade samt att lätt förmedla informationen 

om risker på rätt sätt och hantera den på rätt sätt. Dock poängterar Riskspecialisten att de 

sällan har fel och att de har ett stabilt nät men att de blir mer och mer beroende av elnätet, 

att det är en av de viktigaste infrastrukturerna i samhället och att det därför krävs att vara 

på tårna och ha en effektiv riskidentifiering, speciellt inom detta område. Utmaningen blir 

därför att ha ett system där många är med och bidrar på ett bra sätt, att riskerna hanteras 

på rätt sätt och att alla får ta del av den information de ska ha.  

 

Förvaltningsgruppchefen besvarar denna fråga genom att förklara att han faktiskt inte vet 

om materialet kommunicerats ut till resterande medarbetarna. Dock betonar han att det 

hade varit fördelaktigt att förmedla ut resultaten, speciellt när det alltid varit samma 

anställda som närvarat vid workshoparna. Han menar att det hade varit gynnsamt för 

E.ON att involvera fler samt att kommunicera ut den information de kan vara transparenta 

med. Detta för att få med hela verksamheten, inte endast verksamhetsansvariga, för att få 

in andra synvinklar. Därför kan han tycka att företaget kan vara mer flexibel i framtiden 

med hur man bjuder in för att öka synvinklarna. Ju längre ut i organisationen man kommer 

desto bättre träff får man, eftersom de som befinner sig längre ut kan verksamheten ännu 

bättre. Dock påpekar även Förvaltningsgruppchefen att en del information är 

säkerhetsklassad som inte går att delas med till samtliga i företaget.  

 

Vidare betonar Förvaltningsgruppchefen att det saknas system som inkluderar all den 

statistik som befinner sig i många anställdas huvuden.  

 

“...allting sitter i huvudet. Så när gamle Bengt går hem så tappar man hela, för det är ju 

avsaknad av system och statistik...” 

(Förvaltningsgruppchef, E.ON) 

 

Detta är något som de arbetar mycket med, att få in mer dataanalys för att låta siffrorna 

tala. Det existerar en enorm kompetens i företaget men det finns en avsaknad på system. 
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4.4 Steg 3: Betydelseklassning 

Säkerhetsskyddschefen förklarar att i de tidigare stegen har riskerna identifierats och 

värderats och att de nu kan se vilka delar av verksamheten som är exponerade samt hur 

stora konsekvenserna kan bli. Steg 3: betydelseklassning, utförs med hjälp av ett 

siffersystem där de betydelseklassar verksamhetsdelar utifrån vilken påverkan samhället 

skulle få om den verksamhetsdelen försvinner. En annan aspekt de tar hänsyn till är de 

verksamheter som är farliga för tredje part, exempelvis om de skulle få ett stort 

kemikalieläckage så kan det bli farligt för närmsta boende.  
 

“...vad händer om den här verksamhetsdelen försvinner, vilken samhällspåverkan får 

den…”  
(Säkerhetsskyddschef, E.ON) 

 

Andra aspekter är hur många kunder som blir drabbade. E.ON har kunder som själva 

bedriver samhällsviktig verksamhet, vilket innebär att E.ON måste vara med och värdera 

att även de kunderna får sin energi. Nedan följer en visualiserad bild på hur E.ON 

betydelseklassar deras verksamhetsdelar. 
 

Figur 7 - Betydelseklassning 

(Inspirerad av E.ON:s betydelseklassning) 
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Säkerhetsskyddschefen förklarar att de betydelseklassar verksamhetsdelarna för att hitta 

en nivå som alla kan förstå. Verksamhetsdelarna klassas med utgångspunkt i vilken 

samhällspåverkan de kan ha, vilken anläggningstyp det är, dess redundans och vilken 

säkerhet de behöver. Detta resulterar i ett visst utfall i form av en bokstav och siffra som 

visar hur betydelsefulla verksamhetsdelarna är för samhället. Samma bokstav och siffra 

har samma betydelse i hela verksamheten. Oavsett vem som tittar på bokstaven och 

siffran och var i verksamheten den personen befinner sig, så ska personen förstå hur den 

här verksamheten ska hanteras. Säkerhetsskyddschefen fortsätter med att det kan vara 

allt från tillträdesskydd till hur de klassar information kopplat till den verksamheten, 

alltså hur sårbara de är ifall den informationen läcker eller försvinner. Utifrån 

bokstäverna och siffrorna ska alla kunna förstå hur de ska skydda verksamhetsdelarna.  

 

Betydelseklassningen är ett steg i en mycket stor process vad gäller E.ON:s 

verksamhetsdelar. Utöver betydelseklassningen ingår det även i processen att skyddet 

måste anpassas till verksamhetsspecifika förutsättningar, som påverkas av lokala 

förhållanden och liknande. Förutom detta så behöver även de verksamhetsdelar som 

betydelseklassas med en hög siffra efter sin bokstav, omfattas av en fördjupad analys 

för att ytterligare kontrollera exempelvis skyddsåtgärder och vilka som har tillträde till 

den verksamheten.  
 

Avslutingsvis så sätter säkerhetsavdeningnen bokstäverna och siffrorna tillsammans med 

verksamheten. Han menar att de gör en bedömning tillsammans om hur viktig en 

verksamhet är. Har den exempelvis redundans så är den fortfarande viktig men är därmed 

inte lika kritisk. Detta beslut tas i bolagsledningen, som sedan bekräftas av verksamheten. 

Vidare poängterar Säkerhetsskyddschefen att betydelseklassingen är en 

“bedömningssport”.  

 

4.5 Steg 4: Skyddsåtgärder 

När steg 4 inleds så har de blivit klara med att bestämma vilka verksamheter som borde 

klassas som skyddsobjekt. Nästa steg blir att skydda det, och benämns skyddsåtgärder. 

De har värderat riskerna till en viss nivå, vilket är miniminivån på skyddet och på så vis 

är den verksamheten skyddad.  
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I de högre segmenten finns skyddsobjekten. Dessa är viktiga ur ett samhällsperspektiv 

och Säkerhetsskyddschefen hävdar att det är samhället som säger att dessa 

skyddsobjekten är skyddsvärda. E.ON ansöker om skyddsobjekt och länsstyrelsen 

beslutar om det. Han förklarar att myndigheten SvK bestämmer att om verksamheten 

klassas tillräckligt högt så ska de objekten sökas som skyddsobjekt. Att få ett objekt 

klassat som ett skyddsobjekt ger företaget utökade möjligheter att skydda den 

verksamheten. Exempelvis kan de söka ett beredskapsmedel för att öka skyddet på 

anläggningen. Skyddsobjekten har även bättre lagskydd tack vare skyddslagen 

(2010:305) som styr vilka anläggningar som får vara skyddsobjekt, hur de ska hanteras 

och vilka skydd de kan erhålla etc. Säkerhetsskyddslagen (1996:627) ställer krav på vad 

som ska göras och krav på hur det ska göras, medan Skyddslagen (2010:305) säger att 

den här hjälpen får ni och agerar som en slags “hjälplagstiftning”. Tack vare den lagen 

får de exempelvis använda skyddsvakt istället för väktare. Skyddsvakter har mycket mer 

långtgående befogenheter i jämförelse med vad väktare har. De kan också sätta upp 

kameror utan att de behöver söka tillstånd för att få ha kameror. Tack vare att det är ett 

skyddsobjekt prioriterar även polisen den verksamheten ifall de skulle få ett larm, de har 

även möjlighet att få militär bevakning när det gäller höjd beredskapsledning.  

 

4.6 Steg 5: Säkerhetsprövning 

Säkerhetsskyddschefen sammanfattar att de nu är överens om hur verksamheterna ska 

skyddas. De skyddar alltså själva byggnaden och företagets kommunikation i form av IT 

och infrastruktur, samt deras system. Det området som ännu inte beaktats är den 

mänskliga faktorn. Han förklarar att hur mycket de än skyddar deras tillgångar så kan det 

finnas personer som har ett intresse av att sabotera för verksamheten genom att 

exempelvis sälja ut verksamheten eller på annat sätt förstöra för E.ON. Därför kommer 

vi in på nästa steg, bakgrundskontroller, eller mer specifikt säkerhetsprövningar.   
 

Eftersom E.ON bedriver samhällsviktig verksamhet så ges möjligheten att säkerhetspröva 

personalen. Först och främst identifierar de vilken typ av personal som är viktig för att 

anläggningarna ska kunna drivas eller köras. Den personalen får tillgång till antingen 

fysisk access eller en logisk access, såsom it-system, driftsystem och liknande. I de fall 

som access ges, görs säkerhetsprövningar, som är en kombination av mycket. I 

säkerhetslagstiftningen finns det en paragraf som behandlar säkerhetsprövningar som gör 

att E.ON får möjlighet, men också är skyldiga, att titta på personens bakgrund. Till detta 
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kan företaget ta myndigheterna till hjälp. Säkerhetsskyddschefen förklarar att ifall en 

person har en säkerhetsklassad tjänst hos E.ON så gör de en säkerhetsprövning där de 

intervjuar personen utifrån ett säkerhetsperspektiv, ett riskhanteringsalternativ, där de 

försöker fastställa om det finns någon risk med den här personen, och i så fall vilken risk. 

Han menar att det kan vara allt från att personen haft ett brokigt förflutet med problem 

med droger och spelmissbruk, men även saker som vilka länder han eller hon har bott i 

och liknande. Detta kombineras med en slagning i SÄPO:s register, både i 

belastningsregistret och även en slagning på misstanke. Detta resulterar i att 

säkerhetsprövningen blir mycket omfattande. 
 

Säkerhetsskyddschefen förklarar att det är näst intill omöjligt att helt säkerställa 

personalen, men att de tack vare de olika åtgärderna i stor utsträckning kontrollerar 

personalen som ska arbeta med en kritisk verksamhet innan de får tillgång till fysisk 

access och information.  

 

4.7 Steg 6: Säkerhetsanalys 

Säkerhetsskyddschefen förklarar att detta steg är en sammanställning, ett “kvitto”, på de 

övriga steg och ger en samlad bild av vad som är skyddsvärt och hur de ska skydda det. 

Eftersom vi, på grund av säkerhetsskäl, inte kan få reda på de exakta skyddsobjekten och 

vilka de specifika skyddsåtgärderna är, så kan vi inte gå på djupet i detta steg, varpå det 

inte kommer förklaras ytterligare.  

 

4.8 Rapportering 

Säkerhetsskyddschefen förklarar att på grund av deras omfattande riskhanteringsprocess 

så behöver de rapportera väldigt mycket till myndigheter då de vill säkerställa att E.ON 

genomför alla steg. Han poängterar även att riskhanteringsprocessen kan utformas på 

många olika sätt, men att de valt att presentera processen i dessa sex steg för att erhålla 

en röd tråd genom hela riskarbetet och på så sätt lättare kunna förmedla ut det till 

verksamheten. På detta sätt hoppas han kunna öka förståelsen av E.ON:s arbete med hela 

riskhanteringsprocessen i hela verksamheten och även framföra hur viktig deras roll är 

och vad de bidrar med. Hela processen sammanställs och skickas till myndigheterna. 

EM  kräver en rapport årligen medan SvK endast kräver att E.ON på begäran ska skicka 

in en rapport som mest handlar om att de ska fördjupa sig ett specifikt scenario. 
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Säkerhetsskyddschefen beskriver att dessa rapporter blir som ett kvitto för deras arbete, 

att de har bedömt sin verksamhet.  
 

Riskspecialisten förklarar att SvK är ett tillsynsorgan och att E.ON har 

informationsskyldighet till dem vilket innebär att de måste meddela myndigheten så fort 

de gör åtgärder i nätet som har en stor samhällspåverkan och liknande. Han poängterar 

också att eftersom E.ON är ett av de tre största energibolagen i Sverige så har de en 

speciell plikt gentemot SvK. När SvK gör speciella samhällsriskanalyser så får E.ON en 

förfrågan eller en beställning där SvK beskriver vad de vill att E.ON ska titta på och 

analysera. När denna beställning görs, har E.ON en plikt att ta fram den information som 

SvK har begärt, vilket Riskspecialisten gör tillsammans med Säkerhetssamordnaren. 

Beredskapskoordinatorn förklarar att SvK fram tills nu inte begärt in rapporter på 

fullständiga risk- och sårbarhetsanalyser, även om det är reglerat i lag att energibolagen 

måste göra dem. Dock har de begärt in, precis som Riskspecialisten säger, information 

kopplat till specifika scenarier i form av en risk- och sårbarhetsanalys. Hon förklarar att 

företagen vid dessa tillfällen fördjupar sig i ett visst scenario och skickar sedan 

informationen till SvK. Vid de här viktiga scenarierna så kontaktas olika företag beroende 

på vad det är för scenario, dock påpekar hon att de största företagen nästan alltid är 

inräknade eftersom de är så pass viktiga för Sveriges elförsörjning.  
 

Beredskapskoordinatorn arbetar inom en beredskapasenhet som jobbar med 

krisberedskapsfrågor inom elförsörjning och har därför ett ansvar för att se till att hela 

Sveriges elförsörjning är robust och klarar av att förebygga, motstå och hantera svåra 

störningar. Hon förklarar att det därmed är ett mycket brett ansvar. När de utformar sina 

riktlinjer för risk- och sårbarhetsanalyserna som företagen sedan kan ta del av, så utgår 

de från lagstiftningen, mer specifikt elberedskapslagen och dess föreskrifter. Lagen säger 

att företagen ska göra en risk- och sårbarhetsanalys och i SvK:s föreskriver beskriver 

myndigheten vad som ska ingå i den. Hon poängterar att det inte är mycket “skallkrav” i 

dessa föreskrifter, utan arbetet ska på ett systematiskt sätt identifiera och analysera 

riskkällor som kan påverka säkerheten i den egna verksamheten. Det är alltså på en 

mycket allmän nivå. Sedan finns det även allmänna råd. Det är de här allmänna råden 

som SvK utgår från och försöker utveckla i sin vägledning. Beredskapskoordinatorn 

fortsätter med att förklara att de har en mycket bred sektor att ta hänsyn till när de 
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utvecklar denna vägledning. Vägledningen ska rikta sig till både producenter, nätägare 

och elhandelsföretag.  

 

“...vi har en bredd i sektorn man måste förhålla sig till när man tar fram en 

vägledning.” 

(Beredskapskoordinator, SvK.) 

 

Beredskapskoordinatorn förklarar att det är en och samma vägledning för hela el-sektorn 

och för samtliga företag som är inkluderade i den, stora som små. Hon tillägger att 

organisationerna är väldigt olika och att de därför försöker få input från företagen för att 

ta reda på vad de tycker om vägledningen. Det är dessvärre många som inte tycker till 

alls vilket gör det svårt för dem att avgöra hur allmän företagen tycker att den är. De 

skickar heller inte ut feedback på respektive risk- och sårbarhetsanalys vilket hon menar 

beror på att de inte arbetar med regelbunden rapportering. De har alltså inget krav på att 

en fullständig risk- och sårbarhetsanalys ska lämnas in utan de har bara krav på att den 

ska göras och att den på begäran ska skickas in till SvK. Hon trycker på det faktum att de 

i år för första gången har begärt in fullständiga risk- och sårbarhetsanalyser, som nämndes 

tidigare. Däremot så är målsättningen att feedback ska ges till företagen, men hur 

detaljerad den feedbacken i så fall kommer att bli, kan hon inte svara på nu.  
 

Beredskapskoordinatorn fortsätter med att berätta att de större företagen generellt brukar 

ha mycket stor vana vid den här sortens analyser och arbete eftersom de besitter 

resurserna för det. Detta gör att de större företagens risk- och sårbarhetsanalyser brukar 

vara mer utförliga de mindre företagens analyser. Däremot tillägger hon att SvK inte 

detaljgranskar scenarieanalyserna som de begär in, utan ser över om analyserna innehåller 

en viss systematik i arbetet, att företagen har identifierat de kritiska delarna samt att de 

har tagit fram en åtgärdsplan. Säkerhetssamordnaren poängterar att SvK inte är tydliga 

med hur mycket som ska inkluderas i en risk- och sårbarhetsanalys vilket resulterar i att 

E.ON inte vet hur detaljrika deras analyser bör vara. De är osäkra på om de bör lägga ner 

mer resurser eller om det de gör är “good enough”.  
 

Beredskapskoordinatorn förklarar att det i dagsläget inte är aktuellt att reglera mer, istället 

arbetar de allt mer med vägledningen tillsammans med branschen. På så sätt vill SvK 

både utveckla den men även öka medvetenheten hos företag om varför analyserna bör 
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göras. Detta ska, enligt beredskapskoordinatorn, resultera i att analyserna görs på ett bra 

sätt, både i ett myndighets- men även företags perspektiv. Vidare tar hon upp att de har 

bjudit in handelsföretag, nätföretag och produktionsföretag inom elsektorn till två “risk- 

och sårbarhetsanalysdagar” där fokus under båda dagarna kommer vara på frågor som rör 

dessa analyser. Hon förklarar att förhoppningen är att företagen får möjlighet att diskutera 

med varandra och att de kan dela med sig av erfarenheter för att på så sätt hjälpas åt. På 

detta sätt kan SvK även förstå vad det är som företagen vill ha och behöver.  
 

“Det tror jag är det första, att börja i den änden också och att vi får lite större 

förståelse för vad det är de behöver, vi håller ju också på att utveckla hur vi ska arbeta 

med de här frågorna.” 
(Beredskapskoordinator, SvK) 

 

Hon fortsätter med att de inte lägger sig i hur detaljrika analyserna är, eftersom det viktiga 

är att företagen uppfyller kraven SvK har i sina föreskrifter. Kraven är att de identifierar, 

analyserar och dokumenterar de riskkällor som kan påverka säkerheten i den egna 

verksamheten för att sedan föreslå åtgärder. Hon förklarar att det är svårt för SvK att sätta 

krav på hur detaljerade företagen behöver vara i sina analyser. Anledningen till att de inte 

fokuserar på detaljer är för att de, som elberedskapsmyndighet, är ansvariga för elsektorn 

och är därmed ansvariga för att de åtgärdar sårbarheter rörande elförsörjningen på en 

nationell nivå. Däremot påpekar hon att detta inte behöver betyda att detaljerna inte är 

viktiga för själva företagen. 
 

Det SvK är intresserade av är de risker som hade kunnat generera de allvarligare 

strömavbrotten men som innefattar en lägre sannolikhet. Hon förklarar att ett enskilt 

företag inte kan vara rustat för alla tänkbara scenarier eftersom de inte har resurser för 

det. 
 

“...ett enskilt företag kan inte förväntas att vara rustat för precis vad som helst, det blir 

för stor kostnad att vara rustad för extremt osannolika händelser.” 
(Beredskapskoordinator, SvK.) 

 

Hon menar att SvK måste på en nationell nivå ha beredskap för väldigt ovanliga scenarier 

som exempelvis isstormar, solstormar eller krig. Därför kräver dem att sådana typer av 
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händelser inkluderas i företagens risk- och sårbarhetsanalys. Analysen ska omfatta hela 

aspekten, hela hotskalan, för att SvK ska ha möjlighet att vara beredda och vara rustade 

för riskerna ifall de inträffar. Ansvaret som företagen själva behöver klara av är risker i 

form av återkommande händelser såsom vinterstormar. Det som ligger bortanför sådana 

händelser ska däremot SvK genomföra åtgärder för med sina anslagsmedel. Tack vare 

risk- och sårbarhetsanalyserna erhåller SvK den information som de behöver som rör 

sårbarheter i elförsörningen på en nationell nivå. 
Skulle fallet vara så att något företag skickar in en analys som SvK anser inte innehåller 

tillräcklig information, så kontaktar dem företaget i fråga och ber dem följa upp eller 

ställer kompletterande frågor till de och diskuterar hur de ska gå vidare för att den ska bli 

bättre.  

 

“Vårt mål är ju att de ska göra ett så pass bra jobb att det höjer robustheten i 

elförsörjningen.”  
(Beredskapskoordinator, SvK.) 

 

Anledningen till att de tidigare aldrig begärt in fullständiga risk- och sårbarhetsanalyser 

är för att de under många års tid har utvecklat processen om hur de ska arbeta med risk- 

och sårbarhetsanalyser.  Fokus har därför legat på att ta fram den nationella analysen 

vilket resulterat i att de endast begärt in scenarioanalyser. Nu har de kommit så pass långt 

i processen att det blev läge för ett helhetstag för att se hur företag faktiskt arbetar med 

risk- och sårbarhetsanalyserna.  

 

Beredskapskoordinatorn avslutar med att berätta om deras siffervärderingssytem. När el-

företagen rapporterar till SvK så är det inget krav på att de använder sig av detta 

värderingssystem. Beredskapskoordinatorn förklarar att de inte vill kräva detta eftersom 

riskarbetet ser olika ut från företag till företag, vissa har egna kriteriermodeller som de 

använder sig av medan andra följer SvK:s siffervärderingssystem. Hon förklarar dock att 

det antagligen hade varit enklare för SvK om alla använde sig av samma system då det 

hade genererat en lättare jämförelse, men att det i nuläget inte finns krav på det samt att 

det för tillfället inte är något som diskuteras kring. 
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5 Analys 

 
I kapitel fem analyseras det empiriska materialet med hjälp av teorierna som presenterats 

i kapitel tre. Vi kommer att analysera riskhanteringsprocessens struktur och hur 

utformandet av processen påverkas av bland annat kontroll, styrsystem, intern 

kommunikation och intressenter. Analysen presenteras med samma struktur som 

konstruerades i det empiriska avsnittet för att underlätta läsarens förståelse.  

 
 

5.1 Inledning  

Innan vi börjar med att analysera riskhanteringsprocessens olika steg så inleder vi kapitlet 

med en övergripande analys av denna process. Redan från start tryckte 

Säkerhetsskyddschefen på hur viktigt det är att inkludera hela verksamheten i 

riskhanteringsprocessen genom att betona att alla i företaget måste ha en gemensam 

förståelse för vad de gör. Genom att inkludera de anställdas kunskaper och värderingar 

finns möjlighet att ta fram relevanta beslutsunderlag i olika risksituationer hos E.ON. 

Detta resulterar i att vi ser de anställda som en viktig intressentgrupp för E.ON och 

kopplar det till Renn (2015) som menar att det är viktigt att inkludera organisationens 

intressenter i riskhanteringsprocessen. Att inkludera de anställda i 

riskhanteringsprocessen blir desto viktigare då Säkerhetsskyddschefen poängterar att han 

inte kan verksamheten så bra som de som dagligen utför det operativa arbetet och behöver 

därför inkludera kunskapen som de anställda besitter. Genom att eftersträva att inkludera 

de anställdas kunskaper ser vi liknelser med ett organiskt styrsystem. Det organiska 

styrsystemet utgår nämligen från att det existerar relevant kunskap och kompetens i hela 

organisationen och att den borde utnyttjas och användas i olika beslutstaganden (Anthony 

et al., 2014; Lindkvist et al., 2014). Trots att E.ON eftersträvar ett organiskt styrsystem 

och därmed en plattare organisation, så existerar det ändå en hierarkisk struktur i företaget 

där beslut tas av de som befinner sig på de högre nivåerna. Även om företaget vill 

inkludera synvinklar och information från de anställda ute i verksamheten så sker detta 

genom att de som arbetar på de högre nivåerna bestämmer hur det ska ske och hur 

kommunikationen ska gå till (Anthony et al. 2014; Lindkvist et al. 2014). 

Säkerhetsskyddschefen och Säkerhetssamordnaren är nämligen de som bestämmer att 

och när workshoparna ska hållas samt vilka som ska delta och att en viss mötesstruktur 
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ska följas. Vi tolkar därmed att ett mekaniskt styrsystem utövas eftersom det innebär att 

ledaren har översikt över alla bolag och bestämmer vad som ska göras och hur det ska 

utföras (Anthony et al. 2014; Lindkvist et al. 2014). E.ON har en tydlig hierarkisk struktur 

och trots det faktum att organisationen verkar ha ett högt decentraliserat ansvar, då 

bolagen är i hög grad självständiga och erhåller därför ett högt ansvar och inflytande, så 

väger de högre nivåernas auktoritet tyngst. Det resulterar i att de som befinner sig på de 

högre nivåerna tar det sista beslutet, vilket blir tydligt eftersom Säkerhetsskyddschefen 

och Säkerhetssamordnaren är de som tar de slutgiltiga besluten i riskhanteringsprocessen.  

 

MSB (2011) betonar att genom att ha en visualiserad bild kan det hjälpa företag vid olika 

beslutsfattanden angående olika risksituationer. Detta har E.ON anammat genom att 

utforma en översiktsbild av deras riskhanteringsprocess och har i den inkluderat rutiner 

och instruktioner vid varje steg om hur anställda och avdelningar bör hantera de olika 

stegen och de underliggande processerna i riskhanteringsprocessen. Detta underlättar 

kommunikationen av information kring riskhanteringsarbetet angående vad det är som 

behöver göras och hur. Genom att E.ON visualiserar deras riskhanteringsprocess så kan 

det bli lättare för alla bolag att utläsa en röd tråd i riskhanteringsprocessen och förstå hur 

allt hänger samman. Vi tolkar det som att en stor anledning till att översiktsbilden ser ut 

som den gör är, för att just verksamheten ska få en övergripande bild över företagets 

riskhanteringsprocess, samt att det ska underlätta deras förståelse för varför de arbetar på 

det sättet de gör och varför just deras roll är viktig i riskhanteringsarbetet. Finns inte denna 

förståelse så är det svårt för de anställda att förstå varför ett steg utförs och vad det arbetet 

bidrar med.  
 

5.2 Steg 1: Hotbildsbedömning 

När hotbildsbedömningen utformas så har E.ON många intressenter att ta hänsyn till. Med 

grund i Crane och Mattens (refererad i Fassin 2009) argument om ett gemensamt 

beroende ser vi även att intressenter i form av SÄPO, myndigheterna, länsstyrelserna och 

samhället också är beroende av att E.ON gör omfattande analyser med rätt underlag 

eftersom de hanterar risker på nationell nivå med samhällsviktiga verksamheter som är 

av stor vikt. Särskilt eftersom E.ON:s hotbildsbedömning är utgångspunkten för hela 

riskhanteringsprocessen där fokus ligger på de risker och scenarier som myndigheterna 

anser vara av kritisk betydelse. 
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E.ON behöver även skapa sig en enhetlig bild som alla intressenter behöver vara eniga 

med. Detta styrker Crane och Mattens (refererad i Fassin 2009) ytterligare då E.ON är 

beroende av hjälpen de årligen får från SÄPO vid utförandet av hotbildsbedömningen, 

samt vid de omfattande säkerhetsprövningarna av ny potentiell personal till de 

samhällsviktiga verksamheterna. Lagen kräver att de gör risk- och sårbarhetsanalys 

årligen och EI kräver att de skickar in en risk- och sårbarhetsanalys årligen där de även 

inkluderar samhällsviktig verksamhet och de anläggningar de vill ansöka om som 

skyddsobjekt, som då eventuellt godkänns av länsstyrelsen. SvK kräver att de har en risk-

och sårbarhetsanalys redo att skicka in på begäran, detta kan efterfrågas årligen men också 

vid andra tillfällen när de behöver en scenarioanalys. Detta resulterar i att de alltid 

behöver ha en analys redo, vilket medför att riskhanteringsprocessen blir ett kontinuerligt 

arbete för E.ON. SvK:s siffersystem är också något som påverkar utformandet av 

riskhanteringsprocessen då den utgör grunden för E.ON:s värdering av risker. 

Ovanstående argument påvisar att E.ON styr utformandet av riskhanteringsprocessen till 

stor del utifrån dessa intressentgrupper då riskhanteringsprocessen blir styrd till stor del 

av den formella kontrollen (Yates, 1993) som intressenterna utövar över E.ON. Vi tolkar 

det som att intressenterna utövar ett mekaniskt styrsystem (Anthony et al. 2014; Lindkvist 

et al. 2014) eftersom det går att utläsa en tydlig hierarkisk struktur mellan myndigheterna, 

länsstyrelserna och E.ON. Detta påvisas genom att myndigheterna och länsstyrelserna 

förmedlar instruktioner om när analyserna ska skickas in och vad de behöver innehålla.  

 

Förutom att SÄPO, myndigheterna, länsstyrelserna och samhället är viktiga 

intressentgrupper så ser vi även E.ON:s kunder som en betydelsefull intressent vars 

intressen behöver tas med i beräkningarna. Säkerhetsskyddschefen gav ett exempel på att 

även om E.ON inte gör en betydande förlust ifall en viss risk inträffar, men att kunderna 

däremot drabbas desto hårdare då de blir utan el, så behöver E.ON prioritera risken med 

hänsyn till kunderna. Missnöjda kunder påverkar E.ON:s verksamhet negativt vilket leder 

till ett gemensamt beroende mellan E.ON och dess kunder. Kunderna är beroende av att 

E.ON:s verksamhet fungerar som den ska och E.ON är beroende av att kunderna är nöjda 

och vill fortsätta vara deras kunder.   

 

Med utgångspunkt i att Freeman (2010) beskriver terrorister som en nödvändig 

intressentgrupp som vissa företag måste beakta, kan vi även räkna in terrorister i E.ON:s 

intressentmodell. E.ON behandlar risker kopplade till yttre hot redan vid 
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hotbildsbedömningen, då det finns de som kan ha som mål att skada deras verksamhet 

genom att exempelvis inrikta sig på deras samhällsviktiga verksamheter, som i sådana 

fall skulle medföra stora konsekvenser för samhället i stort. Dock ser vi inte ett 

gemensamt beroende mellan E.ON och terrorister då terroristerna inte är beroende av 

E.ON:s verksamheter och att de fungerar som de ska, utan här är situationen snarare 

tvärtom. Leupineux (2005) poängterar bristen i att Freeman (2010) i sin intressentmodell 

inte särskiljer det nationella samhället från det globala i hans intressentmodell. Vi kan 

tydligt utläsa att E.ON tar med och beaktar båda två intressentgrupperna i sin 

hotbildsbedömning, men att det är otydligt ifall de särskiljer dem eller behandlar dem som 

en och samma grupp när riskerna analyseras. Exempelvis tar Säkerhetsskyddschefen 

flyktingkrisen efter kriget i Syrien och annekteringen av Krim som exempel, men 

poängterar även att de tar hänsyn till myndigheternas syn på kritiska risker, vilket därmed 

gör att de inkluderar både det globala och nationella samhället. Dock argumenterar vi för 

att det viktiga inte handlar om att särskilja de två intressentgrupperna, utan att fokusera 

på att företagets samtliga hot och kritiska risker blir inkluderade och hanterade på ett sätt 

som är enkelt för företaget i fråga. I E.ON:s fall blir inte Leupineuxs (2005) kritik aktuell 

då de ändå måste ta hänsyn till samtliga intressentgrupper, oavsett om de särskiljs eller 

ej.   

 

I samband med intervjun med Säkerhetsskyddschefen blev det tydligt för oss hur viktig 

hotbildsbedömningen är för E.ON, bland annat då endast ett fåtal personer i företaget får 

ta del av den versionen som är “state secret”, på grund av dess känsliga innehåll. Eftersom 

hotbildsbedömningen även utgör underlag för deras risk- och sårbarhetsanalys, och 

därmed är en grund för hela riskhanteringsprocessen, så bedömer vi att om inte rätt hot 

beaktas eller prioriteras så kan det resultera i felaktiga beslutstaganden genom hela 

processen vilket leder till ett felaktigt utfall eftersom besluten är grundade på missvisande 

information. Vikten av att identifiera de kritiska riskerna och förstå orsaken bakom dem 

samt de potentiella konsekvenserna, betonas också av Anderson och Anderson (2013). 

Med grund i Klinke och Renns (2014) antagande om att riskhanteringsprocessen kan 

påverka välbefinnandet för samhället, tillsammans med det faktum att E.ON bedriver 

samhällskritiska verksamheter, menar vi att utformandet av en korrekt och omfattande 

hotbildsbedömning är grunden för en välfungerande riskhanteringsprocess. 
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5.3 Steg 2: Risk- och sårbarhetsanalys 

Risk- och sårbarhetsanalys är en stor del av riskhanteringsprocessen. Utformandet av den 

kan vara svår att få till, vilket resulterar i att SvK utvecklat riktlinjer som företag kan 

använda som stöd. Vi tolkar SvK:s riktlinjer för risk- och sårbarhetsanalyser som ett 

formellt styrmedel för att elbolag ska inkludera aspekter och faktorer som är av intresse 

för SvK. Även om deras riktlinjer inte är tvingande så ser vi en koppling mellan den och 

de standardiserade regler och processer som Yates (1993) benämner formella kontroller. 

SvK:s riktlinjer och vägledning visar även på ett nedåtriktat formellt informationsflöde 

eftersom Kreps (1990) och Yates (1993) beskrivning av detta flöde som olika regler och 

instruktioner för att kunna kontrollera, styra och koordinera olika processer. Det blev 

också tydligt för oss att riktlinjerna och vägledningen är av formell karaktär då 

Beredskapskoordinatorn förklarar att de företag som lämnar in en risk- och 

sårbarhetsanalys som inte anses tillräcklig samt inte täcker alla aspekter som bör täckas, 

blir kontaktade av SvK som därefter diskuterar med dem angående vad som behöver 

förbättras och inkluderas. Då Säkerhetssamordnaren påpekade att de inte fått någon 

återkoppling av SvK, kan vi anta att E.ON utför tillräckliga analyser, i alla fall med 

avseende till SvK:s riktlinjer och vad de vill att företaget ska inkludera i dem. Däremot 

verkar inte E.ON medvetna om detta då de inte erhållit någon återkoppling 

överhuvudtaget. Med Säkerhetssamordnarens uttalande om att de inte vet om de gör 

tillräckliga analyser som grund, ser vi detta som en bristfällig kommunikation från SvK 

till E.ON som kan vara i både E.ON:s och SvK:s intresse att förbättra. 

 

E.ON behöver som sagt inte endast ta hänsyn till SvK utan även andra myndigheter 

eftersom de bedriver flera olika verksamheter. E.ON försöker, i den mån det är möjligt, 

att utforma ett enda tillvägagångssätt för majoriteten av deras risk- och sårbarhetsanalyser 

som täcker de lagkrav och riktlinjer som finns. Här ser vi ett samband med vad 

Beredskapskoordinatorn berättar om att analyserna helst inte ska utföras helt skilt från 

varandra. Hon trycker på hur viktigt det är att det är ett kontinuerligt och systematiskt 

arbete vilket även sammanfaller med vad Säkerhetsskyddschefen berättar att han vill 

uppnå med säkerhetsarbetet. Det finns även ett samband mellan att E.ON samlar olika 

personer på olika positioner i workshoparna och vad (Yates, 1993) säger om kontroll i 

organisationer. Yates (1993) menar att kontroll kan skapa samarbete mellan individer och 

även organisationsenheter som har mål som endast delvis överensstämmer med varandra. 

Kopplas denna teori till Säkerhetsskyddschefens exempel på fjärrvärmeanläggningen där 
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deras olika bolag bedömer samma risk olika, menar vi att den här formen av kontroll, 

alltså workshoparna, blir ett viktigt styrmedel för att få hela organisationen att samarbeta 

och arbeta mot gemensamma mål och därmed uppnå målkongruens. 

 

Vi tolkar det som att E.ON använder sig av en risk- och sårbarhetsanalys av kvalitativ 

karaktär (MSB, 2011). Detta blir tydligt när intervjupersonerna berättar om, att det ofta 

inte finns någon historisk data att utgå från samt att analyserna ofta består utav 

scenariobeskrivningar. Även det faktum att Förvaltningsgruppchefen betonar att det finns 

en avsaknad av statistik och siffror på papper eftersom sådan information endast existerar 

i huvudena på de anställda, gör att vår argumentation om att de har en kvalitativ analys 

stärks. Detta tillvägagångssätt är även det som Anderson och Anderson (2013) 

förespråkar, medan MSB (2011) istället beskriver att det bästa hade varit om företag har 

en kombination av kvalitativ och kvantitativ risk- och sårbarhetsanalys. MSB:s 

påpekande kan även urskiljas ur Förvaltningsgruppchefens svar där han förklarar att han 

gärna vill få in mer statistik, dataanalys och låta siffrorna tala mer. Genom att E.ON utför 

workshoparna en gång per år så lyckas de, i viss mån, att erhålla den statistik som existerar 

hos de anställda eftersom de kan kommunicera öppet mellan varandra och öga mot öga. 

På så sätt får alla deltagare chans att både direkt förmedla den kunskap de har men även 

erhålla snabb återkoppling. Detta är enligt Jacobsen och Thorsvik (2014) en stor fördel 

som uppstår genom kommunikation i möten. Även Mishra et al. (2014) betonar att 

kommunikation som sker öga mot öga är den effektivaste kommunikationskanalen. Vi 

menar därför att SMEA workshoparna som sker en gång per år hjälper E.ON att behandla 

den statistiska information som de anställda besitter men som än så länge inte behandlas 

av något system eller verktyg.  

 

I intervjuerna tog respondenterna upp ett flertal olika risker som är specifika för deras 

respektive bolag. Efter att ha sammanställt intervjuerna tolkar vi det dock som att det inte 

är dessa risker som är centrala i SMEA workshoparna utan de behandlas istället i andra 

analyser och workshopar. Kundanläggningschefen, Riskspecialisten och 

Förvaltningsgruppchefen beskriver att de inte har någon historisk data på de riskeventen 

som behandlas i SMEA workshopen samt att det är händelser som “bara inte får hända”. 

Med hänsyn till detta kan vi urskilja att de risker som behandlas i SMEA workshoparna 

är sådana som rör extrema fall, som har extrema konsekvenser, kan ha en stor påverkan 

på många olika områden samt är komplexa och osäkra. Även Beredskapskoordinatorn 
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påpekade att SvK endast är intresserade av risker som är på nationell nivå med stora 

konsekvenser och ber endast om scenariobeskrivningar av dessa, vilket stärker vår 

tolkning av vilka risker som tas med och prioriteras. Med ovanstående diskussion som 

grund ser vi en koppling mellan de risker som diskuteras i dessa workshops och de 

karaktärsdrag som systemiska risker innebär, eftersom komplexitet och osäkerhet är två 

centrala egenskaper i systemiska risker (Van Asselt och Renn, 2011). Eftersom vi ser en 

parallell mellan dessa risker och systemiska risker så blir det viktigt att inte endast se till 

de direkta konsekvenserna utan även riskernas “ripple” och “spillover” effekt vilket enligt 

Hellstroem (2001, refererat i Asselt och Renn, 2011) är extremt viktigt att beakta vid 

beslutstaganden om systemiska risker.  

 

Av att döma av hur respondenterna beskriver workshoparna kan många liknelser dras till 

mötesformen Obeya-rum. Precis som Liker (2009) beskriver så samlar E.ON de personer 

med mest relevant position och kunskap med hänsyn till vilket bolag det gäller, vilka 

sätter sig tillsammans i ett rum och diskuterar de olika kritiska riskeventen. Tack vare att 

de genomför dessa typer av möten i form av workshops där olika utfall och möjliga 

scenarier diskuteras så får Säkerhetssamordnaren en bredare och djupare uppfattning om 

alla verksamheter. Därmed får han en bättre grund att stå på i beslutstagandet då han 

erhåller flera olika perspektiv och åsikter angående riskobjekten och risksituationerna. 

Workshopen gör alltså så att samtliga deltagare från olika arbetsområden får dela med sig 

av sin expertis och erfarenhet vilket, precis som Lindlöf et al. (2011) förklarar, resulterar 

i att man interagerar över funktioner. Förvaltningsgruppchefen förklarar även att de inte 

tar in fler personer eller personer på andra positioner vilket resulterar i att det är samma 

personer som medverkar i workshopen varje år. Detta stärker antagandet om att 

workshopen fungerar som ett obeya-rum eftersom ingen annan har tillträde än de som 

sammankallats (Liker, 2009). 

 

Vi kan också se att E.ON utför både formella och informella interna 

kommunikationskanaler. Med hänsyn till Francis och Armstrong (2013) och Kreps 

(1990) som menar att möten är formella interna kommunikationskanaler, är SMEA 

workshoparna i grund och botten en formell kommunikationskanal. Detta kan ses som en 

nödvändighet eftersom E.ON behöver planera i förväg inför dessa workshops då 

Säkerhetssamordnaren behöver förbereda material, inkalla relevant personal och se till så 

att workshopen kan genomföras på ett effektivt sätt under en dag. Detta påpekas också av 
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Kundanläggningschefen då hon betonar att Säkerhetssamordnaren införde en viss struktur 

som höll i sig under hela workshopen. Vi kan dock även utläsa att det skett en viss form 

av informell kommunikation under tiden mötena hölls eftersom de medverkande fick 

möjlighet att själva komma med förslag på risker som kan vara av kritisk betydelse enligt 

dem. De fick alltså möjlighet att utöka det material som Säkerhetssamordnaren tagit fram, 

vilket är en slags informell kommunikation eftersom de diskussionerna inte är 

förutbestämda (Kreps, 1990). Förutom detta skapas även ett informellt informationsflöde 

i workshoparna (Kreps, 1990; Yates, 1993) eftersom detta flöde sker mellan anställda på 

samma nivå i organisationen. Detta flöde kan koordinera aktiviteterna bättre, göra att alla 

anställda får den relevanta informationen de behöver och kan samtidigt agera som stöd 

(Kreps, 1990; Yates, 1993). Därför kan vi se att E.ON tillgodoser de anställda, som 

medverkar i workshoparna, med relevant information som kan hjälpa dem i deras arbete. 

På detta sätt kan riskhanteringsprocessen förbättras tack vare workshoparna, eftersom de 

som medverkar vet vilka risker som är av kritisk karaktär och vilka åtgärder som behöver 

göras. 

 

Förutom detta kan vi även se en tydlig koppling mellan E.ON:s workshop och Argenti 

(1998) och Wrights (1995) påståenden om att den effektivaste kommunikationen är 

tvåvägskommunikation och inte envägskommunikation. Vi menar att E.ON:s workshop 

möjliggör en direkt kommunikation mellan anställda och chefer så att båda parter kan 

lyssna på varandras åsikter, vilket ännu en gång påvisar att E.ON strävar efter att allt mer 

anamma ett organiskt styrsystem i sin riskhanteringsprocess. Detta eftersom det organiska 

styrsystemet genomsyras av öppen kommunikation mellan enhetschefer och personal ute 

i verksamheten (Anthony et al., 2014; Lindkvist, Bakka & Fiveldal, 2014). 

 

Samtliga respondenter från E.ON tar upp det faktum att det är lätt att bli “hemmablind”, 

som Kundanläggningschefen uttrycker det, i sitt dagliga arbete. De har exempelvis inte 

beaktat kritiska koncernövergripande risker tidigare utan mestadels fokuserat på de som 

påverkar respektive bolag. En sammanställning av respondenternas svar visar på att 

samtliga är positiva till genomförandet av workshopen i det avseende att den bidrar till 

att de olika bolagen får en helhetssyn över organisationen och tar med aspekter som de 

annars inte beaktar i sitt riskarbete. Säkerhetsskyddschefen och Säkerhetssamordnaren 

poängterar att cheferna också får en inblick i bolagsspecifika perspektiv. 

Kontingensteorin påpekar att företag behöver anpassa sina karaktärsdrag till olika interna 
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och externa faktorer vilket inkluderar den externa miljön (Donaldson, 2001). Därför 

argumenterar vi för att företag behöver förstå sin verksamhet för att på så vis kunna vara 

flexibla och anpassa sig till den föränderliga miljön och på lång sikt vara effektivare. 

Genom att E.ON samlar personer på olika nivåer i en och samma workshop så kan 

samtliga medverkande personer utöka sin kunskap om organisationen, förstå den bättre 

och därmed driva den på ett bättre och effektivare vis. Vi menar därför att E.ON förbättrar 

sin riskhanteringsprocess med hjälp av deras workshops eftersom de inkluderar olika 

perspektiv och synvinklar på risksituationer. Genom att arbeta med risker på detta sätt 

menar vi att E.ON beaktar kontingensteorin i den mån att de vill kunna vara flexibla och 

anpassa sig till både interna och externa faktorer. Säkerhetsskyddschefen säger nämligen 

att många risker varierar från år till år, vilket bekräftar att E.ON är medveten om den 

föränderliga miljön och vet att man måste vara flexibel i riskhanteringsprocessen.  

 

Eftersom företaget väljer att inkludera sina anställda i riskhanteringsprocessen genom 

workshops, så kan de därmed beakta denna intressentgrupps synvinklar. Eftersom 

Säkerhetsskyddschefen betonar att de behöver inkludera deras kunskap då de som arbetar 

på högre nivåer i företaget inte besitter all relevant kunskap som behövs, blir det tydligt 

att de anställda är en viktig intressent för E.ON. Förvaltningsgruppchefen poängterar 

detta genom att förklara att de anställda i bolagen har en annan syn på scenarier och risker 

och de stöter på väldigt många olika situationer som kan föda nya idéer. Vi kan därför 

argumentera för att genom att inkludera synvinklar från personer som arbetar i bolagen 

så kan E.ON även komma att beakta kundernas behov bättre, vilka också är en viktig 

intressent för företaget. Bolagen arbetar nämligen närmare kunderna eftersom de arbetar 

ute i verksamheten och kan därför få en bättre bild över vad kunderna kräver och vilka 

behov och intressen som är av störst värde för dem. Därför kan E.ON, med hjälp av deras 

synvinklar, tillgodose kundernas behov på ett bättre sätt, än om riskhanteringsprocessen 

skulle genomföras utan de som arbetar ute i verksamheten. Vårt argument styrks av 

Freeman (2010) som påpekar att det är viktigt för företag att identifiera sina intressenter 

och beakta dem i deras olika processer och operativa verksamheter.   

 

Som vi tidigare påpekat i analysen så tolkar vi det som att workshopen lägger stort fokus 

på att behandla systemiska risker och hanterar linjära risker betydligt mindre, eller inte 

alls. Detta argument styrks ytterligare av att Säkerhetsskyddschefen förklarar att de 

värderar riskerna genom att se till riskernas sannolikhet och konsekvens, vilket är den 
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huvudsakliga metoden som används för att förstå risk och risksituationer (Renn, 2015). 

Dock fortsätter Hellstroem (refererad i Van Asselt och Renn, 2011) med att förklara att 

vid hantering av systemiska risker är den metoden inte tillräcklig, utan även riskens ripple 

och spillover effekt behöver beaktas, eftersom riskerna genomsyras av komplexitet, 

osäkerhet och tvetydighet. De risker E.ON behandlar i workshopen påverkar inte bara 

bolaget, utan även samhället och företagets kunder. Detta stödjer vårt påstående om att 

de är systemiska risker eftersom de är komplexa och osäkra, många kan påverkas av deras 

konsekvenser samt att det är mycket svårt att förutse om de riskerna kommer att uppstå 

(Renn, 2015; Van Asselt och Renn, 2011). Detta betonas även av 

Förvaltningsgruppchefen då han förklarar att riskerna är väldigt svåra att förutse på 

förhand, exempelvis om rymdskrot kommer falla ner och skada företaget. Även 

kundanläggningschefen berättar att om sannolikheten är 0 eller 1 men konsekvenserna 

däremot är 4 eller 5 så måste de hantera risken, eftersom effekterna kan bli så stora. Vi 

kan därför se att E.ON utgår från ett hanteringssätt som är typiskt vad gäller hantering av 

systemiska risker. Oväntade händelser är mycket svårare att hantera och kan förändra 

eller påverka företaget i stor utsträckning (Walker, 2014), vilket vi tolkar att E.ON 

försöker hantera genom att ta in flera perspektiv i värderingen. På så sätt försöker de 

analysera olika metoder för att beakta risker som har en hög konsekvens men låg 

sannolikhet på ett så omfattande sätt som möjligt, vilket visar på att de beaktar riskernas 

ripple och spillover effekt.  

 

Förutom att E.ON:s risker, som de värderar i SMEA workshoparna, går att betraktas som 

systemiska risker, ser vi även en koppling till externa risker (Anderson och Anderson, 

2013). Det beskrivs nämligen av Anderson och Anderson (2013) att externa risker är 

svårare att hantera än interna risker. Vid hantering av dessa risker blir det därför viktigt 

att hela tiden införskaffa ny information för att kunna hantera dem på bästa sätt (Walker, 

2014). 

 

Förutom detta påpekas även en annan aspekt av workshoparna av 

Förvaltningsgruppchefen, nämligen hur viktigt det är att tydligt förklara vad syftet med 

workshoparna är. Han menar att syftet med SMEA workshopen är otydligt och kan vara 

svårt att förmedla, eftersom worskopen görs med hänsyn till myndigheterna, som är 

externa parter, och anpassas efter vad de kräver och deras riktlinjer. Även 

Kundanläggningschefen styrker detta, eftersom hon föreslog att workshopen endast 



  
 

 
81 

utfördes för att den behövde göras, alternativt på grund av en deadline. Därför visste inte 

heller hon det specifika syftet med just denna workshop. Vi kan med hänsyn till Kreps 

(1990) påpeka vikten av att förmedla viktig information till de anställda eftersom 

motivationen annars kan försvinna och därmed, i E.ON:s fall, kan workshoparna bli 

ineffektiva vilket försämrar hela riskarbetet. I detta fall kopplar vi förmedling av viktig 

information till förmedling av syfte eftersom syftet är en viktig informationsfaktor i 

E.ON:s workshop och även i hela riskhanteringsprocessen. Syftets betydelse betonas 

nämligen av Strid (1999) som poängterar att det krävs ett reellt syfte när ett företag 

arrangerar möten. Därför blir det viktigt att förmedla syftet till samtliga medverkande 

eftersom de behöver få förståelse för varför workshoparna genomförs och vad de leder 

till. Detta kan leda till en effektivare riskhanteringsprocess. 

5.3.1 Workshopens resultat 

Efter Kundanläggningschefen, Säkerhetsspecialisten och Förvaltningsgruppchefens 

intervjuer blev det tydligt för oss att det som diskuteras i workshoparna inte 

kommuniceras ut till resten av de anställda som inte medverkar i mötet där allt bestäms. 

Detta styrker vårt argument om att workshoparna är en form av obeya-rum då 

informationen stannar i rummet och inte når ut till resterande anställda (Liker, 2009). 

Förklarligt nog är en del av informationen säkerhetsklassad, men den del som inte är det 

anser samtliga respondenter borde kommuniceras ut. Förvaltningsgruppchefen 

poängterar nämligen att det man kan vara transparent med, ska man vara transparent med. 

Vi kopplar hans uttalande till MSB (2011) som menar att hela riskhanteringsprocessen 

ska präglas av öppenhet och transparens och nyckeln till detta kan vara intern 

kommunikation. Varför den borde kommuniceras kan även förklaras genom Kreps (1990) 

som menar att information uppmuntrar och motiverar de anställda genom att de blir mer 

delaktiga och får ett större ansvar. Även respondenterna påpekar att workshoparnas 

resultat bör kommuniceras till resterande personal på deras respektive bolag. Strid (1999) 

poängterar att intern kommunikation kan påverka beslutstagande på ett positivt sätt vilket 

går i linje med Gallup (2012), som menar att intern kommunikation förbättrar de 

anställdas skicklighet i deras jobb vilket resulterar i bättre produktivitet och lönsamhet 

för företaget. Vi kan därför argumentera för, med teorierna och respondenternas svar som 

grund, att en förmedling av den information som inte är säkerhetsklassad till alla anställda 

på hela företag hade kunnat gynna E.ON:s styrning av riskhanteringsprocessen och på så 

sätt göra den effektivare. Om detta görs så blir alla medvetna om vilka risker som anses 

vara kritiska och kan därför beakta detta i det dagliga arbetet, om det behövs. De som inte 
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medverkar i workshoparna kommer också att känna sig mer inkluderade i hela företaget 

om även de får ta del av informationen, vilket på så sätt kan öka deras motivation och 

förbättra deras arbetsprestation. 

 

5.4 Steg 3: Betydelseklassning 

Det faktum att Säkerhetsskyddschefen och Säkerhetssamordnaren inte väljer att 

betydelseklassa anläggningarna själva utan lägger stor vikt vid bolagens perspektiv, visar 

att de vill ta del av den information som existerar längre ut i verksamheten för att 

betydelseklassningen ska bli så korrekt som möjligt. Även här ser vi hur viktig den interna 

kommunikationen är. Vi menar att om inte all information som är nödvändig vid 

betydelseklassningen samlas in så betydelseklassas inte verksamhetsdelarna rätt, vilket 

leder till att deras anläggningar inte skyddas korrekt. Detta kan resultera i negativa 

konsekvenser för företaget, men även för deras intressenter, då E.ON bedriver 

samhällsviktig verksamhet. 

 

Förutom att det är viktigt med att ledningen tar del av bolagens perspektiv vid 

betydelseklassningen så behöver även de specifika bolagen få en övergripande bild av 

vad som är viktigt för företaget. I workshoparna möjliggörs ett nedåtriktande 

informationsflöde (Kreps, 1990; Yates, 1993) så att bolagen förstår att de kritiska risker 

som gäller för respektive bolag inte alltid är de viktigaste för organisationen i sin helhet. 

Detta blir en ännu viktigare punkt i betydelseklassningen eftersom om E.ON gör en 

felaktig betydelseklassning så kanske beslutet gynnar ett specifikt bolag men E.ON eller 

dess intressenter drabbas, i sin helhet, negativt. Därför är styrningen och beslutstagandet 

i detta steg väldigt viktigta, då bolagen tillsammans med företagen behöver arbeta mot de 

gemensamma och övergripande målen för att på så sätt uppnå målkongruens (Yates, 

1993). Genom att E.ON tillämpar workshoparna kan de, på ett effektivare sätt, arbeta mot 

målkongruens eftersom mötena möjliggör kommunikation som sker öga mot öga så att 

Säkerhetsskyddschefen eller Säkerhetssamordnare direkt kan förklara varför de inte kan 

ta beslut som endast gynnar specifika bolag. Kommunikation som sker öga mot öga är 

enligt Thorsvik (2014) effektiv och möjliggör snabb återkoppling, vilket också blir viktigt 

vid betydelseklassningen.  
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5.5 Steg 4: Skyddsåtgärde och Steg 5: Säkerhetsprövning  

Säkerhetsskyddschefen förklarar att E.ON kan få vissa verksamheter klassade som 

skyddsobjekt. Eftersom skyddsobjekten är viktiga ur ett samhällsperspektiv så blir det 

mycket viktigt att inkludera samhället som intressent och styra åtgärder och skydd efter 

vad samhället behöver. Det faktum att en verksamhet blir klassad som ett skyddsobjekt 

innebär att samhället är direkt beroende av att den här verksamheten fungerar som den 

ska, oavsett vad. Därför är det enligt Säkerhetsskyddschefen mycket förmånligt att de kan 

få extra skydd för att skydda verksamheten. Här drar vi en koppling till E.ON:s 

intressentmodell då samhället blir den viktigaste intressenten när fokus ligger på att 

analysera vilka verksamheter som ska bli klassade som skyddsobjekt. Det finns som 

Crane och Matten (refererad i Fassin 2009) förklarar, ett gemensamt beroende mellan 

intressenterna och företaget. E.ON:s verksamheter måste fungera för att samhället ska 

kunna fungera och om inte samhället behöver E.ON:s tjänster och produkter så kommer 

inte företaget kunna fortsätta vara verksamma. Genom att företaget får extra resurser för 

att skydda sina skyddsobjekt, så kan de bättre tillgodose denna intressentgrupps behov 

och vara förberedda på risker som kan inträffa och ha för avsikt att skada verksamheterna.  

 

Att en verksamhet blir klassad som ett skyddsobjekt innebär även att de är extra utsatta 

om det exempelvis är någon som har för avsikt att skada samhället. Precis som Freeman 

(2010) poängterar gör detta att terrorister blir en nödvändig intressent att ta hänsyn till 

vid utformandet av riskhanteringsprocessen. Detta, menar Säkerhetsskyddschefen, gör 

också att det blir extra viktigt att säkerställa att de har rätt personal som arbetar med dessa 

skyddsobjekt. Att de kan säkerhetspröva personalen på ett så omfattande sätt gör att de 

kan, i den mån det är möjligt, minimera risken att få in personal från just den specifika 

intressentgruppen.  

 

De stora intressentgrupperna myndigheter, länsstyrelser och terrorister är externa 

intressenter (Freeman, 2003) som påverkar och formar hur E.ON:s riskhanteringsprocess 

utformas. Myndigheterna vägleder med riktlinjer om vad som behöver beaktas och tas 

med i risk- och sårbarhetsanalyserna, samt ser till så att lagarna gällande risk- och 

sårbarhetsanalyser (SFS 2015:1052; SFS 2006:544), följs. Länsstyrelserna påverkar 

E.ON genom att ange vilka verksamheter som blir klassade som skyddsobjekt. Terrorister 

kan även vara en central del av vad som avgör vilka verksamheter som är kritiska att 

skydda. Om det exempelvis endast skulle finnas skyddsobjekt på grund av potentiella 
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väderrelaterade risker, så menar vi att antalet skyddsobjekt skulle reduceras. Dessutom är 

det sannolikt att skyddsarbetet hade sett annorlunda ut, exempelvis hade en 

säkerhetsprövning av personal inte behövt vara aktuell, i alla fall inte i lika stor 

utsträckning. Hade inte yttre hot i form av terrorister funnits så hade det inte varit någon 

risk att en person tillhörde denna intressentgrupp vilket hade resulterat i att E.ON inte 

behövt skydda sig mot den risken och därmed inte behövt utföra lika många 

säkerhetsprövningar. Kopplar vi detta till kontingensteorin ses sambandet mellan 

utformandet av E.ON:s processer och tillvägagångssätt med att företag förbättrar sin 

anpassningsbarhet för att kunna anpassa sig till den föränderliga externa miljön. Precis 

som Liang et al. (2010) poängterar måste E.ON utveckla processer som är lämpliga för 

miljön de befinner sig i, för att på så sätt förbli effektiva. Donaldson (2001) trycker 

nämligen på att om inte företag anpassar sig så kan de förlora effektiviteten samt försämra 

sin prestation. Vi menar att genom att de får vissa verksamheter klassade som 

skyddsobjekt har de redan här anpassat sig mycket till sin externa miljö och de möjlig hot 

som den innebär.  

 

Genom att bli mer anpassningsbara till den externa miljön kan företag dessutom 

tillgodose samhällets behov på ett bättre sätt. Eftersom de har möjlighet att förbättra och 

skydda sina samhällsviktiga verksamheter så kan riskerna i samband med avbrott i eller 

skador på verksamheterna minska vilket i sin tur säkerhetsställer samhällets 

energiförsörjning. Genom att företag kan utöka skyddet för sina samhällsviktiga 

verksamheter, så får de möjlighet att utöva en betydligt mer formell kontroll då de kan 

övervaka och granska sina verksamheter och personal mer (Yates, 1993). Till följd av att 

en del verksamheter kan klassas som skyddsobjekt så argumenterar vi för att det hjälper 

företaget att styra verksamheterna genom en mer omfattande och striktare kontroll.  

 

5.6 Steg 6: Säkerhetsanalys 

Eftersom vi inte undersökt detta steg så analyseras det inte. 
 

5.7 Rapportering 

Rapportering av risk- och sårbarhetsanalys måste ske enligt lag (Sveriges riksdag, SFS, 

2015:1052 och 2006:544) men även vid de tillfällen då myndigheterna kräver en rapport. 

Rapporteringen är en typ av formell kontroll vilket Yates (1993) beskriver som regler och 

standardiserade processer. Rapporteringen präglas nämligen av lagar och föreskrifter men 
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även vägledning och riktlinjer som myndigheten utformat. Genom att bland annat SvK 

använder sig av detta formella kontrollverktyg för att få E.ON att analysera och rapportera 

den information de behöver, så kan vi tolka att SvK styr E.ON och andra elföretag med 

inslag av ett mekaniskt styrsystem (Anthony et al. 2014; Lindkvist et al. 2014). Dock 

hävdar vi att det inte verkar vara ett renodlat mekaniskt styrsystem, utan att det även 

innehåller organiska aspekter, då Beredskapskoordinatorn förklarar att de inte arbetar 

med att försöka reglera mer för att utöva kontroll utan istället försöker höja 

medvetenheten hos företagen och få dem att förstå varför SvK begär den informationen 

de gör. Hade fokus varit på att reglera mer så skulle deras styrsystem genomsyras allt mer 

av det mekaniska styrsystemet. Delvis för att det mekaniska systemet består av strikta 

instruktioner från de högre nivåerna i hierarkin till de lägre nivåerna (Anthony et al. 2014; 

Lindkvist et al. 2014), vilket på så sätt hade medfört att SvK helt bestämt hur företagens 

analyser ska utformas och exakt vad som ska ingå i dem. Beredskapskoordinatorn 

förklarar dock att föreskrifterna inte inkluderar många skallkrav utan istället ligger på en 

mycket allmän nivå. SvK kompletterar nämligen med en vägledning som inte 

karaktäriseras av krav utan ska hjälpa företagen att förstå vad de behöver ta med i 

analyserna och hur de kan göra det.  

 

Anledningen till att SvK begär analyser och rapporter av elföretag är för att myndigheten 

ska vara beredd att hantera risker som ligger på en nationell nivå. De flesta företagen har 

inte möjlighet att vara beredda på mycket osannolika händelser som ligger på en nationell 

nivå, delvis för att de inte förfogar över de resurser som krävs. Däremot måste SvK vara 

beredda på just sådana händelser, vilket resulterar i att de begär att företagen ska inkludera 

dessa risker och åtgärder i analyserna. Detta stöds av Walker (2014) som förklarar att de 

som arbetar med risk även behöver vara förberedda för oväntade händelser eftersom de 

kan förändra och påverka organisationen i stor utsträckning. För företag som bedriver 

samhällsviktig verksamhet påverkar händelser med stora konsekvenser inte endast 

företaget utan även samhället och hela nationen.  

 

SvK lägger sig inte i hur detaljrika analyserna är, utan ser över om de följer en viss 

systematik samt att företagen tagit med de kritiska delarna och åtgärderna för dem. Dock 

betonar Säkerhetssamordnaren att de för närvarande inte vet om de faktiskt gör tillräckligt 

detaljerade analyser, vilket därför påvisar att SvK:s val av att styra genom mycket få 

skallkrav kanske inte alltid är fördelaktigt. Vi argumenterar för att SvK inte bara borde 
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ge feedback till de som inte uppfyller deras krav och riktlinjer, utan även till de som 

uppnår målen eller mer, så att de kan få bekräftelse på att mer resurser inte behöver läggas 

på riskarbetet. Detta hade ökat medvetenheten för alla elföretag i Sverige och bekräftat 

om de gör tillräckligt i sin riskhanteringsprocess eller inte.  

 

Dock kan vi även hävda att detaljer möjligtvis inte är så viktigt för rapporten i sig, men 

desto mer förberedda elföretagen är desto bättre blir riskarbetet för både dem, vilket i sin 

tur gynnar samhället. Dessutom kan det underlätta för myndigheterna som kanske inte 

behöver agera med lika omfattande medel som de hade behövt om inte företagen hade 

gjort så pass detaljrika analyser, då de nu kan vara bättre förberedda.  

 

5.8 Avslutande analys 

Det behöver betonas att det inte finns ett rätt sätt att utforma en riskhanteringsprocess. 

Kontingensteorin beskriver nämligen att alla organisationer präglas av olika interna och 

externa faktorer som påverkar dem och gör dem unika, vilket resulterar i att styrningen 

och det sättet man ska strukturera sin organisation på skiljer sig från företag till företag 

(Donaldson, 2001). Därför går det inte att säga om E.ON har valt att strukturera sin 

riskhanteringsprocess på ett korrekt sätt, eller om deras val att styra och inkludera olika 

delar av verksamheterna i processen är det ultimata tillvägagångssättet. Vi kan dock 

beakta om de tagit hänsyn till sina interna och externa faktorer vid utformandet av sin 

riskhanteringsprocess. 

 

Eftersom interna och externa faktorer påverkar hur riskhanteringsprocessen struktureras 

och styrs så anpassas processen efter dessa faktorer. Vi ser de anställda som en intern 

faktor eftersom Donaldson (2001) förklarar interna faktorer som exempelvis företagens 

aktiviteter, uppgifter, strukturer och strategier. Anställda är de som direkt påverkar och 

hanterar de faktorer som Donaldson tar upp. Eftersom E.ON använder sig av workshopar 

för att inkludera de anställda och utnyttja deras kunskap, blir denna interna faktor därmed 

av stor betydelse för riskhanteringsprocessen, då den blir avgörande för att 

beslutstaganden inkluderar information som finns hos personer som besitter den 

nödvändiga kompetensen. 

 

Vi tolkar intressentgruppen myndigheterna som en extern faktor då vi kan utläsa att de 

till stor grad anpassar mycket av sin riskhanteringsprocess, särskilt i 
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hotbildsbedömningen och risk- och sårbarhetsanalysen, till vad myndigheterna behöver 

för att de i sin tur ska kunna beakta risker på nationell nivå. Med grund i denna aspekt 

kan vi även argumentera för att E.ON har utvecklat sin risk- och sårbarhetsanalys som ett 

beslutsstöd (MSB, 2011) eftersom den används för att minska samhällets, som också är 

en extern intressent, sårbarhet och förbättra hanteringen av risk. Samhällets sårbarhet för 

oss vidare till intressentgruppen terrorister som påverkar utformandet av 

riskhanteringsprocessen på så sätt att företag som bedriver samhällsviktig verksamhet 

måste ta hänsyn till terrorister och därmed beakta hot på nationell nivå. En annan 

intressentgrupp som är av stor vikt i riskhanteringsprocessen, och som även den ses som 

en extern faktor, är kunderna då E.ON ibland behöver utföra åtgärder å kundens vägnar 

för att de ska bli tillfredsställda även om åtgärderna inte gynnar företaget i sig. Dessa fyra 

intressentgrupper blir därmed betydande externa faktorer och påverkar till stor del 

utformandet av riskhanteringsprocessen. 

 

Utöver intressentgrupper så ser vi även väderrelaterade risker samt regleringar i form av 

lagar som avgörande externa faktorer, där även de har påverkat hur 

riskhanteringsprocessen ser ut. Lagen medför att E.ON måste utföra risk- och 

sårbarhetsanalyser, som är ett mycket omfattande steg i riskhanteringsprocessen. 

Väderrelaterade risker måste också inkluderas, då sådana risker kan innebära stora 

elavbrott och liknande vilket leder till att samhället och kunderna blir lidande. Förutom 

detta så ser vi även att steget som handlar om betydelseklassning och skyddsåtgärder 

påverkas av E.ON:s interna och externa faktorer. Detta eftersom betydelseklassningen 

görs tillsammans med verksamheten, den interna faktorn, och om E.ON inte ansöker om 

skyddsobjekt så kan viktiga anläggningar bli utsatta och därmed påverka kunderna och 

samhället, som är externa faktorer, i en negativ utsträckning. 

 

Utifrån denna diskussion så bedömer vi att interna faktorer, i form av de anställda, 

tillsammans med externa faktorer, i form av myndigheter, samhället, terrorister, kunder, 

väderrelaterade risker och lagar, är de mest avgörande faktorerna som påverkar hur 

E.ON:s riskhanteringsprocess utformas och genomförs. 
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6 Slutsats 

 
Med analyseringen av vårt empiriska och teoretiska material som grund har slutsatsen 

utformats för att kunna besvara våra tre forskningsfrågor och därmed uppfylla studiens 

syfte. Kapitel sex avslutas med förslag till fortsatt forskning inom kunskapsområdet 

riskhantering i praktiken och styrning av riskhanteringsprocessen. 

 
 

Syftet med uppsatsen var att bidra med kunskap om styrningen i en riskhanteringsprocess 

och vilka moment som är av kritisk karaktär. Vår studie har gått på djupet i och studerat 

hur en riskhanteringsprocess går till i praktiken på ett av Sveriges största energibolag. 

Energiindustrin står inför många och omfattande risker och efter den genomförda 

analysen blir det tydligt att företag i denna industri inte endast behöver beakta risker som 

påverkar företaget utan även nationella risker som berör landet, samhället och deras 

intressentgrupper. Företag som är verksamma inom en industri som är av yttersta vikt för 

samhället samt bedriver samhällsviktig verksamhet blir på grund av detta starkt 

påverkade av deras intressenter vid utformandet av deras riskhanteringsprocess. Detta 

påverkar även vilka områden eller element som är av kritisk betydelse för deras 

riskarbete.   

 
Hur går riskhanteringsprocessen till på företaget E.ON? 

 
Med vår första forskningsfråga ämnade vi att ta reda på hur E.ON:s riskhanteringsprocess 

går till inom området verksamhetssäkerhet. Utifrån vår analys kan vi sammanställa 

E.ON:s riskhanteringsprocess genom att de börjar med att göra en hotbildsbedömning i 

form av en omvärldsbevakning där de även tar med myndigheternas krav och åsikter kring 

vilka hot som är av yttersta vikt. Därefter används denna som grund för att utföra en risk- 

och sårbarhetsanalys. I detta steg så involveras bolagen genom SMEA workshopar, där 

de hjälper företaget att både identifiera risker men även att värdera dem. I det tredje steget 

i riskhanteringsprocessen betydelseklassar företaget anläggningar utifrån hur samhället 

skulle påverkas ifall något händer. När betydelseklassningen är utförd så ansöker 

företaget om skyddsobjekt då de behöver extra resurser för att kunna skydda dessa viktiga 

verksamheter. Det femte steget handlar om att säkerhetspröva den personal som arbetar 

på de samhällsviktiga verksamheterna för att säkerhetsställa att de inte utsätter företaget 
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eller dess intressenter för någon risk genom att arbeta där. Det sjätte steget benämns 

Säkerhetsanalys men detta har inte studerats i denna studie eftersom den ger en samlad 

bild av det som är skyddsvärt och hur E.ON ska skydda det. Denna information har vi 

inte fått ta del av och kunde därför inte analyseras i studien. Utöver den formella 

processen så skickar E.ON även in rapporter av risk- och sårbarhetsanalyser årligen till 

myndigheter såsom EI, men även vid speciella tillfällen på begäran av SvK.  

 

Eftersom denna riskhanteringsprocess fokuserar på verksamhetssäkerhet och därmed på 

hot och risker som gäller för hela koncernen och inte sätter de specifika bolagsriskerna i 

fokus, så utformar E.ON processen baserat på vad lagen kräver samt med myndigheternas 

riktlinjer som vägledning. I riskhanteringsprocessen inom området verksamhetssäkerhet 

så ligger fokus framförallt på risker på nationell nivå, där riskerna karaktäriseras av låg 

sannolikhet och hög konsekvens och hamnar därför inom kategorin; systemiska risker 

(Renn, 2015). Detta går också i linje med kontingensteorin som säger att ett företag måste 

anpassa sig efter den externa miljön (Donaldson, 2001).  

 
Hur inkluderas hela organisationen och dess intressenter i en riskhanteringsprocess? 

 
Vår andra forskningsfråga behandlade hur hela organisationen samt dess intressenter 

inkluderas i en riskhanteringsprocess. Ifall företag bedriver samhällsviktiga verksamheter 

så måste ett stort fokus i riskhanteringsprocessen vara att beakta och tillgodose 

intressenterna, där varje steg ska ta hänsyn till dem. Vi drar därför slutsatsen att 

intressenternas krav och behov behöver genomsyra hela riskhanteringsprocessen från 

början till slut. Riskhanteringsprocessen behöver inkludera den kunskap och kompetens 

som finns ute i verksamheten, i form av de anställda, med hjälp av kommunikation (Ruck 

och Welch, 2012; Kreps, 1990; Liang et al, 2010). Denna kunskap och kompetens kan 

fångas upp med hjälp av möten i form av kommunikation som sker öga mot öga, där 

chefer från de högre nivåerna kan diskutera med anställda från de lägre nivåerna för att 

tillsammans analysera kritiska risker och betydelseklassa de olika verksamheterna. 

Behöver företag dessutom hålla säkerhetsklassad informationen exkluderad från de som 

inte har behörighet, så är en fördelaktig form av möte obeya-rum konceptet (Liker, 2009) 

eftersom denna typ av möte inkluderar olika personers expertis men gör så att 

informationen endast stannar kvar mellan endast deltagarna. 
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Intressenternas betydelse är av stor relevans och behöver därför inkluderas redan i början 

av processen, eftersom det första steget i riskhanteringsprocessen påverkar resterande 

steg och delar. Detta går i linje med teorin som trycker på att företag måste inkludera sina 

intressenter i utformandet av riskhanteringsprocessen (Renn, 2015). Intressenternas 

betydelse ökar särskilt för företag som bedriver samhällsviktig verksamhet, då samhället 

är beroende av att den görs korrekt då de verksamheterna är kritiska för samhällets 

fortsatta funktion. Med bakgrund i detta har vi kommit fram till att företag måste beakta 

vad intressentgrupperna kräver eller behöver eftersom företag måste sätta samhällets 

fortsatta funktion i fokus. Även vid tillfällen där en specifik risk inte är kritisk för 

företaget så kan den vara kritisk för samhället. 

 

För att lyckas med att inkludera hela organisationen och dess intressenter så blir det av 

yttersta vikt att förmedla syftet med riskhanteringsprocessen och alla dess delar. Detta för 

att alla ska förstå varför riskhanteringen ser ut som den gör, varför den behövs och vad 

riskarbetet leder till. Syftet hjälper samtliga anställda att arbeta mot samma mål och att 

öka motivationen vilket resulterar i en effektivare riskhanteringsprocess. Att syftet är av 

stor betydelse i riskhanteringsprocessen går även i linje med teorin (Strid, 1999) och 

resulterar i att vi drar slutsatsen att företag behöver förmedla ett tydligt syfte till hela 

organisationen och dess intressenter genom hela riskhanteringsprocessen.  

 
Vilka moment är av kritisk karaktär i en riskhanteringsprocess?  

 
Den tredje och sista forskningsfrågan ämnade ta reda på vilka moment av 

riskhanteringsprocessen som är av kritisk karaktär. Efter utförd studie så visade det sig 

att vi inte kunde utläsa om något specifikt steg var av kritisk betydelse, då vi kommit fram 

till att alla delar av en riskhanteringsprocess är sammanlänkade och av nödvändig 

karaktär. Delarna bygger på varandra och det föregående steget agerar som grund för 

nästkommande steg. Vi kan utläsa att om ett steg exkluderas, så faller resten. Därför drar 

vi slutsatsen att oavsett företag och hur deras respektive riskhanteringsprocess ser ut, så 

är alla steg i riskhanteringsprocessen betydelsefulla och behöver inkluderas för att 

processen ska fungera. Dock utläser vi moment som är av kritisk karaktär i 

riskhanteringsprocessen, nämligen informationsutbytet och därmed den interna 

kommunikationen. De som arbetar på de högre nivåerna behöver inkludera den 

information, den kunskap och de perspektiv som endast existerar ute i bolagen, eftersom 

de som arbetar i bolagen kan verksamheten bäst. Intern kommunikation är därmed en 
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nyckelfaktor i riskhanteringsprocessen. Detta stöds även av teorin som betonar att intern 

kommunikation är en central del av organisationen och dess beslutstagande (Strid, 1999) 

samt att informationsutbyte är en central del för företagets prestation (Liang et al, 2010). 

Därför drar vi slutsatsen att oavsett företag så bör information som behandlas i 

riskhanteringsprocessen, och inte är säkerhetsklassad, förmedlas och kommuniceras ut 

till samtliga anställda i hela företaget. Detta är något som bör eftersträvas i riskarbetet hos 

samtliga företag som vill ha en väl fungerande riskhanteringsprocess.  

 

Vi har kommit fram till att intern kommunikation är vad som håller samman processen 

och som resulterar i korrekta beslutstaganden i slutändan. Intern kommunikation är det 

som förbättrar riskhanteringen i sin helhet då den gör att beslutstaganden i 

riskhanteringsprocessen inkluderar kunskap och kompetens från hela verksamheten för 

att på så sätt basera sina beslut på så korrekt och omfattande information som möjligt. 

Detta resulterar i att den interna kommunikationen är ett kritiskt element i 

riskhanteringsprocessen.  

 

Genom att besvara vår andra forskningsfråga blev det även tydligt hur viktigt det är för 

företag att inkludera sina intressenter och hela organisationen i riskhanteringsprocessen, 

vilket påvisar att även det är ett kritiskt moment i en riskhanteringsprocess. Om inte 

informationen och kunskapen som intressenterna och organisationen besitter tas med i 

riskhanteringsprocessen från början, så finns det risk att besluten som tas i processen tas 

på felaktiga grunder, vilket resulterar i att de följande stegen grundas på missvisande 

information. Detta kan leda till felaktig riskhantering om en kritisk risk skulle uppstå, 

vilket samhället skulle få ta konsekvenserna för. 

 

Avslutningsvis presenterar vi förslag till fortsatt forskning inom ämnesområdet 

riskhantering. Först och främst kan vår studie utökas genom att en komparativ studie 

genomförs. I detta fall kan två olika företags riskhanteringsprocesser jämföras vilket kan 

leda till att man kan tar reda på hur olika riskhanteringsprocesserna kan utformas i olika 

organisationer. Även de kritiska elementen kan se annorlunda ut alternativt likna 

varandra. Denna studie går att genomföras på företag från samma industri eller från olika 

industrier. Vidare vill vi även föreslå en fortsatt studie som istället fokuserar på ett annat 

område än området verksamhetssäkerhet. Fokus kan exempelvis ligga på finansiella 

risker eller miljörisker vilket förmodligen hade resulterat i helt andra slutsatser. 
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8 Bilagor 
 
Bilaga 1  Intervjumall - Philip Rydén - Säkerhetsskyddschef 
 

1. Berätta om ditt jobb-område på E.ON. 
• Vilken position har du? Vad gör du? Vad ingår i ditt ansvarsområde? 
• Kallas det för område/avdelning? 

 
2. Vad innefattar verksamhetssäkerhetsområdet i E.ON.?  
• Vilka händelser ingår? 

 
3. Vilka risker fokuserar ni på mest?  
• Varför är just dessa riskerna viktiga för ditt område? 
• Hur arbetar ni med dessa risker?  

 
4. Vilka risker är mindre viktiga?  
• Varför är dessa mindre viktiga än de i förra frågan? 
• Hur gör ni dessa bedömningar? 
• Hur arbetar ni med dessa risker? 

 
5. Vad använder ni för underlag när ni tar beslut? 
• Hur används dem?  
• Hur tänker ni och hur organiserar organisationen med tanke på risk? 

 
6. Ibland överstiger kostnaden nyttan, hur sätter ni nivån för åtgärder till 

riskerna som ni vill förhindra? 
• Hur vet ni när kostnaden går över nyttan? 

 
7. Hur ofta rapporterar du? 
• Till vem rapporterar du? Vilka sitter över dig? 
• De under dig, hur ofta rapporterar de till dig? Vilka sitter under dig? 

 
8. Hur går hela riskbedömningsprocessen till? 
• Berätta om en specifik händelse? 

 
9. Samhällsviktig verksamhet: Ni är skyldiga att vidta åtgärder för att säkerställa 

funktionalitet och kontinuitet hos er i och med att ni bedriver samhällsviktig 
verksamhet, vilka specifika aktiviteter innefattar detta? 

• Har ni någon speciell handlingsplan? Följer ni den MSB har tagit fram? 
 

10. Säkerhetsskyddslagen (SFS 1996:627): Är det något specifikt i denna som 
specifikt rör er industri och som påverkar riskbedömningsprocessen?  

• hur ni sätter nivån? hur ni arbetar?  
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Bilaga 2 Intervjumall - Ola Ivarsson - Riskspecialist 
 
Om Ola 

• Vad jobbar du med? 
• Vad är din position?  
• Vad är du specialiserad inom? 

 
Om workshopen 

• Vad har du för roll i workshopen? 
• Vad tillför du? Är det här du fungerar som specialist? 
• Hur många workshops har du närvarat vid? 
• Hur går workshopen till?  
• Hur många närvarar under workshopen? 
• Vad tar ni upp under workshopen? Vad ingår i just den workshopen som du 

närvarar i? 
• Hur värderar ni riskerna som behandlas i workshopen? Hur bedömer ni? Hur tar 

ni beslut? 
• Hur mycket har du att säga till om angående det som tas upp samt 

riskbedömningen av riskerna ni behandlar? 
• Workshopen är till för att inkludera hela verksamheten och öka förståelsen kring 

de största riskerna den står inför/kan råka ut för, tycker du den uppfyller det? 
Varför/varför inte?  

• Om inte, vad tycker du borde förbättras eller inkluderas i workshopen? 
• Får ni någon information innan workshopen så ni får tid till att förbereda er eller 

liknande?  
• Känner du att organisationen blir mer decentraliserad på grund av workshopen? 
• Är det okej om vi kontaktar dig igen? 
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Bilaga 3 - Intervjumall Maja Malmsten - Kundanläggningschef 
 
Om Maja 

• Vad jobbar du med? 
• Vad är din position?  
• Vad är du specialiserad inom? 

 
Om workshopen 

• Vad har du för roll i workshopen? Vad tillför du? 
• Hur går workshopen till?  
• Hur många närvarar under workshopen? 
• Vad tar ni upp under workshopen? Vad ingår i just den workshopen som du 

närvarar i? 
• Hur värderar ni riskerna som behandlas i workshopen? Hur bedömer ni? Hur tar 

ni beslut? 
• Hur mycket har du att säga till om angående det som tas upp samt 

riskbedömningen av riskerna ni behandlar? 
• Workshopen är till för att inkludera hela verksamheten och öka förståelsen kring 

de största riskerna den står inför/kan råka ut för, tycker du den uppfyller det? 
Varför/varför inte?  

• Om inte, vad tycker du borde förbättras eller inkluderas i workshopen? svarat 
• Får ni någon information innan workshopen så ni får tid till att förbereda er eller 

liknande? 
• Känner du att organisationen blir mer decentraliserad på grund av workshopen? 
• Är det okej om vi kontaktar dig igen? 
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Bilaga 4 - Intervjumall Andreas Johansson - 
Förvaltningsgruppchef 
 
Om Andreas 

• Vad jobbar du med? 
• Vad är din position?  
• Vad är du specialiserad inom? 

 
Om workshopen 

• Vad har du för roll i workshopen? 
• Vad tillför du? Är det här du fungerar som specialist? 
• Hur många workshops har du närvarat vid? 
• Hur går workshopen till?  
• Hur många närvarar under workshopen? 
• Vad tar ni upp under workshopen? Vad ingår i just den workshopen som du 

närvarar i? 
• Hur värderar ni riskerna som behandlas i workshopen? Hur bedömer ni? Hur tar 

ni beslut? 
• Hur mycket har du att säga till om angående det som tas upp samt 

riskbedömningen av riskerna ni behandlar? 
• Workshopen är till för att inkludera hela verksamheten och öka förståelsen kring 

de största riskerna den står inför/kan råka ut för, tycker du den uppfyller det? 
Varför/varför inte?  

• Om inte, vad tycker du borde förbättras eller inkluderas i workshopen? 
• Får ni någon information innan workshopen så ni får tid till att förbereda er eller 

liknande?  
• Känner du att organisationen blir mer decentraliserad på grund av workshopen? 
• Är det okej om vi kontaktar dig igen? 
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Bilaga 5 - Intervjumall Maria Linder - Beredskapskoordinator 
 

• Vad är det som ligger till grund för era utformade riktlinjer för era risk- och 
sårbarhetsanalyser? Vad är det ni måste ha i åtanke? 

• Har ni samma riktlinjer för små och stora företag eller anpassar ni dem?  
• Tycker ni de stora företagen följer riktlinjerna bra eller borde dem anpassa sig 

mer till dem? 
• Utöver era riktlinjer, har de stora företagen fritt att utföra risk och 

sårbarhetsnalayserna som de vill? Eller måste de se ut på ett visst sätt? 
• Hur detaljerade är analyserna? Vilka detaljer anser ni vara viktigast för de större 

företagen (siffror statistik vs scenariobeskrivning osv)?  
• Kan de bli för detaljerade?  
• Vilka mål har ni med era risk- och sårbarhetsanalyser? Tycker ni analyserna från 

de större företagen uppfyller målen? 
• Kommunicerar ni ut någon utvärdering på varje företags analys tillbaka till 

företagen? Om inte, varför inte?  
• Vad gör ni om ett företag inte uppfyller kraven på deras risk- och 

sårbarhetsanalys?  
• Vad tycker ni kan förbättras i risk- och sårbarhetsanalyserna?  
• Tycker ni företagen borde rapportera oftare? 
• Angående ert siffer-värderingssystem, hur ser det ut? vad är det som ligger till 

grund för att det utformades på det sättet det har? 
• Lägger ni stor vikt vid detta siffersystem? Kräver ni att alla företag ska göra det? 
• Har ni något annat värderingssystem? om ja, hur går det till? 
• Hur ser en bra risk- och sårbarhetsanalys ut för dig? Vad har ni för benchmark? 
• Hur hög ambitionsnivå bör företagen ha när de utvecklar sina risk- och 

sårbarhetsanalyser? Vad är good enough? Och bör dem dra sig mot good enough 
eller bör de gå längre? 

• Hur nära kommer energisektorn detta? Ligger företagen bra till eller dåligt till 
med tanke på den ambitionsnivån ni har satt? Ligger risk & 
sårbarhetsanalysarbetet på den ambitionsnivån som energisektorn ska ha enligt 
er? Vad kan förbättras? 

• Ni har ju riktlinjer som företagen utgår från när de utformar sina risk- och 
sårbarhetsanalyser, vad tror du det hade medfört om ni gjort dessa riktlinjer lite 
strängare, kanske även reglerat högre och mer? På så sätt även ökat företagens 
ambitionsnivå? 

• En reglering hjälper företag att driva sin agenda. Materialet blir mer jämförligt. 
Då kan man jämföra svaren på ett helt annat sätt än om analysarbetet skulle haft 
en annan struktur t.ex. alla ska svara på följande frågor.  

 


