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Sammanfattning 
I företag och organisationer är det vanligt att riskanalyser genomförs som ett 
led i arbetet med att hantera de risker och hot som verksamheten kan möta. 
En viktig del i en riskanalys är det första steget som går ut på att identifiera 
risker och hot, så kallad riskidentifiering. En brasiliansk studie pekar på att 
kunskapen kring riskidentiferingstekniker i brasilianska företag generellt sett 
är låg. Eftersom det förefaller finnas ingen eller mycket lite forskning i ämnet 
applicerat på svenska företag valde jag att undersöka hur stor kunskap som 
svenska tillverkningsföretag med huvudkontor i Göteborgsregionen har kring 
riskidentiferingstekniker. Tanken är dels att resultatet av undersökningen dels 
ska kunna utvecklas och användas som underlag i andra vetenskapliga 
studier, men också att det ska kunna vara möjligt att användas till en mer 
praktisk tillämpning. 

 

Undersökningen genomfördes med en kvantitativ enkätundersökning där jag 
så långt som möjligt försökte utforma frågor och svarsalternativ utifrån de 
regler och standarder som finns inom metodiklitteraturen. Frågorna rörde 
huruvida företaget tidigare hade gjort en riskanalys tidigare, hur stor kunskap 
de hade kring ett antal nämnda tekniker för riskidentifiering och om de hade 
använt några av dessa tidigare. Populationen avgränsades till att bara omfatta 
företag som låg innanför vissa kriterier. Enkäten skickades sedan till 
populationens samtliga 134 företag, varav 34 (25%) fullföljde och skickade 
in sina svar. Det är för få företag för att resultatet ska kunna generaliseras, 
men utifrån de förutsättningar och begränsningar som har funnits anser 
författaren att undersökningen har en god validitet och reliabilitet.  

 

Resultatet av undersökningen visar till att börja med att det 41% av företagen 
har genomfört en riskanalys tidigare. Brist på tid och kunskap är två faktorer 
som är bidragande till att vissa företag inte har valt att genomföra en 
riskanalys. Undersökningen visar också att majoriteten av företagen har 
tillräckligt stor kunskap för att använda 3-6 olika tekniker på ett bra sätt eller 
fullt ut. Det är tydligt att företagens kunskaper kring respektive teknik 
tenderar att öka benägenheten att använda densamma. Brainstorming, 
checklistor och SWOT-analys är alla populära tekniker att använda vid 
riskidentifiering. Samma tekniker är de som rankas högt när företagen listar 
vilka tekniker de kan använda bäst. 

 

Det finns ett antal olika vägar för den som vill forska vidare inom ämnet. En 
av dem är att göra en till studie som genomförs i syfte dels att bekräfta den 
undersökning som jag har gjort, men som också är större och inkluderar fler 
företag över en större area. Det skulle också vara möjligt att titta på 
riskidentifieringsteknikerna mer noggrant för att titta på vilken av dem som är 
bäst i vilken situation, fördelar och nackdelar, etcetera.  
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Summary 
Risk assessments are a common way for organizations to address the risks 

and threats that the business may face. A vital part in a risk assessment is the 

first step which is to identify risks and threats, so-called risk identification. A 

Brazilian study indicates that knowledge about risk identification methods in 

Brazilian companies is generally low. Since there appears to be no or very 

little research on the subject applied to Swedish companies, I decided to 

investigate how much knowledge Swedish manufacturing companies 

headquartered in the Gothenburg region has regarding risk identification 

methods. The idea is that the outcome of the study could be used as a base in 

other scientific studies, but also that it should be possible to use a more 

practical application. 

 

The study was conducted with a quantitative survey in which I, as far as 

possible, tried to formulate questions and response options based on the 

standards that exist within the methodology literature. The questions covered 

whether the company in question had done a risk assessment before, how 

much knowledge they had about a number of mentioned methods for risk 

identification and if they had used any of these before. The population was 

restricted to only include companies that were within certain criteria’s. The 

questionnaire was then sent to the population of all 134 companies, of which 

34 (25%) completed and submitted their answers. There were too few 

answers for the results to be generalized, but based on the conditions and 

limitations that have been presented the author believes that the study has 

good validity and reliability.  

 

The results of the survey show that 41% of the companies have undertaken a 

risk assessment in the past. However, lack of time and knowledge are two 

contributing factors to that some companies have chosen not to undertake a 

risk assessment. The results also shows that the majority of the companies 

have sufficient knowledge to use 3-6 different methods in either a sufficient 

way or to a full extent. It is clear that the usage of each method is aligned 

with the level of knowledge for that method – a method where the companies 

have a high average knowledge is likely to be more frequently used. Three 

examples are the use of brainstorming, checklists and SWOT-analysis which 

are all popular methods to use in the risk identification.  The same methods 

are also those that rank high when companies list the methods they can use 

best.  

 

There are a number of different avenues for those wishing to do further 

research in this subject. One of them is to do the same kind of study, but to 

include more companies over a larger area. It would also be possible to look 

at the risk identification methods more closely to investigate which of them is 

best in which situation, with their respective advantages and disadvantages. 
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Förord 
 

Att skriva en akademisk uppsats av det här slaget kan på flera sätt vara svårt, 

stressigt och utmanande. Det finns alltid en konstant press som innebär att jag 

som författare blir granskad för att se om det arbete jag har genomfört håller 

den kvalitet som en uppsats förväntas hålla. Inte desto mindre har de drygt 

fyra månader som jag har ägnat åt uppsatsskrivandet varit oerhört 

stimulerande, utvecklande och roliga. I och med att jag fick chansen att 

skriva mitt examensarbete i samma veva som jag gjorde en riskanalys för 

Sigma Technology på Lindholmen i Göteborg har jag fått tillgång till mycket 

kunskap som jag inte skulle ha fått om jag hade valt att skriva den helt i egen 

regi. 

 

Jag vill tacka Viktor Jeremic på Sigma Technology för hans outtröttliga 

insatser genom hela skrivprocessen vilka har bidragit till att höja kvaliteten 

avsevärt. Utan din hjälp hade jag varit betydligt mer vilse än vad jag är nu. 

Jag vill också passa på att tacka min handledare på Sigma Technology, Per 

Bjällmark, för hans deltagande i den riskanalys jag gjorde för företaget. 

Genom dig har jag lärt mig mycket! Ett stort tack också till alla fantastiska 

kollegor som är anledningen att jag har trivts som fisken i vattnet. Utan alla 

skratt, skämt, fikaraster och roliga ”Lync-länkar” hade det inte alls varit 

samma upplevelse. 

 

Till sist – tack till min handledare på Linnéuniversitetet, Peter Adiels, för 

dina goda tips och råd genom arbetet.  
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1 Introduktion  
I samband med en gästföreläsning inom dokumenthantering på Centrum för 

Informationslogistik i Ljungby kom jag i kontakt med Niklas Malmros, 

dåvarande Global Operations Manager på Sigma Technology. Nyfikenheten 

för Sigma-koncernen dök upp efter att tidigare studenter varit placerade där 

under praktik och examensarbete. Genom Niklas Malmros öppnades 

möjligheten att göra ett uppdrag för Sigma Technology i Göteborg. De 

behövde hjälp med att göra en riskanalys av bolaget och efter att jag tackat ja 

till det fick jag hitta ett vetenskapligt problem som jag kunde undersöka. Det 

vetenskapliga problemet är dock inte kopplat till den praktiska riskanalysen, 

varför uppsatsen inte kommer att beröra denna utan bara de vetenskapliga 

frågeställningarna. 

 

Riskhantering i företag i allmänhet är något som jag tycker är ganska 

intressant. Anledningen till det är att det finns mycket som kan gå fel och att 

förlusten av det som brukar kallas för skyddsvärda tillgångar kan slå hårt. Det 

kan till exempel röra sig om risker kopplade till hemlig information, till 

organisationens finanser eller till de kunder som organisationen har. I många 

företag genomförs en riskanalys regelbundet för att få en överblick över vilka 

risker som finns och hur de kan motverkas. Det är dock inte lika självklart för 

alla; trots att riskbilden har ökat lägger styrelser i allt mindre tid på att 

engagera sig i sina respektive företagets riskhantering (Kvalitetsmagasinet 

2012, PwC 2013).  

 

Tidigare forskning (till exempel av Ekman, 1999) ger en bra överblick över 

vilka typer av riskanalyser som finns och vad dessa innebär. Det förefaller 

dock finnas få eller inga studier som visar på vilka riskidentifieringstekniker 

som är mest frekvent använda, eller vilka av dessa som företagen har kunskap 

om. 

1.1 Inledning 

I en riskanalys, precis som i de flesta former av arbeten och projekt, är det 

viktigt att ha en metod för att kunna arbeta på ett strukturerat sätt 

(Lachapelle, 2005, samt Grubisic, Ogliari & Thierry 2011). Det är extra 

viktigt i riskanalysens första steg, där organisationen identifierar de risker och 

hot som sedan ska analyseras enligt Claudia Garrido, Cássia Andréa Ruotolo, 

Miguel Luiz Ribeiro & Assed Naked. Chapman (1998) och Hubpages (2010) 

går ännu längre genom att påstå att den allmänna uppfattningen gör gällande 

att arbetet med riskidentifiering har en direkt påverkan på resultatet av den 

kommande analysen. Den främsta anledningen till det är att om inte den 

första fasen genomförs på ett metodiskt sätt riskerar organisationen att förbise 

risker som är viktiga att ha med sig i arbetet (Grubisic et al, 2011). För de 

organisationer som väljer att certifiera sig enligt någon av ISO:s standarder 
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för riskhantering (27000 och 31000) är det till och med ett krav att arbetet ska 

bedrivas i enlighet med någon form av metod (Lachapelle, 2005, samt 

Grubisic, Ogliari & Thierry 2011). Med det som skäl kan det vara intressant 

att veta hur stor kunskapen kring tekniker som sätts i samband med 

riskidentifieringssteget som organisationerna har. Denna nämnda 

kunskapsnivå är också vad undersökningen i den här uppsatsen främst 

kommer att beröra. 

1.2 Tidigare forskning 

Identifiering av risker och hot har i historien varit starkt påverkade av tidigare 

kända problem eller incidenter som har inträffat. Det minskar vanligtvis den 

kreativa förmågan hos människor när det kommer till att ”tänka utanför 

lådan” i arbetet med att identifiera risker, eftersom människor tenderar att 

tänka tillbaka och relatera till tidigare händelser (Camp & Abkowitz, u.å.). 

Dock har organisationer utvecklats till att ha ett mer proaktivt 

förhållningssätt, vilket ökar behovet av att ha tillgång till, samt använda, bra 

tekniker. Trots detta behov är det ovanligt att organisationer använder 

definierade och erkända tekniker i arbetet med att identifiera risker (Dinu, 

2012). 

 

Claudia Garrido et al. (2011) undersöker bland annat hur kända olika 

riskidentifieringstekniker är bland brasilianska byggföretag. Resultatet visar 

att användningen av checklistor och den s.k. orsak-verkan-analysen är de 

tekniker som är populärast. Studien visar också att antalet tekniker som 

företagen känner till tenderar att öka i linje med företagens omsättning. 

 

I övrigt slår studien fast att kunskapen om tekniker för riskidentifiering bland 

respondenterna generellt sett är låg. Författarna menar också att en sådan 

kunskapsbrist påverkar om och hur teknikerna används men att en större 

kunskapsnivå inte är en garanti för att alla organisationer inom alla sektorer 

kommer att använda dem. Anledningen till det är att organisationerna i val av 

teknik utgår från vad de själva tycker är den bästa tekniken av de som de 

själva känner till och således gör en subjektiv bedömning. Slutligen 

konstateras att antalet studier inom ämnet är otillräckligt (ibid).  

1.3 Problemformulering 

Efter att ha undersökt tillgängliga studier inom riskidentifiering kan jag 

konstatera att antalet sådana är få. Den som förefaller vara mest relevant 

gjordes av Claudia Garrido et al. (2011), men har bara genomförts i vissa 

brasilianska byggföretag. Således vet vi inte hur kunskapen kring 

riskidentifieringstekniker är i svenska företag där svenska förhållanden gäller. 
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Det i sig kan anses vara ett problem eftersom kunskapsnivån, som det 

påpekades ovan, kan ha en inverkan på resultatet i riskanalysen och att 

organisationen således får sämre möjligheter att få en bra riskhantering. 

Genom att genomföra en liknande typ av studie på företag i Sverige får 

vetenskapen ett bidrag som tar hänsyn till svenska faktorer och förhållanden 

som inte går att hitta i t.ex. Brasilien. Ett sådant underlag kan sedan användas 

både i framtida forskning för att skapa sig en ännu bättre bild av hur 

kunskapsläget är, men också i mer praktiska sammanhang. I den händelse att 

jag i studien kan påvisa ett resultat som visar på generellt låga kunskaper och 

andra studier sedan bekräftar detta är förhoppningen att studiernas 

sammanlagda bidrag kan användas till att till exempel utveckla ny kunskap 

som är lättare att ta till sig för de svenska företagen. 

1.4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka och beskriva hur stor kunskap 

svenska tillverkningsföretag i Göteborgsregionen har gällande tekniker för 

riskidentifiering.  

 

De frågeställningar som jag hoppas att min studie ska besvara är: 

 

 Hur stor är kunskapen kring de tekniker för riskidentifiering som tas 

upp i denna uppsats i tillverkningsindustrin i Göteborg? 

o I den mån företagen känner till och/eller har kunskap kring 

dessa teknik(er), använder de dem? 

 

1.5 Avgränsning 

Utifrån Jacobsens (2002) teorier när det kommer till avgränsning har jag valt 

att avgränsa studien geografiskt (rum) och efter ett par andra variabler (se 

nedan). Avgränsningen är genomförd utifrån ett företagsregister 

(www.allabolag.se), innehållandes svenska företag, föreningar, bolag och 

andra typer av organisationer. Registret uppdateras kontinuerligt med 

information från Skatteverket, Bolagsverket, SCB samt affärs- och 

kreditinformationsföretaget UC. Anledningen till avgränsningen är att det 

helt enkelt inte finns tid till att undersöka alla svenska företag och samtidigt 

presentera ett resultat med hög giltighet och validitet.  

 

Undersökningen har på de grunderna koncentreras till att enbart undersöka 

svenska, tillverkande företag med säte i Göteborg som har en årlig 

omsättning om 10-50 miljoner SEK. Alla organisationer som faller utanför de 

kriterierna omfattas alltså inte av undersökningen. 
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1.6 Målgrupp 

Uppsatsen och dess resultat med tillhörande analys riktar sig till, förutom 
andra studenter, svenska företag och övriga intressenter som kan komma att 
påverka företagens kunskaper gällande riskidentifiering. Exempel på dessa är 
bransch- och intresseorganisationer, journalister och medarbetare i relevanta 
medier samt företag med avseende att erbjuda konsulttjänster med inriktning 
mot företags utveckling, organisation och riskhantering.  
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2 Bakgrund 
Bakgrundskapitlet ger en inblick i hur riskhantering tillämpas i 
organisationer, riskanalyser samt riskidentifiering.  

2.1 Introduktion till riskbegreppet 

Att definiera vad ordet ”risk” innebär och har för betydelse kan vid en första 

anblick antas vara lätt. Att begreppet är ganska komplext blir dock mer 

tydligt för den som är insatt på området. ISO (International Organization for 

Standardization) samlade ihop hundratals specialister med riskhantering som 

huvudområde för att ta fram en definition inför arbetet med att skapa ISO 

31000:2009, som berör riskhantering i företag (Purdy, 2010).  Efter att ha valt 

bland dussintals olika definitioner kom gruppen fram till följande: 

 

”Effect of uncertainty on objectives” 

 

Osäkerheten, ”uncertainty”, förklaras som faktorer som inte är helt under 

kontroll och som kan göra så att en organisations mål inte kan uppfyllas, eller 

försena uppfyllanden av dessa. Faktorerna kan också leda till att målen 

uppfylls tidigare eller överskrider det som var tänkt från början. Således, 

menar Purdy (2010), förknippas risk inte enbart med något negativt utan kan 

även ha en positiv laddning. 

 

Ovanstående definition är annorlunda jämfört med den som ISO tidigare har 

använt sig av, som lade fokus på sannolikheten att något specifikt händer, och 

ofta i en negativ mening. I ISO 27000:2005 används följande definition: 

”Potential cause of an unwanted incident which may result in harm to a 

system or an organization” (Lachapelle, 2005).  

 

Även om ISO är en av världens största organisationer för standarder och med 

sitt team av specialister får erkännas ha tagit fram djupt rotade definitioner 

finns det definitioner från andra håll. Ett exempel är Nationalencyklopedin: ”i 

allmän betydelse, att något oönskat ska inträffa” (Nationalencyklopedin, 

2014). Oxford online Dictionary säger ungefär samma sak, fast med 

förbehållet att begreppet risk kan tolkas lite annorlunda beroende på i vilken 

grammatisk form det förekommer. 

 

2.2 Riskhantering i organisationer 

Riskarbetet i en organisation bedrivs ofta utifrån det som i vardagligt språk 

brukar kallas för ERM, Enterprise Risk Management. Det står för den process 

i vilken man planerar, organiserar, leder och kontrollerar aktiviteterna i en 

organisation som syftar till att minimera konsekvenserna som kan uppstå 

utifrån olika typer av risker (Techtarget, 2010). 



   
 

12 

 

 

Under de senaste åren har det blivit allt mer vanligt att organisationer har ett 

strukturerat riskarbete med tyngdpunkten i ERM. Det gäller inte bara företag 

utan också myndigheter, regeringsorgan, frivilligorganisationer och dylikt. 

Krav på att styrelser engagerar sig i riskarbetet ökar kontinuerligt 

(Techtarget, 2010) men enligt en rapport från PwC är så inte fallet (PwC, 

2013).  

 

2.2.1 Introduktion till riskanalyser 

För att hantera de risker som kan finnas i en verksamhet behöver 

organisationen använda någon form av riskanalys, om arbetet ska utföras i 

enlighet med ISO 27001 (styrning av informationssäkerhet), (Andersson, 

Andersson, Björck, Eriksson, Eriksson, Lundberg, Patrickson & Starkerud 

(2011). En sådan bör alltid initieras uppifrån och ansvaret för att genomföra 

den (och riskhantering i allmänhet) bör ligga hos en person för att undvika 

oklara ansvarsförhållanden vilket kan leda till att arbetet inte görs över huvud 

taget (Kamp företagsutveckling, 2002). Ett förslag är att det ligger på 

kvalitetschefens bord, eller någon med en liknande funktion.  

 

En riskanalys kan göras på många olika sätt och vara applicerbar på många 

olika nivåer, till exempel för verksamheten som helhet, för en specifik 

informationstillgång, för ett projekt, för en serverhall och så vidare. Det 

viktigaste målet med analysen är att bli medveten om de risker som finns och 

de konsekvenser som kan uppstå om riskerna konkretiseras och blir 

verklighet (Andersson et al. 2011). Utöver dessa två huvuddelar finns enligt 

Andersson et al. (2011) ett antal positiva sidoeffekter: 

 
 Organisationen lär sig att hantera risker 

 Organisationen blir medvetna om de hot som finns 

 Den analysgrupp som arbetar med riskanalysen får en realistisk bild 
av verkligheten 

 Analysgruppen får en realistisk och trovärdig värdering av de risker 
som finns 

 Analysgruppen tar fram beslutsunderlag för att kunna fatta rätt beslut 

En riskanalys utgår ofta från två parametrar; sannolikhet och påverkan 

(Kamp företagsutveckling, 2002). Detta innebär att organisationen som utför 

riskanalysen bör undersöka hur stor sannolikhet det är att en risk inträffar och 

hur stora konsekvenser det i så fall riskerar att bli. Men de positiva 

aspekterna till trots så struntar 31% av respondenterna att genomföra en 

sådan, enligt en studie av Protiviti (2012). I studien för man också fram att 

anledningarna till detta främst kan härledas till en kompetens- och resursbrist 

utan att precisera närmare. 
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2.2.2 Riskanalysen som en process 

Genom åren har systematiska processer för att arbeta med riskhantering växt 

fram i allt större utsträckning (Claudia Garrido et al (2011). Purdy (2010) 

sammanfattar den process för riskhantering (se figur 2.2.2.1 nedan) som ISO 

har tagit fram och som även återges i deras standarder (Lachapelle, 2005). 

Processen börjar med att definiera vad analysen ska täcka. Därefter följer 

analysfasen med risk- identifiering/analys/utvärdering och avslutas sedan 

med en åtgärdsfas. Denna process är likvärdig med den process som den 

australiensisk/nyzeeländska standardorganisationen Joint Australia/New 

Zeeland Standards använder, AS/NZS 4360:2004 (se bilaga 1). Skillnaden är 

att processen enligt AS/NZS 4360:2004 finns i två versioner, där den första är 

i stort sett likadan som ISO:s riskprocess medan den andra presenteras i en 

mer detaljerad form (se bilaga 1). Enligt Björkstrand & Riis (2012) har ISO-

standarden i mångt och mycket ersatt den mer avancerade och plottriga 

AS/NZS-standarden, som inte längre används i en särskilt stor utsträckning. 

Det centrala i båda modellerna, och i riskhantering i övrigt, är att förbereda 

och sedan utföra en riskanalys för att till sist åtgärda risker i den mån det 

behövs (Purdy, 2010).  

 

 

 
Figur 2.2.2.1: Riskanalysprocessen enligt ISO 31000:2009 (Lachapelle, 2005) 

 

Även om ISO 31000 beskriver riskhanteringsprocessen överlag så har de 

ingen uttalad och namngiven metod för hur organisationer som vill göra en 

riskanalys i enlighet med ISO:s kravställning ska göra mer i detalj (Per 
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Bjällmark, personlig kommunikation, 2014-03-20, & Lachapelle, 2005). Det 

finns emellertid en lista med förslag på metoder som andra organisationer 

eller personer har utvecklat som kan användas. Exempel på några av dessa är 

OCTAVE, CRAMM och TRA (Lachapelle, 2005).  

2.3 Riskidentifieringsprocessen i allmänhet 

Organisationerna Airmic, Alarm & IRM (2010) konstaterar i en gemensam 

rapport att riskidentifieringsmomentet i en riskanalys kräver en djup kunskap 

kring organisationen, marknaden på vilken organisationen är verksam (till 

exempel i form av legala, sociala, ekonomiska och kulturella faktorer) samt 

en förståelse för de strategiska och de operationella målen. Det är viktigt att 

det sker på ett metodiskt och välplanerat sätt för att säkerställa att de 

värdeskapande aktiviteter som finns i organisationen har blivit utvärderade 

och att riskerna som kan kopplas samman med de aktiviteterna har blivit 

definierade (Airmic et al. 2010).  

  

Tadayon, Kaafar & Nasri (2012) beskriver riskidentifieringsprocessen som 

iterativ. Den bör involvera de team, chefer eller övriga intressenter som 

påverkas av riskanalysen men kan också inkludera människor utanför 

organisationer som kan bidra med sin expertis. Tadayn et al (2012) har även 

delat upp processen i olika detaljnivåer (se tabell 2.4.1 nedan) i vilka 

organisationen kan positionera sig utifrån hur duktiga de är på riskarbetet. En 

organisation som känner igen sig i påståendena i nivå fem har ett bra och 

strukturerat riskidentifieringsarbete.  
 

Nivå Typiska kännetecken 

1 1. Det finns ingen definierad och dokumenterad process för att 
identifiera risker. 

2. Berörda medarbetare meddelar potentiella risker till aktuell 
chef, när de kommer på något (alltså väldigt oregelbundet). 

3. Diskussioner om risker i teamet sker bara på behovs-basis. 

2 1. Det finns en definierad och dokumenterad process för att 
identifiera risker. 

2. Riskidentifieringen har input från alla intressenter 

3. Diskussioner om risker inkluderar kostnader, tidsplan och 
omfattning. 

4. Teamet som arbetar med riskidentifieringen kan luta sig mot 
industristandarder 

3 1. En definierad och dokumenterad process för att identifiera 
risker finns och används varje gång en analys görs. 

2. Det finns en historisk databas med risker som kan användas 
som underlag. 
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4 1. Riskidentifieringsprocessen är fullt integrerad i 
organisationens övriga processer och procedurer. 

5 1. Ett program finns tillgängligt för att säkerställa kontinuerlig 
insamling och analys av processens kapacitet och prestanda. 

2. Organisationen lär sig av tidigare erfarenheter kopplat till 
riskidentifieringsprocessen.  

 

Tabell 2.3.1: De olika detaljnivåerna i riskidentifieringsprocessen Tadayn et al (2012). 

 

Shenkir & Walker (2007) listar ett antal viktiga faktorer som kan påverka 

riskidentifieringsprocessen och dess resultat. Några av dessa är: 

 
 Den teknik som används bör inspirera till en öppen och rak 

diskussion. Individer ska inte behöva oroa sig för att få kritik eller 
repressalier om de yppar en viss typ av risk som de anser relevanta för 
analysen.  

 Processen bör involvera ett team som präglas av mångfald, både 
gällande individernas personliga egenskaper och erfarenheter, men 
också med tanke på vilken del i organisationen de kommer ifrån (om 
de inte kommer utifrån i form av externa konsulter).  

 Kombinationen och användningen av flera tekniker i 
riskidentifieringsarbetet kan leda till att resultatet blir mer omfattande 
än om enbart en teknik används. 

 

Shenkir & Walker (2007) menar att det är viktigt att ha dessa med sig i valet 

av till exempel teknik och teammedlemmar. 

 

2.3.1 Riskidentifieringstekniker 

Det finns många mer eller mindre avancerade och vedertagna tekniker som 

används för riskidentifiering. ISO 27001 har inte listat några specifika 

tekniker för just detta, utan den organisationen som utför riskidentifieringen 

förväntas att göra detta på egen hand eller som en integrerad del i ”den stora” 

riskanalysen (Lachapelle, 2005). Det finns en uppsjö av olika tekniker som 

går att använda. Nedan följer de internationellt erkända och använda tekniker 

som jag finner mest frekvent förekommande och som min studie baseras på. 

 
2.4.1.1 Brainstorming 

Brainstorming går ut på att en grupp med människor träffas och diskuterar sig 

fram till så många idéer som möjligt. Generellt sett anses den bestå av två 

faser; en första fas där alla idéer oavsett hur bra eller dåliga de anses vara 

lyfts fram, samt en andra fas där gruppen kommer överens om vilka idéer 

som faktiskt ska användas i slutändan (Threats and Opportunities, 2013). 
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2.4.1.2 Delphi-tekniken 

Delphi är en teknik som används för att komma fram till en gemensam 

ömsesidig överenskommelse hos insatta experter om vad som kan komma att 

hända i framtiden. Tekniken bygger på strukturerade kunskaper och 

erfarenheter. Gruppen arbetar skriftligt var och en på sitt håll, istället för att 

träffas fysiskt (Linstone & Turoff, 2002).  

 
2.4.1.3 Beslutsdiagram 

Ett traditionellt beslutsdiagram skapas av tre typer av noder: användbarhet, 

beslut samt sannolikhet. Till detta kommer två typer av förhållanden: 

informellt och informationsbetingat. Det informella förhållandet uppstår 

mellan noderna användbarhet och sannolikhet och påvisar ett 

sannolikhetsberoende. Det informationsbetingade förhållandet uppstår mellan 

beslutsnoder och representerar företrädesrätten i förhållandet (Shenkir & 

Walker, 2007).  

 
2.4.1.4 Intervjuer med experter och/eller konsulter 

Intervjuer enskilt eller i grupp med experter eller specialister som ger sin syn 

på situationen (Acquisition Community Connection, 2011). 

 
2.4.1.5 Checklistor 

Checklistor där tänkbara risker presenteras tillsammans med två kryssrutor 

för ”ja” eller ”nej”. Dessa kan användas av enskilda individer, i grupper eller 

i en intervju Tadayon et al (2012) & (Claudia Garrido et al, 2011). 

 
2.4.1.6 Tyst Brainstorming (även kallat Nominal Group Technique) 

Tyst Brainstorming används för att öka kreativiteten i grupper genom att 

varje deltagare får skriva ner idéer för sig själv på en papperslapp. Det 

avslutas med att idéerna diskuteras igenom, ungefär som vid en 

brainstorming-session (Sample, 1984). 

 
2.4.1.7 Flödesdiagram 

Ett flödesdiagram är ett grafiskt verktyg används för att ”bygga scenarion” 

som till stor del är hypotetiska. De hypotetiska scenariona karaktäriseras av 

processer som har byggts utifrån de aktiviteter (samt dess resultat), som kan 

innebära en risk för verksamheten (Kallman, u.å.). 

 
2.4.1.8 Fundering/grubblerier (eng. Pondering) 

Den här tekniken är enkel och direkt där en enda person på egen hand 

identifierar risker genom att i princip sitta och betänka problemet. Metoden 

används främst om det inte finns något annat som är lämpligt och av den 

anledningen (samt på grund av det faktum att personen agerar på egen hand) 

är det viktigt att det är en person som är erfaren på området (Claudia Garrido 

et al, 2011).  
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2.4.1.9 Orsak-och-verkan-diagram 

Dessa kan också kallas för Ishikawa-diagram eller fiskbensdiagram och 

illustrerar hur olika faktorer kan länkas till potentiella problem eller 

konsekvenser. Genom att lista konsekvenser på den högra sidan av 

diagrammet och orsaker på den vänstra bildas ett så kallat fiskben (Cicocoiu 

& Ilie, 2010). 

 
2.4.1.10 Frågeformulär 

Den här typen av frågeformulär ligger på attributnivå, vilket innebär att 

specifika exempel och frågor ställs för att reda ut huruvida en risk kan vara 

aktuell eller inte (SORM, 2004). 

 
2.4.1.11 SWOT-analys 

En SWOT-analys, med (på svenska) styrkor, svagheter, möjligheter och hot 

används främst som beslutsunderlag, men kan också användas för insamling 

av risker (Shenkir & Walker, 2007). 

 
2.4.1.12 Elektronisk Brainstorming 

Genom att generera idéer via internet kan deltagare ha en snabb access till de 

redan insamlade samt identifiera nya. En viktig del är att deltagarna är 

anonyma, men ändå delar kunskaper och erfarenheter (Claudia Garrido et al, 

2011).  

 

Av de tekniker som har redovisats ovan är det främst de fem första som har 

citerats mest i litteraturen. Vid en undersökning av vilka som faktiskt 

används mest inom tillverkningsindustrin lyfts Brainstorming, 

Expertutlåtande, checklistor och flödesdiagram fram som mest använda 

(Uher & Toakley 1999, Kloss-Grote & Moss 2008, Chapman 2001, Dey 

2011). Claudia Garrido et al (2011) har kommit fram till att det vanligaste är 

att respondenterna känner till mellan 3 till 6 olika tekniker för 

riskidentifiering. Hubpages (2010) lyfter fram brainstorming och checklistor 

som de två vanligaste teknikerna som företagen faktiskt använder. Också 

Tadayon et al (2012) presenterar i sin studie brainstorming och checklistor 

som två vanliga tekniker. 

 

Några studier som visar användningsfrekvensen av tekniker för svenska 

förhållanden har dock inte påträffats.  
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3 Metod 
I metodkapitlet redogör jag för hur studien har gått till och argumenterar för 

varför jag har gjort på ett visst sätt framför ett annat. 

3.1 Vetenskaplig ansats 

Den här studien är byggd på en så kallad deduktiv ansats. Det innebär enligt 

Jacobsen (2002) att forskaren först skaffar sig vissa förväntningar om hur ett 

specifikt fenomen ser ut för att därefter samla in empiri för att se om 

förväntningarna stämmer överens med verkligheten. Anledningen till att jag 

använde en deduktiv är att jag sedan tidigare, i genomgången av tidigare 

forskning, har funnit studier som är relaterade till ämnet. Alternativet skulle 

ha varit att använda en induktiv ansats där studien till ingen eller till mycket 

liten del hämtar inspiration från tidigare forskning (Jacobsen, 2002). 

 

Ett viktigt beslut som alltid tas inför studier i olika former är valet mellan en 

kvalitativ och en kvantitativ ansats. Studien som presenteras i den här 

rapporten är byggd på den sistnämnda, det vill säga en kvantitativ ansats. Det 

finns flera skäl till det och det kanske enskilt största är att informationen som 

jag samlar in, till skillnad vid en kvalitativ ansats, är standardiserad och 

därför är lättare att behandla (Holme & Solvang, 1997). En lättare och bättre 

behandling kan innebära flera olika saker, men de typiska utmärkande 

egenskaperna är att jag lättare kan strukturera informationen, få fram det 

typiska, det vanliga och att kunna se avvikelser från normalfallen. Eftersom 

de frågeställningar som besvaras i denna rapport syftar till att undersöka 

förhållanden som går djupare än situationen i några enstaka företag blir den 

insamlade datan ganska omfattande, vilket motiverar ett förhållningssätt som 

underlättar hanteringen av datan. Valet av den kvantitativa ansatsen 

möjliggör således att resultatet kan generaliseras i större utsträckning än i en 

studie med en kvalitativ ansats där enbart några få fallstudier genomförts 

(Jacobsen, 2002, Holme & Solvang, 1997).  

3.2 Datainsamling  

Oavsett om det är en kvantitativ eller kvalitativ ansats som står som grund till 

studien behövs det tas ställning till vilken eller vilka datainsamlingsmetoder 

som är mest lämpliga. Enligt Jacobsen (2002) finns det främst en metod som 

är helt dominerande inom den kvantitativa forskningen: frågeformulär med 

givna svarsalternativ. Det är också den metod som har använts i den här 

studien. Jag valde den eftersom jag ville ha en metod som underlättade 

analysen av datan som ofta kan vara i stora mängder. Det hade varit möjligt 

att samla in data på något annat sätt, till exempel genom individuella 

intervjuer. Dock skulle det krävas stora resurser att genomföra intervjuer i en 

sådan mängd att de skulle gå att generalisera i den utsträckning som jag har 
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velat. Andra alternativ som existerar är till exempel dokumentstudier eller 

observationer, men ingen av dem är direkt tillämpbara på den studie jag har 

gjort, varför de har valts bort. Inte heller är de att anse som kvantitativa, 

vilket är ytterligare en anledning till att de inte var aktuella. 

 

Insamling av data via enkäter kan enligt Jacobsen (2002) och Andersson 

(1994) ske i olika former, till exempel via post/e-post, telefon eller att 

forskaren rent fysiskt besöker respondenten och ber denne fylla i ett formulär. 

Valet av medium kan ställas utifrån kriterier så som kostnader, snabbhet, 

svarsprocent, anonymitet och så vidare. Generellt menar Jacobsen (2002) att 

valet bör ske utifrån nedanstående sammanfattning (tabell 3.2.1) som påvisar 

vilket alternativ som fungerar bäst: 

 
Enkät via besök ”Komplexa formulär och problemställningar. 

Viktigt att få med uppgiftslämnare som kan ha 
svårighet att själv fylla i frågeformulär.”  

Enkät via telefon ”Hög svarsprocent och snabbhet. Viktigt att få 
med uppgiftslämnare som själv kan fylla i 
frågeformulär.” 

Enkät via post/e-post ”Låga kostnader och ringa intervjuareffekt, 
’elitundersökningar’”.  

Tabell 3.2.1: Olika insamlingsmetoder vid enkätundersökning (Jacobsen, 2002). 

 

På grund av de låga kostnaderna och den relativt lätta hanteringen valde jag 

att skicka ut en länk till Google Forms, som enkäten baseras på, i ett e-mail 

till mottagarna. Den elektroniska hanteringen från början till slut minimerar 

mängden manuellt arbete och eftersom enkäten dessutom är kort och enkel att 

förstå var e-post en lämplig distributionskanal.  

 

3.2.1 Enkätens utformning 

Jacobsen (2002) och Andersson (1994) beskriver hur frågor i ett 

frågeformulär bör utformas och redogör även för olika så kallade 

minnesregler som kan vara viktiga att tänka på i utformningen av en enkät. 

Som exempel ska frågorna utformas så att de blir korta och koncisa, 

svarsalternativen ska bara gå att tolka på ett sätt och en fråga ska inte 

innehålla flera underfrågor i en och samma frågeställning. Jag har i så stor 

utsträckning som möjligt försökt att arbeta utifrån de sju ovanstående 

punkterna för att utformningen av frågorna och svarsalternativen skulle bli så 

bra som möjligt.  
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3.2.2 Urval 

Eftersom populationen genom sin avgränsning är ganska liten, strax över 130 

enheter, valde jag att inte göra något urval utan har istället skickat enkäten till 

samtliga enheter i en så kallad totalundersökning. Jag fann helt enkelt inte 

någon anledning till att skicka till ett färre antal respondenter än så, eftersom 

jag tyckte att jag kunde klara av den arbetsbelastning som 130 enheter 

krävde. Hade populationen däremot varit större hade det varit aktuellt att göra 

någon form av urval – ett systematiskt slumpurval är kanske det som hade 

legat närmast till hands eftersom det enligt Jacobsen (2002) bör användas när 

urvalet gör utifrån t.ex. en alfabetisk lista.  

 

3.2.3 Genomförande 

Den enkät som datainsamlingen har grundat sig på (se bilaga 2) har utformats 

med stöd av Andersson (1994), Jacobsen (2002) och Lachapelle (2005), med 

både kategoriska och rangordnade svar. Den förstnämnda kategorin används 

enligt Jacobsen (2002) bland annat för att undersöka om någon har gjort 

något eller inte. Den första frågan i enkäten rör just huruvida företaget i fråga 

har genomfört en riskanalys eller inte, där det finns tre tydliga och 

kategoriska svar. Detta följs av rangordnade svar för att ta reda på hur mycket 

respondenterna faktiskt vet om olika riskidentifieringstekniker. Sist men inte 

minst följde ett antal givna svarsalternativ för att se vilken av teknikerna som 

hade använts, med möjligheten att lägga till ett eget alternativ. 

 

Google Forms tillåter användaren att skapa ett obegränsat antal frågor och 

dessutom samla in ett obegränsat antal svar. Detta till skillnad från många 

andra onlinetjänster, t.ex. surveymonkey.com där användaren antingen får 

betala eller få begränsade möjligheter och frihet till att utforma och samla in 

data som man vill. Ett mejl med en text och tillhörande länk (se bilaga 3) 

skickades måndagen den 11 mars till 120 respondenter i populationen som 

sammanlagt bestod av 134 företag. De 14 företagen i populationen som 

enkäten inte skickades till föll bort (första bortfallet) eftersom det inte fanns 

någon e-postadress att tillgå. Precis efter utskicket studsade 3 mejl tillbaka 

eftersom adresserna som använts varit ogiltiga (andra bortfallet). Den 17 

mars 2014 skickades en första påminnelse till företagen där de uppmanades 

att svara på enkäten såvida de inte redan hade gjort det. Den 24 mars 2014 

skickades en andra påminnelse, där det också annonserades att det var den 

sista påminnelsen. Den 27 mars 2014 avslutades möjligheten att fylla i 

enkäten, varpå de 34 inkomna svaren analyserades. 
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Diagram 3.2.2.1: Översikt över respondenter. 

 

3.3 Analysmetod 

Efter att resultaten samlades in kodades de om enligt den teknik som 

Jacobsen (2002) samt Holme & Solvang (1997) beskriver, men inte namnger. 

Anledningen till det är att det är lättare att analysera information som har ett 

siffervärde kopplat till sig. I den studie som har genomförts i det här arbetet 

är det inkomna resultatet inte så omfattande att det kräver några mer 

avancerade analyser, utan det räcker med att göra en univariat analys. Utifrån 

den univeriata analysen presenteras resultatet i olika typer av diagram, bland 

annat en grafisk presentation av olika typer av fördelningar där modalvärdet 

är ett exempel.  

 

3.4 Tillförlitlighet 

Enligt Patel & Davidsson (2003) finns det två grundkrav för att en 
undersökning ska anses vara av god kvalitet: 

 

1. Att undersökningen mäter det som forskaren har avsett att den ska 
mäta, det vill säga att det finns en validitet. 

2. Att undersökningen är tillförlitlig och att vi kan lita på resultaten (det 
vill säga att den är reliabel). Lundequist (1995) beskriver 
tillförlitlighet så här: 

 

14
3

83

34

Översikt över respondenter

Första bortfall Andra bortfall Tredje bortfall Andel respondenter
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”Med validitet, dvs giltighet, menas mätinstrumentets förmåga att mäta det 
som det påstås mäta. Med reliabilitet, dvs pålitlighet, menas att en mätmetod 
är okänslig för slumpens inverkan. Reliabilitet är hög när testen ger samma 
resultat vid upprepade mätningar.” 

 

Jacobsen (2002) vill därtill lägga ett tredje krav som innebär att 

undersökningen generaliseras, det vill säga att den uppvisar vad Jacobsen 

(2002) kallar för en god extern giltighet. 

I nästkommande avsnitt har jag beskrivit hur jag ser på uppsatsens validitet, 

reliabilitet och externa giltighet med utgångspunkt från det ovanstående.  

3.4.1 Undersökningens validitet 

Ett vanligt förekommande problem i kvantitativa undersökningar är enligt 

Jacobsen (2002) att de frågor med givna svarsalternativ som vi ställer inte 

frågar det vi egentligen vill veta, vilket kallas för validitet. Frågeställningar 

måste av den anledningen vara konkretiserade och operationaliserade. 

Jacobsen (2002) menar att en validering av den interna giltigheten kan ske 

genom konsultation av andra, varför jag rådfrågade min akademiska 

handledare vilken godkände frågeformulärets aktuella frågeställningar och 

svarsalternativ. Konsultation skedde också i form av dokumentstudier enligt 

Lachapelle (2005) och exempel på utformningar av frågeformulär i dennes 

publikation. Jag menar att dessa åtgärder säkerställde att den interna 

giltigheten blev hög. 

3.4.2 Undersökningens reliabilitet  

Enligt Holme & Solvang (1997) bestäms reliabiliteten av hur 

undersökningarna utförs och hur resultaten bearbetas. Jacobsen (2002) 

diskuterar olika hot mot reliabiliteten, alltså förhållanden och faktorer som 

påverkar de presenterade resultatens tillförlitlighet. I avsnitt 3.2.1 påvisades 

faktorer som, om de inte tas i beaktning, kan påverka reliabiliteten. I tillägg 

till det ska frågor som är ledande, ledande frågekontexter, oklara frågor och 

dubbla frågor undvikas. Jag har arbetat utifrån att undvika de faktorerna i så 

hög utsträckning som det är möjligt för att få en så reliabel undersökning som 

möjligt. 

 

En annan viktig del som påverkar reliabiliteten är individuella egenskaper 

som uppgiftslämnaren besitter. Jacobsen (2002) menar att det kan vara ett 

stort glapp mellan vad en respondent svarar på en fråga och vad han faktiskt 

anser, vet eller har gjort. Det kan ske på grund av tre anledningar; att 

uppgiftslämnaren har ett intresse i att svara på ett visst sätt, att den tvingas till 

att svara på frågor som de egentligen inte har så mycket kunskap om samt att 

uppgiftslämnaren kanske inte fyller i formuläret på ett seriöst sätt utan endast 

fyller i enkäten ”lite hipp som happ”. Det är svårt för mig som forskare att 
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kontrollera och styra dessa faktorer samtidigt som det är svårt att mäta hur 

stor inverkan de faktiskt har på en undersökning. I studien som jag har 

genomfört har respondenterna dock ingen anledning till att vara strategiska i 

hur de svarar, varför det inte anses föreligga någon risk att de har svarat på 

icke sanningsenligt sätt. Däremot kan den individuelle uppgiftslämnarens 

kunskap kring de frågor som har ställts ifrågasättas – i de fall där kunskapen 

är begränsad kan tillförlitligheten i det enskilda svaret minska, precis som i 

alla typer av undersökningar, studier och övrig forskning. Den sistnämnda 

risken, att respondenten svarar på ett oseriöst sätt, tror jag är låg eftersom 

frågorna och undersökningen i sig är ganska korta och koncisa, vilket torde 

minska risken för detta (Holme & Solvang 1997).  

 

Jacobsen (2002) påtalar också att det finns en risk i att analysen av resultaten 

blir felaktig på grund av att den som gör analysen har otillräckliga statistiska 

kunskaper. Ett vanligt fel som ofta uppstår är att fel metod används, till 

exempel att analysen genomförs med en korrelationsanalys när 

svarsalternativen har varit av kategorisk typ. Eftersom jag inte har genomfört 

någon mer avancerad analys utan en presentation av modalvärden så anser 

jag inte att det föreligger någon risk för att en bristande kunskap kan sänka 

reliabiliteten.  

3.4.3 Undersökningens externa giltighet 

Jacobsen (2002) beskriver att generalisering ofta handlar om att generalisera 

från det urval man gjort upp till populationsnivå. Eftersom jag undersökte 

hela populationen (med en avgränsning) samtidigt behövde jag inte göra den 

typen av generalisering. Dock fanns det ju ett bortfall varför man kan 

diskutera huruvida det går att generalisera för detta. Studien som jag har 

genomfört når inte upp till de procentsatser som Jacobsen (2002) anger för 

felmarginaler vilket innebär att det kan vara svårt att generalisera resultatet 

till hela populationen med en hög tillförlitlighet.  
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4 Resultat 
Det sammanlagda resultatet som inkommit från respondenterna presenteras i 

detta avsnitt. Fler och mer detaljerade diagram återfinnes som bilagor. 

4.1 Andelen företag som har genomfört en riskanalys 

Den första och inledande frågan syftar till att få information om företagets 

tidigare erfarenhet kring riskanalyser. Resultatet visar på en ganska stor 

spridning, där en majoritet säger att de faktiskt har genomfört en sådan. Det 

är dock inte ovanligt att företagen i fråga, eller snarare den som har svarat på 

enkäten, inte vet huruvida de har gjort en riskanalys eller inte. 

 

Diagram 4.1.1: Andel företag som genomfört riskanalys. 
 

4.1.1 Anledningar till att en riskanalys inte har genomförts  

I de fall respondenten har svarat ”nej” på föregående fråga har de också fått 
besvara varför det inte har blivit gjort. Det visade sig att den enskilt största 
anledningen är att det aldrig har kommit på tanke. Vid sidan av det är det 
också flera som har angett att bristen på tid är ett problem. Respondenterna 
fick möjlighet att klicka i flera olika alternativ, varför antalet totala svar är 
större än antalet respondenter som angav att de inte hade gjort någon 
riskanalys. 
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Diagram 4.1.1.1: Anledningar till att riskanalys inte genomförts. 

4.2 Kunskap kring identifiering av risker och hot 

En viktig fråga i den här studien är att ta reda på hur stora kunskaper som 

företagen i populationen har när det kommer till riskidentifieringstekniker. 

För att göra det presenterades de vanligaste teknikerna som respondenterna 

sedan fick gradera på en femgradig skala. Skalan anpassades så att 

respondenterna istället för siffrorna 1-5 fick fem påståenden som de fick välja 

mellan.  

 

De tekniker som företagen har mest kunskap om är brainstorming, 

användandet av checklistor eller frågeformulär, samt genomförandet av en 

SWOT-analys. Längst ner finns Delphi-tekniken, elektronisk brainstorming 

samt beslutsdiagram. 

 

Svaren finns representerade i diagram i bilaga 4, där varje teknik har fått sitt 

eget diagram. I avsnitt 5.1 finns därutöver ett samlat diagram. I mångt och 

mycket talar de för sig själva, men det som kan sägas rent generellt är att de 

tekniker som företagen har mest kunskap om karaktäriseras av främst två 

saker. Det första är att kunskaperna om tekniker som utgår ifrån någon typ av 

gruppsamarbete verkar vara större än tekniker där människor arbetar på egen 

hand. Det andra är att företagen verkar ha större kunskap om tekniker där 

deras egen arbetsbelastning blir lägre, till exempel när det kommer till 

checklistor eller externa konsulter och/eller experter.  

2

6

2

5

Behovet har inte funnits (2) Vi har aldrig tänkt tanken (6)

Vi har inte tillräcklig kunskap (2) Vi har inte tillräckligt med tid (5)
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4.3 Användning av tekniker vid riskidentifiering 

Efter att ha tittat på vilka tekniker som företagen företrädelsevis har goda 

kunskaper om är det också intressant att veta huruvida de använder sig av de 

tekniker som de har kunskaper om, eller inte.  

 

Det som kanske är mest intressant är att antalet företag som inte använder en 

teknik över huvud taget är i majoritet. Diagrammet visar också att när 

företagen faktiskt använder en teknik är det brainstorming som är vanligast, 

tätt följt av användningen av checklistor. 

 

 

Diagram 4.3.1: Diagram som visar företagens användningsfrekvens av olika 

riskidentifieringstekniker. 
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4.4. Övriga tankar eller kommentarer 

Inga relevanta kommentarer har inkommit. 

 

4.5 Antalet tekniker som företagen känner till 

Genom att använda samma definition som Claudia Garrido et al (2011) kan 

det påvisas hur många tekniker som majoriteten av respondenterna känner 

till.  

Diagram 4.5.1: Antal tekniker som företagen känner till. 

 

Jag tycker dock att det finns en större relevans i att titta på hur många 

tekniker som företagen faktiskt klarar av att använda på ett bra sätt, eller helt 

och hållet (se nedanstående tabell). Anledningen till det är, som redovisats 

tidigare, att bra kunskaper kring en teknik också ökar chanserna för att en 

studie (eller i det här fallet en riskidentifiering) får ett bra resultat.  
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Diagram 4.5.2: Antal tekniker som företagen kan använda på ett bra sätt eller fullt ut. 

 

Som diagrammet ovan visar är det är vanligaste att företagen som deltog i 

studien har tillräckligt goda kunskaper för att använda mellan 3-6 tekniker på 

ett bra sätt.  
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5 Analys och Diskussion  
Nedan diskuteras det resultat som undersökningen har visat på, samt den 

metod som har använts.  
 

5.1 Resultatdiskussion 

Det resultat som Protiviti (2012) kom fram till gällande andelen företag som 

har utfört en riskanalys speglas i den undersökning som jag har gjort. Det 

skiljer ungefär 4 %, men med tanke på antalet respondenter som jag har vars 

svar jag har fått tillgång till tycker jag att det bra att över huvud taget se en 

överensstämmelse. Jag tycker dessutom att det är problematiskt att det i flera 

fall är bristen på tid och saknaden av insikt i att en riskanalys behöver göras 

som är anledningarna till att 35 % av respondenterna inte har genomfört en 

sådan. Även gällande den aspekten har mitt resultat något gemensamt med 

det som Protiviti (2012) kommit fram till. I och med att ett metodiskt 

riskarbete ökar möjligheterna att arbeta mot oönskade händelser och 

incidenter borde det i sig självt vara ett incitament till att initiera ett proaktivt 

riskarbete, men så förefaller alltså inte alltid vara fallet. 

 

Det kan också slås fast att de tekniker som företagen känner till bäst också är 

de tekniker som används frekvent i insamlingen av risker och hot. Det 

påvisas också i Diagram 5.5.1 där den blå stapeln visar den genomsnittliga 

kunskapsnivån som företagen anser att de har för respektive teknik, där 1 är 

lägst och 5 är högst. Den röda stapeln visar hur många företag som har använt 

sig av respektive teknik. Diagrammet visualiserar alltså korrelationen mellan 

de båda resultaten. 
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Diagram 5.5.1. Korrelation mellan kunskapsnivå och användningsfrekvens. 

 

 

I de studier som det tidigare refererats till i den här uppsatsen påvisades det 

att orsak-verkan-analys och checklistor var de mest använda 

riskidentifieringsteknikerna. De olika studierna hade olika uppfattningar om 

andra tekniker som ansågs vara vanliga, men de två ovanstående var alltså 

gemensamma för alla tre. Den studie som jag har genomfört bekräftar det och 

visar att det stämmer även i västsvenska tillverkningsföretag. 

 

Det har tidigare redovisats att företag som var med i en annan studie kände 

till och/eller hade kunskap om 3-6 tekniker, vilket var det vanligaste antalet. I 

den undersökning som jag har genomfört blev resultatet högre, 7-10. Som jag 

skrev i avsnitt 4.5 tycker jag dock inte att det säger särskilt mycket att 

redovisa enbart hur många tekniker som företagen känner till. Det torde 

istället vara mer rimligt att titta på hur många tekniker som företagen faktiskt 

har tillräckligt stor kunskap för att kunna använda, eftersom de antagligen 

ändå inte skulle använda en teknik som de inte har någon kunskap om, rakt 

upp och ner. Med en sådan, lite snävare definition, blir resultatet ett annat. 

Att 50% av respondenterna kan använda 3-6 tekniker på ett bra sätt eller fullt 

ut menar jag får anses som ganska bra, eftersom de därför har flera tekniker 

att välja mellan utifrån den situation som passar bäst. Att 35% av 

respondenterna svarar att de kan använda ingen eller upp till två tekniker på 

ett bra sätt är givetvis inte lika bra.  

 

Den inledande problemformuleringen berör frågan med den okända 

kunskapsnivån i företagen. Som nämndes i början av uppsatsen finns det få 

studier inom ämnet och undersökningen som jag har gjort är ett litet steg på 

vägen i arbetet med att förstå hur stor kunskap som finns och vad som 

påverkar den. Det går nog aldrig att få en helt komplett bild av hur 

kunskapsläget ser ut såvida det inte finns stora resurser att tillgå, men även 

studier i mindre skala kan ge någon form av vetenskapligt bidrag som sedan 

kan användas i praktiken. Ett exempel på hur studiens resultat kan användas 

är att höja medvetenheten bland företagen. För att det ska kunna ske ser jag 

behovet av en effektiv kanal för att distribuera budskapet, till exempel i form 

av en artikel i ett medium som har företagen i fråga som målgrupp och som 

tar upp resultaten. Först när företagen har blivit medvetna om fördelarna med 

att ha ett aktivt riskarbete och dessutom har tillgodogjort sig kunskaper för att 

arbeta med detta kan verksamheten utvecklas i den meningen att eventuella 

risker och hot minimeras.  
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5.2 Metodreflektion 

Valet av metod beskrevs ganska ingående i kapitel 3. Det kan dock vara 

intressant att göra en kort reflektion över hur valet av metod föll ut när 

studien väl var genomförd. 

 

Jag tycker inte att studien hade kunnat genomföras på något annat sätt, givna 

de förutsättningar och frågeställningar som fanns. Hade jag haft mer tid hade 

jag antagligen fokuserat på att öka antalet respondenter, till exempel genom 

att ringa upp varje tilltänkt respondent personligen och be dem fylla i 

formuläret, antingen via mig själv över telefon eller som en uppmaning om 

att gå in via länken de fått tidigare.  

 

Enkäten föll väl ut och hjälpte mig att besvara de frågeställningar som jag 

hade. Möjligen hade man kunnat lägga till en fråga som tar upp 

respondentens position inom företaget för att stärka reliabiliteten ytterligare. 

Jag har också funderat på huruvida jag skulle ha haft svarsalternativ som 

utgick ifrån siffrorna 1-5 istället för att ha alternativ som användaren fick 

välja utifrån hur väl denne kände igen sig i varje valmöjlighet. Ett exempel på 

detta är hur jag hade kunnat ha siffran 5 istället för ”kan använda tekniken 

fullt ut”. För respondenten kan det vara svårt att veta skillnaden på ”fullt ut” 

och ”på ett bra sätt”. Dock var min tanke med de valda alternativen att 

förenkla för användaren och sätta ord på den känsla som respondenten 

upplevde för ett visst påstående, istället för att bara ha en siffra. Min tanke 

var att det på så sätt var större chans att respondenten skulle svara på ett mer 

eftertänksamt sätt.  

 

Jag är dock bekväm med att stå bakom de resultat som studien visar, givna de 

förutsättningar och begränsningar som har funnits.  
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6 Avslutning 
Syftet med studien som har genomförts i den här uppsatsen har varit att ta 

reda på samt beskriva hur stor kunskap kring riskidentifieringstekniker som 

svenska tillverkningsföretag i Göteborgsregionen har. Frågeställningarna har 

utgått från syftet och även behandlat företagens användningsfrekvens av de 

tekniker som presenteras i uppsatsen.  

 

6.1 Slutsats 

Det kan slås fast att kunskapen varierar från företag till företag och att 

majoriteten av företagen kan använda 3-6 tekniker på ett bra sätt eller fullt ut.  

Det kan också slås fast att företagen generellt sett använder de tekniker de har 

kunskap kring. Som två exempel kan användningen av brainstorming eller 

checklistor nämnas, där både kunskapsnivån och användningsfrekvensen är 

hög. 

 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Jag upplever att området riskidentifiering har en stor framtida 

forskningspotential. I händelse av att någon skulle vilja göra en liknande 

studie som den som har genomförts i den här uppsatsen föreslår jag för det 

första att studien breddas till att omfatta enheter som ligger utanför studiens 

avgränsningar. Förutom en bredare studie anser jag att en sådan också bör 

syfta till att bekräfta det resultat jag har kommit fram till. 

 

Det kan också vara intressant att göra en studie om själva teknikerna i sig – 

den här uppsatsen har bara tagit upp en kort beskrivning om var och en. Jag 

hade tyckt att det vore intressant att få veta mer om varje teknik och dess för- 

respektive nackdelar. En sådan studie kan ge ett bidrag av möjligheter för 

organisationer att välja teknik utifrån varje given situation.  

 

Givetvis går det att dra den framtida forskningen ännu längre och sätta 

riskidentifieringstekniker i ett sammanhang. Till exempel; hur stora 

skillnader kan man se i resultatet av en riskanalys vid användandet av en viss 

teknik i jämförelse med användandet av en annan? Generellt tror jag att det är 

bra att slå fast vilken eller vilka tekniker som ger det bästa och mest säkra 

resultatet.  
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Bilaga 3: Mejl till respondenter 
 

Nedan följer det mejl som skickades till respondenterna med en uppmaning 

att svara på enkäten.  

 

Hej! 
  
Jag gör en studie på Linnéuniversitetet i Växjö, och har valt ut Ert företag för 
en enkätundersökning. Det är max 4 frågor som behöver besvaras, och den 
tar cirka två minuter att genomföra.  
  
Studien undersöker företags kunskap kring metoder och tekniker för att 
identifiera risker och hot mot verksamheten. Oavsett om Ert företag har 
gjort en riskanalys eller inte, ber jag Er att fylla i enkäten. För att uppnå ett 
gott vetenskapligt resultat krävs en hög andel respondenter, varför Er 
medverkan (som är helt anonym) är väldigt viktig.  
  
Har Ni frågor, tankar eller kommentarer om studien är Ni mer än välkomna 
att kontakta mig. 
  
Enkäten finns här: https://docs.google.com/forms/d/14Kj9X36F-
0lyhJ87JHJ_ca8NF_DMfP8MKsH5un7k2E4/viewform 
 Stort tack på förhand för Ert deltagande! 
  
  
Bästa hälsningar, 
Mikael Gerner 
Institutionen för informatik, Linnéuniversitetet 
0762 17 91 13 
______________________________________ 

  
 

  

https://docs.google.com/forms/d/14Kj9X36F-0lyhJ87JHJ_ca8NF_DMfP8MKsH5un7k2E4/viewform
https://docs.google.com/forms/d/14Kj9X36F-0lyhJ87JHJ_ca8NF_DMfP8MKsH5un7k2E4/viewform
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Bilaga 4: Diagram som påvisar kunskapsnivån kring olika typer av 

riskidentifieringstekniker 

Diagram 4.2.1: Företagens kunskap kring brainstorming 

 

Diagram 4.2.2: Företagens kunskap kring Delphi-metoden  
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Diagram 4.2.3: Företagens kunskap kring tyst brainstorming 
 

Diagram 4.2.3: Företagens kunskap kring användningen av checklistor 
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Diagram 4.2.4: Företagens kunskap kring intervjuer med externa konsulter eller experter 
 

 
Diagram 4.2.5: Företagens kunskap kring användning av flödesdiagram 
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Diagram 4.2.6: Företagens kunskap kring pondering 
 

Diagram 4.2.7: Företagens kunskap kring användningen av orsak-och-verkan-diagram 
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Diagram 4.2.8: Företagens kunskap kring användningen av frågeformulär 
 

 

Diagram 4.2.9: Företagens kunskap kring SWOT-analyser 
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Diagram 4.2.10: Företagens kunskap kring elektronisk brainstorming 
 

 
Diagram 4.2.11: Företagens kunskap kring beslutsdiagram 
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Diagram 4.2.12 Företagens kunskap kring övriga metoder  
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