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Sammanfattning 
Riskmiljön i dagens samhälle är under ständig förändring och påverkar människan i både privat- och 
arbetslivet. Det blir allt viktigare för företag och organisationer att arbeta förebyggande mot risker som 
påverkar säkerhetsfrågor, miljöfrågor och ekonomiska intressen. Ett arbetssätt för att analysera och 
hantera en verksamhets riskmiljö är Risk Management. Huvudsyftet med uppsatsen är att beskriva och 
analysera hur Helikopterflottiljen Malmen och Scania AB arbetar med Risk Management med fokus på 
miljöarbete. Studien bygger på två fallstudier som har utförts genom kvalitativa intervjuer. Resultaten 
visar att syftet med Risk Management till viss del skiljer sig åt mellan organisationerna. Scania 
fokuserar på att förhindra avbrott, och arbetar inte med miljöfrågor i Risk Management, medan 
Malmen syftar till att skapa en samordnade och heltäckande riskhanteringsfunktion, där miljö är tänkt 
att ingå. En likhet är att båda organisationerna genom Risk Management vill få personalen 
riskmedveten. En tanke är att personalen skulle känna större ansvar och förståelse för miljöarbetet om 
det var en del i Risk Managementarbetet. Respondenterna på båda organisationerna tror att miljöarbetet 
skulle få positiva fördelar av att integreras i Risk Managementarbetet. Studien visar även att riskarbetet 
och riskuppfattningar är delvis beroende av organisationskultur- och struktur, vilket gör att en direkt 
överföring av Risk Managementarbetet från en organisation till en annan inte kan göras utan 
utvärdering och anpassning.  
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1. En inledande diskussion om riskmiljöer 
Kapitlet inleds med en diskussion om riskmiljöer1 som följs av en definition av 
studiens centrala begrepp, risk och Risk Management. Avslutningsvis presenteras 
studiens syfte och frågeställningar. 
 
Att känna trygghet och säkerhet i samhället är viktigt för alla individer, både på 
arbetsplatsen och under sin fritid. Men samhället saknar kontroll över många risker som 
varje år leder till olyckor som får negativa konsekvenser för människor, verksamheter 
och miljön. Riskmiljön i samhället förändras ständigt och det påverkar såväl riskerna som 
hur de hanteras. I och med detta har säkerhetsarbetet i form av riskhantering blivit allt 
mer betydelsefullt för flera olika samhällssektorer2.  
 
Det finns många som forskat kring riskbegreppet och försökt förstå hur samhället 
hanterar risker. En av de mest berömda är den tyske sociologen Ulrich Beck som har 
myntat begreppet risksamhället3. Han menar att en olycka är något ofrivilligt och 
aggressivt och att katastrofer är knutna till samhällets tekniska system, vilket också 
skapat risksamhället4. Dagens risker är komplexa och gränsöverskridande och kan leda 
till en ekologisk kollaps av samhället. Beck skiljer, enligt Lidskog et al, ”på 
förindustriella risker som pest och hungersnöd och på industriella risker som grundas i 
samhällets teknologiska system” 5. Risker ses inte som en enskild händelse utan som 
något med stora följdproblem, som till exempel Tjernobylolyckan. Samhället förlitar sig i 
alldeles för hög grad till att det är vetenskapen som ska identifiera och upplysa om vilka 
risker som finns. Risker skapas genom vetenskapen, vilket innebär att samhället och 
individerna i det, inte själva behöver upptäcka risker och inte heller blir medvetna om 
dem förrän vetenskapen presenterar dem. I det spelar media en stor roll, nästan dagligen 
presenteras larmrapporter om exempelvis skadlig UV-strålning som kan ge cancer i 
tidningar och andra media. Individen är inte medveten om att det kan vara något farligt 
förrän vetenskapen genom media lägger fram risken. Det är genom vetenskapen och 
massmedia riskerna framträder och definieras. Ett problem som framträder är kopplingen 
mellan risker och vetenskap riskerar att minska politikens roll i det demokratiska 
samhället. Den demokratiska politiken tenderar att hamna i skymundan på grund av att 
politiken i Becks risksamhälle till stor del handlar om att omhänderta och hantera de 
risker som vetenskapen identifierat6. 
 
Riskdebatten i samhället fokuserade för 30 år sedan framförallt på de tekniska och 
ekonomiska aspekterna av riskens konsekvenser7. Idag är riskmiljön mer omfattande och 
komplicerad, det är svårt att få en bild av hur risker hänger ihop och vem som drabbas. 
Risker förekommer såväl hos den enskilda medborgaren som hos företag och 
organisationer, oberoende av storlek. På företags- och organisations nivå handlar 
                                                 
1 Med riskmiljö menas de samlade risker som ett företag, organisation eller samhälle utsätts för. Begreppet 
innefattar risker från alla olika områden så som miljö, hälsa, säkerhet, it och brand. 
2 Harms-Ringdahl, 1997 
3 Lidskog et al, 1997 s. 107 
4 Beck, 2000, s. 12 ff 
5 Lidskog et al 1997, s 114 ff 
6 Beck, 1992, s. 19 ff. 
7 Breck, 2002, s. 35 ff och Lidskog et al 1997, s. 18 
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riskarbetet om att försöka hantera sin riskmiljö i syfte att bli medveten om den. Inom 
många företag och organisationer kan även små störningar i produktionen ge stora 
ekonomiska förluster, och måtten av försiktighetsåtgärder och förebyggande arbete blir 
därför allt viktigare8. En användbar metod för detta är Risk Management, som handlar 
om att genom förebyggande arbete förhindra riskernas konsekvenser och på så vis minska 
kostnaderna för skador och förluster9. Riskhanteringsarbetet fokuseras på hur risker 
undviks, inte hur de kan elimineras10. Risk Management är ett arbetssätt för riskhantering 
som kan appliceras på en hel organisation och där alla inkluderade delar blir lika viktiga. 
Det finns dessutom ett starkt samband mellan miljöarbete och riskhantering och det finns 
ett stort behov av att kunna hantera det praktiska miljöarbetets störningar, olyckor och 
effektivitet på ett bättre sätt 11. Det finns olika styrdokument som företag och 
organisationer använder sig av för att hantera och kontrollera sitt miljöarbete, bland annat 
miljöledningssystemet ISO 1400112. Vi ser Risk Management som ett komplement till 
dessa system, då det ger en bredare och mer helhetsbaserad syn på företagets arbete. Hur 
företag arbetar med Risk Management med koppling till miljö är ett tämligen outforskat 
forskningsområde, vilket gör vår studie extra relevant. 
 
För att förstå idén om hur risker hanteras inom olika organisationen krävs en förståelse 
för verkligheten genom både praktiska och teoretiska angreppssätt. Dessutom är det 
viktigt att känna till följande, för studien centrala begrepp, för att förstå de teoretiska 
angreppssätten, dessa presenteras i nästa stycke. 
 
1.1 Definition av studiens centrala begrepp  
 
Risk  
Det finns i litteraturen flera förslag på varifrån begreppet risk härstammar, Alston menar 
att risk härstammar från italienskans risicare som betyder att våga, att risk då innebär ett 
val istället för en negativ oförutsedd händelse13. Breck menar i sin tur istället att ordet 
kommer från grekiskans ord rhiza, som betyder klippa eller skär, och som används i 
synonym med fara eller oönskad händelse14. Hamilton påpekar att i Kina används samma 
ord för att uttrycka både risk och chans15. Ytterligare ett ursprung ger Mattsson som 
menar att ordet kan komma från arabiskans risq med betydelsen något som ges till dig16. 
 
Vi har hittat två olika definitioner av vad en risk är. Begreppet risk kan enligt Beck 
definieras som ett systematiskt tillvägagångssätt att hantera faror och osäkerheter som 
orsakats och introducerats i och med moderniseringen. Beck menar att en risk är osynlig, 

                                                 
8 Hamilton, 1988 s. 11 
9 Hamilton, 1996 s.29 
10 Dowd, 1998 s. 3 
11 Harms-Ringdahl & Jansson, 1997 
12 Voorhees & Woellner, 1998 s. 3 ff 
13 Alston, 2003 s. 5 
14 Breck, 2002 s.15  
15 Hamilton, 1996 s.13 
16 Mattson, 2000 s. 33 
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gränsöverskridande och kräver vetenskapliga verktyg och metoder för att riskerna ska 
tydliggöras, synliggöras och därmed kunna tolkas eller ses som faror17. 
 
Enligt Hamilton är en risk 
 

…faran för att en slumpmässig händelse negativt skall påverka möjligheten 
att nå ett uppställt mål. Matematiskt kan risken uttryckas som en produkt av 
sannolikheten för och konsekvensen av den skada som risken kan ge upphov 
till18 

 
Vi uppfattar att skillnaden mellan dessa två är att Becks perspektiv inriktar sig på 
samhället i stort och på en generell nivå. Hamiltons definition fokuserar istället på risker i 
en företagsmiljö och på det lokala planet och därför har vi valt att använda Hamiltons 
definition i studien. Vi anser att Hamiltons definition är bättre lämpad för komponenterna 
i Risk Management. Vi hävdar också att företag och organisationer själva kan identifiera 
och tydliggöra risker, vilket också ligger till grund till varför vi valt att inte utgå från 
Becks uppfattning om vad en risk är.  
 
Risk Management  
Risk Management är en metod och ett arbetssätt för att minimera osäkerheter och uppnå 
större kontroll över de risker som kan hota ett företag eller verksamhet. Det kan vara 
risker gällande säkerhetsfrågor, risk för brand, risk för miljöutsläpp, risk för dataintrång 
samt risker i de anställdas arbetsmiljö. Om dessa risker inte kontrolleras, kan det resultera 
i stora ekonomiska förluster. Känner man till riskerna kan man också vidta genomtänkta 
åtgärder för att förebygga dessa, vilket är nödvändigt för att säkra företagets fortsatta 
verksamhet. Aktiv riskhantering innebär att använda den tid och de resurser som anses 
nödvändig för att hålla riskkostnaderna på en optimal nivå, vilket innebär att kostnaden 
för förebyggande åtgärder är lägre än kostnaden om risken inträffar19. Genom att 
minimera eller eliminera företagets "osäkerhetsfaktorer", får företaget större 
handlingsutrymme att planera, investera och styra mot mål beträffande dess verksamhet, 
produkter och marknader20. Dessutom menar AON21, att ett företags riskhantering 
påverkar såväl marknadsposition och de anställdas situation, som omvärldens och 
ledningens förtroende22.  
 
Hamilton menar att ”risk management är en strävan efter att med hjälp av modern teknik 
och ett gränsöverskridande tänkande vidareutveckla förmågan att skydda ett företag eller 
organisation mot risker” 23.  

                                                 
17 Beck, 1992, s. 21 
18 Hamilton, 1996 s.12 
19 Alston, 2003 s. 1 ff 
20 AON Corporation, Sweden. Acces: 20050420 
21 AON Corporation är ett globalt konsultföretag som arbetar med Risk Management fokuserat på 
försäkring. 
22 AON Corporation, Sweden. Acces: 20050420 
23 Hamilton, 1996 s. 157 
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I grund och botten anser vi att Risk Managementarbete och ett miljöarbete enligt 
miljöledningssystemet ISO14001 bygger på samma arbetsprocess. ISO 14001 standarden 
bygger på följande fem grundelement: upprätta en miljöpolicy, planera verksamheten, 
införa och driva, följa upp och kontrollera arbetet och slutligen åtgärda och ständigt 
förbättra arbetet24. Dessa olika element eller moment är de samma som används inom 
Risk Management, varför det borde finna sig naturligt att integrera miljöarbetet i arbetet 
med att förebygga risker. 

1.2 Studiens syfte 
Huvudsyftet med studien är att beskriva och analysera hur två utvalda organisationer 
arbetar med Risk Management med fokus på miljöarbetet. Till syftet hör också att 
undersöka hur organisationerna tänker kring riskfrågor och om det finns möjligheter att 
överföra grundtankar och grundläggande arbetssätt med Risk Management från en 
organisation till en annan. Dessutom vill vi studera om det finns fördelar för 
organisationerna att integrera miljöarbetet i Risk Managementarbetet. Vi vill även 
undersöka på vilket sätt en organisations struktur och kultur påverkar Risk 
Managementarbetet. 
 
För att kunna uppfylla syftet med studien har vi arbetat med följande frågeställningar 
 

- Hur definierar organisationerna begreppet risk? 
 
- Hur ser organisationerna på sitt miljöarbete? 
 
- Hur påverkar attityderna gällande arbetet med risk- och miljöfrågor inom 

organisationerna, arbetet med Risk Management? 
 

- Vilket mål har organisationerna med sitt Risk Managementarbete? 
 

- Vad krävs av en organisation för att Risk Management- och miljöarbete ska kunna 
hanteras, fungera och integreras på bästa sätt inom organisationen? 

 
- Hur kopplas Risk Management till miljö hos de valda organisationerna? 

 
 

 

                                                 
24 SIS, access: 20050523 
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2. Studiens teoretiska utgångspunkter  
Följande kapitel syftar till att ge en teoretisk bakgrund till Risk Management, hur 
arbetet kopplas till miljö samt hur Risk Managementarbetet i stort struktureras. Vi 
går igenom de steg som utgör arbetsprocessen med förebyggande och hantering av 
risker i en organisation, och slutligen kommer kapitlet att ge en kort introduktion till 
organisationsteori samt dess koppling till Risk Managementarbetet. 

 
2.1 Risk Managements framväxt 
Riskforskningen inleddes redan i början av 1900-talet, då man analyserade faror som den 
tekniska utvecklingen gav upphov till25. Begreppet Risk Management har sitt ursprung i 
USA där det myntades under 1950-talet. Idén att arbeta med Risk Management kom från 
amerikanska försäkringsbolag som började använda metoden för att minska sina 
kreditförluster, vilket krävde en satsning på förebyggande skyddsåtgärder. Inom de större 
bolagen krävde detta en särskild befattning som då kallades risk manager26. Risk 
Management tog klivet in i den vetenskapliga världen på 1960 talet, då det blev viktigt 
för företag att hantera nya risker, speciellt risker som hotade människan och miljön27.  I 
Sverige introducerades Risk Management i mitten på 1970-talet, då landet också fick sin 
första risk manager28.  
 
Länge har Risk Management förknippats med ekonomiskt ansvar, och det är också inom 
detta område som det finns och bedrivs mest forskning29. Genom en förändrad riskmiljö 
har även arbetet med Risk Management förändrats, idag inkluderar en Risk 
Managementfunktion betydligt fler områden så som brand, miljö, säkerhet, arbetsmiljö, 
IT och kvalitetssäkring av produkter och tjänster. Vinsterna med ett omfattande Risk 
Management arbete är både samordningsmässiga och ekonomiska. Målsättningen med en 
Risk Managementfunktion är att minimera den totala riskkostnaden30. 
 
Miljöaspekten har under de senaste decennierna fått större utrymme inom allt fler 
organisationer. Främst har miljöskyddet genomgått stora förändringar genom att 
miljöbegreppet har utvecklats och att lagstiftningen på området blivit hårdare. En 
anpassning till miljökrav måste göras i samråd med ekonomiska och tekniska intressen 
och de ekologiska kraven ska ses i proportion till vad som är tekniskt och ekonomiskt 
möjligt31. Riskhantering kan vara ett sätt att ta miljöhänsyn och handlar om att reducera 
framtida skador och förluster. För att minimera risker och skydda människan och miljön, 
krävs ett fortlöpande arbete som bygger på rutiner, kontroller, uppföljning och gällande 
lagstiftning32. Sambandet mellan riskhantering och miljöarbete är inget nytt påfund, redan 
i amerikansk miljölagstiftning från 1970-talet fanns det delar som handlade om 
riskhantering och riskvärdering33. 

                                                 
25 Lidskog et al, 1997 s. 87 
26 Hamilton, 1996 s. 9 ff och Krimsky & Golding, 1992. 
27 Johannesson, 1998 s.13 
28 Hamilton, 1996 s. 10 
29 Ibid s. 9 ff 
30 Ibid s. 11 
31 Ibid s. 45 ff 
32 Ibid s. 20 ff 
33 Krimsky & Golding, 1992 s. 25 
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2.2 Riskcirkeln  
Som ett stöd i Risk Managementarbetet kan den så kallade riskcirkeln användas för att 
identifiera risker som är kopplade till organisationen. Riskcirkeln används också i syfte 
att få en överblick av både organisationens inre och yttre riskmiljö. Varje organisation 
bör göra upp sin egen riskcirkel34. 
 

 
Fig.1. Riskcirkeln som kan användas för att få en bild av en organisations riskmiljö. Den högra sidan 
representerar de risker som en Risk Manager bör hantera35. 
 
I den yttre ringen identifieras risker och i de inre cirklarna identifieras organisationens 
säkerhetsfunktioner och ansvariga chefer för respektive enhet. Dessa kräver en 
koordinator, eller risk manager, vilken är placerad i mitten av cirkeln36. Cirkeln är 
uppdelad i två sidor, där den högra motsvaras av produktionsrisker, som även kan kallas 
för statiska risker. Dessa ger aldrig någon vinst och kan endast ge förluster. Den högra 
sidan representerar också de risker en risk manager arbetar med. Den vänstra sidan 
motsvarar de risker som ligger utanför produktionen, vilka har tagits med för att ge en 
överblick av riskmiljöer. Risk managern har till uppgift att skapa en överblick av hela 
organisationens riskmiljö, för att kunna ge organisationen en helhet, och det är först då 
arbetsledningen ser helheten som den kan agera37. Den som leder Risk 
Managementarbetet har som främsta uppgift att kommunicera med företagsledning, 
arbetsledare och alla som arbetar inom organisationen, samt att få igång en bra 

                                                 
34 Hamilton, 1996 s. 15 
35 Fritt omarbetad från Hamilton, 1996 
36 Hamilton, 1988 s. 12 
37 Hamilton, 1996 s. 15 ff 
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kommunikation mellan dessa.38 En risk manager ska kunna samordna arbetet och visa 
vägen. Om Risk Managementarbetet ska fungera måste ansvarsrollerna definieras och 
cheferna samt ledningen måste visa att de tar sitt ansvar.39 En bra risk manager söker 
ständigt förbättringar, och nya och bättre lösningar i den förändrade hotbild som företaget 
lever i. Den person som innehar positionen som risk manager inom en organisation måste 
avsätta tid till att vistas ute i verksamheten och inom de olika enheterna för att hålla sig 
uppdaterad på förändringar och hur arbetet fortskrider40. Riskcirkeln används främst i 
uppstarten av en organisations riskarbete, och kan ses som en generell modell för arbetet 
och även en förstudie till den process som beskrivs i stycket som följer. 
 
2.3 Risk Managementarbete 
Risk Management är en arbetsprocess i flera led och kan beskrivas som ett 
kretsloppsliknande arbete med ständig förbättring. Processen består av att risker först 
analyseras, därefter hanteras, för att slutligen följas upp och återkopplas in i riskarbetet 
igen. Dessa steg beskrivs nedan under rubrikerna riskanalys och riskhantering och 
uppföljning.  
 

 
Fig. 2. Arbetsprocessen i Risk Management går ut på att först analysera och sedan hantera en 
organisations risker. Resultaten från genomförda åtgärder följs upp och återkopplas in i det fortlöpande 
riskarbetet igen41  
 
Riskanalys 
Grunden i Risk Managementarbetet är en riskanalys, som innebär en detaljerad 
kartläggning av organisationens riskmiljö och utgör sedan beslutsunderlag för 
organisationens fortsatta riskarbete. Kartläggningen innehåller en riskidentifiering, där 
risker och sannolikheten för utfall uppskattas42.  Hamilton poängterar att innan en första 
riskanalys görs kan det vara en bra idé att börja med en tillbakablick över företagets 

                                                 
38 Hamilton, 1996 s. 135 ff 
39 Alston, 2003 s. 58 
40 Hamilton, 1996 s. 157 
41 Figuren är fritt omarbetad från Arwidson & Thapper, 2000 
42 Arwidson & Thapper, 2000 s. 25 och Mattson, 2000 s. 34 ff och Hamilton, 1996 s. 69 
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skador och olyckor som inträffat på företaget under de senaste fem åren43. Det ger även 
en översiktlig bild av företagets riskmiljö och hur den påverkat företagets ekonomi. 
 
Mattson menar vidare att riskanalysen kan delas in i en kvalitativ och en kvantitativ del44. 
I den kvalitativa delen beskrivs riskerna med ord som stor, mellan och liten utan att ge 
några sannolikheter för att risken ska inträffa. I den kvantitativa delen försöker 
sannolikheten för att risken ska inträffa fastställas. I båda analyserna är det bra att 
använda sig av frågor om vad som kan gå fel, hur ofta det kan inträffa och vad 
konsekvenserna blir om det skulle inträffa. Detta benämns i modellen som riskvärdering. 
Dowd menar vidare att man i en riskanalys bör fundera över vilka risker som kan 
accepteras och på vilka villkor45.   
 
Riskhantering och uppföljning 
Riskhantering är steg två i Risk Managementarbetet, och handlar om att välja och 
genomföra åtgärder för att påverka risken. Steget kan endast genomgöras efter en utförd 
riskanalys. För att hantera de risker som identifierats kan ett riskåtgärdsprogram 
användas. Där görs inventeringar av vilka åtgärder som kan användas för att förebygga 
risken. Av funna åtgärder väljs enligt uppsatta beslutskriterier en åtgärd som sedan ska 
genomföras. Därefter är det viktigt att följa upp och informera om vilket utfall åtgärden 
fått. Efter implementerad riskåtgärd är det viktigt att följa upp resultaten i 
organisationen46. Uppföljningen ligger sedan till grund för fortsatt riskarbete, och en 
ständig förbättring och utveckling av arbetet. 
 
2.4 Likheter mellan miljöledningssystem, miljörevision och Risk 
Management 
Hamilton menar att det finns många likheter mellan Risk Management och 
miljöledningssystem där miljörevision är en del. Båda arbetssätten bygger på ledning, 
samordning, riskanalys, förebyggande åtgärder, planer, rutiner och utbildning47. 
Dessutom bygger både miljöledningsarbete och Risk Managementarbete i stort på samma 
kretsloppstänkande med uppföljning och ständig förbättring. Uppföljningen av 
miljöskyddsarbetet inom en organisation sker genom en ofta årlig miljörevision, vilken är 
en form av granskning av organisationen med dess ledningsrutiner och utrustning, och 
hur de fungerar i syfte att skydda miljön. Miljörevisionen omfattar både yttre och inre 
miljö, naturen och arbetsmiljön. Syftet är att minska miljörisker och se hur organisationen 
lever upp till den egna miljöpolicyn och rådande lagstiftning48.  
 

                                                 
43 Hamilton, 1996 s. 72 
44 Mattson, 2000 s. 34 
45 Dowd, 1998 s. 3 
46 Arwidson & Thapper, 2000 s. 27 och Mattson, 2000 s. 35 
47 Hamilton, 1996 s. 49 
48 Ibid s. 49 ff 
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2.5 Tre problemområden inom Risk Management 
Enligt Sanne baseras ofta traditionella riskhanteringsprogram på tekniska verktyg och 
säkerhetsföreskrifter, som ofta misslyckas49. Han har identifierat tre problemområden 
inom Risk Management gällande riskarbete och riskhantering50:  
 

• Olika grupper identifierar utifrån sin erfarenhet skilda riskobjekt.  
• Skillnaden i kunskap om andra yrkesgrupper och områden, samt förståelse för hur 

dessa gruppers arbete påverkar samverkan i kritiska situationer.  
• Nya riskhanteringsprogram och organisationsformer som har införts av personer 

på en högre nivå i organisationen. Programmen kan vara svåra att sammanföra 
med de sätt de anställda använder för att hantera och identifiera problem och 
risker. 

 
2.6 Organisatoriska perspektiv och riskuppfattning  
Organisationsteori analyserar och beskriver företag, organisationer och förvaltningar med 
fokus på struktur, styrning, mönster och normer51. Organisationens struktur påverkar 
arbetssättet, styrningen och hela organisationskulturen52. Organisationens kultur kan ses 
som ett mönster av tankar, etik, moral och värderingar, som är unikt för varje 
organisation53. Gherardi hävdar att även säkerhetsfrågor är något som är bundet till 
kulturella organisatoriska och branschvisa system54. Systemen innefattar sociala 
uppfattningar om vad som är säkert, vad en risk är, samt hur man ska förhålla sig och 
bete sig i samband med att risker och faror uppstår. Sanne menar att 
organisationskulturen tillsammans med produktionssystem, arbetsmetoder och regelverk 
påverkar en organisations uppfattning om riskarbete, vad en risk är och vad den 
innebär55. Varje specifik organisation utvecklar sin egen definition av risk och säkerhet 
och det är utifrån den definitionen som riskval görs56. Enligt Sanne bör ett regelverk bestå 
av arbetsrutiner, regler och olika samordningsrutiner57. Samordningsrutinerna kräver 
kunskap och förståelse för risker inom fler arbetsområden än ens eget. Kunskapen och 
förståelsen fås genom arbetsmetoderna, som bör omfatta hur risker beskrivs och 
identifieras inom respektive arbetsområde.  
 
En teori som används för att beskriva arbetet med risker är praktikgemenskap (eng. 
Communities of Practice). Teorin behandlar uppfattningen och hanteringen av risker 
inom olika system. En praktikgemenskap utvecklas genom arbetet med exempelvis 
risker. Det som studeras är hur en grupp arbetar i förhållande till uppsatt mål. Inom varje 
praktikgemenskap finns en samling av resurser som deltagarna kan använda för att lösa 
uppgiften eller arbetet58.  
                                                 
49 Sanne, 2001, s. 25 
50 Ibid s. 7 
51 Hatch, 2002  
52 Ibid s. 215 
53 Alston, 2003 s. 59 
54 Gherardi, 2000 
55 Sanne, 1999 s. 20 ff och Sanne 2001 s. 21 ff 
56 Gherardi, 2000 
57 Sanne, 2001, s. 9 ff 
58 Ibid s. 23 ff 
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Det finns olika organisatoriska perspektiv att använda sig av när man diskuterar 
riskhantering inom olika verksamheter59. Nedan beskrivs två olika klassifikationer för 
organisationer, samt hur dessa ser på risker.  
 
Högtillförlitliga organisationer  
Organisationer som har låg sannolikhet för olyckor kallas högtillförlitliga organisationer, 
(eng. High Reliability Organizations). En stark organisationskultur är det viktigaste i en 
högtillförlitlig organisation60 och den speglas av ett starkt säkerhetstänkande61. 
Säkerheten inom en högtillförlitlig organisation skapas genom organisationskulturen, där 
samordning, flexibilitet och kommunikation medverkar till att minska antalet risker och 
olyckor. De som arbetar inom organisationen är uppmärksamma på vad som händer runt 
omkring dem. Fler människor delar kunskapen om vad som sker, istället för att den 
stannar på ett ställe62. Ständiga förbättringar, förtydliganden och lärande är 
huvudbegreppen inom organisationstypen63. Eisenhardt menar att organisationskulturen 
ökar kunskapen och erfarenheterna av riskhantering64. Törnqvist beskriver en 
högtillförlitlig organisation på följande sätt: organisationen är specialiserad på en viss sak 
eller ett visst sätt, det finns ett stort kommunikationsnät och det finns även en balans och 
ett samarbete mellan de olika nivåerna och arbetsområdena65.  
 
Tekniska organisationer  
Ett tekniskt organisationssystem är komplext och ofta hårt regelstyrt. Systemet består av 
flera olika praktikgemenskaper, med olika uppgifter, kunskaper och förståelse för 
systemet de arbetar inom. Sättet att se på, identifiera och hantera risker skiljer sig mellan 
praktikgemenskaperna, vilket kan ge upphov till konflikter. Frågor rörande vem som är 
ansvarig för riskerna och vem som definierar riskerna uppkommer ofta66. Inom de 
tekniska systemen ses olyckor som ”normala olyckor”, vilka beror på tekniska fel, 
beroende på att de som hanterar systemen inte förstår det som händer och inte heller 
förstår systemet som helhet67. Sanne identifierar tre kategorier som bildar den ”normala 
riskuppfattningen”; tekniska problem i ett system, okunskap om vad som händer inom 
andra arbetsområden än det egna, samt ovetskap om systemet som helhet68. Dessa 
beskrivs som orsak till uppkomsten av en risk. Hamilton menar att det är viktigt att den 
organisatoriska processen i en större organisation bidrar till kommunikation och 
säkerhetstänkande, i syfte att förebygga risker69. Vidare är det viktigt att nya regler i 

                                                 
59 Sanne, 1999 s. 20 ff och Sanne 2001 s. 21 ff 
60 Eisenhardt, 1993 s. 120 
61 Törnqvist, 2004 s. 67 
62 Sanne, 1999 s. 23 och Sanne, 2001 s. 22  
63 Törnqvist, 2004 s. 65 
64 Eisenhardt 1993 s. 120 
65 Törnqvist, 2004 s. 65 
66 Sanne, 2001 s. 26 ff 
67 Ibid s. 21 ff 
68 Sanne, 1999 s. 20 
69 Hamilton, 1996 s.135 ff 
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verksamheten och att arbetet införs på ett sätt som gör att de anställda förstår innebörden 
av dem, vilket kräver en dialog mellan organisationsnivåerna70.  
 
Vi har i studien identifierat Scania AB som en högtillförlitlig organisation och 
helikopterflottiljen Malmen som en teknisk organisation. Vi återkommer till detta i den 
avslutande diskussionen. 
 

                                                 
70 Sanne, 2001, s. 25 ff 
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3. Metod 
I följande kapitel beskrivs hur studien genomförts. Vi har använt oss av den 
kvalitativa forskningsmetoden fallstudie, vilken har utförts genom kvalitativa 
intervjuer. Kapitlet tar även upp etiska frågor, trovärdighet och pålitlighet. Därefter 
presenteras urval och tillvägagångssätt, samt analys och bearbetning av 
intervjumaterialet. Slutligen har vi valt att ta upp tidigare forskning på Risk 
Management området. 
 
3.1 Fallstudie 
Vi har valt att göra en fallstudie av två organisationers syn på Risk Management eftersom 
fallstudien är en bra metod som kan användas för att visa på komplexiteten i en situation 
och där det handlar om att belysa samspelet mellan olika faktorer71. Merriam menar att 
fallstudien är utmärkt att använda om man vill studera ett specifikt mönster72. Metoden 
kan ses som en process där man strävar efter att beskriva och analysera en händelse, 
situation eller företeelse, för att förstå vilka faktorer som påverkar densamma. Det är en 
verklighetsförankrad metod som ger en bred och trovärdig bild av det studerade 
området73, vilket även stöds av Bells påstående att fallstudien ger ”läsaren en 
tredimensionell bild och illustrerar relationer [...] och maktmönster i ett visst 
sammanhang eller i en viss situation”74. Det som vanligen styr forskaren är frågor som 
rör processer om varför och hur, samt förståelse som rör vad, varför och hur75.  
Kvalitativa fallstudier bygger i stor utsträckning på kvalitativ information som kan 
hämtas från intervjuer76. Men Bell påpekar även att fallstudier inte utesluter ett speciellt 
tillvägagångssätt, utan man kan välja en insamlingsmetod som passar det syfte man har77.  
En kritik som riktas mot fallstudien är att det är inte går att generalisera dess resultat78. 
 
3.2 Kvalitativa intervjuer 
Inom kvalitativa fallstudier är intervjuer den huvudsakliga källan för att skapa en 
förståelse av företeelsen som studeras79. Syftet med en kvalitativ intervju, är enligt Kvale, 
att förutom förståelse även kunna beskriva de teman som den intervjuade upplever och 
förhåller sig till80. Målet är att få beskrivningar av olika aspekter rörande den intervjuades 
uppfattning om verkligheten. Kvaliteten på intervjun är beroende av ett gott samspel 
mellan intervjuaren och respondenten. Den kvalitativa intervjun är en form av samtal där 
man förhåller sig till det förflutna, nuet och framtiden kring ett givet ämne. 
 
Intervjuer kan ha olika mått av standardisering, vilket innebär graden till vilken frågorna 
och situationen är den samma för alla intervjuade. Vid låg standardisering tas 
intervjufrågorna i den ordning de passar in och det är den intervjuade som styr 

                                                 
71 Bell, 2000 s. 16 
72 Merriam, 2004 s. 20 ff 
73 Ibid s. 57 
74 Bell, 2000 s.17 
75 Merriam, 2004 s. 57 
76 Ibid s. 84 
77 Bell, 2000 s. 16 
78 Ibid s. 17 
79 Merriam, 2004 s. 84 
80 Kvale, 1997 s. 39 
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ordningsföljden81. Fördelen med att använda låg standardisering får stöd av Bryman som 
menar att ordningsföljden av frågorna inte har någon betydelse82. Vidare kan intervjuer 
även ha olika struktur, som handlar om svaren ges enligt givna svarsalternativ eller är helt 
öppna83. I en halvstrukturerad intervju har intervjuaren i större utsträckning enbart en 
översikt över de ämnen som denne vill ta upp samt förslag till frågor. De frågor och 
ämnen som satts upp, används som riktlinjer och som en hjälp vid själva intervjun. Det 
finns dock nackdelar med att ha en ostrukturerad intervjumanual. Ryen menar att om 
viktiga frågor inte tas upp i formuläret finns det risk att dessa inte tas upp alls84. Det som 
däremot talar för att inte helt strukturera och formalisera frågorna är att forskaren blir 
blind och syftet med intervjun som är att fånga intervjupersonens perspektiv motverkas85. 
  
3.3 Studiens trovärdighet och pålitlighet  
Trovärdighet handlar om att om man som forskare observerar, identifierar eller mäter det 
man säger sig göra. Vidare handlar det om att göra en riktig tolkning av det 
observerade86. Trovärdighet handlar också om att säkra kvaliteten och sanningsvärdet på 
kvalitativ data87, därför anser vi att kvalitativa intervjuer är ett bra sätt att öka 
trovärdigheten i materialet. Vi menar att forskaren under en intervju har möjlighet att 
ställa följdfrågor inom ämnet för studien för att säkerställa att man som forskare förstått 
respondentens ståndpunkt och uppfattning i ämnet. 
 
Studiens pålitlighet och konsistens, handlar om förtroendet för studiens resultat. För att 
kunna säkra pålitligheten i en kvalitativ studie, menar Ryen att alla intervjuer ska spelas 
in på band och man ska som forskare tydligt redogöra hur man gått tillväga vid 
insamlingen av det empiriska materialet88. Kvale menar att det är viktigt att man som 
forskare funderar över hur man i studien kan säkerställa vetenskaplig kvalitet samt hur 
man ska arbeta för att inte mista sitt kritiska tänkande89.  
 
En kritik som riktats mot kvalitativa studier är att resultaten kanske endast får stöd av 
speciellt utvalda exempel ur datamaterialet. Den stora frågan är då om resultaten är 
tillförlitliga90. Speciellt när man utför en fallstudie anser vi att man som forskare bör 
fundera över om de valda fallen är representativa, om de är generella eller specifika. 
Huruvida fallen ger en bra bild av verkligheten.    
 
3.4 Etiska frågor 
Ryen påpekar att den kvalitativa forskningen innebär att forskaren måste ta ställning till 
flera etiska frågor, som framför allt handlar om förhållandet mellan forskare och de 

                                                 
81 Trost, 1997/2005 s. 19 ff 
82 Bryman, 2004 s. 301 
83 Trost, 1997/2005 s. 19 ff 
84 Ryen, 2004 s. 44 ff 
85 Ibid s. 46 ff 
86 Wibeck, 2000 s. 120  
87 Ryen, 2004 s. 143 ff 
88 Ibid s. 138 ff 
89 Kvale, 1997 s. 104 ff 
90 Ryen, 2004 s. 148 ff 
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personer som deltar i studien och presentationen av studiens data91. Kvale menar att det 
är samspelet mellan människor, som avspeglas i en studies resultat92. Därför är det etiska 
övervägandet en viktig del i hela forskningsprocessen. Det innebär att intervjuaren 
kontaktar respondenten före själva intervjun för att tydliggöra studiens syfte och upplägg. 
Dessutom är det viktigt att i den tidiga kontakten behandla konfidentialitet under studien, 
vilket innebär att data som kan identifiera undersökningspersonerna inte redovisas93.  
 
3.5 Urval och tillvägagångssätt 
De två organisationerna som är utgångspunkt för studien har valts efter tidigare kontakter 
under en praktik period hösten 2004. Vi valde att använda Scania eftersom vi visste att de 
hade arbetat med Risk Management i över fem år och helikopterflottiljen Malmen för att 
de ville ha hjälp med att komma igång med sitt arbete.  
 
Det var ett medvetet val att studera två skilda organisationer. Vi gjorde ett urval av två till 
fyra personer inom respektive organisation, som vi visste besatt kunskap om ämnet som 
vi var intresserade av att studera. Respondenterna var alla knutna till Risk Management 
arbetet och/eller miljöarbetet, vilket gjorde att de hade en förförståelse som handlade om 
att de kunde dela med sig av sina erfarenheter. I god tid tog vi kontakt med 
respondenterna via e-mail. Samtliga respondenter, förutom en, hade vi tidigare träffat. 
Respondenterna var införstådda i vad vi ville göra och när datumen för intervjuerna 
närmade sig, skickade vi även intervjuguide94, innehållande ämnesområden och förslag 
på frågor tillsammans med ett följebrev till de inblandade för att få informerat samtycke. 
I följebrevet informerade vi vidare om uppsatsens syfte, sekretess, ljudupptagning, 
anonymitet enligt riktlinjer funna i litteratur av Trost och Kvale95.  
 
Våra intervjuer var tänkta att fungera mer som ett diskuterande samtal mellan 
respondenterna och oss själva, därför valde vi halvstrukturerade intervjuer med låg 
standardisering. Målet med intervjuerna var att förstå hur respondenten såg på det 
uppsatta ämnet, hur de tänkte och vilka erfarenheter de hade kring Risk Management och 
miljö, detta överensstämmer med vad Trost säger om intervjuns mål96. Under 
intervjuerna använde vi oss en på förhand författade intervjuguide som innehöll fem olika 
teman med förslag på underfrågor, men den var inte avgörande för frågornas formulering 
eller ordningsföljd, utan fungerade mer som ett stöd för oss intervjuare. Alla frågorna i 
intervjumanualen togs heller inte upp, vilket berodde på att många av frågorna redan hade 
besvarats av respondenterna. 
 
Intervjuerna genomfördes på respektive organisation, i fikarum och sammanträdesrum. 
På Malmen utfördes en gruppintervju med respondenterna A, B, C och en enskild 
intervju med respondent D. Gruppintervjun varade i två timmar och den enskilda i 30 
minuter. På Scania utfördes endast en två och en halv timma lång gruppintervju med 

                                                 
91 Ryen, 2004 s. 174 
92 Kvale, 1997 s. 104 ff 
93 Trost 1997 s. 38 ff och Kvale, 1997 s. 107 ff 
94 För intervjuguide och följebrev se Bilaga 1. 
95 Trost 1997 s. 38 ff och Kvale, 1997 s. 107 ff 
96 Trost, 1997 s. 24 
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respondent E och F. Vi genomförde alla intervjuer tillsammans och var båda aktiva, och 
hjälptes åt att fånga upp väsentliga delar. Under intervjuerna utfördes ljudupptagning med 
dels en mp3-spelare samt med en traditionell bandspelare. Vi valde två 
ljudupptagningsmedia för att minimera risken för att intervjumaterialet skulle försvinna 
om haveri av den tekniskt utrustningen skulle uppstå.  
 
Då vi valde respondenter som är arbetskamrater, finns det en risk enligt Wibeck att 
respondenterna tar på sig sina arbetsroller, och att alla inte kommer till tals97. Dessutom 
finns det en fara att vedertagen information inte nämns då den inom gruppen tas som 
självklar. Genom att vi var medvetna om detta kunde vi undvika dessa fällor, och under 
intervjuerna kom alla respondenterna till tals och kunde uttrycka sina åsikter. 
 
Eftersom vi i studien har valt att studera två specifika organisationer kan inte de åsikter 
som respondenterna ger uttryck för anses som generella för liknande organisationer. 
Däremot anser vi att när det gäller grundläggande arbetssätt för Risk Management så 
finns det större möjligheter att generalisera, då arbetsprocessen i sig baseras på en teori 
som är lätt att omsätta i praktiken. I kapitel 5 återkommer vi till möjligheten att överföra 
Risk Management arbetssätt från en organisation till en annan, som vi ser som en generell 
slutsats. 
  
3.6 Bearbetning och analys 
Intervjumaterialet transkriberades ordagrant. Vi valde att kategorisera och analysera 
intervjuerna utifrån studiens frågeställningar. Resultaten av studien presenteras 
tillsammans med citat för att öka studiens trovärdighet och pålitlighet. I analysen har vi 
valt att inte benämna respondenterna med vare sig namn eller befattning. De presenteras 
istället som respondent A, B, C, D, E och F med tillhörande arbetsområde, eftersom vi 
utlovat respondenterna anonymitet.  
 
Respondenterna representerar följande arbetsområden 

A- Miljö på Malmen 
B- Miljö på Malmen 
C- Säkerhet på Malmen 
D- Brand på Malmen 
E- Miljö på Scania 
F- Risk Management på Scania 

 
 
 
 

                                                 
97 Wibeck, 2000 s. 53 
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4. Presentation av studiens resultat 
I följande kapitel presenteras studiens resultat efter följande rubriker  
 

 Organisationernas definition av riskbegreppet  
 Organisationernas syn på det egna miljöarbetet 
 Attityders påverkan på Risk Managementarbetet 
 Organisationernas mål med Risk Managementarbetet 
 Risk Managementarbete - krav, funktion och integration  
 Risk Management och kopplingen till miljö  

 
I resultat och diskussion benämns helikopterflottiljen Malmen som enbart Malmen 
och Scania AB som enbart Scania. 
 
4.1 Organisationernas definition av riskbegreppet  
Varken Malmen eller Scania har en på företagsnivå fastställd definition av vad en risk 
egentligen är, vad riskbegreppet innebär och inte heller hur man inom organisationen ska 
se på risker. Det som skiljer organisationerna åt är att Scania ser risk som en chansning 
och ”risk är en möjlighet, det är det!”98. Risker på Malmen förknippas med något som 
går fel och som en oförutsedd negativ händelse. På Scania menar respondenterna att 
risker finns med hela tiden i den dagliga verksamheten och de måste hanteras för att inte 
verksamheten ska avstanna.  På Malmen menar en av respondenterna att ”vi ser risker på 
olika sätt, beroende på arbetsområden”99 och därför hanteras riskerna även på olika sätt 
inom organisationen. En tanke med Risk Managementarbetet på Malmen är att en 
gemensam definition av risk ska skapas som gäller hela flottiljen.  
 
4.2 Organisationernas syn på det egna miljöarbetet 
 
SCANIA 
Respondenterna på Scania anser att företaget har en bra miljöprofil då man har förtroende 
hos myndigheter och andra intressenter. Men undersökningar som utförts bland de 
anställda på Scania har visat att ”[…] man inte riktigt är med i det här arbetet”100. 
Respondenterna tror att hindret till att alla inte anser sig vara med i miljöarbete beror på 
att de saknar kunskap om vad man som enskild kan göra.  
 
Arbetssättet för miljöarbetet på den övergripande företagsnivån, handlar om att ta fram en 
metod utifrån vilken miljöriskerna kan bedömas ute i organisationen. Idag utgörs 
metoden av en riskbedömningsmodell. Trots att det finns en modell som ska fungera som 
ett verktyg ute i verksamheten, så upplever respondenterna att arbetet med 
miljöriskanalysering ute i verksamheten är svårt.  Vidare påpekar respondenterna att det 
handlar om att den enskilda verksamheten ska agera och ta sitt ansvar. 
 

Det gäller att lägga det här på rätt nivå å att få ett engagemang i verksamheten att 
de är med på det här, för här kan vi anlita en konsult som gör en utmärkt 
riskutvärdering av hela verksamheten men det blir en pärm som står i hyllan [...] 

                                                 
98 Respondent F, Risk Management 
99 Respondent C, brand 
100 Respondent E, miljö 
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det gäller ju att ha med sig den här riskmedvetenheten i det dagliga arbetet, att 
lägga det här på rätt nivå, easy and simple, som är ett ledord 101 

 
Under våren 2005 har Scanias miljöpolicy uppdaterats, respondenterna menar att den nya 
policyn ger bättre förutsättningar för varje del av organisationen att tolka och klargöra 
sina åtaganden i miljöarbetet. Varje verksamhetsområde sätter upp och ansvarar för sina 
miljömål och alla arbetar med ständig miljöförbättring utifrån egna förutsättningar.  
 

enligt vår miljöpolicy så heter det att vi ska vara miljöprogressiva i vårat 
arbete. Och det är en utmaning i sig102 
 

Slutligen anser respondenterna att intresset att arbetet med miljö ligger i hela Scanias 
verksamhets intresse, då varken verksamheten i stort eller chefen vill bli uthängd i media, 
på grund av att miljöregler inte följts. 
 
MALMEN 
Miljöfrågan har drivits hårt inom Försvarsmakten de senaste tio åren. En respondent 
berättar att den definition av miljö som gäller idag lyder som följer 
 

Omgivningar där organisationen verkar, vilket omfattar luft, vatten, mark, 
naturresurser, flora och fauna, människan samt samspelet mellan dessa (läser 
innantill)103 

 
Respondenterna anser att miljöarbetet har stort stöd på de högre ledningsnivåerna inom 
organisationen, medan det finns en uppfattning om att man längre ner i organisationen 
uppfattar att miljöarbetet hämmar verksamheten. Miljö kan ses som ett hinder på vissa 
platser inom Försvarsmakten menar respondenterna. 
 

 Jag tycker nog, om vi tittar på chefsnivån, alltså från ÖB (överste befälhavare) 
och nedåt så är den solklar, det är positivt. ÖB har ju drivit miljöfrågorna ganska 
hårt under de här tio årena [...] miljö måste läggas in i planeringen inför övningar 
och verksamhet [...] på mellanchefsnivå kan det ju tyckas kanske att miljöfrågorna 
hämmar verksamheten, men då har man inte förstått grunden i miljöbalken och 
kanske inte fått tillräcklig utbildning [...] så att det går inte att säga att det är ett 
hinder104 

 
Respondenterna är överens om att medvetenheten om miljörisker har ökat inom 
Försvarsmakten likväl som de anser att den ökat i samhället i stort, de senaste tio åren. 
Man tror att det främst har att göra med en strängare lagstiftning, men även en förbättrad 
kommunikation mellan olika arbetsområden har bidragit till en ökad medvetenhet. 
Respondent A menar att ”tänket måste komma tidigt, det släpar efter ibland105”. Den 

                                                 
101 Respondent E, miljö 
102 Respondent A, miljö 
103 Försvarsmakten, 2003 (internt material) 
104 Respondent A, miljö 
105 Ibid. 
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förändring som idag ses gällande exempelvis hur miljöaspekten tas med vid en övning 
uttrycks till exempel på följande sätt:  
 

Nästan alla funktioner är med i en order. Förr var en order endast vänster och 
höger om stenen men idag är det betydligt mer omfattande. Miljö fanns inte med i 
en order för tjugo år sedan.106 

 
Respondent A menar att detta är en del i verksamhetssäkerhetstänkandet. Eftersom 
Försvarsmakten är en komplex och stor organisation så är det viktigt att miljötänkandet 
finns med i verksamhetens alla led, från beställning av utrustning till utförande av 
övning.  
 

[...] får man in det här med daglig kontakt mellan olika delar i organisationen så 
tror jag att man får ökad förståelse å kan nå ut med sitt budskap när det gäller 
miljön107 

 
Avslutningsvis påpekar respondent A att verksamheten har en miljöprofilering som är 
under ständig förbättring. Det problem som respondenterna uttryckte är att verksamheten 
har svårt att leva upp till olika miljökrav och miljöregler.  Respondent A menar trots detta 
att organisationen har goda relationer till berörda myndigheter. 
 

Vi har ju märkt det att våra relationer till länsstyrelsen, kommunen, 
tillsynsmyndighet, generalläkaren å till andra intressenter [...] de har en god 
uppfattning om hur vi jobbar inom de här frågorna108 

 
Det är tydligt att organisationen är mån om att upprätthålla goda relationer till 
ovanstående myndigheter för att underlätta sitt miljöarbete. 

 
4.3 Attityders påverkan på Risk Managementarbetet  
 
SCANIA 
Respondenterna menar att Scania i sig är ett unikt företag gällande organisationsstruktur 
och kultur, vilket de anser skilja dem från andra toppstyrda organisationer. Scania har en 
plattare organisationsstruktur och arbetet i företaget sker både horisontellt och vertikalt. 

 
[…] vi lägger mycket av ansvaret ute i linjen, det är viktigt för oss, att man 
har en kunskap och ett engagemang ute i linjen och att det inte sitter centralt å 
styr det här arbetet, så att vi skiljer oss mycket från andra företag, det är 
nästan unikt för Scania just det här med ansvaret ute i linjen109 
 

Företagsledningen har satt upp regelverk och policys, men i dessa poängteras vikten av 
utrymmet för flexibilitet, att varje verksamhet eller enhet kan anpassa styrdokumenten till 
sitt specifika arbetsområde. Respondenterna anser att det finns styrdokument, vissa 

                                                 
106 Respondent C, säkerhet 
107 Respondent D, brand 
108 Respondent A, miljö 
109 Respondent E, miljö 
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indirekta och andra direkta, och att projekt ska utföras enligt ett visst uppdrag med det är 
upp till respektive enhet att finna sin egen lösning på hur man ska göra, det finns inga 
modeller för hur det ska göras. 
 

det har vi mycket diskussioner kring, hur man ska skriva, hur folk ska göra 
och såna saker, det finns en farlighet i det för varje situation eller varje 
verksamhet den är unik och varje fråga kräver sin analys, det finns inte klara 
svar som man kan lista upp110  

 
Det poängteras att om de anställda inte förstår varför det finns en regel eller vissa krav, 
då fungerar inte arbetet. Under intervjun reflekterar respondenterna över att det lätt blir 
”overdoing” i företaget, vilket innebär att man gör saker krångligare än vad de är och ofta 
på ett alldeles för akademiskt språk som gör att det inte förstås av den enskilda 
medarbetaren.  
 

[…] finns nånting som heter overdoing, mitt nyckelord när jag jobbar är easy and 
simple, gör inte krångligare än vad det är.  Och det är där jag tror att vi har vår 
stora potential att förenkla [...] då det verkligen krävs kunskap för att kunna 
förenkla svåra frågeställningar [...] genom att förenkla kan man få med det här 
ökade engagemanget111 

 
På miljösidan menar respondent E att det förts en diskussion att om det från central ort 
ska formuleras regler och riktlinjer för miljöarbetet på alla nivåer i hela verksamheten, 
men det är något som respondenten ställer sig tveksam till 
 

Istället för att någon sitter uppifrån och talar om hur någon ska göra, så får 
var och en ställa sin fråga, hur ska jag göra? [...] hur gör andra, byter 
erfarenheter. Förfinar sina metoder å till slut kommer man fram till vad som 
passar den egna verksamheten och hyggligt överensstämmer med hur andra 
verksamheters metoder ser ut112 

 
På Scania har ett system utvecklats med koordinatorer för brandskydd, miljö, IT, 
säkerhet och arbetsmiljö som finns på de olika produktionsenheterna. Det har gjort att 
exempelvis miljökunnandet i organisationen har ökat lite grann. Samtidigt påpekar 
respondenterna att det har skett en attitydförändring både gällande risk- och 
miljöarbetet de senaste fem åren, intresset och kunskapen om dessa frågor har ökat i 
organisationen, och de anställda försöker hantera sin verksamhet på bästa sätt utifrån 
detta.  
 
MALMEN 
Inom organisationen finns ett motsatsförhållande då olika befattningar arbetar mot olika 
mål, och det måste enligt respondenterna accepteras. En stor del i Risk 
Managementarbetet är enligt respondent C, att förändra attityderna inom verksamheten. 

                                                 
110 Respondent E, miljö 
111 Ibid. 
112 Ibid. 
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Det är viktigt att inse att ansvaret inte bara finns i stabsgruppen, utan att enskilda 
individer förstår att ansvaret även ligger hos dem. Målet är  
 

att varje dag när kollegorna går till jobbet så är det inte `det är inte mitt problem´ 
utan `det är mitt problem´ varje gång jag öppnar dörren och kliver in113  

 
Respondenterna menar att det gäller att de anställda får en förståelse för verksamhetens 
delar och helhet, och hur dessa delar påverkar varandra. Respondent D menar att det 
handlar om att tydliggöra och förenkla, och påpekar hur viktigt det är att man får ut 
ansvar ut i organisationen. Dessutom klargör en respondent att alla i organisationen inte 
behöver ha kunskap om hela Risk Managementarbetet, men poängterar att den enskilde 
behöver förstå vikten av sin del. 
 

[…] sen att man har kompetens i flera led ända uppifrån och ner, och sen olika 
nivåer på kunskap, ett brandskyddsombud exempelvis kanske inte behöver förstå 
hela Risk Management kedjan utan det räcker med sin lilla egenkontroll, då slipper 
man det med arbetsbelastning för dem som är längst ut på linan då är det nog 
lättare att få in det här…114 

 
Till viss del tror respondenterna att Risk Managementarbetet kan leda fram till ett 
gemensamt mål med bättre samordning och en bättre fungerande arbetsprocess, men 
samtidigt menar respondent B och C att det är en utopi att Risk Management ska få alla 
att gå åt ett håll. Detta beror på att Malmen är mer än själva flygplatsen, Malmen omfattar 
områden som har olika verksamhet som strävar åt olika håll. Exempelvis finns en konflikt 
mellan den delen som testflyger JAS 39 gripen och miljösidans hänsynsregler. 
Respondent D tror att det kommer bli problem ute i organisationen, då Risk 
Managementarbetet kan innebära ännu fler bestämmelser och arbetsuppgifter utöver 
ordinarie, men tillägger att  
 

Lägger man upp det strategiskt och får in det i den dagliga verksamheten, det här 
med riskmedvetenhet, så tror jag att det kan fungera115 

 
Den ökade medvetenheten, som respondenterna ser, gällande både risk och miljö beror på 
styrdokument och förbättrad kommunikation. Respondent D säger att poängen med 
kommunikation inom verksamheten är ”[…] att högerhanden vet vad vänsterhanden gör116”. 
Riskbedömningar görs i dagsläget i samband med större övningar. Samtliga ansvariga för 
ett visst område gör en riskbedömning på just det området som sedan förs in i 
bestämmelserna gällande just den övningen. Detta är ett led i organisationens 
verksamhetssäkerhet och man arbetar hårt för att förebygga risker.  
 

                                                 
113 Respondent C, säkerhet 
114 Ibid. 
115 Respondent D, brand 
116 Ibid. 
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[…] och  det är Försvarsmakten som helhet stenhård på.  Man accepterar inga 
olyckor, onödiga olyckor, som alla olyckor är, så att varje övning har en 
riskinventering117 

 
Respondent D menar att det i dagsläget inte finns någon samordning gällande 
kommunikation av risker, men att det på möten inom olika enheter kommer upp frågor 
om just risker. På vissa platser, inom organisationen, finns krav på att rapportera in 
brister i och risker i verksamheten, medan det på andra ställen saknas styrning och 
uppföljning. Detta ses enligt respondenterna som en brist i helheten, då uppföljning och 
utbildning är a och o i arbetet med förebyggandet av risk. Idag ska samtliga avvikelser 
som upptäcks inom verksamheten rapporteras genom så kallad avvikelserapportering, 
som är ett led i förebyggandet av åtgärder och arbetet mot en städning förbättring. 
Tanken är att avvikelser ska analyseras och tas med i ArbO (Arbetsorder), vilket är 
organisationens verksamhetsledningssystem, vilket respondent A menar kräver utbildning 
inom området 
 

Där har vi lite brister i systemet idag, beroende på att alla inte kan ArbO fullt ut, 
så här finns ett utbildningsbehov [...] fungerar det inte tillfredsställande så beror 
det på att vederbörande inte var utbildad på hur risksystemet fungerar118 

 
Respondent B påpekar att det inte går att slå sig till ro efter rapportering och menar att 
arbetet fortsätter också efteråt. En styrning av riskarbetet skulle, enligt respondenterna, på 
sikt medföra attitydförändringar inom verksamheten.  
 

[…] regler och förändringar leder fram. Många tycker att det är tvingande, och att 
det var bättre förr.  Men det tvingar fram en förändring, man börjar tänka, även 
om det inte accepteras från första stund, men så småningom så växer man in i 
det119 

 
Respondent C tillägger att det behövs krav för att arbetet ska fungera, och fortsätter 
 

[…] finns det krav, då finns det förutsättningar för att folk följer detta [...] och då 
blir det betydligt enklare [...] man tänker först, och handlar sen.120 

 
Redan idag menar respondenterna att förändringar fört med sig ett större riskmedvetande 
inom organisationen, och menar att styrning måste komma ovanifrån för att det ska 
fungera i organisationen.  
 
4.4 Organisationernas mål med Risk Managementarbetet 
 
SCANIA 
Corporate Risk Management startade 1999, och föregicks av en stor utredning där 
gruppens behov, innehåll och mål identifierades. Utredningen genomfördes till stor del av 

                                                 
117 Respondent A, miljö 
118 Ibid 
119 Respondent B, miljö 
120 Respondent C, säkerhet 



  25 

 
 
 
 

en jurist som sedan kom att bli gruppens chef. Tidigare var arbetet splittrat på mindre 
grupper och arbetsgrupper under en säkerhetschef.  

 
Situationen var att det tidigare var olika öar som höll på med olika saker och 
huvudfrågan var då att det inte skulle få förekomma några avbrott, det ska funka, 
annars kostar det pengar. Det var grunden, men det fanns ju massa frågor runt 
omkring det här. Och det man har gjort är att man har integrerat det här och satt 
ihop det i en grupp. Man har en helhetssyn på frågorna121 
 

Beslutet att starta gruppen på koncernnivå kom från Scanias VD, ”...ordern kom från vår 
VD, nu ska det här göras. Men idén den kom från flera håll122”. I den Risk Managementgrupp 
som först skapades fanns en tidigare industribrandchef, en säkerhetschef, en jurist och en 
sekreterare. Då fanns en lokal grupp i Södertälje som arbetade med säkerhet, som också 
kom att integreras i Corporate Risk Managementgruppen. Förutom att arbeta med 
säkerhet, är gruppens främsta uppgift att undvika avbrott i verksamheten, som annars kan 
leda till att produktionen avstannar.  
 

Avbrott var stora grejen. Och är stora grejen. Marginalerna är små [...] 
avbrottsriskerna ökar ju och då har man insett uppifrån, att man har inga 
marginaler och då är behovet av riskanalysering ökat [...] behovet av vår 
(Corporate Risk Management) kompetens har ökat123 

 
Risk Managementgruppen är placerad tre nivåer under Scanias högsta VD, och 
respondenterna anser att det är viktigt att ha stöd från företagsledningen. Respondenterna 
menar att det hade varit svårare att förankra Risk Managementarbetet om det hade varit 
placerat längre ner eller som en fristående enhet i organisationen.   
 
MALMEN 
Arbetet med Risk Management på helikopterflottiljen Malmen startade hösten 2004 när 
brandskyddsledaren var på kurs om Fire Risk Management. Här väcktes tanken om att 
Risk Management var en funktion och arbetssätt som kunde användas på Malmen. Idén 
presenterades för flottiljchefen som gav i uppdrag att en arbetsgrupp kring Risk 
Management skulle startas. I arbetsgruppen ingick personer från flygplatsenheten 
tillsammans med oss som då var praktikanter på flottiljens miljökontor. Arbetsgruppen 
samlande in kunskap via studiebesök på andra organisationer med ett fungerade Risk 
Managementarbete, samt arbetade fram mål och syfte med Risk Managementfunktionen. 
Respondent D uttrycker sig enligt följande gällande målet med en Risk management 
funktion på Malmen 
 

[…] man har då en risk manager på flottiljen å man kan då jobba med de ombuden 
som finns i organisationen, vi har säkerhetsombud, miljöombud, brandombud å 
allt, så att man får en gemensam bas att stå på som man kan trycka ut i 

                                                 
121 Respondent E, miljö 
122 Respondent F, Risk Management 
123 Ibid 
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organisationen… det viktigaste är ju egentligen att få personalen riskmedveten… 
annars funkar det ju inte.124  
 

Det som har hänt sedan december 2004 är att befattningen Risk Management har skapats 
på stabsnivå i Organisation 2008. I och med det så har arbetsgruppen upplösts och man 
väntar nu på att Risk Managementbefattningen ska tillsättas.  
 
4.5 Risk Managementarbete - krav, funktion och integration 
 
SCANIA 
När arbetet med risker på en övergripande företagsnivå påbörjades, krävde dåvarande 
ISO system att verksamheten skulle visa hur den arbetade med riskhantering, och utifrån 
detta krav skapades en modell som byggde på tidigare nöd och beredskapsplaner. Scanias 
nuvarande riskhanteringsmodell går ut på att identifiera, värdera och bedöma risker. 
 

[…] vi hanterar alla risker, förutom finansiella eller strategiska risker, men allt 
från kriminalitet å stölder å IT-intrång, avbrott i produktion, bränder, you name it 
- i princip allt125. 
 

Om målet och styrkan med Scanias Risk Managementarbete säger respondent F 
 

Det systemet vi har och så vi arbetar det är att vi får folk riskmedvetna. Att vi 
trycker ut det i organisation, vi sitter inte på någon Corporate nivå och tar 
andras beslut.  Det är de själva som avgör, det gör också att tar du beslut så är 
det ditt samvete [...] låt den som har ansvar ta ansvar, så att man inte skjuter 
bort den till någon annan. Det är nyckeln126 

 
Varje vecka har Corporate Risk Managementgruppen avdelningsmöte där det delges vad 
respektive medlem arbetar med för tillfället, vilka projekt de är inbladade i, tillsammans 
med erfarenheter från nätverksträffar eller konferenser. Varje medlem sitter utanför Risk 
Management gruppen och Scanias organisation med i flera olika nätverk, bestående av 
representanter från andra större företag, Syftet med nätverken är att medlemmarna ska 
utbyta erfarenheter kring olika frågor.  
 
Corporate Risk Management handlar om att ge verksamheten support, vilket förklaras av 
respondent F på följande vis 
 

[…] syftet är ju då att vi är en kompetensbank, en rådgivande funktion till 
verksamheten, ge dom stöd och även skapa policys och riktlinjer, regelverk då 
som förankras utifrån och skrivs under, interna regelverk, och självklart åka 
ut och göra besiktningar, en kontrollfunktion har vi också127 
 

                                                 
124 Respondent D, brand 
125 Respondent F, Risk Management  
126 Ibid. 
127 Ibid. 
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Gällande kontrollfunktionen förklarar respondent F att Risk Managementgruppen ska 
kunna informera företagsledningen om vad som händer eller vad som håller på att hända 
ute i verksamheten.  
 
Under intervjun påpekar respondenterna vid upprepade tillfällen att det är mycket 
stuprörsarbete inom organisationen, att säkerhet, hälsa och miljö arbetar i varsitt stuprör, 
och att respektive enhet sköter sitt.  
 

Man brukar använda det här miljö, hälsa, säkerhet, de här tre huvudgrupperna, 
det här vill jag påstå, och det är ett bekymmer med Scania, som vi håller på att 
jobba med, det är det här med tre stuprör...128 

 
För tillfället görs enskilda riskbedömningar inom alla tre ovanstående områden, 
respondenterna menar att det borde kunna göras på ett mer rationellt sätt. 
 

ja du vet, först så miljömupparna håller ju på med sin riskbedömning och sen 
kommer arbetsmiljömupparna och gör sin riskbedömning och sen kommer dina 
muppar och gör sin riskbedömning och det borde kunna göras på ett mer rationellt 
sätt. Och cheferna här är lite upprörda runt ikring det här [...] de tycker att det går 
åt för mycket resurser [...] och det blir bara papper och det blir lite verklighet129  

 
Respondent F berättar att ”stuprörsproblemet” också existerade inom brandsidan för ett 
par år sedan, då lades allt ansvar på brandskyddschefen. Idag är brandansvaret utspritt i 
organisationen och fungerar mycket bättre.  
 
Vi frågade respondenterna om vilka egenskaper de ansåg att en bra risk manager borde 
ha. Svaret från respondent F var följande 
 

…lyhörd, ödmjuk, pedagog, det handlar mycket om beteende, människokännare, 
det är ju människor på beslutsfattande funktioner som du ska kunna övertyga om 
arbetssättet och ansvaret i allt han gör och det han håller på med [...] lyhörd och 
ödmjuk, säljare helt enkelt130 

 
Respondent E tillade att det är väldigt viktigt att personen kan kommunicera på de olika 
nivåerna i organisationen, så att alla förstår. 
  
MALMEN 
Risk Management är en befattning som nyligen skapats i Malmens organisationsstruktur, 
och respondenterna påpekar vikten av att arbetet sätts igång så snart som möjligt. 
Respondent C menar att” det där är inget som väntar, eller ska väntas med, det är något som 
börjar nyss131” Visionen är att skapa ett helomspännande Risk Managementarbete med 
många involverade eller som det uttrycks ”RM, när han slår i storklockan, så ska det ramla in 

                                                 
128 Respondent E, miljö 
129 Ibid. 
130 Respondent F, Risk Management 
131 Respondent C, säkerhet 
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massa människor, det är tanken132”. Respondent D menar att det viktigaste är att det bildas 
en väl sammansatt och varaktig arbetsgrupp när Risk Managementarbetet påbörjas. 
Tanken med Risk Managementfunktionen på Malmen är att en person ska tillsättas som 
risk manager, och man vill att det runt denna person ska skapas en grupp som kan stödja 
och hjälpa till i arbetet. I gruppen menar respondenterna att de verksamhetsansvariga ska 
ingå.  
 
Målet med införandet av en Risk Managementfunktion enligt respondent C är att uppfylla 
chefens vilja, vilken är att ”det inte ska hända något på ett år och det som händer ska vi kunna 
omhänderta133”. Respondent A hävdar dessutom att funktionen tillsätts för att uppfylla 
lagkraven, och tillägger att de resurser som finns på Malmen ska optimeras, de som 
arbetar ska arbeta tillsammans och ha ett gemensamt risktänkande. Det är enligt 
respondenterna viktigt att utbilda all personal om arbetet med förebyggandet av risker 
inom organisationen, för att nå bra resultat. För att uppnå målet med god 
verksamhetssäkerhet och kunna förutsäga risker, krävs en form av riskanalys, vilket höjer 
beredskapen. 
 

Begreppet risk och riskanalys är mycket viktigt och kräver utbildning så att man 
tänker och förstår i dessa banor… och att man jobbar med en saklig inställning till 
de anläggningar vi har134 

 
Då Malmen är en komplex verksamhet måste grovriskanalyser göras, detta är också ett 
myndighetskrav. För att göra en sådan analys, behövs flera personers input eftersom det 
är ett stort arbete. Genom kunskaps- och erfarenhetsutbyte menar respondent A att 
´hemmablindheten` kan undvikas och fortsätter  
 

Riskanalys ska göras, dels av egen personal, oss själva, och av oberoende part, 
viktigast är oberoende part, så att man får en allsidig, oberoende syn på det hela135  
 

Slutligen ses Risk Management av samtliga respondenter kunna ge en samordningsvinst 
och minimering av produktionsbortfall och riskkostnad. Dagens riskarbete rör sig enligt 
respondent D inom tre områden: arbetsmiljö, brand och flygverksamheten. 
 

[…] man tittar på det här med arbetsmiljön, det här med SAM, systematiskt 
arbetsmiljöarbete. Brandskyddet i och med SBA, systematiskt brandskyddsarbete, 
där har man ju riskarbete, sen har vi ju även flygsidan dom har ju i princip alltid 
hållit på med riskhantering och riskvärdering. Jag kan tänka mig att det är dom tre 
som kör136 

 
Respondent A tillägger det finns en nödlägesberedskapsgrupp som fokuserar på riskerna 
med drivmedelsutsläpp, och menar vidare att det finns en tydlig koppling till Risk 
Management 
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133 Ibid. 
134 Respondent A, miljö 
135 Ibid. 
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Det är självklart att nödlägesberedskap och Risk Management hänger ihop, 
arbetar man mycket med nödlägesberedskap så får man spin-off effekter för det 
fortsatta arbetet137 

 
Respondenterna säger att det är viktigt att Risk Managementfunktionen inte bara blir en 
stabsbefattning utan det som krävs är en bra förankring i hela organisationen. Personen 
som tillsätts ska ”[…] vara någon som kan slå både uppåt och neråt och övertyga 
arbetsledningen och alla som finns på Malmen att det här är bra, det här måste vi köra med138”. 
Ytterligare anser respondent B att den befattning som ska tillsättas är som alla andra 
befattningar och att den kräver samarbetsförmåga, erfarenhet och vidsynthet. 
Respondenterna är överens om att en god risk manager således kräver flera olika 
kvaliteter. Respondent C säger slutligen 
 

Risk Management bör vara eller ska uppfattas av organisationen som precis som 
våra fältpräster, mening när han pratar med en mening å ÖB när man pratar med 
ÖB, det finns ingen prestige nånstans å det finns inga, han lyssnar till det man 
säger139 
 

Respondenten menar att förmågan att kommunicera med samtliga inom organisationen, 
på alla nivåer är betydande för Risk Management arbetet. 
 
4.6 Risk Management och kopplingen till miljö  
 
SCANIA 
Respondent F förklarar att Risk Managementgruppen saknar miljökompetens men ser och 
behandlar miljörisker på följande vis 
 

 Miljöriskerna, vi råkar ut för dem, vid avbrottsutredningar så tar man ju upp såna 
här kritiska element som kan vara relaterade till miljö, de är de miljöriskerna man 
tar upp. Vi agerar inte utifrån det, i den här organisationen har vi ingen 
miljökompetens riktigt140 

 
I övrigt finns ett samarbete mellan miljöenheten och Risk Managementgruppen när det 
gäller projekt med tillbuds- och avvikelserapportering. Respondent E menar att projekten 
har en tendens att dra ut på tiden, detta tror respondent F har att göra med beslutsfattarna 
som inte törs ta beslut. Det finns en rädsla för att arbetet kan uppfattas som alltför 
komplicerat och på så sätt inte genomföras alls. 
  

[…] blir arbetet för komplicerat [...] andra ser sig inte själva kunna vara med och 
orkar inte sätta sig in å förstå och då försvinner det, och det tror jag är en stor 
utmaning för framtida arbete, i alla fall på miljösidan och just också det att vi 
integrerar det här och använder samma språk och samma procedurer, så att man 
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känner igen sig, för angreppssätten borde ju vara lika och tänket borde vara lika, 
om vi nu diskuterar risk för brand eller diskuterar risk för miljöolycka141 
 

Respondenterna tror att miljöarbetet skulle kunna vinna på att integreras i Risk 
Management arbetet, detta menar de också skulle medföra att verksamheten kommer bort 
från stuprörstänkandet, dessutom anses samordningsvinsterna vara stora.  
 
MALMEN 
Respondenterna anser att miljö är en självklar del i Risk Managementarbetet och de ser 
ingenting som skulle vara negativt med att inkludera miljö i Risk Management, utan det 
är en förutsättning, eftersom de anser att miljö genomsyrar hela verksamheten. 
 

Miljö är ju en naturlig del i Risk Managementarbetet, och det jag tror man kan 
vinna på är att man får en ökad medvetenhet och förståelse för miljöarbetet hos 
personalen också om man får in det i Risk Management142 
 

Respondenterna tror att Risk Managementarbetet kommer att medföra ytterligare 
miljövinster för organisationen, som till exempel att attityderna gentemot miljö blir 
positivare hos personalen, samt att förståelsen ökar om varför man arbetar med miljö och 
varför det finns ett krav på att arbeta med miljö.  
 

                                                 
141 Respondent E, miljö 
142 Respondent B, miljö 
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5. Avslutande diskussion 
I det här kapitlet diskuteras resultaten av studien med utgångspunkt i studiens syfte. 
 
Resultaten från studien visar att Scania har ett väl fungerande Risk Managementarbete 
som dock inte inkluderar miljöfrågor, vilket skiljer sig från Malmen där miljösidan ses 
som en självklar del i det Risk Managementarbete som ska startas upp. Detta gör att 
organisationernas mål med Risk Management också skiljer sig från varandra, detta kan ha 
att göra med vilka ”områden” som ingår i Risk Managementfunktionen.  På Scania har 
man valt att fokusera på avbrott och övergripande säkerhet, respondenterna klargör att 
Risk Managementgruppen saknar miljökompetens. På Malmen finns det ett starkt stöd 
hos ledningen att inkludera miljö i Risk Managementarbetet, och det finns en grundtanke 
att arbetet ska täcka in samtliga delar i verksamheten. Båda organisationerna har samma 
övergripande mål som handlar om att Risk Managementfunktionen ska hjälpa till att öka 
personalens riskmedvetenhet. 
 
Varken Scania eller Malmen har idag en vedertagen definition av vad en risk är, och detta 
ser vi som ett problem, då vi likt Gherardi menar att det är steg ett i arbetet med att 
hantera ett företags risker143. På Malmen hoppas respondenterna att det ska skapas en 
definition när en risk manager tillsätts, för att motverka att risker i verksamheten både ses 
på och hanteras på olika sätt beroende av arbetsområde. Detta kan kopplas till Sanne som 
menar att det är ett vanligt problem inom större organisationer att de enskilda områdena 
saknar förståelse för och har svårt att se helheten144.  
 
Resultaten visar att organisationerna skiljer sig i kultur och struktur, vilket avspeglas i hur 
man ser på risker. Medan respondenterna på Scania beskriver att företaget har en 
organisationskultur där ansvaret är fördelat över produktionskedjan, beskrivs Malmens 
organisation som mer toppstyrd. Respondenterna på Scania menar vidare att företagets 
organisationskultur har fungerat väldigt bra i riskhanteringsarbetet. Eisenhardt anser att 
en stark organisationskultur är grunden hos en högtillförlitlig organisation145, som vi 
anser att Scania är. Utöver den starka organisationskulturen bidrar samordning, 
flexibilitet och kommunikationen till att antalet potentiella risker minskar. Dessutom är 
det fler människor som har kunskap om vad det är som händer och sker inom 
verksamheten146. De styrdokument som reglerar riskhanteringsarbetet på Scania ger 
utrymme för en stor del flexibilitet, när verksamhetsområdet anpassar styrdokumentet till 
sitt arbete. Vilket vi tror har underlättat Scanias riskarbete. Vi tycker att det i en 
organisations övergripande styrdokument bör finnas, en av ledningen författad definition 
av vad en risk är. Dessutom bör styrdokumentet innehålla det övergripande målet med 
Risk Managementarbetet. Därefter är det viktigt att respektive verksamhet eller enhet ges 
frihet under ansvar att nå det uppsatta målet. Vidare ser vi att Malmen har ett tekniskt 
organisationssystem, eftersom verksamheten är komplex och styrs av många centralt 
författade regelverk. Ett problem som finns inom organisationen är att man inte riktigt ser 
helheten i den verksamhet man befinner sig i. Organisationen är uppbyggd av olika 

                                                 
143 Gherardi, 2000 
144 Sanne, 1999 s. 20 och Sanne, 2001 s. 21 ff 
145 Eisenhardt, 1993 s. 120 
146 Sanne, 1999 s. 23 och Sanne 2001 s. 22 
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enheter, eller praktikgemenskaper, som har sin egen uppfattning av vad en risk är 147. Vi 
har identifierat samma problem som Sanne har gjort rörande hur avvikelsehanteringen 
sköts på Malmen. Den kan kopplas till två av Sannes tre problemteorier om 
riskhantering148. Den första handlar om att olika grupper identifierar olika riskobjekt 
utifrån egen erfarenhet och arbetsområde. Den andra teorin handlar om att man saknar 
kunskap och förståelse för hur grupperna inom verksamheten kan samverka i 
riskhantering. Den tredje teorin handlar om att centralt författade regelverk och 
riskhanteringsprogram kan vara svåra att få ut i organisationen. Det sista problemet är 
inget som vi idag ser finns på Malmen, men det är en aspekt som är viktig att ta hänsyn 
till i planeringen av ett framtida riskhanteringsarbete. Vi ser att Malmen, genom att arbeta 
med Risk Management, kan utvecklas till en högtillförlitlig organisation. Dock ser vi att 
det är viktigt att i en sådan organisation fokusera på hela riskmiljön och inte bara inrikta 
sig på säkerhetstänkande.  
 
Både Scania och Malmen tar respondenterna upp flera aspekter som de tror behövs för att 
Risk Managementarbetet ska fungera, bland annat menar respondenterna på Scania att 
sedan man startade upp sitt Risk Managementarbete har attityderna om hur man tänker 
kring riskfrågor förbättrats och utvecklats. För att Risk Managementarbetet ska leda till 
ständig förbättring är det viktigt att det sker en utveckling av riskarbetet i hela 
verksamheten. På Scania ser vi att verksamheten förstått följden av att inte arbeta 
förebyggande mot risker, vilket har hjälpt organisationen att arbeta mot samma mål som 
är att minimera företagets totala riskkostnad. På Malmen handlar riskarbetet, som tidigare 
nämnts, om att skapa ett gemensamt riskbegrepp och ett gemensamt mål att arbeta mot. 
Respondenterna vill att detta ska skrivas in i verksamhetsledningssystemet, vilket är 
grunden för allt arbete på Malmen. På så vis tror man att arbetet kan påbörjas snabbare 
och får mer kraft, vilket vi håller med om då Malmen i sig är en hårt regelstyrd 
organisation. Dessutom tror vi att Malmen på så vis kommer att uppnå målet med att 
skapa bättre arbetsprocesser med samordningsvinster och ökad riskmedvetenhet hos de 
anställda. Båda organisationerna påpekar att kunskap och engagemang bland de anställda 
är det viktigaste för att riskarbetet ska fungera och det håller vi med om. Här ser vi en 
koppling till tankar om högtillförlitliga organisationer, vars grundpelare är att det finns en 
hög riskmedvetenhet hos personalen149. 
 
Vidare vill vi understryka vikten av att tidigt i arbetet tydliggöra vilken roll Risk 
Managementfunktionen har eller ska ha i organisationen. Här visar Scania på ett bra 
exempel, där gruppens arbete främst handlar om att fungera som ett stöd och ge 
verksamheten support. Ansvaret för riskarbetet ligger hos den enhet där risken finns. På 
Scania fungerar Risk Managementgruppen även som en kontrollfunktion som ser till att 
ständiga förbättringar och utveckling sker. Det som vi tycker är viktigt att ta till sig från 
Scanias arbete är att Risk Managementgruppen ses som en kompetensbank som inte får 
förväxlas med kunskapsbank för hur risker ska hanteras, det förväntar man sig att 
respektive enhet gör. Risk Managementgruppen stödjer enheterna med verktyg och 
metoder för att göra detta. 

                                                 
147 Sanne, 2001 s. 26 ff 
148 Ibid. s. 7 
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Något som vi tror kan vara till hjälp för att få ett fungerade Risk Managementarbete är att 
använda sig av redan existerande arbetssätt i. Scanias Risk Managementarbete grundar 
sig till viss del på tidigare nödlägesplaner. På Malmen finns idag ett 
nödlägesberedskapsarbete som vi tror skulle kunna utnyttjas i uppstarten av Risk 
Management. Vi ser att det i nödlägesarbetet finns stora likheter med Risk management 
arbetet eftersom det innehåller planer och utbildning för möjliga risker. Genom att bygga 
vidare på nödlägesarbetet kan övergången till Risk Management blir enklare rent 
praktiskt. Dessutom blir det på så vis lättare att motivera hur och varför arbetet ska ske. 
För att få en naturlig koppling mellan en organisations riskarbete och miljöarbete tror vi 
att man kan förutom att bygga vidare på nödlägesplaner också kan utnyttja 
miljörevisioner, som är en del i arbetet enligt ISO 14001. Båda organisationerna arbetar 
idag efter dessa krav på miljösidan. I standarden finns krav på att göra 
miljöriskbedömningar och följa upp hur arbetet fortskrider, för att nå ständiga 
förbättringar.150.  De ständiga förbättringarna sker genom att man använder sig av de fem 
grundelement som tas upp i ISO standarden gällande hur man ska lägga upp sitt 
miljöarbete. Dessa stämmer även överens med stegen i Risk Managementprocessen och 
då blir kopplingen till varför miljö ska ingå i Risk Managementarbetet tydlig151. Vi ser att 
ett sådant arbetssätt motiverar varför miljö bör inkluderas i Scanias Risk 
Managementarbete, vilket inte sker idag trots att miljösidan arbetar parallellt med 
riskbedömningar.  
 
De riskmodeller som används på Scania bygger på samma principer som 
miljöriskmodellen, vilket skapar dubbelarbete och slöseri med resurser. Problemet är att 
de används separat utan någon koppling till varandra, vilket skapar samordningsproblem i 
och med att miljörisker och exempelvis brandrisker hanteras på olika ställen och det 
gäller att den anställda vet vart denne ska vända sig med respektive risk. Vi tror att 
Scania förhållandevis lätt skulle kunna inkludera miljö i arbetet med Risk Management, 
eftersom båda bygger på samma riskhanteringsmodell som syftar till att identifiera, 
värdera och bedöma risker. På så vis skulle företaget komma ifrån stuprörsarbetet, som 
respondenterna såg som ett stort problem. Scanias modell för riskhantering 
överensstämmer med den modell som tidigare presenterats i uppsatsen och arbetssättet 
finner stöd hos Hamilton, Mattsson och Arwidson & Thapper152. Modellen går som 
tidigare beskrivits ut på att först analysera vilka risker som finns för att sedan hantera 
dem genom att implementera en åtgärd som sedan ska följas upp och återkopplas i det 
fortsatta riskarbetet. Respondenterna på Malmen vill arbeta efter ett liknande 
tillvägagångssätt. Modellen som vi presenterar i kapitel 2.2 tror vi fungerar bra som ett 
verktyg i arbetet. 
 
Båda organisationerna ser framför allt samordningsvinster med att inkludera miljö i Risk 
Managementarbetet, och respondenterna på Malmen ser även att attityderna kring miljö 
på så sätt kan bli mer positiva i organisationen. De menar att istället för att miljö ses som 
ett negativt och svårarbetat krav, kan miljö på så vis bli en mer naturlig del i det dagliga 

                                                 
150 Hamilton, 1996 s. 49 ff 
151 SIS, Access: 20050523 
152 Arwidson & Thapper, 2000 s. 25 och Mattson, 2000 s. 34 ff och Hamilton, 1996 s. 69 
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arbetet. Förändringen tror man kan komma i och med att Risk Managementarbetet 
introduceras i verksamheten. En respondent på Scania antydde att miljö skulle vinna på 
att inkluderas i Risk Management. Vi anser att det är väldigt viktigt att Risk 
Managementarbetet har ledningens stöd, och samma gäller för en organisations 
miljöarbete, vilket även respondenterna ger uttryck för. Vi tror att Risk 
Managementgruppen har större chans att påverka ledningen på Scania, om att miljö bör 
inkluderas i Risk Managementarbetet, eftersom den är placerad högre upp i 
organisationen. På så vis tror vi att miljöarbetet skulle få en bättre förankring i 
organisationen, vilket förutsätter att miljö inkluderas i de styrdokument som gäller för 
riskarbetet.  
 
Resultaten som gäller hur organisationerna ser på det egna miljöarbetet innehåller flera 
likheter. Respondenterna från båda organisationerna har ett starkt förtroende för det egna 
miljöarbetet, men vi ser att det finns ett problem i att det främst är de högre 
ledningsnivåerna som har en stark tilltro till miljöarbetet, medan miljöarbetet inte är så 
starkt förankrat på de lägre nivåerna. Respondenterna på Scania belyser att det visat sig 
att den enskilda anställa inte känner sig delaktig i miljöarbetet. Båda organisationerna har 
själva identifierat att det saknas utbildning och kunskap på miljöområdet hos de anställda. 
Vi tror att problemet grundar sig i att den utbildning som personalen har givits, har saknat 
tillräcklig förankring i den egna verksamheten. Vi tror att en lösning på problemet kan 
vara att arbeta mer efter Scanias ledord ”easy and simple”. Det handlar i grund och botten 
om att inte göra något krångligare än vad det är och använda ett språk som de anställda 
förstår. Vi ser hos båda organisationerna en ambition om att miljöarbetet ska genomsyra 
all verksamhet. Scanias miljöpolicy uttrycker att varje verksamhetsområde ska sätta upp 
och ansvara för sina egna miljömål utifrån sina egna förutsättningar. Om det är så att de 
anställda inte förstår sig på miljöarbetet kommer målet att bli svårt att nå. 
Respondenterna på Malmen anser att miljö är en del som genomsyrar all verksamhet, 
vilket vi ser som något positivt, men de poängterar att om de anställda inte förstått 
grunderna i miljöarbete så blir det i förlängningen svårt att genomföra. Om miljö får en 
klarare roll, vilket är tanken med införandet av Risk Managementarbetet, kan förståelsen 
för miljöarbetet öka och ge bättre resultat. Ytterligare något som framhölls av 
respondenterna på bägge organisationerna gällande deras eget miljöarbete, var 
förtroendet som myndigheter, länsstyrelser och intressenter har för respektive 
organisations miljöarbete. Med dessa uttalanden fick vi en känsla av att det till stor del 
handlar om att se bra ut, utåt sett och att det är relationerna till myndigheterna som väger 
tyngst, inte miljöarbetet i sig. På Scania nämnde respondenterna dessutom risken att bli 
uthängd i media som en anledning till varför cheferna tar miljöansvar. Båda 
organisationerna värnar om det egna varumärket men vi tror att så länge man uppfyller 
gällande lagkrav, behöver organisationerna inte heller vara rädda för negativ publicitet. 
Vi ser även att en stark miljöprofilering och ett ledande position på miljöområdet i 
förhållande till konkurrenter kan leda till positiv marknadsföring. 
 
För att ett riskhanteringsarbete överhuvudtaget ska fungera krävs någon som kan 
samordna arbetet, dvs. en risk manager. Denna person tror vi bör knyta till sig en grupp 
av ansvariga som finns ute i verksamheten för att få stöd och hjälp under hela riskarbetet. 
I det här arbetet ser vi att riskcirkeln kan vara användbar, då den ger en överblick av hur 
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organisationen ser ut153. Utifrån den färdiga riskcirkeln kan riskarbetet startas upp och 
utvecklas. Under uppstarten av arbetet tror vi även att det är väldigt viktigt att alla delar 
som är tänkta att inkluderas själva identifierar sina risker. Vi menar att samtliga delar i 
organisationen på så vis känner sig delaktiga i arbetet från början. I detta kan riskcirkeln 
vara ett bra stöd, då den kan ses som en hjälp för att få en överblick över organisationens 
riskmiljö. Här vill vi poängtera att riskcirkeln är främst tänkt att användas i ett tidigt 
skede och att man sedan när arbetet startar använder sig av den modell som vi 
presenterade i kapitel 2.2. Modellen för arbetssättet med Risk Management går ut på att 
arbetet börjar med att organisationens risker identifieras, för att därefter hanteras vilket 
innebär att åtgärder implementeras. Slutligen följs genomförda åtgärder upp och arbetet 
börjar om igen med en riskanalys. Det är svårt att nå målet med ständig förbättring om 
organisationen inte är medveten om vikten av uppföljning som gör att helheten är värd 
mer än sina delar. Vi tror att ett sätt att säkerställa att uppföljning sker är att riktlinjer för 
den skrivs in i de styrdokument som författas om Risk Managementarbetets mål och 
syfte. 
 
Vi vill även ta upp frågan om det finns en möjlighet att överföra grundtankarna med Risk 
Managementarbetet från en organisation till en annan. I våra specifika fall ser vi att det 
Malmen kan lära sig av Scania, är framför allt att riskarbetet inte ska göras krångligare än 
vad det är. Dessutom är det viktigt att de anställa förstår vad riskarbetet innebär och är 
medveten om sin roll. Vi tror att det är viktigt att försöka platta ut organisationen, för att 
ansvaret för riskarbetet ska komma längre ner i organisationen. Det finns dessutom saker 
som vi ser att Scania skulle kunna lära sig från Malmens tankesätt. Framför allt skulle 
organisationen göra samordningsvinster på att inkludera miljö i Risk Managementarbetet. 
Åtgärden skulle även vara ekonomiskt försvarbar för Scania och minska risken för 
dubbelarbete. Vi ser även att Malmens tanke om att verksamheten genom Risk 
Management skapar en definition av vad en risk är, skulle behöva genomföras på Scania. 
Samtidigt ser vi även en fara i att Malmen definierar risk som något enbart negativt, här 
bör man istället använda mer av Scanias sätt att se risk som en möjlighet. Poängen med 
Risk management arbetet är att komma fram till nya lösningar som i sig ger möjligheter 
till utveckling inom alla områden. Avslutningsvis, gällande överförbarhet, är det viktigt 
att reflektera över vad som är bra och dåligt med en annan organisations riskarbete, då 
varje organisation är unik. Vi tror inte att det går att överföra ett arbetssätt rakt av, utan 
det måste först utvärderas och anpassas till den egna organisationen. Dock vill vi 
framhålla vikten av att ta hjälp av andra organisationers arbetssätt under skapandet av ett 
eget, och att hålla kvar de kontakterna under arbetets gång. Kontakterna med omvärlden 
är viktiga för att bibehålla riskarbetets utveckling och målet om en ständig förbättring. Då 
Risk Management kopplat till miljö är ett tämligen outforskat område, finns det stort 
utrymme och möjligheter till framtida studier. Vi ser ett behov av att fler organisationers 
riskarbete studeras, och att forskaren samtidigt ser till hur arbetet på miljösidan bedrivs 
för att söka efter gemensamma arbetssätt och möjligheter till samordning. Det känns 
angeläget att vidare undersöka kopplingen mellan ISO 14001 och Risk Management för 
att se till vilken grad arbetssätten är förenliga.  
 
                                                 
153 Hamilton, 1988 s. 12 och Hamilton 1996 s. 15 ff 
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Bilaga 1. Intervjumanualer med följebrev. 
 

Norrköping, 2005-xx-xx 
Hej!  
 
Vi bifogar härmed frågor till intervjuerna kring Risk Managementarbetet. 
 
Syftet med uppsatsen är att åskådliggöra hur arbetet med Risk Management och speciellt 
miljödelen fungerar. Vi är intresserade av hur man tänker kring riskfrågor i 
organisationer, samt om det finns en möjlighet att överföra grundtankar och 
grundläggande arbetssätt med Risk Management till en annan organisation. Vårt fokus är 
att se om miljöarbetet får fördelar av att integreras i Risk Management arbetet. 
 
Intervjun är tänkt som ett samtal där följande frågor ligger till grund för den diskussion 
som vi hoppas starta. Samtliga frågor kommer antagligen inte att behöva besvaras, utan 
intervjuguidens syfte är att väcka tankar och funderingar kring det egna Risk 
Management arbetet. 
 
De intervjuer som utförs kommer att spelas in på band, detta för att underlätta analysen 
av materialet.  Det inspelade materialet kommer inte att föras vidare och 
ljudupptagningarna kommer att förstöras när uppsatsen blivit godkänd.  Uppgifter som 
innebär att någon kan identifiera er som personer kommer att utelämnas. Självklart 
kommer vi att skicka Er ett exemplar av uppsatsen. 
 
Vi är mycket tacksamma för att Ni har möjlighet att medverka i studien. 
 
Vi ser fram emot att ses den xx/xx 2005 klockan xx:xx. 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Anna Eriksson & Stina Wijk Risberg 
 
 
Vid frågor kontakta oss 
 
anner157@student.liu.se 
 
stiri035@student.liu.se 
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Intervjumanual, helikopterflottiljen Malmen 
1. Inledande frågor. 
1.1. Berätta kort om er bakgrund och arbetsuppgift i organisationen. 
1.2. Vad har hänt med Risk Managementarbetet sedan december 2004? 
 
2. Frågor rörande Försvarsmaktens organisation 
2.1. Hur definierar organisationen begreppet ”risk”? 
2.2. Hur har uppfattningen om risker förändrats över tid inom organisationen? 
2.3. Var i organisationen är det tänkt att Risk Managementfunktionen ska placeras? 
2.4. Vilka områden på Malmen är tänkta att ingå? Finns det någon plan för hur dessa 

områden ska integreras? 
2.5. Finns det stöd i organisationen och från ledningen för arbetet, och på vilket sätt visas 

detta? 
2.6. Vad görs nu från ledningens håll? 
2.7. Hur kommunicerar man om risker inom organisationen? 
2.8. Vilka styrdokument finns inom organisationen? 
2.9. Har nuvarande styrdokument betydelse för Risk Management arbetet? 
2.10. Finns en koppling mellan organisationsutveckling och Risk Management arbetet? 
2.11. Kan det inom organisationen vara ändamålsenligt att hålla tillbaka viss kunskap, 

eller ska alla ha all kunskap? 
 

3. Frågor kring Risk Managementarbetet 
3.1. Hur definierar Risk Management gruppen begreppet ”risk”? 
3.2. Vad har ni för tankar kring uppstarten av arbetet? 
3.3. Vilka tankar finns på andra ställen i organisationen? 

 
3.4. Vilka mål ser ni med att införa en Risk Managementfunktion? 
3.5. Vad ser ni som främsta syfte med arbetet? 
3.6. Vilka tror ni kommer vara delaktiga i arbetets initialfas men även i ett längre perspektiv? 
3.7. Hur inhämtar gruppen kunskap? Ex. kurser, konferenser etc. 
3.8. Hur tror ni att riskuppfattningen kommer att utvecklas, i ett framtida perspektiv? 

 
4. Frågor rörande miljödelen i Risk Managementarbetet 
4.1. Hur kopplas miljö ihop med risk? 
4.2. Tror ni att miljö kan vinna något på att inkluderas i Risk Managementarbetet? 
4.3. Är miljö en självskriven del i arbetet? 
4.4. Hur stor plats skulle miljöarbetet få ta? 
4.5. Vilka hinder ser ni finns idag för miljöarbetet inom organisationen, och hur tror ni att 

Risk Managementarbetet skulle kunna förändra detta? 
4.6. Hur ser organisationen på miljöarbetet? 
4.7. Hur ser miljöarbetet ut idag och vilka resurser finns? 
4.8. Vad görs för att öka medvetenheten för miljöfrågor inom Försvarsmakten? 
4.9. Är miljö en resurs eller restriktion för arbetet på Malmen i stort? 
4.10. Vad kan vara positivt och negativ med en miljöprofilering? 
4.11. Hur definierar Försvarsmakten miljö?  

 
5. Avslutande frågor 
5.1 Finns något ytterligare som du vill tillägga, förklara eller förtydliga? 
5.2 Om fler frågor skulle dyka upp, har vi då möjlighet att kontakta dig/Er? 
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Intervjumanual, Scania AB 
1. Inledande frågor 
1.1. Berätta om din bakgrund och din nuvarande yrkesroll 
 
2. Frågor rörande organisationen på Scania AB. 
2.1. Hur definierar organisationen begreppet ”risk”? 
2.2. Hur byggde ni upp ert Risk Managementarbete? 
2.3. Hur viktigt har det varit att ha ledningens stöd och vad har det medfört? 
2.4. Hur arbetar Risk Managementgruppen i relation till andra dela av företaget, både uppåt 

och neråt? 
2.5. Vilken status har Risk Managementarbetet inom företaget?  
2.6. Hur kommunicerar man om risker inom organisationen? 
2.7. Vilka möjligheter har ni att driva igenom förslag till åtgärder? 
2.8. Hur har uppfattningen om risker förändrats över tid inom organisationen? 
2.9. Vilka styrdokument använder organisationen sig av? 
2.10. Har nuvarande styrdokument betydelse för Risk Managementarbetet? 
2.11. Finns en koppling mellan organisationsutveckling och Risk Managementarbetet? 
2.12. Kan det inom organisationen vara ändamålsenligt att hålla tillbaka viss kunskap, 

eller ska alla ha all kunskap? 
 
3. Frågor om Risk Managementarbetet  
3.1. Hur definierar Risk Managementgruppen begreppet ”risk”? 
3.2. Vilket arbetssätt använder ni er av? 
3.3. Vilka styrkor respektive svagheter kan ni se med ert arbetssätt? 
3.4. Hur når Risk Managementgruppen ut med sitt arbete i organisationen? 
3.5. På vilka grunder har personerna i Risk Managementgruppen valts ut, och av vem? 
3.6. Vilken teoretisk förankring har arbetet, fanns det exempelvis någon teori som man 

byggde upp arbetet efter?  
3.7. Hur inhämtar gruppen kunskap? Ex. kurser, konferenser etc. 
3.8. Hur tror ni att riskuppfattningen kommer att utvecklas, i ett framtida perspektiv? 
3.9. Vilka egenskaper anser ni att en person som arbetar med Risk Management ska ha? 
 
4. Frågor rörande miljödelen kopplat till Risk Managementarbetet 
4.1. Hur definierar Scania miljö? 
4.2. Hur kopplas miljö ihop med risk? Vilka risker medför miljöproblem? 
4.3. Hur är miljöarbetet uppdelat? 
4.4. Vilka är miljösidans närmaste samarbetspartners både inom och utanför företaget? 
4.5. Har miljö varit en resurs eller en restriktion? 
4.6. Berätta om hur ni går tillväga i arbetet idag!  
4.7. Kan Risk Managementarbete bidra till Scania fått en tydligare miljöprofil? 
4.8. Ser ni att miljö kan vinna på att vara en del av Risk Managementarbetet? 
4.9. Har Risk Managementarbetet medfört attitydförändringar inom organisationen? Både 

gällande hur man ser på risker och på miljöfrågor? 
4.10. Hur ser ni på framtiden? 

 
5. Avslutande frågor 
5.1 Finns något ytterligare som du vill tillägga, förklara eller förtydliga? 
5.2 Om fler frågor skulle dyka upp, har vi då möjlighet att kontakta dig/Er?  

 


