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Abstract 

 

A major issue that has been a subject for quite some time is whether there will be a scarcity of 

metals in the bedrock in the future and whether or not we might end up with a problem similar 

to that of the big oil crisis in the mid-seventies. Following the oil crisis many oil companies 

started up with risk management to control future risks. This work presents how Swedish 

mining companies work with risk management to handle risks that might come up in the 

future due to metal scarceness. How Swedish mining companies look at the possible metal 

scarceness and if they use risk management in their decision-making process is studied. By 

doing interviews with Swedish owned mining companies it was found that the mining 

companies did not see the future metal scarcity as a risk, even though 2/3 of the companies 

acknowledged the scarceness to be a reality. Nor did they use risk management for that 

specific issue. However, risk management in other issues related to metal scarcity was found, 

and by using different financial risk analyses the companies could look at probabilities and 

consequences of different risks. With these findings in mind the suggestion for mining 

companies is not to put effort, money and resources into metal scarcity risk management since 

it cannot be controlled, but instead put effort, money and resources into finding substitutes for 

metals and recycling the metals already in rotation. 
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1 Introduktion 
 

 

Detta kapitel börjar med en generell bakgrund om ämnet som inleds med en introduktion till 

riskhantering och riskhantering kopplat till den stora oljekrisen på 70-talet, för att sedan titta 

på hur detta kan kopplas till vad som händer idag inom gruvindustrin och dess eventuella 

behov av riskhantering. En kortare diskussion om problemen kommer föras som sedan 

mynnar ut i undersökningsfrågor. Vidare behandlas även syftet med uppsatsen. 

 

 

1.1 Från då till nu 
 

De allra flesta företag stöter på risker någon gång under sin livstid, många redan när de startar 

företaget, andra kanske kan klara sig en längre tid innan olika risker börjar visa sig. Även om 

risk i sig är lika gammalt som världen vi bor i, är riskhantering ändå relativt nytt inom den 

ekonomiska världen (Toft & Reynolds 2005 s. 12) där man först från mitten av 1900-talet kan 

hitta företag i USA som använde sig av riskhantering som liknar dagens. Men det är nu på 

senare dagar som riskhantering har fått ett rejält uppsving från att bara ha handlat om att 

förutsäga en risk till att använda sig av avancerade modeller och olika metoder för att beräkna 

ovisshet och troliga utfall. Chong och Brown (2000) tror att detta intresse kan bero på ett antal 

faktorer som dagens samhälle påverkas alltmer av, däribland nya tekniker, globalisering och 

avreglering. Även Ansell och Wharton (1992) menar på att den allt mer föränderliga miljön 

och omvärlden tvingar företag att hela tiden planera inför och försöka förutsäga framtiden, en 

framtid som är fylld av ovisshet och risker. Riskhantering blivit den nya stora saken och 

läroinstitutionerna runt om i Sverige är inte sena att haka på trenden och man kan nuförtiden 

läsa en rad olika kurser om riskhantering över hela landet (se bland annat Lunds universitet, 

Mittuniversitetet och Stockholms universitet).  

 

Flertalet industrier använder sig av riskhantering och riskanalyser i sitt dagliga arbete, så som 

bankväsendet, försäkringsbranschen, räddningsverk, kommuner, landsting och oljeindustrin. 

Riskhantering har varit speciellt gagnelig inom oljeindustrin sen den stora oljekrisen slog till 

1973. Den stora ökningen av efterfrågan på energi i världen och att länder inte längre kunde få 

fram lika mycket olja som behovet var några orsaker till krisen (Marshak 2008 s. 517). När 

sedan länder som Kanada och Venezuela, där mycket olja importerades ifrån, inte heller 

kunde följa med i utvecklingen av efterfrågan och när dessa länders regeringar till följd av 

detta satte upp policys om nationellt sparande (Howe 1979) var krisen ett faktum. Som följd 

av krisen har riskhantering blivit ett allt vanligare verktyg inom oljeindustrin (Ansell & 

Wharton 1992). Engman och Lövsund skriver i sin mastersuppsats A sophisticated decision 

analysis approach – risk, uncertainty and decision analysis on oil & gas exploration & 

production companies (2007 s. 10) att “färska studier har observerat att det är en ökande 

uppfattning i uppströms
1
 olje- och gasindustrin att det behövs förbättra tekniker för att förstå, 

analysera och hantera risk och ovisshet inom beslutsfattande processer.”  

 

                                                           
1 Term som syftar till letandet, upphämtandet och framskaffandet av råolja och naturgas. (Engman & Lövsund 
2007) 
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Malm
2
 är i likhet med olja en icke förnyelsebar naturresurs vilket betyder att dessa resurser 

inte återbildas i berggrunden efter brytningen, detta på grund av att de geologiska processer 

som skapar naturresurserna sker så långsamt att vi bryter mer än vad som hinner bildas under 

vår livstid (Marshak 2008 s. 536). I och med att de geologiska processerna är så pass 

långsamma vid återbildningen av dessa mineraler befarar geologer runt om i världen att de 

värdefulla och användbara metallerna är på gränsen till utarmning med den allt snabbare 

brytningen (Marshak 2008, Lunds Universitet, Andréasson 2006).  

 

Siffrorna i tabellen nedan är alla relativa och resurserna
3
 kan komma att minska i snabbare 

takt då levnadsstandarden runt om i världen ökar och flera stora länder som Kina och Indien 

använder allt mer resurser. Andra siffror säger att till exempel världens resurser av zink 

kommer att ta slut redan om 22 år, koppar om 31 år och silver om 14 år (Lunds universitet). 

Metaller finns i mycket som vi använder varje dag som broar, hus, bilar, telefoner, 

kroppsprodukter med mera och man ser heller ingen minskning i användandet av metaller, 

totalt sett använder en person 1700 ton metaller under sin livstid vilket blir runt 25 ton/år 

(SGU-pdf). Från början av 1900-talet fram till 70-talet ökade metallproduktionen 12 gånger 

och från 1970 till början av 2000-talet ökade den 3 gånger till (Andréasson 2006 s. 518). 

Enligt Andréasson (2006 s. 518) skulle användningen av metaller öka med 1400 % fram till år 

2050 om det fortsätter på samma vis som nu. 

 
 
Figur 1. Livstid (i år) av för nuvarande kända malmresurser 

Metall Världens resurser USA:s resurser 

Aluminium 330 2 

Järn 120 40 

Nickel 75 mindre än 1 

Krom 75 0 

Mangan 70 0 

Koppar 65 40 

Kobolt 50 mindre än 1 

Platina 45 1 

Guld 30 20 

Zink 30 25 

Bly 20 40 
Källa: Marshak 2008 s. 537 

 

 

Men alla är inte överrens om detta; Krister Hjalte, docent i nationalekonomi vid Luleå 

Universitet menar att: 

 
När priset stiger påverkas både efterfrågan och utbudet, dvs. det som är lönsamt att utvinna till just 

det priset. I den meningen är inte mängden malmer given eller begränsad. Det är meningslöst att 

                                                           
2 Malm är en ekonomisk term för metaller som kan utvinnas från berggrundens mineraler i en sådan mängd att 
priset för själva utvinningen och framställningen inte överstiger det pris man kan få i försäljningen, detta 
inkluderar också marknadsvärdet (Marshak 2008).  
3
 Man delar in malmfyndigheterna i reserver som är de upptäckta malmfyndigheterna som man just nu 

ekonomiskt kan utvinna och tillgångar som både är reserver, upptäckta fyndigheter som inte just nu kan 
utvinnas ekonomiskt och potentiella fyndigheter som ännu inte hittats. Vad som är reserv och vad som är 
tillgång beror alltså på metallpriserna och en reserv kan ändras från att vara ekonomisk utvinningsbar till icke 
ekonomisk utvinningsbar allt beroende på marknaden (Schager 1977). 
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ange ett exakt år för när en viss metall tar slut, t.ex. om 22 år för zink eller 31 år för koppar. Det 

enda vi med säkerhet vet är att det är fel. […] Visst kan det uppstå tillfälliga kriser och 

bristsituationer men de är av övergående natur. Det är värre med förnyelsebara resurser som 

havsfisk. Torsken är en fritt tillgänglig resurs som ingen äger och därför kan den bli utfiskad. Så är 

det inte med gruvor. Det finns ett begränsat antal ägare och är fyndigheten på upphällningen kan 

ägaren minska produktionen och höja priset. Monopol är inte så dåligt som många tror – att det 

finns ett ägande innebär också att det finns ett visst skydd. Om det inte fanns någon effektiv 

äganderätt, ja då skulle jag vara riktigt bekymrad. Vi behöver inte göra så mycket mer än att se till 

att marknaden fungerar. 

 

 

1.2 Malmindustrins framtid? 
 

Man kan se att riskhantering blev stort inom oljeindustrin efter oljekrisen på 70-talet för att 

kunna skydda sig mot liknande kriser i framtiden och kanske är det redan nu tid för 

malmindustrin att börja arbeta i samma banor då vi ser samma tendenser som man såg vid 

oljekrisen, det vill säga ökad efterfrågan och minskande tillgångar (Marshak 2008). En 

framförsynthet och riskmedvetenhet kanske hade kunnat minska oljekrisen och i så fall kan 

man kanske idag minska den kris som i framtiden kan uppstå inom gruvindustrin om man 

redan nu utvecklar och implementerar en integrerad riskhanteringsprocess i de beslutsfattande 

processerna? Samtidigt ser man tydligt att inte alla håller med att det i gruvindustrin kan 

komma att bli en brist på metaller, men hur ser de svenska gruvbolagen på detta? 

 

 

1.3 Undersökningsfrågor 
 

Den övergripande problemformuleringen är hur riskhanteringen och dess process i svenska 

gruvbolag ser ut och hur denna påverkar gruvbolagens arbete inför framtiden? 

 

Detta kommer att svaras på genom att följande delfrågor ställs: 

 

 Finns det inom de svenska gruvbolagen en medvetenhet om eventuella risker och 

problem de kan tänkas stöta på i framtiden till följd av minskade tillgångar av 

malmbaser?  

 Har de svenska gruvbolagen integrerad riskhantering i beslutsfattandet och hur ser den 

hanteringen i så fall ut? 

 Hur arbetar de svenska gruvbolagens för att genomföra denna riskhantering? 

 

 

1.4 Undersökningens syfte 
 

Målet med uppsatsen är att undersöka hur svenska gruvbolag ser på en eventuell metallbrist 

och hur de arbetar med riskhantering för att sköta risker och problem som kan uppstå i 

framtiden. 
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2 Risk 

 

 

Här behandlas begrepp och teorier från tidigare forskning. Kapitlet tar i tur och ordning upp 

risk, vad som kan påverka risk, riskanalys och riskhantering. Vidare tittar jag på även på 

tidigare studier som gjorts inom ämnet. Kapitlet avslutas med en sammanfattande diskussion 

där jag kritiskt granskar de teorier som jag använt och tar ställning till dessa. 

 

 
2.1 Vad är risk 
 

Risk kan betyda olika saker för olika företag beroende på exempelvis vilken industri 

organisationen befinner sig i; finansiella risker, teknologiska risker, miljörisker och 

trendrisker är bara några av de risker företag kan tänkas stöta på. Man kan också skilja på 

fysiska risker som naturkatastrofer, skador och olyckor, och icke-fysiska risker som kan vara 

exempelvis finansiella förluster och åtal. Ett tredje sätt att dela in risker i är externa och 

interna. De externa riskerna är ofta politiska, sociala, ekologiska och ekonomiska faktorer på 

den globala eller nationella marknaden. Det kan handla om krig, protester, lagar, börskrasch 

och så vidare. De interna riskerna handlar snarare om mänskliga attityder och påverkan, 

kommunikation, motivation och den egna teknologin (Chong & Brown 2000). 
 

Vad för slags risk det än är så skapar det alltid ett mått av oklarhet när och hur risken kommer 

att ske och man kan aldrig vara helt säker på att det ens kommer att inträffa. Men skulle risken 

vara framme kan företag ha beredskap inför dessa oförutsedda händelser och kanske också 

med den kunskapen och beredskapen ta sig igenom krisen och optimera resultatet av 

densamma.  

 

Enligt Heath (1998 s. 25) är risk när det kommer till krishantering  

 
en teknisk uppskattning av troligt misslyckande eller negativt resultat som är vanligen deducerat 

från statistiska undersökningar av gammal data eller från ”objektivt” gissade uppskattningar från 

expertis om sannolikheten att en situation faktiskt händer. 

 

Heath menar på att en risk alltid är någonting negativt eller ett misslyckande men enligt 

Hillson och Murray-Webster (2005 s. 6) behöver det inte alltid vara så, en risk kan även vara 

någonting positivt beroende på hur man ser på saken, detta har att göra med en persons 

riskattityd. Olika uppfattningar om vad risk är leder ofta också till olikheter vid behandlingen 

av riskhantering eftersom man i slutändan egentligen inte vet vad som kommer att hända, men 

har individen en negativ inställning blir resultatet skiftande från det hos en individ med en 

mer positiv inställning till risk.  

 

Att det finns många tolkningar om vad risk är, är ett faktum som Ansell och Wharton (1992) 

har uppfattat. De anser att det finns alltför många olika förklaringar och att många författare 

gör risk mer invecklat än vad det verkligen är. Ansell och Wharton (1992 s. 5) vill förenkla 

förklaringen av ordet och dessutom gå tillbaka till ordets ursprung och menar att ”en risk är 

vilket oavsiktligt eller oförväntat resultat som helst av ett val eller handlingsförlopp.” De 

påpekar också att risk är någonting som bara är uppfattat och det behöver inte i själva verket 

betyda att en situation kommer att hända, och om det skulle hända behöver inte resultatet bli 

som man föreställde sig. Men de menar på att vare sig risken kommer att hända eller inte och 
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vad än resultat kan komma att bli är riskhantering ett viktigt inslag i beslutsprocessen i 

företag. (Ansell & Wharton 1992) 

 
 

2.1.1 Ovisshet 
 

Ofta när man talar om risk kommer ordet ovisshet
4
 upp, en viktig faktor som ofta kan vara 

svårt att sätta fingret på men som ändå har en nyckelroll inom riskhantering. 

 

Howe (1979 s. 160-161) menar att skillnaden mellan risk och ovisshet är att risk är en 

situation där framgången beror på en eller en rad olika händelser där man känner till 

sannolikheterna/möjligheterna, medan ovisshet är en situation där man inte känner till 

sannolikheterna/möjligheterna. Men Howe påpekar också att alla situationer innehåller både 

risk och ovisshet, då man oftast inte kan mäta hur oförutsedda händelser kommer att te sig.  

 

Hillson och Murray-Webster (2005 s. 3-6) anser dock att det finns två viktiga delar av 

ovisshet som har stor betydelse för hur man närmar sig just ovisshet; variabilitet och 

ambiguitet. Variabilitet är när en situation kan komma att leda till ett antal möjliga resultat 

medan ambiguitet handlar om situationen kommer uppstå överhuvudtaget eller om någonting 

helt annat kommer att hända. Med detta menar författarna att risk och ovisshet inte betyder 

det samma men att de ändå är besläktade med varandra på det vis att ”risk är en ovisshet som 

kan ha en positiv eller negativ effekt [och påverka] ett eller flera mål” (Hillson & Murray-

Webster 2005 s. 5 och 41) För att sätta in det i en kontext kan ett exempel på detta vara ett 

företag har som mål att de ska tillverka fler enheter än vad de gör idag medan risken i detta 

fall kan vara om leverantören har möjlighet att leverera material till företaget som täcker det 

nya behovet. Skillnaderna mellan författarna är å ena sidan Howe som anser att ovisshet är en 

situation som man inte överhuvudtaget kan veta någonting om medan Hillson och Murray-

Webster å andra sidan menar på att ovisshet kan betyda att situationen kan ha flera möjliga 

utfall precis som Howe skriver men också att situationen kanske aldrig sker överhuvudtaget, 

en förklaring som kan tyckas något mer sanningsenlig då man faktiskt inte kan säga om en 

situation i framtiden kommer att ske eller ej. 

 

Även om meningarna går isär när man dissekerar ovisshet in till minsta detalj kan man dock 

ty sig till är att de flesta författare anser att ovisshet i det stora hela betyder att det finns fler än 

en möjlighet om vad som kommer att hända i en viss situation och att man aldrig kan vet 

exakt vad som komma skall men att man dock kan ha kvalificerade gissningar om framtiden 

(se till exempel Hillson & Murray-Webster 2005, Howe 1979, Johnson & Scholes 2002, 

Ringland 2006). 

 

Andra faktorer, förutom ovisshet, som är viktiga och spelar in i risk är enligt Chong och 

Brown (2000 s. 36) vilket hotet/krisen/problemet är, hur stor chansen är att det verkligen 

kommer att hända och om det händer, vad följden då blir. För att kunna ha en uppfattning om 

vad som kan komma att ske bör man i en hanteringsprocess identifiera risken, analysera och 

bedöma risken, för att till slut komma arbetat fram en plan för hur man ska hantera risken. 

 

 

 

 

                                                           
4
 Från engelskans uncertainty. 
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2.2 Faktorer som kan påverka risk 
 
2.2.1 Attityder för och emot risk 
 

Det finns flera olika kritiska succéfaktorer (Critical Success Factors, CSF) som påverkar 

riskhantering och Hillson och Murray-Webster (2005 s. 17) menar att en av de viktigaste är 

den mänskliga faktorn. Då hanteringsprocessen sköts av individer påverkas också resultat 

utifrån dessa, och olika personer sköter saker på olika sätt. Vi har alla olika bedömningar av 

vad som fungerar bäst, tidigare erfarenheter inom olika fält, olika kompetenser och kultur och 

insikt hur någonting bör fungera (Hillson & Murray-Webster 2005). Det är enligt författarna 

viktigt att förstå att människor inte är datorer och därför kan man heller aldrig veta hur olika 

personer reagerar på olika situationer, vissa individer anser att risk är någonting som bör 

undvikas medan andra ser på risk som en utmaning, och detta påverkar också riskhantering 

(Hillson & Murray-Webster 2005). Författarna menar att den viktigaste beståndsdelen i den 

mänskliga faktorn är attityder. 

 

 
Figur 2. Spektrum av riskattityder 
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Källa: Hillson & Murray-Webster 2005 s. 45 

 

 

Som nämnts förut har olika personer olika attityder till risken. Eftersom man aldrig kan säga 

hur personer kommer att reagera och hantera olika problem kan uppgiften med 

riskhanteringsprocessen bli svår. Hillson och Murray-Webster (2005) pekar på att varje del av 

processen påverkas beroende på hur individers attityder visar sig. Varje situation kan i ett 
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företag generera en mängd olika attityder; allt från riskparanoia till riskberoende, attityderna 

resulterar i olika beteenden som till slut blir till olika konsekvenser (Hillson & Murray-

Webster 2005 s. 41). Attityderna kan ta sig uttryck som negativa personliga attityder där 

individen överskattar risken medan en positiv attityd inte alltid tar risken på fullt allvar, eller 

negativa individer som se fler risker än som verkligen finns samtidigt som positiva individer 

behandlar risker som ”business as usual” (Hillson & Murray-Webster 2005 s. 20).  

 

Chong och Brown (2000 s. 5-6) beskriver fyra liknande riskattityder inom riskhanteringen: 

 

 Riskovilliga som spelar mer på säkerhet än att göra någonting fel 

 Risksökare som ser fatalistiskt på framtiden och där allt redan är förbestämt 

 Riskmedvetna som inser ovissheten och tar till en lämplig återgärd 

 Riskignorerare som antingen medvetet eller omedvetet inte inser riskerna 

 

Alla dessa attityder får tydliga inverkan på hur processen för riskhantering sköts och hur 

resultatet kommer att bli. Vad som påverkar dessa olika attityder kan tillskrivas personlighet, 

olika roller i företaget och egna intressen (Heath 1998). Ansell och Wharton (1992) menar 

också att attityden till risk ligger i tidigare erfarenheter av riskhantering och riskarbete, 

speciellt när det kommer till ledare. Chong och Brown (2000 s. 5-6) påpekar också att medan 

de finns fyra olika riskattityder bör det för att få ett så bra resultat som möjligt inom 

riskhantering vara attitydfritt, det vill säga att när man hanterar risker ska man varken vara 

positiv eller negativt utan istället vara så objektiv som möjligt för att kunna se risken från alla 

håll, och kunna värdera den på bästa sätt utan att andra faktorer påverkar beslutsfattande.  

 

 

2.2.2 Riskkommunikation 
 

Heath (1998 s. 44) menar att riskhantering inte är någonting utan en bra riskkommunikation 

mellan de som hanterar riskerna och de som påverkas av riskerna. Även Hillson och Murray-

Webster (2005 s. 137) anser att riskkommunikation är en viktig del inom riskhantering och att 

detta påverkar också det slutgiltiga resultatet. De menar att kommunikationen ska bygga på att 

man i möten ska dela med sig av sina åsikter och tankar, använda sig av konstruktiv kritik, ha 

ett problemlösande tänkande och uppmuntra diskussioner. Problemet i riskkommunikation 

som Heath (1998 s. 44-48) ser det är att kommunicera på ett enkelt sätt så att alla berörda 

parter förstår vad risken är. Det är när man börjar använda invecklade termer och talar i 

tänkbarheter som det blir ett problem, men samtidigt påpekar Heath (1998) att en risk är 

allting annat än just enkelt; möjligheterna är många och ofta stora när det kommer till hur en 

risk utvecklar sig och vad resultatet av risken blir är ovisst och att då överförenkla 

riskkommunikationen kan i sig leda till att man förminskar problemet. Borodzicz (2005 s. 35) 

är inne på samma sak när han säger att ”riskkommunikation är en process som kräver 

noggrann betänksamhet: att etablera mål för människor med olika förhoppningar kan öka 

istället för att minska spänning.” 

 

Heath (1998 s. 45) delar in riskkommunikation i två delar; intern kommunikation inom 

företaget och extern kommunikation som berör miljön utanför företaget. Den interna 

kommunikationen ska på ett enkelt och lättförklarligt sätt identifiera risken, värdera den och 

beskriva sätt genom vilka man kan stoppa eller minska risken för av de berörda parterna inom 

företaget eller hela företaget. Den externa kommunikationen menar Heath (1998) har länge 

blivit dåligt utförd eller helt bortglömd, anledningar till detta är ofta att företagen inte vill 
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skapa en allmän panik, men författaren anser att om kommunikationen görs på rätt sätt kan 

den underlätta för både företaget och allmänheten om risken skulle bli en realitet. 

 

 

2.3 Riskanalys 
 

För att kunna fatta de bästa besluten baserade på vad man vet om risken är ett sätt att göra 

detta att sammanställa en riskanalys. Ansell och Wharton (1992 s. 75) menar att ”riskanalys 

möjliggör för beslutsfattare att undersöka, diskutera, och eventuellt förstå varför ett 

handlingsförlopp kanske är mer önskvärt än ett annat. Om använt riktigt, riskanalystekniker 

borde främja ledaromdöme snarare än att ersätta det i beslutsfattande processer.” Det finns 

många olika riskanalysmodeller men de allra flesta beskriver en liknande process där man 

identifierar krisen; uppskattar risken, exempelvis hur stor sannolikheten är att risken slår in; 

vilka kostnader eller andra följder detta får för företaget. Därefter kan man konstruera olika 

planer och verktyg för att kunna behandla risken, det finns olika metoder att gå tillväga i detta 

avsnitt, för att tillsist implementera och kanske framför allt följa upp resultatet. Antal steg och 

även stegens innehåll kan skilja sig åt i olika modeller. Hillson och Murray-Webster (2005) 

beskriver nedan stegen i en typisk riskhanteringsprocess. Heath (1998 s. 44) visar också en 

liknande men något förenklad modell i sin bok Crisis management for managers and 

executives. 

 

 
Figur 3. Riskhanteringsprocessen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Källa: Hillson & Murray-Webster 2005 s. 20 

 

 

Chong och Brown (2000 s. 210-212) målar upp en annan modell för riskhanteringsprocessen 

(se figur 4). Denna modell använder projektarbete som bas för att klara av eventuella risker. 

Författarna menar på att de viktigaste delarna i ett projektarbete är kontroll och övervakning 

vilket i sin tur visar dispositionen av arbetet där man tydligt kan se vilka mål som har satts 

upp, hur man ska ta sig dit och hur arbetet framskrider. Enligt Chong och Brown (2000 s. 
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212) passar just denna modell bäst för SME
5
 där man inte alltid kan spendera mycket pengar 

på riskhanteringprocesser. Man kan se en klar skillnad i denna modell gentemot Heaths (1998 

s. 44) och Hillson och Murray-Websters (2005 s. 20) modeller. Chong och Browns (2000 s. 

211) modell har ett mer djupgående närmande till riskhanteringsprocessen redan i modellen 

där man förklarar en del av tillvägagångssättet i en steg-för-steg mall, medan den andra 

modellen visar mer av en överblick av själva processen där varje steg egentligen är mer 

ingående än vad modellen visar. Men samtidigt är en modell bara en avbild av verkligheten 

och syftet med modellen är att kunna använda den som en grund att bygga på. 

 

 
Figur 4. Riskhantering i projektform 
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Källa: Chong & Brown 2000 s. 211 

 

 

Det som dock är samma för dessa modeller och många andra modeller med dem är de fyra 

viktiga stegen riskidentifikation, riskutvärdering, riskplanering och riskimplementering som 

är grundläggande för riskhantering (se bland annat Ansell & Wharton 1992, Borodzicz 2005, 

Chong & Brown 2000, Heaths 1998, Hillson & Murray-Websters 2005, Toft & Reynolds 

2005). Vi ska nu titta närmre på var och ett av dessa steg i riskhanteringsprocessen. 
 
 

2.3.1 Riskidentifiering 
 

Det är i riskidentifikationsstadiet som man försöker räkna ut vilka riskerna är och hur de ser 

ut. Borodzicz (2005 s. 90-92) bedömer att även om riskidentifiering är en viktig del av arbetet 

för företag kan det vara en svår uppgift att göra. Författaren menar att detta är på grund av att 
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man omöjligt kan hitta alla risker som ett företag kan utsättas för men att man ändå bör 

försöka göra just detta. För att identifiera risken kan man ta till olika metoder; brainstorming, 

titta på gammal statistik och analysering (Chong & Brown 2000 s. 37). Heath (1998 s. 30-33) 

ger även förslag till att vandra omkring. Författaren menar på att om man tittar på 

omgivningen (i detta fall organisationen och dess folk) kan man ofta hitta risker man annars 

kanske skulle missat. Man bygger också analysen på en bredare kommunikation med de 

individer som faktiskt har ett stort inflytande på organisationen. Heath (1998 s. 30-33) menar 

på att detta är en metod som används alltför sällan och att ledare och chefer ofta missar 

kritiska faktorer på grund av detta. Andra viktiga delar i riskidentifikationen anser Borodzicz 

(2005 s. 90-92) är att dels identifiera både risker som anses vara riktiga och risker som anses 

vara oklara och att även titta på risker i hela organisationen, från botten till toppen.  

 

Som har nämnts förut har olika människor olika attityder till hur de ser på risken, vilket i sin 

tur även påverkar hur man identifierar den. Vissa kan se risken som svårare än den vilket 

Hillson och Murray-Websters (2005 s. 24-25) menar på kan resultera i att individen 

identifierar risker som inte finns där, förstorar dessa och även ger dem onödig 

uppmärksamhet. I motsats till detta finns individen som förminskar riskerna och inte tar dessa 

på allvar. Problemet här ligger i att individen hela tiden missar dessa risker som i slutändan 

kan bli för stora och svåra att motarbeta på ett sådant sätt som ger ett positivt resultat och i det 

långa loppet också gör riskhanteringen till en undermålig process (Hillson & Murray-

Websters 2005 s. 24-25). 

 

 

2.3.2 Riskutvärdering 
 

När man har identifierat riskerna bör man sedan utvärdera dem, Borodzicz (2005 s. 92) 

beskriver detta som ”sannolikhet vs. inverkan”. Heath (1998 s. 33-39) menar att eftersom det 

ofta handlar om flera risker, både stora och små, bör man mäta vilka som är viktigast att ta itu 

med först, det vill säga man kvantifierar riskerna. Problemet med kvantifiering är dock, som 

han anser, att det bland annat inte går att förutsäga individers attityder och beteenden, det blir 

en simplifiering när man använder siffror och ledare/chefer använder kanske dessa siffror 

istället för att diskutera och resonera fram förslag. Heaths förslag är att ledare bör använda sig 

både av kvantifiering och av kvalitativa metoder för att utvärdera riskerna.  

 

Även Hillson och Murray-Websters (2005 s. 25-27) menar att man kan använda både 

kvalitativa och kvantitativa metoder för att värdera risken/riskerna. Författarna beskriver 

skillnaderna mellan förfaringssätten på så vis att en kvalitativ metod ”beskriver 

karaktäristiken i varje risk i tillräcklig detalj för att göra dem förstådda” medan en kvantitativ 

metod ”använder matematiska modeller för att stimulera riskernas effekter på 

projektresultatet”. Till skillnad från Heath (1998), som anser att det bästa sättet att utvärdera 

risker på är en blandning av dessa två metoder, finns det inget som talar om hur Hillson och 

Murray-Websters (2005) ställer sig till detta. Chong och Brown (2000 s. 37) å andra sidan 

beskriver endast kvantifiering som riskvärderingsverktyg där man utvärderar hur stora 

riskerna kan bli och deras eventuella resultat. 

 

 

2.3.3 Riskplanering 
 

I riskplaneringsstadiet planerar man olika planer för hur man ska kunna minska eller eliminera 

de risker som finns Hillson och Murray-Websters (2005 s. 27). Heath (1998 s. 253) beskriver 
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riskplanering som ”riktlinjer för koordinerade aktioner i en kris. Planer är inte oflexibla regler 

för aktioner eller procedurer designade i isolation. En krisplan är bara så bra som den 

planering som äger rum.” Han menar på att planer är mer till för att skapa en bild av risken 

och de val man måste ta, men att planer ofta skapar problem därför att de ofta ses som huggna 

i sten och som det ända sättet att lösa en risk på. För att lösa detta föreslår Heath (1998 s. 252-

268) att de som ska lösa risken måste också vara med i planeringen, oftast är det kanske 

ledningen eller en projektgrupp som leder planeringen men som sedan ändå inte sköter 

implementeringen. 

 

 

2.3.4 Riskimplementering 
 

När företagen har kommit så långt att de har tagit fram en plan är själva genomförandet nästa 

steg. Både Heath (1998 s. 218) och Hillson och Murray-Websters (2005 s. 27-28) anser att det 

största problemet i denna fas är att faktiskt genomföra själva planen. Heath (1998 s. 218) 

beskriver det som att beslutsfattare anser att deras uppgift är klar så fort planen är färdig och 

att det sedan är upp till dem som ska genomföra planen att ro det i hamn medan Hillson och 

Murray-Websters (2005 s. 27-28) menar på att det problemet ligger i att företagen inte skördar 

vinsterna från de tidigare stadierna där man har planerat för själva genomförandet, för det är 

först efter implementering som man ser resultatet. 
 
 

2.4 Riskhantering 
 

Chong och Brown (2000 s. 68) beskriver riskhantering med följande förklaring: ”riskanalys är 

som att rita en karta av potentiella risker och skissa på vilken förstörelse de skulle kunna göra. 

Riskhantering är att ta kartan och bestämma hur man ska undvika dessa risker.”  

 

Riskhantering bör enligt Heath (1998 s.40-43) hanteras utifrån fyra frågor: 

 

1. Vad behöver hanteras? 

2. Vad behövs för att hantera dessa risker? 

3. Vilka är de troliga resultaten från (a) en framgångsrik hantering och (b) ett 

misslyckande att hantera riskerna? 

4. Hur kan riskerna bäst hanteras? 

 

För att få fram svaren för de tre första frågorna föreslår Heath (1998 s. 42-43) samma system 

som riskidentifiering, nämnd ovan, utgår ifrån, där man kvantifierar, mäter och rangordnar 

riskerna; vilken är mest trolig att slå in; vilken är lättast att klara av och så vidare. Fjärde 

frågan har traditionellt delas in i fyra valmöjligheter för hur man bäst hanterar riskerna:  

 

 Eliminera eller reducering av risken 

 Modifiera eller flytta källan till risken 

 Motarbeta eller försäkra sig mot händelsen av risk 

 Utveckla reaktions- och återhämtningsstrategi 
 

Ingen metod är egentligen den bästa utan allt beror på vad som passar bäst in på risken och 

omständigheterna som omger risken. Ingen av metoderna är heller lättare att genomföra än de 

andra på grund av att alla metoder frambringar olika frågor som måste hanteras för att få ett så 

bra utfall som möjligt. Att eliminera risken är enligt Heath (1998) relativt rättframt men nog 
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så svårt då man måste svara på frågor som ”hur?” då en risk som förklarats tidigare hör 

samman med ovissheten om hur den kommer att se ut. Att flytta källan till risk kan leda till att 

man istället får nya risker vilket i sig inte är önskvärt. Försäkring kan vara ett bra sätt att 

assurera sig mot risker som inträffar även om man har gjort allt som man kan för att eliminera 

eller reducera risken. Men när det kommer till vissa risker, exempelvis naturrisker som 

översvämning eller jordbävningar i katastrofbenägna områden, kan det vara svårt att få en 

försäkring då många av dessa kommer och går i cykler och med stor säkerhet inträffar därför 

också, vilket gör att försäkringsbolag inte vill skriva på en försäkran (Heath 1998 s. 43). 
 
 

2.4.1 Problem inom riskhantering 
 

Riskhantering är inte alltid lätt som vi har sett, vilket Hillson och Murray-Websters (2005) 

också har uppmärksammat. Även om riskhantering är en viktig del i de beslutsfattande 

processerna är hanteringen i företag ofta inte så effektiv som den skulle kunna vara, och de 

har kommit fram till att problemet ligger i själva genomförandet. Detta beror på enligt 

författarna, som beskrivits förut, mänskliga faktorer inom organisationen. Faktorer som även 

Ansell och Wharton (1992) anser att problemen inom riskhantering kommer ifrån, faktorer 

som dessutom är svåra att kontrollera. Problemet som de ser det är att människorna i ett 

företag erkänner att det finns risker men att dessa risker ligger långt fram i tiden och inte inom 

en snar framtid och därför anses inte alltid riskerna som troliga. 

 

Toft och Reynolds (2005 s. 15) tillskriver också mänskliga faktorer som ett problem men de 

har även en annan syn på vilka dilemman som hänger samman med riskhantering. De räknar 

upp svårigheter som att hot om rättsprocesser gör det svårt för organisationer att berätta om 

risker som finns, vilket också hänger ihop med problemet att företag ofta tror att de är 

ensamma om risken och därmed inte talar högt om detta när det istället ofta också är andra 

organisationer som har drabbats. Även ledningens oförmåga att utnyttja lärdomar från tidigare 

risker som organisationen eller individer inom organisationen har genomgått och att sprida 

den informationen är ett stort problem. 

 

Men även om det finns flera problem och svårigheter inom riskhantering är det enligt Toft och 

Reynolds (2005) större fördelar än nackdelar med att ha riskhantering som ett fast inslag i 

beslutsfattningsprocesserna. Hillson och Murray-Websters (2005 s. 17) beskriver ett antal 

kritiska succéfaktorer (CSF) som spelar in i hur effektiv och lyckad en riskhantering blir, 

dessa inkluderar bland annat: 

 

 Delad förståelse av nyckelkoncept och riskhanteringsprinciper 

 Beprövade metoder och tekniker för att genomföra alla element av riskprocessen 

 Klara mål för riskhantering, i företags-, strategi-, och projektnivåer 

 Tillgänglighet av tillräckliga resurser för genomförandet av riskprocessen (mänskliga, 

finansiella, tekniska, organisatoriska och så vidare) 

 Tillgänglighet av tillräckliga resurser för genomförandet av riskplanerna 

 Acceptans av behovet att ändras som svar på risk, både på strategiska och taktiska 

nivåer 

 

För att få en så effektiv riskhantering som möjligt bör man se till att dessa faktorer efterlevs i 

så stor mån som det går.  
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2.5 Tidigare studier inom risk 
 

 

2.5.1 Riskanalysimplementering, attityder och problem i brittiska företag 
 

I slutet av 1980-talet utförde Simon S. M Ho och Richard H. Pike (Ansell & Wharton 1992 

om inget annat anges) en undersökning där 350 enkäter skickades ut till VD:s i stora företag 

inom sju olika industrier och branscher i Storbritannien och dessutom genomfördes 10 

intervjuer med olika organisationer. De olika industrierna var som följde; energi och olja; 

gruvindustrin och produktion inom metaller, mineraler och kemikalier; maskinteknik och 

fordon; förbrukning och annan produktion; konstruktion; distribution och till sist handel och 

offentlig- och affärsservice. Av de 350 enkäterna fick de tillbaka 154 svar varav 146 var 

användbara.  

 

Enligt enkäten var den vanligaste riskanalystekniken sensitivitet analys
6
 där hela 85 % av de 

tillfrågade använde den mest av de alternativ som fanns tillgängliga. Men många av företagen, 

mer än hälften, använde också mer än en teknik när de gjorde sina riskanalyser. De tre 

populäraste metoderna för ökad kontroll och för att minska risker var att ha en snävare 

projektkontroll, diversifiera risken genom exempelvis joint venture och modifiera policies och 

bemanningen inom företaget. 

 

Precis som tidigare har nämnts har riskhantering ökat i intresse hos företag, ett faktum man 

kan se redan i denna tidiga studie då över 50 % av det tillfrågade företagen ansåg att 

riskhantering skulle komma att bli viktigare inom de närmsta fem åren. Men i både enkäterna 

och intervjuerna fann man, för att riskhanteringen ska lyckas, att ledningen måste erkänna att 

de val de gör innehåller ovisshet, att ledningens attityder påverkar riskhanteringen och att 

ledningen bör vara involverade genom hela processen för att få förståelse och godkännande.  

 

Vanliga problem som man fann var bland annat ledningens förståelse av tekniker, lite stöd 

från ledningen, mänskligt och/eller organisatoriskt motstånd och förståelse av resultatet av 

analysen. För ledningen var vanliga problem bland annat kvantifiering av kvalitativa faktorer 

och personlig partiskhet. Men författarna pekar dock på att även om de fann en del problem 

hos företagen så balanseras detta upp av de positiva svar de fick om användningen av 

riskanalys. Och även om ledningen ansåg att riskhantering var svårt att använda ansåg de 

dock att de var säkrare i de beslut de sedan fattade. 

 

 

2.5.2 Integrerad riskhantering och riskledarens roll i amerikanska företag 
 

I en studie från 1997 (Colquitt, Hoyt & Lee 1999) skickades det ut enkäter till 1931 

medelstora och stora företag inom åtta industrier; tillverkning; transport, kommunikationer, 

elektricitet och gas service; finans, försäkring och fastigheter; services; detaljhandel; 

grossisthandel; gruvindustrin och till sist övriga industrier där det ingick skog- och 

fiskeindustrin, jordbruk, konstruktion och allmän administration. Av dessa 1931 enkäter var 

det 379 som skickades tillbaka som användbara.  

 

                                                           
6
 Sensitivitetsanalysens syfte är att identifiera ovisshetsfaktorer som kan ha stor inverkan genom att ställa 

frågor som ”vad händer om?” (Ansell & Wharton 1992 s. 75). 



14 
 

Slutsatsen av enkäten var att många företag hade en egen avdelning som skötte all 

riskhantering men inom de allra flesta företagen sköttes riskhanteringen av en enhet inom 

finansdepartementet, medan i de flesta gruvföretagen var det själva finansdepartementet som 

skötte riskhanteringen. Dock var det inom alla industrier en majoritet av företagen som chefen 

för riskhanteringen rapporterade till Kassaförvaltaren. Enkäten visade också på att 

riskledarens roll hela tiden utvecklade och också blev alltmer viktig i riskhanteringen i hela 

företagen. Vidare såg man även att nivån av ledaren för riskhanteringens integrering 

påverkades av företagets industri och storlek och även ledarens egen bakgrund och erfarenhet 

spelade in. 

 
 

2.5.3 Riskhantering i beslutsfattandeprocesser i olje- och gasföretag i Norge 
 

Engman och Lövsund har i sin mastersuppsats (2007) tittat på hur olje- och gasföretag vid 

norska kontinentalsockeln värderar och tar med risk och ovisshet i de 

beslutsfattandeprocesserna. De intervjuade ett okänt antal företag som varierar från små och 

medelstora till stora. 

 

De allra flest företag sa att de var risksökande företag, oberoende storlek, men att detta också 

berodde på att risk är en naturlig del av deras arbete, men enligt intervjuerna skilde sig sättet 

för hur företagen sökte riskerna och förenade möjligheterna efter hur stora eller små företagen 

var. De medelstora företagen ansåg att de var beredda att ta fler risker än de större företagen, 

men samtidigt var det de stora företagen som faktiskt utforskade de norra och minst 

utvecklade delarna av norska kontinentalsockeln och därmed utsätter sig för potentiell större 

risk än de andra företagen. De små företagen utsatte sig för risk på så sätt att de ofta var 

tvungen att ta alla chanser som de fick. 

 

Vid frågan om huruvida risk och ovisshet är behandlade och inkluderade i 

beslutsfattandeprocesser stod det klart för författarna att ju större företaget var desto mer 

komplex var integreringen av risk i besluten. Nästan alla av de stora företagen använde 

probabilistisk analysmetod
7
 genom hela beslutsfattandet, medan de medelstora och de små 

företagen använde sig av probabilistisk analysmetoden i vissa delar av företaget och en 

deterministisk analysmodell
8
 i andra. När det kom till att förbättra riskhanteringen var 

riskkommunikation en av de saker som några av företagen ansåg skulle kunna förbättras, 

speciellt inom företagets olika divisioner och grupper, medan andra företag ansåg att själva 

riskanalysmetoden i sig kunde bli bättre. 

 

 

2.6 Teoridiskussion 
 

De flesta av författarna är överrens när det kommer till definitionen av risk men som vi har 

sett anser Heath (1998) att risk endast är någonting negativt. Jag håller inte med på den 

punkten. Förvisso används ordet chans när det gäller någonting positivt och just risk när det är 

negativt, men någonting som från början skulle ha blivit negativt kan till slut visa sig bli 

positivt, alltså anser jag att man inte kan vara så kategoriserande som Heath (1998) och säga 

                                                           
7
 Probabilistiska analysen inkluderar alla sannolikhetsbaserade analytiska metoder och svarar på frågor som 

”vad är chansen att?” (Ansell & Wharton 1992 s. 75). 
8
 Deterministiska analysen är en matematisk modell där man får fram resultat från uträkningen där man tittar 

på relationer mellan en mängd olika variabler (Engman & Lövsund 2007 s. 42-43). 
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att risk endast är en negativ företeelse. Eftersom risk är någonting som händer i framtiden kan 

man heller inte vara säker på vad resultat ger alltså kan man inte vara säker på att det blir en 

negativ effekt av händelsen. Däremot efter att man har tittat på risken från olika synvinklar, 

kanske gjort olika scenarioplaneringar och först då sett att det endast kan bli ett negativt 

resultat då kan man tala om att risken är negativ men det kräver mycket efterforskningar och 

analyserande innan man kan göra det uttalandet anser jag, eftersom Heath (1998) menar att 

påstående om att risk är negativt är generaliserbart. 

 

Hillson och Murray-Webster (2005) skriver att individens känslor påverkar 

riskhanteringsprocessen vilket jag håller med dem om, men när de använder ordet ”individer” 

menar de vad jag kan förstå alla i organisationen men när de sedan räknar upp olika attityder 

som dessa individer kan ha och som påverkar riskhanteringen anser jag att de snarare talar om 

ledares attityder till hanteringen. Är företaget väldigt stort tror jag det är svårt för varje 

enskild individ att påverka riskhanteringen där olika förändringar genomförs och därmed 

spelar dessa individers attityder och känslor mindre roll, medan ledares attityder och känslor 

är mer avgörande för resultatet. Är det däremot ett mindre företag med ett tiotal anställd kan 

man istället tänka sig att alla medarbetares attityder spelar roll, men eftersom Hillson och 

Murray-Webster (2005) inte visar vilka slags företag eller individer de talar om blir det svårt 

att kunna använda detta till liknande företag och situationer.  

 

Kommunikation är en annan faktor som vi har sett har betydelse för riskhanteringen men från 

två olika perspektiv om vad som är den viktigaste kommunikationen och vilken som behövs 

förbättras. Heath (1998) menar att den externa kommunikationen länge har försummas medan 

Engman och Lövsund (2007) fann i sin undersökning att företagen anser att det är den interna 

kommunikationen som behöver förbättras. Jag tror att det är en fråga om vilken slags risk det 

är och hur den ser ut och hur den kan utvecklas. Är det en naturrisk där allmänheten kan 

påverkas behövs det en bra extern riskkommunikation som inte skapar panik och som 

underlättar för den eventuella riskplaneringen. Handlar det istället kanske om en operationell 

risk i företaget är det den interna riskkommunikationen som är den viktigaste. Man kan alltså 

inte enligt mig säga att en kommunikation är viktigare än den andra, utan istället säga att båda 

är försummade och förbättringsbara men också att ibland är den interna kommunikationen 

viktigast och ibland är den externa kommunikationen viktigast beroende på vad risken är. 

 

Riskanalyser kan vara ett bra verktyg att ha när man ska titta på hur själva riskhanteringen går 

till i stort men frågan är om modellerna som visas är till någon nytta. Det känns som att de är 

generaliserade för att kunna användes till alla situationer; att de blir för generaliserande för att 

kunna användas på något djupare sätt. En risksituation skiljer sig så pass mycket från en 

annan att jag är frågande till om modellerna i sig är användbara. Dock visar de på ett bekvämt 

sätt upp den steg-för-steg process som företag kan ha nytta av att utnyttja i sin riskhantering, 

men jag tror att stora modifikationer måste göras för varje situation inom varje företag. Frågan 

är om företag ens tänker och gör som dessa modeller visar, eller om modellerna i sig endast 

blir till ett verktyg för undervisningssyfte i klassrum eller liknande och när företagen sedan 

faktiskt ska implementera riskhantering använder sig av andra metoder? En fråga som visar på 

att vidare studier inom ämnet faktiskt behövs, också på varför denna studie har ett klart syfte. 

 

När det kommer till själva processen tar Heath (1998) upp bra funderingar och frågor att ställa 

i företagen som jag anser är mycket användbara inom detta ämne. Problemet kan bli när man 

ska försöka kvantifiera problem och risker men där har Heath redan framfört kritik om 

metoden och föreslår en blandning mellan kvantifiering och kvalitativa metoder, vilket jag 

tror är ett bra sätt att undersöka riskerna på. De ovan nämnda fyra olika förfaringssätten att 
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hantera risken på är självklart inte optimala, det enda optimala vore att eliminera risken men 

som vi har sett är detta svårt. Igen kan det tillskrivas att vilken metod som är bäst beror på hur 

risken ser ut.   
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3 Metod 
 

 

I detta kapitel beskrivs valet av metod i relation till problemet, vilken studiedesign som har 

valts och hur upplägget ser ut. Vidare beskrivs hur datainsamlingen har genomförts och till 

sist diskuteras problem som kan tänkas komma upp och tillförlitligheten på studien. 

 

 

3.1 Val av metod 
 

Det var från starten av detta arbete inte uppenbart vilket metodval som var det bästa för denna 

studie men då man bör låta problemet styra metoden kände jag att jag hade två val. Å ena 

sidan fanns enkäter och å andra sidan fanns intervjuer. En enkätundersökning hade kunnat 

svara på de undersökningsfrågor jag har ställt, men problemet med enkätundersökning i 

förhållande till min studie var att en enkätundersökning inte skulle skapat en djupare 

förståelse om exempelvis företagen har en medvetenhet när det kommer till risker. Ett ja eller 

nej ikryssat i en enkät hade inte varit tillräckligt för att kunna analysera de faktorer som ligger 

bakom varför ett företag valde att svara ja eller nej. Likadant blir det med de övriga 

problemen jag undersökte; ett ja eller nej i en fråga som gäller huruvida företagen använder 

riskhantering är ointressant om man inte samtidigt får reda på bakomliggande faktorer till 

varför eller varför de inte använder sig av riskhantering.  

 

Vidare var ett stort problem med en enkätundersökning i förhållande till min studie att det var 

ett litet antal respondenter och det hade då varit föga intressant att se resultatet från studien 

när endast ett fåtal respondenter ingår. Vad hade exempelvis två ikryssade nej och fyra 

ikryssade ja betytt för frågan ”Använder ni er av riskhantering i ert dagliga jobb?”. Allt vi 

hade fått reda på var att två företag använder sig inte av det och fyra använder sig av det, men 

i förhållande till vad? Det skulle helt enkelt inte ha gett nog med information att använda sig 

av en enkätundersökning. 

 

För att få mer djup i svaren hade en enkätundersökning med öppna svarsalternativ kunnat vara 

ett alternativ men man bör då sätta detta i perspektiv gentemot om respondenterna är 

tillräckligt uttömmande i sina svar och om man verkligen får svar från respondenterna. En 

enkätundersökning med öppna svarsalternativ kräver många frågor för att verkligen få ett djup 

i svaren, men samtidigt kan flera sidor med långa frågor som kräver långa svar verka 

avskräckande för respondenten och resultatet hade kanske kunnat bli att man antingen får 

korta ja och nej svar ändå eller att man ej får några svar överhuvudtaget. Och skulle resultatet 

bli detta är det återigen för lite information från endast ett fåtal respondenter för att kunna 

göra en djupare analys. 

 

Valet föll då på intervjuer där man kan få en djupare förståelse om varför företagen väljer att 

göra på ett visst sätt. Jag kunde ställa följdfrågor speciellt anpassade till det föregående svaret 

och därmed få mer personliga svar som endast gäller det företaget istället för de mer generella 

svaren ja eller nej. Vidare kunde det bli lättare för respondenten att förklara och beskriva sin 

eventuella riskhantering eller olika riskhanteringsmetoder och så vidare än att skriva ner dem 

på papper. Även antalet respondenter gjorde intervjuer till den bättre undersökningsmetoden. 

Hade det varit ett antal hundra respondenter som skulle undersökas hade detta varit omöjligt 

men med det fåtal företag jag valde kunde man göra lite längre intervjuer och förhoppningsvis 

få mer uttömmande svar. 
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Andra fördelar med intervjuer är med tanke på den tidsram som finns för studien. Då det kan 

ta lång tid att få svar på, bearbeta, redovisa och analysera den data man får in i 

enkätundersökningar, kan det istället göras relativt snabbt med intervjuer då man till viss del 

analyserar svaren redan vid samtalet. Man behöver heller inte vänta på att svar ska skickas 

tillbaka och redovisningen blir något enklare då man inte behöver redovisa datan statistiskt. 

Med det sagt betyder det inte att intervjuer är lättare att analysera då mycket i ett samtal kan 

vara implicit men med tidsaspekten lämpar sig intervjuer i detta fall bättre. 

 

 

3.2 Val av tidigare litteratur och studier 
 

Det finns mycket att finna inom riskhantering, dels rent generellt om riskhantering men också 

riskhantering kopplat till olika ämnen som bland annat försäkringar, finansiering och miljö 

men också olika delar inom riskhantering så som attityder och kommunikation.  

 

När jag valde tidigare litteratur inom ämnet utgick jag mest från böcker som hade en mer 

generell beskrivning av ämnet för att slippa ifrån kopplingen till ett visst ämne och att istället 

kunna koppla det lättare till gruvindustrin, som Heath (1998), Chong och Brown (2000) och 

Hillson och Murray-Webster (2005). Väljer man en bok med riskhantering kopplat till 

exempelvis finansiering kan det vara svårt att veta vad som är speciellt för riskhantering inom 

finansiering och vad som hör rent allmänt till riskhantering oavsett industri eller ämne. För att 

slippa missförstånd valde jag alltså mer generella böcker som tog upp vad riskhantering är 

och hur det går till. Jag försökte också titta på litteratur om riskhantering från olika håll, där 

författarna inte alltid håller med varandra för att få ett mera djup på studien och för att få en 

mer rättvis bild av verkligheten där det frekvent framförs olika åsikter om samma ämne. Dock 

var det ibland omöjligt att ignorera böcker som var inriktade mot exempelvis projektarbete 

(Chong och Brown 2000), finansiering eller miljö då de i övrigt var utmärkta men jag har då 

gjort mitt bästa för att urskilja den ämnesspecifika riskhanteringen från den mer generella 

riskhanteringen för att kunna applicera detta på min egen studie. 

 

Även valet av tidigare studier valde jag kritiskt, det fanns dock inte alltför mycket att välja på, 

och jag hittade bara några få studier som hade med riskhantering inom gruvindustrin att göra 

och som inte fokuserade på miljö eller olyckor (Ansell & Wharton 1992 och Colquitt, Hoyt & 

Lee 1999). Jag valde också att ta med en studie om det relativt närliggande området olje- och 

gasindustrin (Engman & Lövsund 2007) då denna studie visade likheter med den studie jag 

planerade göra; riskhantering inom en icke förnyelsebar naturresursindustri, studien 

genomfördes med intervjuer med olika stora bolag och även geografiskt sätt liknande den min 

då jag fokuserade på svenska gruvbolag och denna studie fokuserade på norska olje- och 

gasbolag, och då dessa två länder tillsammans med Danmark ofta delas in i ett område på 

grund av liknelser ansåg jag att studien passade väl in. De studier jag valde har också gjorts på 

olika årtal, från 80-, 90-talet och den sista från 2007, detta för att se hur utvecklingen inom 

riskhantering har sett ut över dessa snart 30 år. 

 

 

3.3 Respondenterna 
 

Efter valet av studiens ämne var steget till frågan om vilka som skulle ingå i studien inte 

långt. Då undersökningsfrågorna i studien syftar på gruvindustrin är gruvbolag det självklara 

valet. 
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Utifrån detta var det dags för det riktiga valet av respondenter. Då ett slumpartat val av 

respondenter i en kvalitativ studie inte lämpar sig eftersom man då kan få fel slags 

respondenter baserat utifrån den studie man genomför, valde jag själv ut de bolag som 

passade med den slags studie jag hade i syfte att genomföra. Jag hade två kriterier för dessa 

bolag: 

 

 Gruvbrytningen skulle ske inom Sveriges gränser i svenska gruvor 

 Gruvbolaget skulle vara svenskägt och ha ett svenskt huvudkontor 

 

I Sverige opererar inte bara svenska bolag inom gruvindustrin utan även flertalet andra länder 

arbetar här. Av de gruvbolag som arbetar i Sverige var det sex stycken som motsvarade mina 

kriterier, resten av de runt 20 gruvbolagen hade antingen ett svenskt huvudkontor men grävde 

endast utomlands eller vice versa; ett utländskt bolag men hade en eller flera gruvor i Sverige 

(IVA). Anledningen till att jag satte upp dessa två kriterier är att jag var intresserad av de 

svenska bolagen och malmen i Sverige; vad händer med dessa bolag om det skulle bli en brist 

på malm i framtiden? Ett utländskt bolag med gruvor i flera olika länder skulle drabbas men 

kanske inte med lika stora konsekvenser då de har gruvdrift på flertalet olika platser runt om i 

världen. Och ett svenskt bolag med gruvor endast utomlands påverkas inte direkt om malmen 

blir en bristvara i Sveriges berggrund. 

 

De sex gruvbolagen som blev kvar efter urvalet gjorts var relativt vitt skilda vad det gäller 

storlek och malmen de bryter. Två var stora bolag, varav ett även har delar av verksamheten i 

andra europeiska länder. Detta spelade dock inte in i valet av detta bolag då gruvdriften till 

största del finns i Sverige liksom huvudkontoret och det faktum att bolaget är svenskägt. Detta 

bolag bryter två olika malmer; koppar och zink. Det andra stora bolaget bryter järnmalm i 

gruvor i norra Sverige. De fyra övriga bolagen är av mindre storlek och bryter zink, bly, järn 

och guld på olika platser i Sverige. 

 

 

3.3.1 Kontakt 
 

För att ta kontakt med dessa bolag skickade jag först ut ett mail
9
 till lämpliga personer (om 

dessa fanns och hade en tillgänglig mailadress) annars skickades mailet till den allmänna 

mailadressen. Efter en vecka hade fortfarande ingen svarat, vilket jag nästan hade räknat med 

och därför ringde jag också upp bolagen. De två bolag där jag skickat mailet direkt till en 

person ringde jag även upp densamme, i fallen där jag skickat till den allmänna mailadressen 

ringde jag till växeln för att bli kopplad eller alternativt få ett telefonnummer till en lämplig 

person. 

 

Kontakten visade sig i vissa fall vara något svår då jag blev kopplad till flertalet olika 

personer som inte alltid i slutändan var de rätta för intervjun. En orsak till detta var att vissa 

av de personer jag talade med per telefon inte riktigt förstod vad det var intervjun egentligen 

skulle handla om, i de flesta av dessa fall trodde kontaktpersonerna att det handlade om 

miljörisker eller alternativt om olyckor som bränder eller liknande tillbud med resultatet att de 

ibland kopplade mig till fel person. Men det var ingen större katastrof då jag tillslut blev 

kopplad till någon som kunde hjälpa mig. Jag fick dock alltid berätta noggrant var det var jag 

ville med intervjun och min studie, men detta berodde också på, som jag ser det, det faktum 

                                                           
9
 Se bilaga 1 
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att mitt mail som jag skickade först inte hade gått fram till rätt person och därmed blev det 

första gången som personen jag talade med i telefonen fick höra talas om intervjun.  

 

 

3.3.2 Intervjun 
 

Intervjuprocessen var något strukturerad på det viset att jag i förhand hade en intervjuguide
10

 

med relativt generella förskrivna frågor, detta för att jag inte vid själva intervjutillfället skulle 

behöva sitta och fundera ut nya frågor utan kunna koncentrerar helt på vad som sägs just då 

men också så att det inte ska bli några tysta stunder utan för att det ska bli ett mera flytande 

samtal. Däremot följde jag kanske inte alltid frågorna rent följdmässigt eller till punkt och 

pricka då det ibland kunde bli så att respondenten svarade på flera frågor med ett svar och det 

ända jag behövde fråga var exempelvis ”varför?”, ”hur menar du då?” och så vidare för att 

hålla igång intervjun och för att få en bättre förståelse och djup i intervjun. Jag vill också låta 

respondenten styra samtalet mera för att inte påverka deras sätt att svara och på så sätt få en 

mer trovärdig intervju. Om nya ämnen kom upp i intervjun som jag på förhand inte kunnat 

förutsäga, kunde nya frågor komma att bli introducerade i intervjun. De förskrivna frågorna 

hade jag valt att sätta under tre rubriker; vad är risken, riskhanteringen och genomförandet av 

riskhanteringen, för att lättare skilja på frågornas natur. Frågorna under dessa rubriker hade 

jag valt utifrån de undersökningsfrågor jag hade och de var också baserade på den tidigare 

teorin som tagit upp de viktigaste aspekterna av riskhantering. 

 

Jag valde att göra en intervju med en person inom varje företag. Personen i fråga fick bolaget 

själv välja utifrån det jag förklarade för dem att intervju och studien handlade om då jag anser 

att de har större erfarenhet av vem/vilka som har hand om det jag var intresserad av eller 

vem/vilka som kan mest om ämnet i bolaget. 

 

Alla intervjuer sköttes över telefon då tidsramen och finansieringen inte tillät resor till de 

olika gruvverksamheterna. Dessa telefonintervjuer blev bandade där respondenten tillät detta 

för att kunna analyseras och kunna gå tillbaka till intervjun vid senare tillfälle, men också 

pågrund av att jag själv inte kunde hinna skriva ner allting respondenterna sa och samtidigt 

följa med till 100 % i samtalet. Bandingen var också till hjälp för att eventuellt kunna citera 

respondenternas svar, vilket var viktigt att det blev ordagrant, och inte dra citat från vad jag 

själv kom ihåg från samtalet, vilket i värsta fall kan bli felciterat och missvisande. 

Respondenterna fick även själva välja om deras namn och/eller bolag skulle vara anonyma i 

studien för att vara säkra på att materialet som insamlas behandlas med största respekt och 

sekretess. Anonymiteten var också valbar på grund av att det endast var en person från 

bolaget som jag intervjuade och att det därmed kunde vara dennes personliga åsikter och 

tankar som han/hon framförde och att dessa inte alltid stämde överrens med bolagets egna 

åsikter. 

 

 

3.4 Tillförlitlighet 
 

Då reliabiliteten och validiteten är viktig i alla slags studier och så även i denna har jag i varje 

steg av processen försökt att uppmärksamma och minska alla eventuella metodologiska 

problem som kan uppstå. 
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När det kommer till intervjun fanns det ett antal olika omständigheter som kunde påverka 

resultatet av intervjun, härrörande från sådana faktorer som attityder, åsikter, erfarenheter, 

känslor, värderingar och förståelse. Då jag endast valde att intervjua en person från varje 

bolag kunde detta göra det svårt att dra större slutsatser på grund av faktorer som att jag inte 

säkert kunde säga att respondentens åsikt stämde överrens med bolagets åsikt då jag inte har 

någonting att jämföra med, intervjufrågorna kunde ha missuppfattas på olika sätt av olika 

respondenter vilket kunde ha påverkat svaren eller att respondenten kunde ha svarat oärligt 

och/eller felaktigt på frågorna. Alla dessa företeelser kan vara svåra att dels identifiera och 

dels göra något konkret åt dem. Ett sätt att minska oärliga och/eller falska svar var att ge 

respondenten valet att vara helt anonym. Detta kunde dock medföra ett annat problem, 

anonymiteten i sig kunde skapa ett visst mått av säkerhet och skydd för respondenten och 

därmed också förenkla för denne att säga sin egen åsikt istället för bolagets. För att 

respondenterna inte skulle missuppfatta eller tolka frågorna på olika sätt var det viktigt att 

alltid formulera samma fråga, på samma sätt, med samma fraser i varje intervju, det vill säga 

hålla sig till den intervjuguide som fanns och att frångå denna endast vid följdfrågor som inte 

tidigare kunna förutspås. Detta visade sig vara ett problem redan från början av kontakten 

med respondenterna då de uppfattade vad min studie och intervju skulle handla om på olika 

sätt. Genom att förklara ganska ingående vad jag var ute efter och även i vissa fall visa några 

intervjufrågor löstes detta. Men påverkan av tillförlitligheten ligger inte bara hos 

respondenterna utan även jag som intervjuare kunde påverka resultatet. Jag kunde ovetandes 

uppträda på olika sätt gentemot de olika respondenterna eller på ett inkonsekvent sätt. Jag 

försökte därför vid varje intervju vara så neutral som möjligt och inte låta mig påverkas av 

sådana saker som att vissa lät trevligare än andra eller att jag inte höll med om svaren jag fick. 

 

Andra problem med intervjuer som metod var att det inte var generaliserbart och att inte heller 

att replikerbarheten var tillräckligt stor då respondenterna var få till antalet. Men å andra sidan 

fick man en bra förståelse och ett djup i undersökningen som var svårt att få med enkäter, och 

bortfallsrisken var liten till skillnad från surveyundersökningar. Men även om intervjuer gav 

den minsta bortfallsstatistiken var det ändå något som jag hade problem med. Av de sex bolag 

jag valde att försöka få en intervju med var det endast med tre som intervjun faktiskt blev av. 

De övriga tre bolagen fick jag inte tag i, det var ingen som svarade på två av bolagen och den 

tredje blev jag skickad hit och dit, fick olika mailadresser att skriva till och blev kopplad till 

olika telefonnummer men fick aldrig något svar. Även om detta var en besvikelse så kände 

jag mig någorlunda nöjd med de tre intervjuer jag fick då det var vitt skilda svar, bolagen var 

storleksmässigt olika och bryter olika mineraler på olika platser i Sverige, även om de flesta 

av gruvorna rent allmänt ligger i norra Sverige
11

.  
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4 Svenska gruvbolags riskhantering 
 

 

Först i detta kapitel beskrivs en kort introduktion till den svenska gruvindustrin och de olika 

gruvbolagens verksamhetsrisker, för att sedan redogöra de svar jag fick i mina intervjuer med 

respondenterna inom de olika gruvbolagen.  

 

 

4.1 Svenska gruvindustrin 
 

Historiskt och nutida sett var och är malmbrytning och gruvindustrin ekonomisk viktig för 

Sverige och dess samhälle (Schager 1977). Redan för 1000 år sedan bröt man malm i Sverige 

och gruvindustrin var redan då viktig för ekonomin i Sverige (Sveriges Geologiska 

Undersökning, SGU-pdf). Numera är Sverige störst i Europa inom järnmalm (Naturhistoriska 

riksmuseet) och inom EU är Sverige också störst inom bly (Luleå tekniska universitet), näst 

största inom guld, silver och zink och tredje största inom kopparmalm (SGU-pdf). Man har 

dock sedan början av 1900-talet fram tills nu sett en klar minskning av gruvföretag, från att 

runt 1910-talet ligga på sin topp med cirka 500 icke järnmalmsgruvor och närmare 400 

stycken järnmalmsgruvor som bröt runt 8 miljoner ton malm, låg antalet 2007 på 13 icke 

järnmalmsgruvor och endast 2 järnmalmsgruvor som tillsammans producerade 50,5 miljoner 

ton malm (IVA och SGU-pdf). Varje år exporteras det inom gruvindustrin produkter till ett 

värde av 13,3 miljarder kronor
12

 (IVA). 

 

Totalt sett i Sverige finns det runt 730 miljoner ton järnmalmstillgångar, av dessa finns mer än 

hälften i Kiruna. Sett till reserver i Sverige finns det cirka 1010 miljoner ton järnmalm i 

Kiruna och Malmberget tillsammans och runt 28,5 miljoner ton i Dannemoragruvan (SGU-

pdf). 

 

 

4.2 LKABs verksamhetsrisker 
 

LKAB delar in sina risker i tre olika kategorier där varje kategori sedan är indelad i ett antal 

mindre delar; rörelsens risker, finansiella risker och övriga risker (LKAB årsredovisning). 

Sedan 90-talet har LKAB använt sig av riskanalyser speciellt anpassade för LKABs 

verksamhet och de bygger den på en helhetssyn av företaget där man byter idéer fritt (LKAB 

miljörapport). LKAB delar upp riskanalysen i fyra delar; förberedelser, riskanalysmöte, 

åtgärder och uppföljning, där man också tittar på varje risk från sannolikhets- och 

konsekvensperspektiv för att se hur pass farlig risken är om den sker och också vad som 

skulle kunna bli resultatet av den, se figur 5. LKAB anser att en riskanalys är en ”färskvara” 

(LKAB miljörapport s. 30) och allteftersom en risk sker och/eller fortlöper bör också 

riskanalysen förändras i samma takt. Det finns flera olika riskanalyser som LKAB använder 

beroende på vad risken är; konsekvensanalys, möjlighetsanalys och känslighetsanalys, alla 

användas på olika sätt men visar ändå på hur stor chansen är att en risk sker och vad resultatet 

blir av den. 

 

 

 

                                                           
12

 Siffror för år 2003. 
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Figur 5. LKABs riskanalys enligt standard 

 

 

 

 

 

 

 
Källa: LKAB miljörapport s. 31 

 

 

Risker som LKAB ser som hot för sin verksamhet är till exempel ”en kollaps i den kinesiska 

utvecklingen, en svag dollar, fallande (järn) pelletspriser
13

, höjda avgifter och skatter för 

energi och ökade kostnader för utsläppsrätter” (LKAB årsredovisning s. 59). Men också mer 

oförbereda risker som miljökatastrofer, olyckor och andra situationer. 

 

 

4.3 Boliden ABs verksamhetsrisker 
 

Boliden har en egen finansfunktion som har som uppgift att bestämma, granska och ta hand 

om de finansiella risker som finns i bolaget, de övriga riskerna tas om hand av operativa 

funktioner i bolaget. Boliden AB delar in sina risker i; marknads- och omvärldsrisker så som 

miljö och energikrav; finansiella risker som priser och valutor; verksamhets- och affärsrisker 

som exempelvis produktivitet, kundkontakter och kompetens och till sist legala risker 

(Boliden AB årsredovisning). Boliden AB arbetar för att minimera de risker som finns genom 

att: 

 
Risk-Management-funktionen i Boliden har som mål att minimera den totala kostnaden för 

koncernens skaderisker. Det sker dels genom att kontinuerligt utveckla det skadeförebyggande och 

skadebegränsande arbetet i verksamheten, dels genom att införa och utveckla 

koncerngemensamma försäkringslösningar. (Boliden AB årsredovisning s. 86) 

 

Och precis som LKAB använder sig Boliden AB av känslighetsanalyser där man kan se hur 

förändringar i olika variabler påverkar bolaget, variabler som skulle kunna förändras om en 

eller flera risker skulle inträffa. En analys som alltså visar hur bolaget skulle kunna påverkas 

om en risk skulle ske. 

 
 

4.4 Vad är risken? 
 

Jag började med att fråga om hur metalltillgången kommer att se ut i framtiden för den/de 

metaller som just det gruvbolaget bryter och om de ser en eventuell metallbrist som en risk. 

 

Ulf Marklund, Tekniskchef på Boliden AB svarade att: 

 
För vår del här i Aitikgruvan har vi ju malmreserv fram till 2026-2027 och sen finns det ju 

ytterligare mineraliseringar på över en miljard ton. […] Och det beror ju på vilka priser och 

kostnader som råder när vi kommer dit bort om tretton år, det får man ju se. Men som sagt på 

koppar sidan är det ju Aitik som är den stora i Sverige, eller i Skandinavien kan man ju säga. Sen 

                                                           
13

 Järnpellets är centimeterstora malmkulor med hög järnhalt och jämn kvalitet. 

S = Sannolikhet 
 
1 = Osannolikt 
2 = Sannolikt 
3 = Mycket vanligt 

Riskmått = S x K 
 
1 – 3 = Acceptabel 
4 – 6 = Förhöjd risk 
7 – 9 = Oacceptabel risk 

K = Konsekvens 
 
1 = Försumbar 
2 = Betydande 
3 = Mycket allvarlig 
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finns det ju ett antal mindre fyndigheter också som är mer eller mindre kända och mer eller mindre 

uppsökta men det finns ju ingen som mäter sig med Aitik. (Ulf Marklund Boliden AB) 

 

Lars Gavelin, ansvarig för skolkontakter på LKAB menade att LKAB vet att malm tar slut om 

100 år och det är ett faktum som de inte kan göra någonting åt. LKAB vet att malmkroppen 

som de gräver i just nu kanske tar slut om 20-30 år och att de då måste gräva än djupare. 

Grävningen i sig ställs då också gentemot hur marknaden ser ut just då och marknadens pris 

på malm. Sedan efter 20-30 år tar även den malmkroppen slut och man måste då kanske gräva 

djupare och så vidare. I övrigt är den eventuella bristen ingenting som de i dagens läge kan 

göra någonting åt utan konsekvenserna för den kommer ligga på framtida gruvbolag inom 

branschen. 

 

Kjell Klippmark, VD för Dannemora Magnetit: 

 
Nej jag ser väl inte direkt att järnmalmtillgången kommer att vara en brist, utan malm är ju ett 

ekonomiskt begrepp va och betalar man bra för den där mineraliseringen blir den ju malm för då är 

den ekonomisk möjlig att bryta. Betalar man dåligt för den ja då blir det färre tänkbara 

mineraliseringar som blir lönsamma va. Då blir de bara de som ligger ytligt och har bra järnhalter 

som är lönsamma. Betalar man väldigt väldigt bra för järnmalmen och mineraliseringen blir även 

de som ligger djupt och de fattigare även lönsamma. Det handlar ju om vilket pris det är på 

produkten. (Kjell Klippmark Dannemora Magnetit) 

 

 

4.5 Riskhanteringen 
 

Vidare ställdes frågor om riskhanteringen i företaget, om det fanns någon riskhantering 

speciellt utvecklad för situationen om en eventuell brist.  

 

Säger Ulf Marklund, Tekniskchef på Boliden AB vid frågan om de har en riskhantering för en 

framtida metallbrist:  

 
Nej, jag vet inte vad det skulle kunna vara. Men när vi började så trodde vi ju då att det kanske 

skulle hålla på där i 10 år och det var 1968 och idag skriver vi år 2008 så att… Sen har ju 

produktionstekniken utvecklas oerhört mycket så produktiviteten har ju mångdubblas många 

gånger om vilket gör att vi kan bryta fattigare och fattigare i Aitik. Vi vet ju inte när det tar slut 

men vi vet ju att det tar slut. Men det avsätts ju pengar varje år för att kunna avsluta aktiviteten (i 

Aitiksgruvan, författarens tillägg). (Ulf Marklund Boliden AB) 

 

Jag frågade då om inte de inte har planer på att eventuellt flytta utomlands om det skulle bli 

en metallbrist i den svenska berggrunden, som en annan metod för hantering av risken: 

 
Jo vi är ju ute aktivt och letar nya fyndigheter och nya gruvverksamheter hela tiden, vi har ju en 

gruva utomlands, också har vi en zinkgruva på Irland. Och det är ju så med gruvbolagen att man 

arbetar ganska geografiskt vitt, så det gör vi. Vi har ju tillväxtmål att växa i metallproduktion 

genom tiden och det kan man ju göra på olika sätt, det ena är ju att köpa andra gruvor, det andra är 

ju att köpa fyndigheter och utveckla dem alltså som prospekteringsbolag har hittat och ett sätt är ju 

att prospektera själv. […] Det är ju både i Sverige och utomlands. (Ulf Marklund Boliden AB) 

 

LKAB har ingen speciell riskhantering för en eventuell brist på metall i berggrunden berättar 

Lars Gavelin, utan den riskhantering LKAB har när det kommer till bristen på malm är hur 

arbetet för att återställa miljön vid utgrävningarna ska gå till och hur det blir i framtiden när 

malmen väl tar slut och det inte längre går att bryta i gruvan. Jag frågar även där om de har 

planer på att bryta utomlands men de ser inte just nu att de flyttar bolaget utomlands för 
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brytning i gruvor i andra länder, även om LKAB förut har diskuterat detta är det inte aktuellt i 

dagsläget. Vad LKAB kan se just nu kommer de inte heller börja bryta andra malmer i 

framtiden när järnmalmen tar slut i Kirunagruvan. 

 

Inte heller Dannemora Magnetit har någon speciell riskhantering inför en framtida brist av 

metaller och inte heller ser de någon utlandsflytt i framtiden:  

 
Nej vi har ju inte ens startat upp det än utan… […] Vi kan inte flytta våra järnmalmsförekomster 

till andra länder utan de finns där vi bryter dem va. Det är ju fördelen eller nackdelen med 

mineralisering eller järnverksamhet oavsett vilken gruva du har va, så finns den där den är, den 

finns inte någon annanstans. (Kjell Klippmark Dannemora Magnetit) 

 
 

4.6 Övrig riskhantering 
 

Som en följdfråga till det svar jag tidigare fick av Dannemora Magnetit om en framtida brist i 

metalltillgången, där Kjell Klippmark svarade att det handlar om vilket pris produkten har, 

frågade jag om de har någon riskhantering för en sådan tänkbar prissänkning: 

 
Effektiviseringsmetoder som man har va, men… en stor prissänkning innebär ju att den påverkar 

kostnadsnivåer, ja då får vi ju dra ner på verksamheten, och det är det som har skett i stora delar av 

80-talet och det är det som har skett under 90-talet, det är det som är det tvärtomscenariot som 

pågår just nu, alltså att priset på produkterna har blivit så högt att de då tidigare nedlagda gruvor 

som inte klarade av den tidigare prissänkningen blir nu lönsamma för att priset är så högt. (Kjell 

Klippmark Dannemora Magnetit) 
 

Vid frågan om de har en speciell avdelning som sköter denna riskhantering svarade Kjell 

Klippmark: 

 
Nej utan det är ju normal företagsledningsgrej, alltså att bolaget som man driver ska klara av 

ekonomin och finanserna i sin egen verksamhet va. Det beror ju på intäkter och utgifter och hänger 

inte de där två ihop ja då måste man ju titta på kan man reducera kostnaden eller kan vi utöka 

intäkterna, och kan man inte göra det, ja då får man ju fundera på om man ska fortsätta 

verksamheten. (Kjell Klippmark Dannemora Magnetit) 
 

Boliden AB har denna riskhantering för ekonomiska frågor: 

 
De risker vi har va… Alltså om vi köper en gruva eller köper en fyndighet så ställer vi vissa krav 

på den, ekonomiskt. Och vad man då tittar på är någonting som heter konkurrenskrafter, cash cost 

kallar vi det för. Varje gruva eller fyndighet har beräknad kostnad per enhet metall och det finns en 

bra koll på hur det ser ut i hela världen, på alla fynd, på alla gruvor som är i gång och så vidare, det 

finns en bra koll på vad de har för någon cash cost. Och är man på bättre halvan om man säger så 

då klarar man sig bra. Det är sådana villkor man kan ställa nya verksamheter att de ska ha viss 

konkurrenskraft gentemot omvärlden, och ju bättre konkurrenskraft ju mindre är sannolikheten att 

man får förlustår eller att man sänka lönsamheten. […] och sen för att hantera riskerna måste man 

ha projekt som har en viss kostnad per enhet metall som man bryter i huvudsak, det är det bästa 

sättet. Det är med cash cost som man styr upp sitt risktagande. (Ulf Marklund Boliden AB) 

  

Också LKAB ser risk från ett ekonomiskt perspektiv. Det som LKAB kan se just nu är med 

dagens finanskris där marknaden är i en djup kris och att detta kan vara en risk för bolaget. 

Skulle krisen fortsätta i 4 år till så kan de härda ut eftersom de har stora ekonomiska resurser 

men detta skulle troligen inte kunna gå hur länge som helst utan efter ett tag finns det risken 

för att de skulle slås ut ekonomiskt och bli utkonkurrerade. 
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5 Analys 
 

 

I detta kapitel ställs svaren av respondenterna gentemot teorin och jag resonerar kring dessa 

resultat och kopplar ihop dessa två. Till sist sammanfattar jag de viktigaste slutsatserna.  

 

 

5.1 Finns det en risk? 
 

De två största gruvbolagen, LKAB och Boliden AB, anser att metallerna kommer ta slut en 

dag, bägge två har också ungefärliga årtal på när detta kommer att ske. Det årtal som LKAB 

sätter, om cirka 100 år, stämmer också väl överrens med det som Stephen Marshak tar upp i 

Earth: Portrait of a planet (2008), och även om det årtalet som Marshak sätter är för hela 

världen kan man se att de bådas undersökningar går i samma riktning. Något förvånande att 

den insikten ändå finns kan det tyckas då det i sig själv betyder att en dag kommer deras 

gruvor och arbeten helt upphöra, men respondenten från LKAB säger är det ett problem som 

framtidens branschfolk kommer att få ta hand om. 

 

Intressant är dock att det mindre bolaget, Dannemora Minerals AB, inte anser att 

malmtillgången kommer att bli en brist i framtiden. Detta kan man jämföra med Engman och 

Lövsund (2007) där de fann att de mindre företagen utsatte sig för mer risk än de medelstora 

och stora företagen. Samma företeelse verkar finnas här då de stora gruvbolagen ser att det 

kommer att bli en brist i framtiden medan det mindre gruvbolaget inte anser detta och därmed 

tar ett större risktagande inför framtiden. Detta kan bero på att de större bolagen har mera 

resurser att förlita sig på i sämre tider och kan klara sig precis som LKAB säger i ett antal år 

utan att det går allt för hårt ut på företaget medan det mindre företaget, som i detta fall inte 

ens har startat upp sin verksamhet ännu, troligen har en mindre buffert i dåliga tider och då 

måste förlita sig på att det inte blir en brist eller att marknaden och framtida teknik klarar av 

det.  

 

Gemensamt för alla företag var att de alla förlitade sig på marknaden och ny teknik när det 

kommer till hur de ska klara av en eventuell brist, så man kan säga att bolagen i och med detta 

har tagit risken från att ha varit en miljö/naturrisk till att vara en ekonomisk och teknologisk 

risk. En risk är det fortfarande om man ser på det viset att marknaden och/eller tekniken inte 

kanske lever upp till de förväntningar som gruvbolagen har. LKAB ser dock en annan risk 

med utvinningen av metaller och det är att återställa miljön vid gruvan vilket igen vänder 

risken till att vara en miljö- och naturrisk. 

 

Kan man då säga att det finns en medvetenhet inom de svenska gruvbolagen om eventuella 

risker och problem de kan tänkas stöta på i framtiden till följd av minskade tillgångar av 

malmbaser? För det första skulle det vara något förmätet av mig att säga ”de svenska 

gruvbolagen” då jag endast fick intervjuer med tre av de sex bolag jag valt ut men låt oss för 

resonemangets skull säga att ja, det finns en medvetenhet, de vet om att de kommer att hända 

men också att de inte kan göra någonting åt detta. Varför detta också då genast går från att 

vara en risk till att vara en realitet. Inget av bolagen ser alltså den framtida eventuella bristen 

som en risk då de anser att man dels, enligt de två största bolagen, inte kan göra någonting åt 

detta faktum och dels, er eller mindre enligt alla bolagen, att marknaden och ny teknik 

kommer att hantera situationen.  
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5.2 Attityder 
 

Inte mycket blev sagt rent ut om attityderna för eller emot risk i intervjuerna men tittar man på 

svaren från respondenterna och läser mellan raderna kan man sätta in det mindre bolaget, 

Dannemora Magnetit, i kategorin riskignorerare där man medvetet eller omedvetet inte inser 

att det finns en risk. Men kanske kan svaren också kopplas till storleken på företaget och det 

faktum att mindre företag hela tiden måste ta risker och är det kanske så att det mindre 

gruvbolaget istället är risksökare där de frivilligt ger sig in i en industri som har på både 80- 

och 90-talet tampas med stora svårigheter kopplat till metallmarknaden. Risksökare passar 

även bättre in då man kan se hos det mindre bolaget en viss ”händer det så händer det”-attityd 

och ett stort förtroende på krafter som de ej har förmågan att styra själva över, så som 

marknaden och tekniken. De större bolagen har dock en mer riskmedveten attityd där LKAB 

redan nu varje år sparar pengar till projektet att återställa naturen efter en nedläggning av 

gruvan och Boliden AB som har höga ekonomiska och konkurrenskraftiga krav på nya gruvor 

eller fyndigheter.  

 

 

5.3 Finns det en riskhantering? 
 

Gruvbolagen har inte en någon riskhantering om en eventuell brist av metaller i berggrunden i 

framtiden. De större bolagen har däremot riskhantering när det gäller andra delar inom 

bolaget som finansiella risker för att klara av intäkter och utgifter och få dessa att gå ihop, 

miljörisker och operationella risker. I viss mån kan man säga att den riskhantering bolagen har 

av finansiella risker också är en riskhantering inför en framtida metallbrist då bolagen ser på 

en framtida metallbrist från ett rent ekonomiskt perspektiv och har de då en finansiell 

riskhantering har de egentligen också en riskhantering inför en möjlig metallbrist. Bolagen 

anser i mångt och mycket att marknaden kommer att ta hand om en eventuell brist eller i de 

större bolagens fall; ta hand om ett underskott tills metallerna helt tar slut, vilket då skulle 

hanteras snarare av en finansiell riskhantering än någon annan. Det mindre bolaget, 

Dannemora Mineral AB, har ingen direkt riskhantering för eventuella finansiella risker utan 

använder sig av effektiviseringsmetoder för att säkerställa att intäkter och utgifter går ihop, 

medan de större bolagen har olika riskhanteringar för olika risker i olika delar av företaget. 

 

Den riskhantering som LKAB i övrigt har när det kommer till en metallbrist är hur det ska 

kunna återställa miljö där gruvan ligger, de övriga två har inte någon riskhantering av detta 

slag. 

 

 

5.4 Hur går riskhanteringen till? 
 

LKABs finansiella riskhantering går hand i hand med vad teorin säger om hur en 

riskhantering går till. Precis som i de olika böckerna skiljer sig namnen på punkterna åt men 

ser man till innehållet är det den samma. De identifierar, bedömer och åtgärdar risken för att 

till sist följa upp med en utvärdering av arbetet.  Förutom denna relativt rakt på sak analys 

använder dig sig också av sannolikhets- och konsekvensanalys av risken något som hjälper till 

i arbetet att först se ifall risken är värd att lägga ner tid på en riskhanteringsanalys på. 
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Känslighetsanalys används av både LKAB och Boliden AB
14

 vilket visar hur olika 

skeenden/risker påverkar bolagen med olika resultat. Ingen vidare förklaring ges av varken 

LKAB eller Boliden AB hur känslighetsanalysen går till, om de följer en liknande plan som 

LKAB nämnde. I LKABs fall kan man gissa sig till att känslighetsanalysen går till på detta 

sätt med identifiering, bedömning och sedan åtgärdar risken då den beskrivningen som LKAB 

ger är en generell beskrivning av riskanalyser i bolaget där känslighetsanalys bör ingå. I 

Boliden ABs fall finns ingen beskrivning av tillvägagångssättet. Men även om LKAB 

beskriver ett mer generellt tillvägagångssätt finns ingen mer ingående beskrivning av varje del 

av riskanalysen; använder de sig av kvalitativa eller kvantitativa metoder, brainstorming, 

scenarioplanering och så vidare. Klart är dock att de tittar på vad som behöver hanteras, vad 

som behövs för att hantera riskerna, vad de troliga konsekvenserna blir och därmed också hur 

man bäst hanterar riskerna igen precis som teorin säger.  

 

I likhet med Engman och Lövsunds undersökning kan man se att de större bolagen har en 

integrerad riskhantering i de flesta delar av bolaget där riskhantering anses som en viktig del i 

det dagliga arbetet. Man kan också se att de större bolagen har en eller flera egna avdelningar, 

ofta inom finansenheten, även det överrensstämmande med tidigare erfarenheter i 

riskhanteringsundersökningar. Detta stämmer med Boliden AB där en separat finansfunktion 

tar hand om de finansiella riskerna som finns i bolaget samtidigt som de jobbar tillsammans 

med de operativa avdelningarna som tar hand om övriga risker. Dannemora Mineral AB har 

ingen speciell avdelning i företaget som jobbar med riskhantering utan det är 

företagsledningen som sköter om detta. 

 

 

5.5 Sammanfattningsvis 
 

För att sammanfatta kan man säga att de större gruvbolagen: 

 

 Vet om att det kommer att bli en metallbrist i framtiden 

 Anser att marknaden kan sköta bristen till en början innan metallerna helt tar slut 

 Har en mer riskmedveten attityd 

 En integrerad riskhantering i de olika delarna av bolaget 

 

Och det mindre gruvbolaget: 

 

 Inte tror att det kommer bli en metallbrist i framtiden 

 Förlitar sig på att marknaden och ny teknik gör att det inte blir en brist 

 Har en mer risksökande attityd 

 Har inte några direkta riskhanteringar i bolaget 

 

Något som stämmer för båda och viktigast är dock att de: 

 

 Ej har en riskhantering inför en eventuell metallbrist i berggrunden 

  

                                                           
14

 Då Dannemora Mineral AB ej på riktigt startat upp finns endast delårsredovisning att ta del av där det ej står 
något om riskhantering. 
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6 Slutdiskussion 

 

 

I detta kapitel diskuterar jag mina egna slutsatser av analysen och tittar på eventuella 

förbättring eller förändring som skulle kunna göras vilket leder fram till nya forskningsfrågor 

för framtida undersökningar. 

 

 

Jag hade kanske något förutfattade meningar om vilka svar jag skulle få av de respondenter 

jag intervjuade. Jag trodde att alla skulle säga att malmen inte överhuvudtaget kommer att ta 

slut, det är ju trots allt deras jobb man talar om och ett positiv synsätt borde förekomma. Till 

min förvåning fick jag till svar av de två största gruvbolagen att de mycket väl vet att 

metallerna kommer ta slut en dag.  

 

Så är det en risk? Ska man titta på vad de flesta av författarna säger är det med risk alltid ett 

visst mått av oklarhet när, hur och om risken kommer att inträffa, då anser jag att man kan 

säga att en eventuell brist av metall i berggrunden är en risk då man egentligen inte kan säga 

exakt när bristen slår till på det sätt så att vi, allmänheten, känner av den. Även om 

gruvbolagen och forskare sätter årtal för när de olika metallerna kommer ta slut är det alltid 

något ovisst och årtalen kan skifta då de flesta årtal sätts i decennium vilket i sig tyder på en 

viss mått av osäkerhet. Inte heller vet vi hur det kommer att se ut när det blir en metallbrist, 

med dagens teknik och den teknik som kan komma i framtiden kan man bryta allt fattigare 

malmkroppar och med detta som grund menar en del inom gruvindustrin och forskare att det 

inte ens kommer att bli en risk att det blir en brist; tekniken och marknaden tar hand om detta. 

Jag anser dock att tekniken i detta fall inte spelar någon roll, finns det inget kvar att bryta kan 

inte världens mest sofistikerade teknik göra någonting åt detta. Vi vet också att metaller inte 

är en oändlig resurs utan en resurs som inte hinner återskapa sig under vår livstid och med en 

ökande efterfrågan på metaller i hela världen och vissa u-länder som nu har tagit steget till att 

bli i-länder ser jag inte att marknaden kan fixa den brist som jag tror vi kommer se i 

framtiden. Men samtidigt kan man inte veta vad resultatet av en risk kommer att bli när den 

väl ha hänt. Även om dagens och framtidens teknik inte kan göra så att metallerna börjar 

återskapa sig själv i en snabbare takt i berggrunden finns det inget som säger att man inte kan 

hitta substitut för metaller. 

 

Men det finns ytterligare en aspekt med risk; ovisshet. Vi har sett att vissa författare skiljer på 

risk och ovisshet genom att man med en risk känner till möjligheterna medan ovisshet är 

oklara möjligheter. Är då kanske inte bristen en ovisshet, då man inte vet vad som kommer att 

hända. Man vet att det kommer bli en brist, men när och hur det vet man inte exakt. 

Egentligen är det kanske ointressant att tvista om detta då skillnaden mellan risk och ovisshet 

är så pass liten att det skulle kunna vara samma sak. Man kan alltså följaktligen säga att det är 

nästan omöjligt att veta utgången av händelsen av metallbrist, ett antal möjligheter finns och 

de flesta är överrens om att det kommer hända, även inom gruvbolagen. 

 

Finns det då en medvetenhet om eventuella risker och problem de kan tänkas stötta på i 

framtiden till följd av minskade tillgångar av malmbaser? Ja och nej. Ja bolagen vet om att det 

kommer att bli en metallbrist i framtiden, i alla fall de större bolagen som man kan se av 

undersökningens resultat, och nej eftersom de inte ser det som en risk. Troligen ser de det som 

ett problem eftersom detta kommer att påverkas deras arbete och företag på olika sätt men en 

risk ser de det inte som. Man kan koppla detta tillbaka till vad författarna har sagt om risk; en 
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risk är någonting som man inte vet om, hur och när det kommer ske. Bolagen säger att de vet 

att det kommer att ske och det finns till och med årtal satta, alltså kan det inte med ordets rätta 

bemärkelse vara en risk.  

 

Denna iakttagelse svarar även på nästföljande frågor om de svenska gruvbolagen har en 

integrerad riskhantering i beslutsfattandet och hur de svenska gruvbolagens arbetar för att 

genomföra denna riskhantering. Nej utan en medvetenhet inför risken kan det inte heller 

finnas någon riskhantering. Man kan ju självklart se detta från olika håll; bolagen ser det inte 

som en risk och har därför inte heller någon riskhantering. Men å andra sidan tar metallerna 

slut, vilket de enligt böckerna kommer att göra och något som gruvbolagen dessutom håller 

med om, drabbar det allmänheten stort. Metaller används dagligen och inte bara till mindre 

och personliga saker utan även vägar, broar, hus, transportmedel, flyg-, bil- och båtindustrin 

och så vidare. Gruvbolagen anser att de inte behöver någon riskhantering inför detta faktum 

för det påverkar inte oss som lever just nu, och kanske är detta sant. Man vet inte med 

säkerhet vad nya tekniker kan göra, om forskare hittar nya malmkroppar och om marknaden 

göra att tidigare oekonomiska tillgångar blir till ekonomiska reserver.  

 

Jag anser med denna undersökning som bakgrund att bolagen gör rätt i att inte lägga ner 

pengar och resurser på en speciell riskhantering inför en eventuell metallbrist som i slutändan 

inte behövdes när allt kom omkring eller som i slutändan inte gjorde någon nytta, för tar 

metallerna slut, ja då är de slut helt enkelt. Men detta beslut om att inte använda sig av någon 

riskhantering för en möjlig metallbrist i gruvbolagen ska inte tas med eventualiteter som nya 

tekniker eller marknadens priser som underlag utan med en mer solid faktabasis där man med 

säkerhet kan se nya möjligheter till att förlänga livslängden på de metaller som redan finns nu 

i omlopp eller att hitta nya vägar till metallsubstitut
15

. 

 

 

6.1 Slutsats och nya forskningsfrågor 
 

Som alternativ till en riskhantering inför en eventuell metallbrist anser jag att bolagen istället 

bör satsa än mer resurser på att hitta (mer miljövänliga) alternativ till metaller som skulle 

kunna användas i de viktigaste användningsområdena för metaller. Som nämnts ovan är det 

också viktigt att öka satsningarna på att förlänga metallernas livslängd med återvinning eller 

alternativa metoder. 

 

Som förslag till nya forskningsfrågor inom området kan man tänka sig att det behövs mer 

forskning om: 

 

 Vilken ny teknik behövs för att kunna fortsätta bryta metaller med fortsatt ekonomisk 

vinning och finns den att få? 

 Hur kan marknaden styra metallernas framtid? 

 Vilka ekonomiska och/eller geologiska alternativ det finns för att kunna ersätta viktiga 

metaller? 

 Hur ska man få fler människor till att faktiskt återvinna återvinningsbara resurser? 

  

                                                           
15

 Något som det redan nu satsas på (Marshak s. 537). 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 Kontaktbrev 
 

 

 
Institutionen för Samhällsvetenskap 

Caroline Hervestad         Östersund 081128 

 

 

 

 

Hej 

 

Mitt namn är Caroline Hervestad och jag läser företagsekonomi vid Institutionen för 

Samhällsvetenskap, Mittuniversitetet. Jag skriver just nu min kandidatuppsats om 

riskhantering i svenska gruvbolag med anknytning till malmtillgångar och resurser; om det 

finns en medvetenhet om eventuella risker, om det finns riskhanteringsplaner och hur man 

genomför dessa. Det handlar alltså inte om hur strategiska planer ser ut eller vad de innehåller 

och inte heller om annan eventuellt hemlig eller känslig information. 

 

Er medverkan är värdefull för att jag skall kunna genomföra den studie jag planerar och det 

skulle betyda mycket för mig om Ni har möjlighet att bli intervjuad. Intervjun tar cirka 30 

minuter och kommer att genomföras över telefon med bandspelare om ni inte har något emot 

detta. 

 

Materialet behandlas konfidentiellt och med största respekt och sekretess. Om Ni önskar får 

Ni självklart vara anonym samt även Ert bolag. Det insamlade materialet kommer endast att 

redovisas och presenteras i uppsatsen. 

 

Vid frågor är Ni välkommen att kontakta mig.  

 

Tack på förhand för Er vilja att medverka. 

 

 

 

 

Med Vänliga Hälsningar  

 

Caroline Hervestad 

Mailadress 

Telefonnummer 

 

PS. Visste ej vem jag skulle skicka brevet till men jag hoppas Ni kan guida mig till rätt 

person. 
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Bilaga 2 Intervjuguide 
 

 

Vad är risken: 

 

1. Hur kommer metalltillgången se ut i framtiden? 

 

2. Kan det komma att bli en brist av metalltillgångar i framtiden och är det i så fall en 

risk? 

 

 

Riskhantering: 

 

3. Vem är ansvarig för riskhanteringen? 

 

4. Hur anser ni att attityden gentemot riskhantering är inom företaget? 

 

5. Hur fungerar kommunikationen om risker inom företaget? 

 

6. Är riskhantering ett problem för er? I så fall vilka problem har ni? 

 

 

Genomförandet av riskhanteringen: 

 

7. Hur genomförs riskhanteringen? 

 

8. Finns det några metoder för riskhantering? 
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Bilaga 3 Gruvor i Sverige 
 

 
Figur 6. Gruvor i Sverige 2007 
 

 

 

 
 

Källa: Sveriges Geologiska Undersökning 

 

 

De gruvbolag som jag gjorde telefonintervju med och de gruvor som de äger: 

 

 

 Boliden AB äger gruvorna Kristineberg, Renström, Petiknäs, Maurliden, Garpenberg, 

Garpenberg Norra och Aitik (Boliden AB). 

 LKAB äger gruvorna Malmberget och Kiirunavaara (LKAB). 

 Dannemora Mineral AB äger gruvan Dannemora järnmalmsgruva (Dannemora 

Mineral AB). 

 


