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Abstrakt 
 
Det senmoderna samhällets komplexitet har gjort organisationers riskhantering 
till en viktig men svårstrukturerad aktivitet. I en förstudie (Sparf, 2004) har en 
riskhanteringsmetod utifrån sociologisk systemteori utarbetats (STRIM). I fö-
religgande uppsats är syftet dels att ge en bild av och exempel på hur riskhan-
tering kan gå till i teori och praktik och dels att testa den empiriska giltigheten 
hos STRIM. De bakomliggande systemteorierna rekapituleras och därtill har 
teorier om riskhantering lagts. Den empiriska undersökningen har utgjorts 
främst av två intervjuomgångar med fem informanter i varje. Resultatet ger en 
fyllig bild av praktisk riskhantering, men uppfyller bara delvis prövningen av 
STRIM. Den viktigaste slutsatsen är att instrumentella och administrativa risk-
hanteringsmetoder respektive processer och enstaka insatser i praktiken har 
svårt att mötas. Dessa problem kan STRIM förmodligen bidra till att överbryg-
ga genom skapandet av en gemensam nomenklatur. 
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1 Organisationer, risker och komplexitet 
Det västerländska samhället är i den senmoderna eran svårare att överblicka än någonsin tidi-

gare. Sambanden mellan samhällets enheter och olika processer är så mångfacetterade att det 

inte är möjligt att beräkna alla de händelser som kan inträffa och vilka dess konsekvenser blir 

– vår kunskapshorisont är alltför snäv för det. Men om vår kunskapshorisont blir mer kreativ 

och rörlig torde vi, i stället för att bara se det redan kända, även kunna förbereda oss för det än 

så länge okända.  

 

I denna uppsats görs ett försök till att utveckla en framtagen riskhanteringsmetod (STRIM) 

som gör det möjligt att just öka kunskapshorisontens rörlighet. Utgångspunkten är i analogi 

med ovan att vi inte kan identifiera samtliga risker, utan vi måste istället se till våra behov för 

överlevnad och säkra dem. På så sätt kan vi förbereda oss på oväntade händelser. Metoden 

finns framtagen som en modell i en förstudie av Sparf (2004). Den är dock helt teoretisk och 

tämligen abstrakt. Därför är ett av syftena med föreliggande uppsats att genom empiriska och 

teoretiska studier ge en bild av och exempel på hur riskhantering kan gå till. Därigenom kan 

man få fram ett kunskapsunderlag för att utveckla metoden och göra den praktiskt användbar. 

Det andra syftet är just att testa den praktiska giltigheten hos STRIM. 

 

För organisationer betyder komplexiteten i dagens värld bland annat att nya marknader öpp-

nas genom globaliseringen, nya konkurrenter etableras och sprids och nya produkter ser da-

gens ljus. Men också att volatiliteten i den finansiella sektorn är hög och att nya relationer 

mellan offentlig och privat sektor ger omstrukturerade marknader och avreglering. När kom-

plexiteten höjs ökar också de risker som organisationer står inför, i såväl magnitud som fre-

kvens och variation. Men varje destabiliserande händelse är inte sammanfallande med en or-

ganisations egna aktiviteter. Risker och hot kan mycket väl komma från oväntade håll i den 

komplexa väv som samhället och dess delar idag utgör.  

 

Varje organisation kan i denna komplexa värld inte överblicka eller styra varje påverkansfak-

tor som sådan, men varje system kan med rätt analys förbättra sin anpassningsförmåga till och 

motståndskraft mot destabilisering. För att möta risker måste organisationer därför etablera 

strategier så att de kan reagera och förebygga dem i ett tidigt skede. Att analysera och hantera 

risker kan förvisso sägas vara själva kärnan i att leda en organisation eller driva ett företag; 

det är ju det som företagande går ut på. Men dagens intrikata beroende- och påverkansförhål-
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landen har gjort att alla organisationer står inför ett oändligt antal möjliga händelser. För att 

göra analysarbetet hanterbart är det därför viktigt att göra det på ett välorganiserat och syste-

matiskt sätt inom ett väl sammanhållet ramverk. Detta ramverk skall tillåta organisationen att 

identifiera, förutsäga och effektivt svara på de otal risker som hotar uppsatta mål. Det normala 

riskanalysarbetet vid företag och organisationer utgår ofta från exempelvis marknadsmässiga, 

ekonomiska, juridiska eller personella risker, alternativt i än mer specifika områden som för-

säljning eller teknisk utveckling. Man analyserar alltså risker på den nivå eller i de interna in-

tressesektorer där de slår igenom. I denna uppsats hävdas inte alls att sådan riskprevention ej 

skall göras, men att en mer övergripande tankemodell kan vara ett fruktbart komplement för 

att hantera det senmoderna samhällets risker. 

 

Den systemteoretiska inriktningen och den empiriska undersökningen innebär ingen inrikt-

ning på statistiska eller kvantitativa metoder för att belägga satser, giltiga för alla organisatio-

ner. Resultaten från den empiriska undersökningen, som i huvudsak består av intervjuer, 

kommer mest att utnyttjas som illustrerande exempel. Men STRIM kommer att ställas mot 

såväl resultaten som teorin. Värdet och giltigheten av denna forskning kan avläsas i möjlighe-

terna att med STRIM förstå och hantera nya risker även i andra organisationer och sociala sy-

stem än de undersökta. 

1.1 Syfte 
Föreliggande uppsats har två syften. Det första är att ge en bild av och exempel på hur risk-

hantering kan gå till i teori och praktik. Det andra är att testa den empiriska giltigheten hos 

STRIM; att undersöka vilka tänkbara för- och nackdelar den har i praktisk användning. Detta 

görs genom att ställa STRIM mot några befintliga, generella metoder samt empirisk erfaren-

het och analysera på vilka sätt STRIM kan komplettera dessa.  

 

Uppsatsen vill visa hur man genom att analysera förhållanden/relationer i och omkring en or-

ganisation, med en kombination av det egna systemets definitioner och omvärldens förutsätt-

ningar, kan skapa en dynamisk beredskap för inträffande av risker. Ett par frågeställningar 

kan utifrån syftena formuleras som: hur går riskhantering till i praktiken? Vilka krav ställs på 

en riskhanteringsmetod? Och svarar STRIM mot detta? 
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1.2 Disposition 
För att underlätta den fortsatta läsningen kan det här vara lämpligt med en beskrivning av 

uppsatsens disposition. Övergripande är uppsatsen indelad i fyra delar: 

• teori – systemteori och riskhantering 

• beskrivning av STRIM 

• metod 

• resultat och analys. 

 

Uppsatsen viktigaste delar kan sägas vara tre ”pusselbitar” – teori, STRIM och empiri (inter-

vjuer) – som alla skall beskrivas och jämföras. Pusselbiten teori beskrivs i kapitel 2, STRIM i 

kapitel 3 och empiribiten i kapitel 5, i vilket även jämförelser mellan pusselbitarna i tur och 

ordning behandlas. Detta kan illustreras så här: 

Figur 1 Disposition 

Empiri relaterat till STRIM 
 
 
 
 
 

Kap. 5.2 
Teori 

Empiri 

STRIM 

STRIM relaterat till teori 
 
 
 
 
 

Kap. 5.3 
Teorii 

Empiri 

STRIM 

Teori relaterat till empiri 
 
 
 
 
 

Kap. 5.4 
Teori 

Empiri 

STRIM 

Resultat och analys, intervju I 
Kapitel 5.1 

Teori 
Kap. 2 

STRIM 
Kap. 3 

Empiri 
Kap. 5 
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1.3 Tidigare forskning 
Den bild som vuxit fram under studierna av ämnet är att risker i allmänhet behandlats utförligt 

inom flera vetenskapliga discipliner, medan forskning om riskhantering framför allt rört sig 

inom natur- och teknikvetenskap. Hur organisationer påverkas av samhällets komplexitet har 

mest handlat om tekniska frågor och arbetsrelaterad forskning (exempelvis Beck, 2000; Grint, 

1998; Grint, 2000; Smith, 2001). Inom samhällsvetenskapen tycks forskningen mest inriktats 

mot risker på makronivå och metaanalys (exempelvis Beck, 1998; Giddens, 2002; Perrow, 

1999). Knappast någon disciplin har beskrivit hur man går till väga faktiskt för att hantera de 

mer övergripande frågorna i organisationer – med undantag för företagsekonomi som behand-

lar vissa övergripande finansiella risker. Det är mest ur ett teknokratiskt perspektiv man har 

forskat i hur man kan beräkna sannolikhet och konsekvens (se kapitel 2.3.1.1). Man kan häv-

da att forskning omkring kunskap i organisationer och organisationer som lärande system tan-

gerar ämnet, men denna forskning har mest inriktats åt kärnverksamheten eller -kompetensen 

i organisationerna, inte åt förhållanden i organisationen eller relaterat till omvärlden och i 

synnerhet inte applicerat på riskhantering. Så, medan risker mest behandlats på makronivå 

och riskhantering mest på mikronivå visar dessa studier att endast få försök har gjorts att 

kombinera dem och analysera dess inverkan på organisationer. 

 

Vidare är de metoder för riskhantering som organisationer använder sig av antingen deras 

egna eller de som finns framtagna i managementlitteraturen. Det har nämligen inte gått att 

finna några vetenskapligt framtagna modeller för riskhantering på högre nivå, med ett fåtal 

undantag som dock koncentrerar sig främst på administrationen av riskhanteringen (se kapitel 

3.2.1.2). Det som saknas i litteraturen är teoretiska modeller som behandlar vad sociala sy-

stem (till exempel organisationer) har att ta hänsyn till i sin riskhantering. Det vill säga vilka 

faktorer som skall vägas in och vad som är avgörande för riskidentifieringen och skapande av 

skydd. Ett annat problem med de befintliga modellerna för riskhantering är att de kan vara 

svåra att göra applicerbara på olika sorters sociala system. Bland annat beror appliceringspro-

blematiken av på vilken nivå eller i vilken del av riskhanteringen man koncentrerar sig.  
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2 Teori 
Uppsatsens första pusselbit att beskrivas är den teoretiska bakgrunden till STRIM samt risk-

hanteringsteorier i allmänhet.  Uppsatsen är som tidigare nämnts en slags empirisk första 

prövning av STRIM. Den bakomliggande sociologiska systemteorin är omfattande och med 

hög abstraktionsnivå. Men det var ändå intressant (och kanske just på grund av detta) att un-

dersöka om en tillämpning av någon del av densamma var möjlig. För att bättre kunna förstå 

STRIM och dess praktiska tillämpning rekapituleras här de centrala delarna av teoribakgrun-

den. Kapitlet inleds med en översikt av systemteori – såväl allmän som sociologisk. Därefter 

detaljbeskrivs de systemteoretiska begrepp som riskhanteringsmodellen1 är uppbyggd av, och 

för att bredda förståelsen av begreppen infogas också begreppens tillämpning i annan forsk-

ning. Kapitlet avslutas med en genomgång av forskning omkring riskhantering och utmynnar i 

en beskrivning av två olika huvudtyper av sådana. För att få en mer fullödig bild av den teore-

tiska bakgrunden till STRIM hänvisas dock till Sparf (2004).2 

2.1 Systemteoretisk bakgrund 
I Sparf (2004) företogs en omfattande litteraturgenomgång av centrala systemteoretiska rikt-

ningar. I synnerhet fokuserades sociala systems förändringar och särskilt i relation till risker i 

det senmoderna samhället. Förutom tongivande sociologer inom riskteori studerades huvud-

sakligen tre sociologers systemteoretiska arbeten: Niklas Luhmann, Talcott Parsons och Wal-

ter Buckley. Studien utmynnade i en modell för riskhantering som är en syntes av tre begrepp 

från dessa författare: Autopoiesis, AGIL och Feedback loops. För att förstå modellen till fullo 

sammanfattas nedan de relevanta delarna av de studerade teorierna och begreppen. Riskteori-

erna var viktiga vid konstruerandet av modellen men eftersom vi här skall inrikta oss åt en 

praktisering lämnas dessa teorier därhän.  

 

                                                 
1 Läsaren kanske tycker det kan vara förvirrande med de båda termerna metod och modell. Med termen riskhan-
teringsmetod avses i denna uppsats alla aspekter av ett arbetssätt, oftast som en process. Termen är alltså både 
friare och omfattar mer än termen riskhanteringsmodell, som är stelare/statisk och syftar på en avbildning (illust-
ration) av verkligheten eller något annat (i den framtagna metoden syftar således termen modell på illustrationen 
av de sammansatta begreppen). 
2 De avsnitt som här är hämtade från förstudien är: 

• 2.1 stycke 3 och framåt 
• 2.2 
• 2.4.1.1 stycke 2  
• 2.4.1.2 stycke 1 och 3.  

I samtliga förekommer mindre tillägg eller förändringar. 
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Innan innehållet i begreppen förklaras bör något sägas om den allmänna systemteorin.  Walla-

ce och Wolf (1999) menar att ett system kännetecknas av en uppsättning gemensamma näm-

nare som särskiljer systemet från dess omgivning. Vilka dessa nämnare är kan naturligtvis 

variera och såväl de nämnda teoretikerna som andra har olika uppfattning när det gäller vilka 

byggstenar ett system konstitueras av. Men denna vida definition kan sägas vara en grundde-

finition för all systemteori. Den allmänna systemteorin har använts inom en lång rad veten-

skapliga discipliner och naturligtvis utvecklats mycket inom de olika disciplinerna genom 

åren. En bra genomgång av den tidiga allmänna systemteorin ges av von Bertalanffy (1968) 

(där i synnerhet kapitel två, fyra och åtta är mest relevanta ur ett samhällsvetenskapligt per-

spektiv). Tre exempel på senare litteratur som behandlar systemteorin i dagens komplexa kon-

text, både vad gäller samhällsstrukturer och teknik, är Ingelstam (2002), Weinberg (2001) och 

Ragsdell, West och Wilby (2002). Naturligtvis har systemteorin applicerats i en oöverskådlig 

mängd forskningsområden. En intressant tillämpning är Rihani (2002) som använder system-

teorin som en form av förståelseram för kaotiska företeelser inom företagsekonomi. I Sverige 

är några av tillämpningarna inom samhällsvetenskapen under de senaste åren Söderqvists 

(2002) om handledning och konsultation, Fred och Olsson (2002) inom socialbidrag samt 

Öqvists (2003) om systemteoretiska tillämpningar inom utbildning, vård och socialt arbete. 

Lapponi (1996) har tidigare visat tillämpning inom psykoterapi och Klein (1991) inom orga-

nisationsteori. Därtill kan läggas Skyttner (2001) som visar den generella systemteorins cen-

trala idéer och ett stort antal tillämpningar. 

 

Om vi vänder oss till den sociologiska grenen av systemteorin är Talcott Parsons den första 

egentliga systemteoretikern. Hans grundantagande om vad som konstituerar ett socialt system 

är att systemen behöver en uppsättning enhetliga konsensusnormer för att vara uthålliga över 

tid (Vanderstraeten, 2000). Men om man syftar på system i rent sociologisk bemärkelse kan 

man också definiera det som en social enhet (alternativt entitet) utifrån att de interna relatio-

nerna/kopplingarna är starkare än de externa (Wallace & Wolf, 1999). Varje system är upp-

byggt av gemensamma värderingar på olika nivåer och man står genom detta alltså inom sy-

stemet i ett slags beroendeställning till varandra (Parsons, 1951). Därmed utgör både formella 

och informella sociala grupperingar system; allt ifrån de vid ett givet tillfälle befinnande sig 

personerna i ett väntrum, alla cyklister i Örebro, en kärnfamilj var som helst till en nations 

befolkning et cetera. Men även icke-personellt statuerade enheter kan utgöra sociala system; 

kärlek, juridik, polisväsendet et cetera. Med en så vid användning av systemteorin blir det 

dock svårt att omsätta den i något praktiskt arbete. I denna uppsats har därför systemteorin 
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endast använts som bakgrund för framtagandet av STRIM. Dessutom används endast formella 

organisationer som studieobjekt eftersom dessa utgör exempel på tydligt avgränsade sociala 

system. 

 

För att sociala system (till exempel organisationer) skall kunna bemöta risker måste de ha 

förmågan att förändras. När det gäller sociala systems förändringsförmåga fick Parsons utstå 

mycket kritik eftersom hans angreppssätt, som mest handlade om hur sociala system uppstår 

och hur individer socialiseras in i och igenom dem, implicerade en statisk systembildning och 

en överdriven vikt vid kollektivt accepterade normativa förhållanden, och därigenom försva-

randes ett samhälleligt status quo (Vanderstraeten, 2000). Walter Buckley däremot menar att 

de sociala systemen är adaptiva, karaktäriseras av feedback loops och som genom strukturella 

förändringar kan bevaras och utvecklas som system (Vanderstraeten, 2000). Buckley (1967) 

menar att ett adaptivt system skall ha fyra grundläggande mekanismer:  

1. Det skall vara någorlunda “plastiskt” gentemot omgivningen så att det konstant in-

teragerar med den.  

2. Det måste finnas ett mått av variationsmöjlighet så att det kan möta förändringar i om-

givningen. 

3. Systemet skall ha en selektiv förmåga så att det noggrant kan kartlägga omgivningen 

(mapping) och avgöra (select) vad som påverkar systemet. 

4. Det måste slutligen finnas förutsättningar att bevara och/eller utöka framgångsrika 

kartläggningar. 

Utöver detta måste det ha möjlighet att förändra och utveckla sig och inte identifiera sig med 

ett statiskt tillstånd eller en specifik struktur (Buckley, 1967). I korthet kan förändring av ett 

system enligt Buckleys teori beskrivas som att den orsakas av beteenden eller händelser som 

förändrar tillståndet. Skillnaden mellan önskat tillstånd och det faktiska tillståndet kräver age-

rande som syftar till att reducera denna skillnad. Men, agerandet inverkar även på andra för-

hållanden vilket kan medföra att det önskade tillståndet inte uppnås, utan leder till en ny skill-

nad mellan faktiskt och önskat tillstånd som kräver en ny omgång agerande och så vidare 

(Buckley, 1967). Termen feedback används just vid situationer när ett tillstånd orsakar/kräver 

agerande som förändrar det innevarande tillståndet, antingen direkt eller genom interveneran-

de tillstånd och ageranden mellan systemets element och/eller mellan interna och externa en-

heter (Buckley, 1967). 
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Niklas Luhmann är den teoretiker som räknas som den viktigaste efterföljaren efter Parsons 

inom sociologisk systemteori. Utan att gå in för mycket på hans teoribygge omkring sociala 

system måste man ändå ta upp tre centrala begrepp: kommunikation, självreferens och repro-

duktion. Luhmann (1990) hävdar att utan kommunikation kan det inte existera någon mening, 

några mänskliga relationer eller ens mänskligt liv. Därför menar han att det är kommunikation 

som bygger upp alla sociala system och att den därigenom skapar mening, vilket gör att sy-

stemet identifierar sig som sig självt och avgränsar sig mot omgivningen. Det är alltså inte, 

som i den tidigare systemteorin, systemet självt eller dess komponenter som utgör subjektet 

utan istället kommunikationen (Luhmann, 1995). Eftersom kommunikation i sig inte är be-

gränsad till definierade kanaler innebär det att system kan uppstå och försvinna både inom ett 

system och utanför det, likväl som korsande med ett eller flera andra system. Man kan säga att 

om kommunikation utgör ett systems definition är det egentligen inga eller mycket få sociala 

system som fungerar i sig själva eftersom i princip alla sociala system kommunicerar med en 

omgivning. Och, vidare, att denna multipla kommunikation snarare bygger ett flerdimensio-

nellt nätverk av kontakter än avgränsar ett system som en socialt definierad gruppering. Det 

blir en sammansmältning av ett oändligt antal sub- och suprasystem. 

 

Om man i ett system kan renodla och skärpa den strukturella urvalsförmågan menar Luhmann 

(1995) att man kan uppnå en högre kontroll över skeenden. System med hög selektiv förmåga 

kan således klara sig bättre över tid än de med låg dito och för att utveckla denna selektions-

förmåga menar Luhmann att självreferens är den metod system använder eller bör använda sig 

av (Roberts, 1995). Idén med självreferens är central i Luhmanns systemteoretiska bygge och 

kan med sitt nedbrytande av gamla mönster ses som en tämligen instrumentell systemtillämp-

ning av den reflexivitet som flera sociologer anser känneteckna det senmoderna samhället 

(Clam, 2002; Beck, Giddens & Lash, 1994; Lidskog, Sandstedt & Sundqvist, 1997). Denna 

systemens förmåga att ”se på sig själva”, det vill säga hur de fungerar utifrån sin egen ut-

gångspunkt (Moe, 1995); vilka funktioner, meningar, mål och så vidare de har, kan systemen 

använda som referens och grund för förändring. 

 

Luhmann menar alltså att kommunikation i kombination med självreferens leder till att sy-

stemet reproducerar sig självt och därmed utvecklas. Den term Luhmann använder sig av för 

att benämna denna systemets reproduktion med sig själv som referens är autopoiesis. Vad 

som reproduceras inom ett system avgörs efterhand som incitament uppkommer inom syste-

met och vad som särskiljer det från omgivningen (Vanderstraeten, 2000). Ur ett organisato-
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riskt perspektiv kan man således tänka sig att man kan använda sin självreferens till att analy-

sera och/eller förändra en mängd interna angelägenheter som effektivitet, maktrelationer, or-

ganisationskultur et cetera. Denna självreferens är emellertid avhängig komplexitetsgraden i 

organisationen (Vanderstraeten, 2000). Om ett system endast reproducerar sina egna kapacite-

ter kan man förledas tro att ett system inte kan utvecklas och förändras. Men även atypiska 

händelser och händelser i omgivningen och andra system kan inverka på ett system. Luhmann 

(1995) betonar dock att endast händelser som hör ihop med systemets mening(-ar) kommer att 

innebära strukturell förändring. 

2.2 Begreppen i STRIM 
Utöver denna allmänna sammanfattning skall vi nu lyfta ut de begrepp som används i den fö-

reslagna riskhanteringsmodellen, STRIM, för isolerat beskådande. En utförligare och mer 

konkret beskrivning av modellen och dess delar återfinns under kapitel 3.  

 

Det första begreppet, Autopoiesis, kommer ursprungligen från biologin (Maturana & Varela, 

1980) och beskriver alltså hur system produceras och självreproduceras. Luhmann (1995) an-

vänder begreppet tämligen direktöversatt på sociala system för att beskriva hur de utifrån sina 

egna definitioner reproduceras och förändras. Med egna definitioner menas hur system ser på 

sig själva både i relation till andra sociala system och i relation till sig själva, samt vilka stra-

tegier systemen använder för att reproducera mening, identitet et cetera. För att enklast förstå 

begreppet kan ett par exempel vara belysande. En organisation som drabbas av negativ mass-

medial publicitet kan definiera den som att all publicitet är av godo, och därigenom inte bry-

tas ned av den. Då har man alltså definierat negativ publicitet utifrån sina egna värderingar, 

alternativt reproducerat (förändrat) värderingarna för att dämpa effekterna av det inträffade. 

Ett annat exempel är hur en kriminell liga istället för att se på utdömda böter som ett straff 

stärker sina normer och sin sammanhållning genom att definiera böterna som en statushöj-

ning. Man refererar således till sitt eget system som sådant och dess överlevnad för att hantera 

förhållanden. Eftersom autopoiesis genom sin generativa karaktär är nära relaterat till kun-

skap, såväl hårt som löst strukturerad inlärning och ickestrukturerad, kan det anses vara an-

vändbart vid riskhantering och kunskap därom. 

 

Eftersom det mest centrala begreppet i STRIM är autopoiesis har det varit intressant att se hur 

det har konkretiserats i andra sammanhang. Begreppet autopoiesis förekommer inom många 

vetenskapliga discipliner (se till exempel Zeleny, 1981, för några exempel) och det har an-
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vänts för att analysera organisationer som system åtminstone sedan 1970-talet. Men det är 

först i Luhmanns efterföljd som de ontologiska kraven kan sägas vara uppfyllda genom hans 

definierande av kommunikation som organisationens beståndsdelar (Mingers, 1995). Bakken 

och Hernes (2003) visar upp en imponerande samling organisationsteoretiska texter av senare 

datum med autopoiesis som centralt begrepp. Här behandlas management, organisationsstruk-

tur, organisationsidentitet, beslut med mera. Ett par andra som behandlat autopoiesis inom 

organisationsteori är Hatch (2002), von Krogh och Vicari (1993) och Morgan (1997), även 

om den sistnämnde refererar till Maturana och Varela men inte till Luhmann. 

 

En mycket intressant applicering av autopoiesis har gjorts av Maula (1999) som studerar mul-

tinationella företag som lärande och utvecklande system. Hon har i en mycket djupgående av-

handling, med flera intressanta aspekter av autopoiesis och en lång rad illustrationer, studerat 

hur och av vad företagen påverkas av när det gäller deras lärande. Maulas tillämpning är den 

som närmast liknar användandet av autopoiesis i denna uppsats eftersom den handlar om hur 

organisationer kan använda autopoiesis inom ett tydligt avgränsat område. 

 

Det andra begreppet, AGIL, kommer från Parsons och akronymen står för Adaption, Goal-

attainment, Integration och Latency. Utan att gå in på vad de i detalj innebär kan de enklast 

förklaras med att utgöra de behov sociala system har för att överleva/bevaras. Alla sociala sy-

stem behöver till exempel resursallokeringsmekanismer. Men också mål att sträva mot, en 

inre ordning och sammanhållning samt bevarande mönster i kultur och normer. Alla dessa 

typer av behov identifieras alltså i begreppet AGIL. Eftersom dessa behov måste uppfyllas är 

begreppets innehåll naturligtvis starkt förknippat till risker. Om behoven hotas eller olika ris-

ker inträffar är det osäkert om systemet överlever. En tabell över behoven kan se enligt föl-

jande. 
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Tabell 1 AGIL-schema över systembehov för överlevnad. Fritt från Parsons (1951 och 1969) 

Adaptation 
(anpassning) 

Alla sociala system behöver resursallokeringsmekanismer. Både för att 
tillföra nya resurser och att ta vara på de resurser som finns eller upp-
kommer inom systemet. På samhällsnivå kan detta utgöras av ekono-
mi. På organisationsnivå kan det utgöras av mänskligt, socialt eller fi-
nansiellt kapital. 

Goal attainment 
(måluppnåelse) 

Alla system måste definiera och vidmakthålla sina särskilda mål. Mål-
processerna restaurerar, upprätthåller eller skapar energi. På samhälls-
nivå kan detta göras genom politik. På organisationsnivå av verksam-
hetsmål och dess strategier. 

Integration 
(sammanhållning) 

Alla system måste ha en inre ordning, så det kan försäkra sig om att 
värden är hållbara över tid. På samhällsnivå kan detta utgöras av reli-
gion.3 Integrationen uppnår och vidmakthåller emotionella och sociala 
relationer mellan systemets medlemmar och stärker sammanhållningen 
och känslan av enhetlighet. Integrationen behövs också för att skapa 
och bevara stabilitet och solidaritet. På organisationsnivå kan det utgö-
ras av organisationskultur, identitet, motiv, värden et cetera. 

Latency (pattern 
maintenance) 

(systembevarande) 

Alla system måste motivera sina medlemmar att utföra sina roller. Det-
ta kan uppnås genom att vidmakthålla institutionaliserade kulturella 
mönster. Till exempel genom familjebildningar och socialisation på 
olika nivåer. Begreppet innebär att systemet överlever sina medlem-
mar. På samhällsnivå kan detta befästas av historia och symboler men 
även mer statiskt av lagar och rättsväsende. På organisationsnivå av 
organisationsanda, historia, den lokala omgivningens behov et cetera. 

 

AGIL-schemat har förekommit i många studier sedan Parsons presenterade det. Vanligast är 

att det förekommer i teoretiska framställningar eller historiska utvecklingsförklaringar, som 

hos Hudson (2000), Heiskala (2002) och Mjøset (2000), till exempel för att beskriva framväx-

ten av det moderna samhället eller delar av den såsom ekonomin eller rättsväsendet. Men någ-

ra av de mer praktiska tillämpningarna på senare tid är Donati (2003) som relaterar schemat 

till vilken roll frivilliga gåvor spelar i olika sociala system och sammanhang. Deflem (1998) 

låter Parsons schema utgöra en av flera synvinklar som han studerar abortlagstiftningen ur och 

Carra Mittini (1999) använder schemat som värderingsverktyg för lagstiftningen omkring so-

cialbidrag i Italien 

 

                                                 
3 Även om det västerländska samhället i många länder och områden sekulariserats fungerar fortfarande religion 
ofta som enhetlig/sammangrupperande referens, inte minst i massmedia, gentemot andra religioner i mindre se-
kulariserade delar av världen. 
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Feedback loops, använde Buckley (1967) enligt ovan till att beskriva hur sociala system an-

vänder sig av ett ständigt reflekterande mellan systemets inre och systemets omgivning/andra 

system. Att hela tiden skifta fokus mellan den egna interna miljön och den omgivande kan 

onekligen ge viktiga insikter för det sociala systemet när det kommer till risker, men också till 

framtiden och anpassningen till den. Det har inte gått att finna några appliceringar av feed-

back loops så som Buckley använder begreppet. 

2.3 Riskhantering 
Luhmann (1993) menar att eftersom vi inte kan förutspå framtiden bör man inte låsa sig fast 

vid specifika utfall utan i stället utveckla generella riskstrategier med generella scenarier 

och/eller utfall. Vår egen förmåga att ”tänka ut” risker och dess följder är alltså inte tillräcklig. 

Detta ligger väl i linje med vad den empiriska kunskapsstocken visar och naturligtvis med 

riskteorierna. I utformandet av STRIM utgjorde teorier om den höga komplexiteten och kon-

tingensen4 i det senmoderna samhället en viktig utgångspunkt. De indikerade att en riskhan-

teringsmetod måste vara flexibel och i stället för att försöka identifiera samtliga risker höja 

organisationers förmåga att absorbera dem.  

 

När det gäller metodik för riskhantering finns det en uppsjö av både litteratur och forskning. 

Bland annat finns det ett tiotal vetenskapliga tidskrifter som enbart är inriktade åt riskhanter-

ing på olika vis. Därför har fokus lagts på metaanalyser och översiktsstudier i ämnet. En in-

tressant är Eduljee (2000). Studien är ämnesinriktad mot miljörisker, men eftersom forskning-

en om riskhantering inom detta område ligger i framkanten av den metodologiska utveckling-

en kan man generalisera mycket av den. När det gäller utvecklingen av metoder för riskbe-

dömningar tar Eduljee (2000) upp hur skillnaden mellan analys av känslighet respektive osä-

kerhet har implikationer för den metodologiska utvecklingen. Han menar att känslighetsmått 

representerar säkerhet och verkliga fakta utifrån tester, medan osäkerhet visar hur pass full-

ständig vår hittills vunna kunskap är och i vilken utsträckning vi kan tillämpa den och ha tillit 

till den. De hittillsvarande metoderna är i stor utsträckning känslighetsanalyser medan Eduljee 

(2000) förespråkar mer sammanvävda metoder. Bland annat menar han att man bör inkludera 

intressenter i riskhanteringen så att de som är potentiellt drabbade får vara med i bedömningar 

av risker. Men man måste också utveckla bättre metoder för jämförelse av olika risker (Edul-

jee, 2000). En tydlig trend inom riskhantering är att den blir mer integrerad i övrig verksam-

                                                 
4 Med kontingens avses att alla system är föränderliga, det finns en öppenhet för eventualiteter, och att det rå-
dande läget för ett system endast är tillfälligt (Luhmann, 1998) 
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het, men också att man mer ser på hur risker i ett område påverkar andra områden (Eduljee, 

2000). Extra tydligt är detta när det gäller miljöaspekter. Här ser man inte bara på hur förgift-

ningar påverkar olika miljöer men också på vilka effekter det får på beslutsfattande inom tek-

nologi, ekonomi, hälsa, sociala sfären med mera (Eduljee, 2000). Men den kanske viktigaste 

riktningen som Eduljee kan skönja är att man inte blint skall lita på experter. Även risker med 

omärkbara kausala förlopp eller helt irrationella eller kaotiska dito måste kunna bemötas. Man 

måste därför agera preventivt även om den vetenskapliga säkerheten är svag. Dessutom går 

trenden från ett teknokratiskt angreppssätt till ett mer värdefokuserat tänkande (Eduljee, 

2000). 

 

Den amerikanske forskaren Ian I Mitroff har ägnat merparten av sin karriär till att utveckla 

krishantering. Mitroff och Anagnos (2001) menar att man måste skifta perspektiv från att vara 

reaktiv till att bli kontinuerligt proaktiv. De menar att krishantering handlar om att det inte är 

frågan om en organisation kommer att drabbas utan snarare hur, när och varför man drabbas 

samt vilken form krisen antar och hur förberedd organisationen är på den. Förberedelse kan 

bäst skapas utifrån fem nyckelfaktorer menar Mitroff och Anagnos (2001). Dessa struktureras 

så att de fyra första, potentiella risktyper, mekanismer för signalidentifiering, intressenter och 

organisationens strukturer, utgör grund för den femte – scenarier. Och det mest centrala i de-

ras framställan är att krishantering måste integreras med andra viktiga program i en organisa-

tion för att dels krishanteringen skall bli bra men också för att de andra programmen skall bli 

framgångsrika (Mitroff & Anagnos, 2001). 

 

Även om Mitroff och Anagnos (2001) bok är mer managementmässig än forskningsinriktad 

framstår inte boken som ytlig utan lyfter fram flera intressanta aspekter. Bland annat diskute-

rar de försvarsmekanismer hos organisationer och visar en rad olika sådana vad gäller ris-

ker/kriser. Allt ifrån tron på osårbarhet och idealisering av den egna organisationens förmåga 

till intellektualiserade argument om sannolikhet och gränsdragningar inom organisationen. En 

annan viktig aspekt de tar upp är vikten av att tidigt känna av signaler för förändring. För det-

ta ändamål citerar de en passage ur Machiavellis Fursten där fursten starkt rekommenderas 

stärka sin ”signalspaning” med ögon, öron och kurirer för att få ett försprång och hinna förbe-

reda sig på genomslaget av dåliga nyheter. Detta överför de till organisatoriskt språk och sor-

terar in signalerna i tekniska och mänskliga signaler från internt respektive externt håll (Mi-

troff & Anagnos, 2001). 
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En bok som egentligen inte handlar om riskhantering men som ändå är intressant i relation till 

STRIM är Keeney (1992). Han förespråkar i ämnet beslutsfattande ett värdefokuserat tänkan-

de till skillnad mot mekaniska och rigida lösningar. Keeney (1992) menar att man särskilt i 

situationer då man inte har en bra överblick av situationen måste strukturera beslutsprocessen 

efter de grundläggande värderingar som finns hos de inblandade i den givna situationen.  

2.3.1 Metoder för riskhantering 
I den litteratur om riskhantering som studerats har ett mönster framsprungit om två olika typer 

av riskhantering och metodiken omkring den – instrumentella metoder och administrativa. 

Detta är bara ett resultat av läsningen och inte en verklig indelning i praktiken, men de olika 

typerna speglar framför allt olika sätt att se på risker och riskhantering. Men det också troligt 

att typerna kompletterar varandra och att de används parallellt. 

 

2.3.1.1 Instrumentella 
Till att börja med finns den teknokratiska inställningen att risker är en funktion av sannolikhet 

och konsekvens. Med denna approach kan man bygga bort risker och genom analys av inträf-

fade händelser och tillbud förbättra de skydd som redan finns. Men metoderna tar inte hänsyn 

till mentala aspekter eller sociala processer, risker ses som tämligen avgränsade fysiska miss-

förhållanden, alternativt organisatoriska avvägningar, som går att justera. Metoderna är ofta 

upplagda med ett antal frågor som skall besvaras eller checklistor som skall fyllas i. Proble-

met som jag ser det är att frågorna ofta är alltför oprecist formulerade. De kan se ut som Vad 

kan hända? Varför kan det inträffa och hur ofta? Vilka blir konsekvenserna? Vad kan före-

byggas? Hur kan sårbarheten minskas? Med så öppna frågor måste man analysera en extremt 

avgränsad del i en verksamhet för att svaren skall bli uttömmande och korrekta. Och en up-

penbar fälla är att man endast bedömer risker utifrån erfarenhet av tidigare händelser och inte 

tar i beaktande oväntade händelser. En uttömmande bok med handfasta metoder och som ut-

gör ett bra exempel på denna typ av riskhantering är Heath (1998) som på ett mycket genom-

gripande sätt beskriver hur man praktisk kan gå till väga och vad man bör ta hänsyn till. 

 

Den bild som tonat fram under litteraturstudien är att man hållit sig inom väldigt snäva tek-

niska ramar och byggt upp modeller för varje specifikt ämnesområde eller bransch, vilket 

medfört att metoderna i huvudsak är av kvantitativ karaktär. Ett exempel är den så kallade 

What-if metoden där man ställer frågor av typen ”Vad händer om…”, och laborerar med tänk-

bara effekter utifrån tidigare erfarenheter och tekniska strukturer. Det vill säga att man kalky-

lerar sannolikheten för oönskade konsekvenser eller antal döda människor per år eller liknan-
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de, men endast utifrån tidigare vunna erfarenheter, tekniska ritningar och instrumentscheman. 

En annan metod är Hazard and operability studies där man utgår från utvalda processpara-

metrar och arbetar sig fram efter ett flödesschema med ja- och nej-vägar. Dessa och andra 

tekniska metoder har påträffats i flera källor (exempelvis Hamilton, 1996; Nystedt, 2000) men 

verkar som sagt vara starkt formade av i vilken organisation de används.  

 

Utöver de metoder Eduljee (2000) refererar till är ett bra exempel på instrumentella metoder 

Hamiltons ”Risk Management 2000” (1996). Det övergripande verktyget som Hamilton går 

igenom är hur man kan dela in organisationer efter en så kallad riskcirkel. I denna är den 

övergripande uppdelningen mellan risker utanför produktionen (marknadsrisker, ansvarsrisker 

och politiska risker) och risker inom produktionen (operativa risker som kan ge produktions-

störningar). Därtill kommer en ”tårtbit” av riskcirkeln som utgörs av informationsteknologis-

ka risker. Denna riskcirkel är tänkt att utgöra struktur åt riskhanteringen i en organisation och 

Hamilton (1996) går också igenom en lång rad nödvändig information och dess organisatoris-

ka källor som man måste ha tillgång till för att kunna genomföra en fullödig riskanalys. 

 

Davies (1997) är en annan författare som utan att gå in i detalj på någon metodik ändå har en 

klart teknokratisk synvinkel. Hans modell för en Holistic risk management går i princip ut på 

att identifiera, kvantifiera och kostnadsberäkna risker. Även Perrow (1999) tar upp en del tek-

nokratiska studier. Bland annat matematiskt modellerande och hur man kan värdera ett män-

niskoliv i pengar relaterat till just kostnader av konsekvenser. Perrow (1999) gör också en vik-

tig distinktion mellan frivilliga och ofrivilliga risker. Särskilt när det gäller ansvar och försäk-

ring har den distinktionen stor betydelse för acceptansen av riskerna. Kontentan är att konse-

kvenserna av det vi utsätter oss för på eget bevåg får vi själva betala och ta ansvar för, men att 

inverkan på, eller kostnaden för, andra människors liv inte får bli för stor (Perrow, 1999). Men 

i praktiken blir det en slags oklara marknadsprinciper som råder, där man kalkylerar med så-

dant som hur många liv man kan offra för att kunna ha elektricitet i hemmen, jämfört med hur 

många liv som skulle spillas om vi inte hade elektriciteten (Perrow, 1999). I en än värre och 

längre dragen form kan dessutom kostnader för att reducera risker ställas mot priset på ett 

människoliv (Perrow, 1999).  
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2.3.1.2 Administrativa 
Den andra typen av synen på riskhanteringsmetodik handlar om hur man kan administrera 

själva riskhanteringsarbetet. Det handlar alltså inte om hur man går till väga för att identifiera 

risker i olika organisatoriska sektorer eller avdelningar genom sannolikhetsbedömningar. 

Denna typ omfattar istället modeller över vilka delar i en organisation som bör delta i riskhan-

tering, i vilken ordning man bör genomföra olika steg i riskanalysen, hur analys och samver-

kan relateras till den inlärning som är kopplat till riskhanteringen och så vidare. I Stern och 

Fineberg, (1996) diskuteras bland annat vikten av att noggrant ordna riskhanteringen så att 

beslutsunderlaget blir korrekt, men också att analysen måste kombineras med kommentarer 

och dialog mellan olika berörda parter så att demokratiska legitimiteten blir hög. De menar att 

riskhantering skall:  

1. vara beslutsdrivande mot information om alternativ och problemlösning 

2. kännetecknas av förståelsebredd för inblandade parter 

3. vara ett resultat av en analytisk, reflekterande process 

4. innebära en utveckling av en modell för preliminär diagnos av beslutssituationer 

5. innebära en tidig och explicit problemformulering 

6. vara en gemensam analysprocess  

7. åtföljas av en organisatorisk kapacitetsmobilisering för att hantera riskerna. 

 

Hos National Research Council (1983) återfinner man en diskussion om distinktionen mellan 

riskbedömningar (assessment) och risk management. Kanske är detta kärnan i skillnaden mel-

lan administrativa och tekniska analyser. Medan man i de tekniskt/ekonomiskt inriktade ana-

lyserna ser till mätbara fakta tar man i de administrativa metoderna mer av ett helhetsgrepp 

som omfattar politiska, sociala och rent mänskliga aspekter av riskbedömningar. I ”Food Sa-

fety Policy, Science, and Risk Assessment: Strengthening the Connection” (National Rese-

arch Council, 2001) diskuteras betydelsen och betonas vikten av att kommunicera resultat av 

riskanalyser för att nå en bred konsensus av inblandade parter innan beslut fattas. Diskussio-

ner om dialog, kommunikation och delaktighet tas för övrigt ofta upp i den här typen av ana-

lyser. Och då kommer man onekligen in på mer abstrakta begrepp som mål, mening och bety-

delse. Särskilt Keeney (1992) anger en trend från en smal teknokratisk syn till en mer värde-

fokuserad dito i riskhanteringsfrågor.5  

 

                                                 
5 Se även Science and Judgment in Risk Assessment (National Research Council, 1994). 
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Det är svårare att finna faktiska administrativa metoder än instrumentella och ofta har de mer 

karaktären av generella råd eller riktlinjer. Breck (2002) har några sådana råd om en diskus-

sionsram om fyra huvudområden vid riskhantering. 

1. Öppenhet 
• Var öppen om värdemässiga antaganden 
• Lägg öppet fram osäker kunskap 
• Visa öppenhet om uppskattningar och bedömningar 

2. Genomskinlighet 
• Formulera problemet inför allmänheten 
• Redogör för de underliggande premisserna 
• Diskutera lösningsstrategier och lösningsmöjligheter offentligt 

3. Kommunikation och dialog 
• För tidigt in intressenter och berörda parter i processen 
• Lyssna på och erkänn alternativa synsätt på problemet 
• Sörj för ömsesidig dialog och fortlöpande återkoppling 

4. Kunskap och rationalitet 
• Redogör för kunskapsmässiga begränsningar 
• För in andra former av vetenskap än naturvetenskaperna 
• Erkänn andra former av rationalitet än den vetenskapliga 

 

Som synes är det tämligen konkreta råd om hur man skall behandla information i riskhanter-

ingen. Den föreslagna hållningen är en högst offentlig och liberal sådan och råden handlar 

mer om hur man skall bemöta personer inblandade i riskhanteringen snarare än hur man ut-

vecklar själva kompetensen att hantera risker. 
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3 Systemteoretisk riskhanteringsmetod - STRIM 
Den riskhanteringsmetod som i uppsatsen skall ställas mot empiri och teori är alltså fram-

sprungen och elaborerad utifrån en litteraturstudie av sociologisk systemteori (Sparf, 2004). 

På denna plats, mellan teori och empiri, kan det vara lämpligt att beskriva denna metod, som 

alltså utgör den andra pusselbiten i uppsatsen. Detta görs genom en modell över begreppen 

som STRIM är byggd omkring, dessa begrepp förklaras ingående utifrån en mer konkret och 

praktisk utgångspunkt än under teoriavsnittet. Och så beskrivs hur metoden kan tillämpas ut-

ifrån två angreppssätt – utifrån processer och utifrån organisatoriska sektorer/nivåer.  

 

Om de instrumentella och administrativa metodtyperna förekommer parallellt eller inte har 

inte framkommit i litteraturen. Men om vi antar att de gör det finns det uppenbara problem för 

dem att mötas, inte minst för att de olika typerna har skilda terminologier. De blir som två 

tågvagnar som inte är ihopkopplade. Den systemteoretiska metoden som beskrivs här är tänkt 

att utgöra kopplingen mellan vagnarna, att vara ett tankeverktyg för att hitta gemensamma 

utgångspunkter och skapa en gemensam nomenklatur, oavsett vilken praktisk metod man an-

vänder eller på vilken nivå. Ett mål under arbetet med den föreslagna modellen i Sparf (2004) 

var att den skall kunna appliceras på olika nivåer i organisationer. Men med litteraturen om 

riskhantering som bakgrund torde det alltså vara rimligare att använda metoden organisation-

sövergripande, och i stället se den som ett komplement till de instrumentella och administrati-

va metoderna.  
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Figur 2 Modell över systemteoretisk riskhanteringsmetod 

 

Modellen är en illustration av hur de teoretiska begreppen förhåller sig till varandra när man 

kombinerar dem i en hypotetisk organisationscirkel. För att ge en mer uttömmande förklaring 

till modellen beskrivs här hur de olika delarna placeras in i modellen och vad de representeras 

av på olika nivåer i en organisation. En del av innehållet har presenterats under teoriavsnittet, 

och känns därför säkert igen, men här görs ett försök till en mer praktiskt inriktad förklaring.  

3.1.1 Autopoiesis 
Autopoiesis handlar om hur organisationen förändras och reproduceras för överlevnad, utifrån 

sina egna definitioner. Begreppet kan sägas benämna det som utgör organisationens drivkraft 

eller motor för att fortsätta utvecklas. Med egna definitioner menas hur organisationen ser på 

sig själv både i relation till andra sociala system och i relation till sig själva, samt vilka strate-

gier organisationen använder för att reproducera mening, identitet, betydelse et cetera. Den 

enkla uppdelningen av organisation-omgivning omformas alltså här till en dynamisk växel-

verkan av ständigt korrigerande interaktion och följsamhet. Om en företagare har som driv-

kraft att tjäna så mycket pengar som möjligt, då står autopoiesis för allt det som företagaren 
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gör för att få verksamheten att behållas, utvecklas och förändras i syfte att tjäna ännu mer 

pengar. Ett annat exempel är om en femåring håller på att lära sig cykla på en tvåhjuling står 

autopoiesis för drivkraften som får barnet att fortsätta försöka gång på gång, den betydelse 

som cyklandets mening, innehåll, identitet och så vidare innebär. 

 

För att konkretisera hur användningen av autopoiesis i organisationer kan se ut kan hänvisas 

till begreppet organisationsidentitet. I litteraturen omkring begreppet återfinns tre fundamen-

tala frågor i en kedja. Svaren på dessa frågor kan oftast formuleras/beskrivas som en organisa-

tions identitet och således utgöra ram för förändring och reproduktion. 

1. Hur uppfattar en organisation sig själv? (Ofta formulerad som hur medlemmarna upp-

fattar organisationen och vilka delade värderingar man har om den). 

Ger ofta svar på: 

2. Vad håller organisationen samman som en enhet? (Oftast integration och koordina-

tionsmekanismer). 

Ger ofta svar på: 

3. Vad särskiljer en organisation från andra organisationer? (Ofta sammankopplat med 

svaret på den första frågan).  

 

Autopoiesis är ett flyktigt begrepp i så måtto att det inte är knutet till något särskilt organisa-

toriskt område. I stället används det på alla nivåer, av alla medlemmar, medvetet och omedve-

tet. I modellen däremot utgör autopoiesis en kärna varifrån frågeställningar och hypoteser ut-

går ifrån och till vilken de ständigt återkommer. Det är dock viktigt att kärnan är sensibel och 

kommunikativ så att den kan förmedla signaler från riskanalysarbetet. Den skall alltså skapa 

förutsättningar och vara en katalysator i att förändra och reproducera organisationens mening 

för att förbättra dess riskrelationer.  

 

Att jämföra organisationer med biologiska system har sina begränsningar, men om man tänker 

sig en persika består denna av kärna, fruktkött och skal. Med persikan som metafor för en or-

ganisation är autopoiesis kärnan, AGIL fruktköttet och skalet organisationens mycket svaga 

avgränsning mot omvärlden. I persikans kärna återfinns de anlag som får frukten att åter bli 

en växt. Fruktens betydelse i världen kan alltså sägas finnas inbyggd i kärnan. Eftersom auto-

poiesis syftar på det meningsbärande i en organisation kan det också sägas utgöra det absolut 

mest centrala i densamma – kärnan. Av detta följer också att begreppet placeras centralt i me-

todmodellen. Autopoiesis kan ses som en resonansbotten till vilken tankeprocesserna hela ti-
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den refereras. När man gör en riskanalys måste man alltid se till vad varje beslut leder till för 

förändringar i förhållande till det meningsbärande i organisationen. Ett påtagligt exempel är 

när ett företag skall etablera sig på en utländsk marknad. Om ledning och personal inte är för-

beredda på hur etableringen påverkar betydelsen av organisationens identitet, mål och så vida-

re, på hemmaplan och i dess helhet, finns en uppenbar risk att sådana saker som skillnader i 

kultur och produktionsprocesser i det nya landet blir till en nedbrytande kraft och gör att eta-

bleringen misslyckas. Om man istället använder den autopoietiska klangbottnen under hela 

förberedelseprocessen kan man förhoppningsvis justera beslut och strategier efterhand och 

därmed undvika en kollaps. 

3.1.2 AGIL 
Det begrepp som förmodligen är mest konkretiserbart i denna metod är AGIL. Det är ganska 

enkelt att förstå hur varje avgränsat system har olika sorters behov. Behov som dessutom går 

att definiera på flera nivåer. Man kan jämföra begreppet med en rysk docka. En sådan som 

består av många dockor inuti varandra. För under varje behovsgrupp i AGIL-schemat åter-

finns en ny nivå som är uppdelad i en ny omgång AGIL. Det vill säga att under A på en nivå 

finns det en grupp av A, G, I och L. Och under A:et på den nivån en ny omgång behov och så 

vidare. Ett exempel kan vara att under L:et (systembevarande mönster) på samhällsnivå finner 

vi bland annat familjen. Denna kan i sin tur delas in i AGIL, och under L:et i familjen åter-

finns (traditionellt och i huvudsak) modern, och under moderns L återfinns vissa socialiserade 

och biologiska roller och så vidare. För en organisation kan begreppet kanske tydligast förstås 

med mål, eftersom de flesta organisationer har tydliga sådana. Det övergripande organisa-

tionsmålet kan brytas ned i delmål som i sin tur kan brytas ned i flera led. Men på varje orga-

nisatorisk nivå finns det naturligtvis en rad behov för att kunna uppfylla respektive mål. Och 

det är dessa som AGIL i detta fall beskriver. 

 

Eftersom behoven skiljer sig åt mellan olika nivåer och verksamheter inom olika organisatio-

ner är det svårt att ge precisa exempel på vad de kan innehålla. Men till exempel kan de på 

olika nivåer innehålla följande 

• Adaption (anpassning, resursallokering) – mänskligt, socialt eller finansiellt kapital 

• Goalattainment (måluppfyllelse) – verksamhetsmål och dess strategier 

• Integration (sammanhållning) – organisationskultur, identitet, motiv, värden et cetera. 

• Latency (systembevarande) – organisationsanda, historia, den lokala omgivningens 

behov et cetera. 
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Om vi återvänder till vår metafor persikan så kan frukten ”överleva” så länge näringen som 

finns i fruktköttet räcker. Här upphör dock likheterna med AGIL, ty medan frukten inte kan 

tillföras ny näring när den väl lämnat sin planta kan organisationen mycket väl utveckla ett 

otal kapaciteter. Men den bildmässiga likheten är slående. Fruktköttet är väl förankrat i kärnan 

och de behovsuppfyllande elementen i persikan återfinns i hela fruktköttet. En organisation 

bör också förankra behoven i kärnan och därtill säkra att behoven ses över i hela organisatio-

nen. Man kan alltså inte isolera vissa behov till visa delar av en organisation. Därför skall pla-

ceringen av A, G, I och L i metodmodellen inte ses som avgränsade delar. De finns överallt i 

organisationens ”innanmäte” och det hela tiden. 

 

I en så här enkel framställan och med konkreta exempel kan autopoiesis och AGIL tyckas stå 

för samma sak. Men den viktigaste skillnaden mellan dem är att medan AGIL beskriver orga-

nisationens behov syftar autopoiesis på att förklara den betydelse behoven har för organisa-

tionen, dess förändring och reproduktion. Det är i framlyftandet av vad varje behov består av 

som autopoiesis kommer in. Under A:et i AGIL kan alla resursbehov finnas, exempelvis luft 

att andas eller byggnad att bedriva verksamheten i, men eftersom alla behov inte är avgörande 

för riskhanteringen kan autopoiesis sägas reglera vad som är väsentligt att analysera och lägga 

vikt vid. Om man använder ett restaurangbesök som metafor innebär AGIL till exempel de 

näringsmässiga och sociala behoven som besöket uppfyller, medan autopoiesis syftar på de 

meningsskapande betydelser som besöket har. Det vill säga restaurangbesökets bidrag till det 

som gör livet värt att leva.  

3.1.3 Feedback loops 
Feedback loops, slutligen, är egentligen precis vad det låter som. Men termen förekommer i 

många sammanhang och här används den i ett mer proaktivt syfte än vad som är vanligt. Det 

handlar dels om att hela tiden läsa av de interna och externa miljöerna och dels om att förut-

säga hur ett agerande påverkar olika förhållanden. Tidigare nämndes hur en förändring av ett 

tillstånd i ett förhållande kan orsaka förändring också av andra förhållanden. Feedback loops 

kan därför användas som en intellektuell scenariogenerator, för att kunna förutse hur inte bara 

det uppenbara förhållandet förändras av ett visst agerande, utan även hur andra förhållanden 

förändras. Det handlar helt enkelt om hur sociala system använder sig av ett ständigt reflekte-

rande mellan systemets inre och systemets omgivning/andra system.  
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Den uppgift vår persikas skal har, åtminstone som jag förstår det, är att avgränsa frukten från 

omgivningen och att ge den ett visst skydd samt – och kanske viktigast – att se till att frukten 

kan ”andas” med omgivningen. Att reglera insläppet av luft och utsöndringen av gaser är i 

denna metafor fruktens sätt att anpassa sig. I en organisation kan man se metodens feedback 

loops som regulatorn för växelspelet med omgivningen. Därför placeras begreppet över både 

den inre och yttre miljön i modellen över metoden. Utöver denna funktion har vi människor i 

denna metod också möjlighet att prognostisera förändringars interna och externa påverkan. 

Något som får hänföras till begreppet feedback loops. 

3.2 Att tillämpa metoden 
Men hur använder man de här tankegångarna? Hur omsätter man dem till den verkliga organi-
sationen? 
 

För att kunna göra en överkomlig riskanalys måste man strukturera arbetet och analysen på ett 

praktiskt sätt. När det gäller den systemteoretiska metoden kan den praktiska tillämpningen 

förmodligen bäst göras genom indelningar av antingen processuell eller nivådifferentierad 

karaktär. I det förstnämnda fallet delar man in organisationens verksamhet i olika processer, 

långa eller korta, detaljerade eller omfattande, fysiska och/eller icke fysiska et cetera. I det 

andra fallet delar man in organisationen i olika organisations- eller verksamhetsnivåer, till ex-

empel resultatenheter eller verksamhetsområden. För att få en bild av hur ett sådant arbete kan 

utföras följer här beskrivningar och exempel på respektive arbetssätt. Det skall dock betonas 

att metoden inte är utvecklad i pedagogisk bemärkelse. Det finns alltså ingen användarmanual 

eller instruktioner. De exempel som ges består av ett antal frågor inom varje begreppsområde 

och skall endast ses som ett första förslag på hur man kan använda metoden. 

3.2.1 Processgrundad riskanalys 
Om man väljer att dela in organisationen och dess verksamhet i processer kan man antingen 

välja flödesprocesser, som kan vara lämpliga i till exempel fysisk varuproduktion, eller affärs-

/värdeprocesser, som kan vara mer lämpligt i tjänsteproduktion. Men det är naturligtvis upp 

till varje organisation att själv avgöra vilka typer av processer man vill inrikta sig mot och på 

vilken nivå man vill lägga analysen.  

 

Oavsett vilken processtyp man väljer kan man relatera dem till vilka organisatoriska enheter 

som processen berör. Rhenman (1969) har tagit fram en lämplig modell för att illustrera dessa 

och som här används som bakgrund för att placera in processerna i en organisatorisk kontext. 
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Hans modell visar hur en organisation och dess interna och externa miljöer befolkas av olika 

intressenter. Intressenterna kan vara kunder, leverantörer, banker, administration, personal, 

ägare et cetera. Till detta kommer en mängd olika externa och interna flöden mellan material- 

och/eller informationsbearbetande enheter.  

Figur 3 Organisationen och miljöer (Källa: Rhenman, 1969). 

 

Som synes kan enheterna vara mer eller mindre komplicerat beroende av varandra och såväl 

material som information bör uppfattas i mycket vid bemärkelse där alla typer av flöden in-

kluderas. Om de sammanlänkande linjerna representerar de faktiska flödena kan man lägga till 

hypotetiska processer av olika slag till modellen. En process kan naturligtvis passera och in-

kludera flera informations- och materialenheter. Ju större en process är desto fler enheter är 

det troligt att den går igenom. Men detta varierar naturligtvis mellan olika sorters organisatio-

ner. En order hos ett massproducerande företag kanske inte omfattar lika många enheter som 

hos en producent av enstaka produkter på uppdrag. Likaså är det rimligt att tänka sig affärs-

processer som mer omfattande än rent interna som till exempel ett arbetsmiljöärende.  
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Figur 4 Organisation, miljöer och processer (Källa: Rhenman, 1969 och egen konceptualisering). 

 

I denna utbyggda modell har två sorters processer lagts till. Den nedre tjockare pilen illustre-

rar här en tänkt större affärsprocess, medan den övre smalare pilen illustrerar en mindre intern 

process som exempelvis rör den psykiska arbetsmiljön. Affärsprocessen berör många inblan-

dade enheter av såväl fysisk som informativ och icke fysisk karaktär samt omfattar både in-

terna och externa enheter. Det kan handla om försäljning, materialflöden, licenser, konstruk-

tion, redovisning, logistik, utbildning och en lång rad andra händelser. Arbetsmiljöärendet 

däremot hanteras i exemplet inom endast ett fåtal enheter. Här kan det handla om främst ett 

antal informationsflöden mellan avdelningar, företagshälsa, ledning, fokusgrupper och så vi-

dare. Och om vi går vidare i resonemanget kan vi överföra dessa två processer direkt till den 

systemteoretiska modellen. Men istället för att se skeendena som skärande genom ett antal 

inblandade organisationsenheter kan man se på vilka organisatoriska systembehov som pro-

cesserna kommer i kontakt med.  
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Figur 5 Processer i STRIM 

 

Här ser man hur samma två processer berör systembehoven på olika sätt. Affärsprocessen på-

verkar främst resursbehoven (Adaption – varor, kompetens, ekonomi) och målbehoven (Goal-

attainment – verksamhetsmål, personalmål, vinstmål) och endast i liten utsträckning det som 

berör organisering och kultur (Latency). De främsta beröringspunkterna i arbetsmiljöproces-

sen utgörs däremot av den sociala sammanhållningen (Integration – osäkerhet, rykten, värde-

ringar) och organisering och kultur (Latency – gruppsammansättning, företagsanda) men en-

dast lite av måluppfyllelse (Goal-attainment). Vad båda processerna (och alla andra) berör är 

organisationens autopoietiska kärna, eftersom all verksamhet har en naturligt koppling till och 

hör samman med verksamhetens mening. 

 

Det finns också några viktiga aspekter att lägga till denna processuella analysmetod. Man 

måste dels väga in den sekundära miljön, i termer av politiska och samhälleliga händelser och 

förändringar, och dels bevaka den longitudinella utvecklingen av återkommande processer; 

det som en gång är definierat som en optimal effektivitet kan mycket väl komma att ändras till 
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en annan gång även om processen är likartad. I denna avläsning av miljöerna kan man således 

använda sig av feedback loops som verktyg. 

 

Så, förutom att se hur processen påverkar systembehoven kan man för varje identifierad pro-

cess bedöma processens inverkan på organisationens definitioner av sig själv (autopoiesis). 

Exempelvis kan affärsprocessen påverka organisationens egendefinierade effektivitet, kom-

munikation eller affärs- och konkurrensmässiga värderingar, medan arbetsmiljöprocessen 

förmodligen mer påverkar den kultur och de normativa värden som råder på arbetsplatsen. 

Utifrån denna kunskap kan man sedan bedöma om processens inverkan medför en risk (i ter-

mer av destabilisering) eller ej.  

 

3.2.1.1 Exempel på metodik för en processgrundad riskanalys 
Vilken process som väljs beror naturligtvis på verksamhetens art i organisationen. Men i ett 

första skede kan det vara lämpligt att välja en process som ser likadan ut från gång till gång, 

oavsett om den är intern eller genomskärande (både intern och extern). Det viktigaste är att 

den går att klart avgränsa från andra verksamheter. Eftersom sådana här processer är välkända 

av de som jobbar inom organisationen vet man oftast vilka delar av organisationen som bru-

kar vara inblandade i respektive process. Vad man då gör är att svara på:  

1. Autopoiesis: vilka betydelser har processen för organisationen och de inblan-

dade delarna och individerna (betydelser av mål, mening, funktion, identitet et 

cetera.)? 

2. AGIL: Vilka behov finns för att genomföra och säkra processen?  

a. Vilka resurser behövs och var finns de? 

b. Vilka mål finns med processen? 

c. Hur skapas sammanhållning och enhetlighet i processen? 

d. Hur skapas stabilitet i processen? 

3. Feedback loops: hur påverkar svaren processen, organisationen och omgiv-

ningen? 

Men viktigast av allt är att till varje svar tillfoga:  

• hur säkrar vi detta idag?  

• Hur säkrar vi det i framtiden?   

 

Här undviker jag medvetet att ge några svar på frågorna eftersom det skulle förutsätta en lång 

rad hypotetiska premisser som förmodligen skulle röra till det mer än belysa. Men om läsaren 
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vill öka sin förståelse rekommenderas tankeexperimentet som informanterna fick instruktioner 

till och som återfinns på sida 5 i bilaga 2. 

3.2.2 Nivåmässig/sektoriell analys 
Att dela in organisationen i olika avdelningar, sektorer, nivåer eller dylikt är ett vanligt an-

greppssätt i alla typer av organisationsanalyser. Detta går naturligtvis att göra även i en risk-

analys med den föreslagna metoden. Med en sådan indelning kan man ganska snabbt komma 

fram till hur man kan skydda sina ömtåligare delar mot instabilitet. Eftersom indelningar är 

vanligt i organisationer vet man förmodligen redan i förväg vilka åtgärder som är värdefulla 

för organisationens fortlevnad. 

 

Om vi tänker oss att man i ett företag på en övergripande nivå gör en riskanalys i vilken man 

kommer fram till att en av många viktiga framgångsfaktorer för organisationens måluppfyllel-

se (Goal attainment) är den allmänna konjunkturen. Då kan man tänka sig att man omgående 

kan gå vidare med att hitta sätt att förbereda sig på förändringar i konjunkturen, både utifrån 

vad man redan har för preventiva system men också genom att man bättre kan värdera resurs-

fördelningen utifrån det faktum att konjunkturen spelar så stor roll för företaget. Det vill säga 

för att säkra behovet måluppfyllelse måste man bevaka konjunkturen. Och för att bevaka 

konjunkturen använder man ett antal interna och externa verktyg. En bildmässig uppställning 

över detta kan se ut så här. 

Figur 6 Sektorindelad riskanalys 
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Då har man använt sig av autopoiesis i termer av meningsbärande mål (exempelvis ekono-

misk stabilitet), av en AGIL -aspekt (G) som ett behov för det meningsbärande målet, samt 

med ett feedback loops tänkande reflekterat över vad man kan tillgripa för interna och externa 

åtgärder för att så långt det är möjligt säkra behoven. 

 

3.2.2.1 Exempel på metodik för en nivåmässig/sektoriell riskanalys 
Om man skall analysera risker inom exempelvis en viss avdelning måste man svara på följan-

de:  

1. Autopoiesis: vilka betydelser är centrala för avdelningen och de inblandade delarna 

och individerna (betydelser av mål, mening, funktion, identitet et cetera.)? 

2. AGIL: vilka generella behov finns för att bedriva avdelningens verksamhet?  

a. Vilka resurser behövs och var finns de? 

b. Vilka mål är centrala? 

c. Hur skapas sammanhållning och enhetlighet i avdelningen? 

d. Hur bevarar vi avdelningen över tid? 

3. Feedback loops: hur påverkar svaren avdelningen och dess omgivning?  

Men viktigast av allt är att till varje svar tillfoga:  

• hur säkrar vi detta idag?  

• Hur säkrar vi det i framtiden?   

 

Även här undviker jag att svara på frågorna av samma anledning som ovan. 

3.3 Val av analysnivå 
Hur man lämpligast implementerar STRIM i organisationen skiljer sig naturligtvis från orga-

nisation till organisation. Till att börja med skall metoden ses som en kontinuerlig process. 

Det skall också sägas att metoden är tänkt att användas på i huvudsak strategisk nivå, som en 

hjälp att närma sig riskhantering och ge en abstrakt förståelse av vad det är. Men det finns na-

turligtvis många sätt att praktiskt använda sig av ett tankeverktyg som detta, till exempel som 

en fond för olika diskussionsfora. Det går i detta läge utan en framtagen pedagogik inte att 

ange hur eller på vilken nivå man bäst tillämpar metoden, det måste varje organisation själv 

bestämma. Målet med användningen bör dock vara det som tidigare tagits upp, nämligen att 

integrera de administrativa och de instrumentella metoderna – att förena abstrakt och praktiskt 

arbete. Men av exemplen ovan torde framgå att en nivå- eller sektorsindelning är tämligen 

övergripande, medan en processanalys blir mer detaljerad. Gemensamt för dem är dock att 
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man inte försöker få fram vilka risker som kan hota svaren på frågorna, utan man försöker 

istället säkra svaren. En redare behöver exempelvis inte identifiera och beskriva det oändliga 

antal grund som hans fartyg kan stöta på. Det är enligt denna metod bättre att utifrån mening, 

behov och omvärld ta fram strategier för hur man bäst undviker grunden eller skyddar sig mot 

dem.  
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4 Metod 
Det mest rimliga tillvägagångssättet utifrån uppsatsens båda syften var att intervjua personer 

som arbetar med och har lång erfarenhet av riskhantering. Vilken typ av organisation som 

skulle nås var inte det viktigaste, utan att intervjupersonerna besatt rätt kompetens. Den meto-

dologiska utgångspunkten är egentligen en kombination av flera. Dels handlar det om att be-

skriva ett nuläge i ett socialt sammanhang (deskriptiv studie) och dels att kartlägga ett otill-

räckligt känt område (explorativ studie). Men studien handlar också om att ta fram ett empi-

riskt kunskapsunderlag (diagnosticerande studie) i relation till STRIM. I vid bemärkelse blir 

ansatsen en kombination av dessa, vilket har medfört problem framför allt vad gäller hur ana-

lysen skall gå till. Men för att det inte skall bli alltför rörigt kan respektive ansats i stort hänfö-

ras till olika delar av studien. Den deskriptiva ansatsen återfinns i första intervjuomgången, 

det vill säga vilka risker organisationerna står inför och hur de går till väga idag med sin risk-

hantering. Den explorativa ansatsen handlar om att ge en bild av hur organisationernas risk-

hanteringsmetoder ser ut och hur de skiljer sig från varandra. Den diagnosticerande ansatsen 

avser det att samla in erfarenheter från praktiker för att testa bärigheten hos STRIM. Slutligen 

kan metoden att låta informanterna bedöma giltigheten i och värdet av STRIM med lite god 

vilja ses som en hypotesprövning, där själva modellen utgör hypotesen. 

 

Vidare är det valda arbetssättet en kombination av induktiv och deduktiv metod. Det är de-

duktivt så till vida att det finns en utförlig teoretisk bakgrund, men i denna inkorporeras empi-

rin i två steg, genom intervjuresultaten, på ett induktivt sätt. Detta arbetssätt, en växelverkan 

mellan empiri och teori, kan närmast liknas vid det som används för Grounded Theory studier 

(Creswell, 1998; Charmaz, 2004). Men eftersom syftet inte är utveckling av teori (även om 

STRIM bygger på teoretiska begrepp) och intervjuerna inte heller förändrats efterhand kan 

inte tillvägagångssättet helt sorteras in under denna studiemetod. Arbetet har heller inte drivits 

till så kallad mättnad av information. Om denna studie haft ett större antal informanter och om 

den bedrivits under längre tid och med syftet att utveckla en fullständig riskhanteringsmetod 

skulle Grounded Theory metodiken bli mer tillämbar. Detta eftersom ämnet handlar om en 

erfarenhetsgrundad process över tid (Morse, 1994). Överhuvudtaget anser jag att metoder för 

riskhantering mycket väl kan elaboreras fram genom den konstanta komparativa metod som 

Grounded Theory utgör (Strauss & Corbin, 1994) åtminstone så länge de syftar till att skapa 

praktiska arbetssätt.  
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Om man vill hänföra metoden som används i denna uppsats till en viss skolbildning kan man 

istället närmast göra det till formen fallstudie. I uppsatsen återfinns till största delen avgränsa-

de fall inom varje organisation; det handlar om en längre eller kortare process eller aktivitet; 

insamlingssättet är både induktivt och deduktivt med informativa fall (informanter) kombine-

rat med annat studiematerial och slutligen görs en slags beskrivande redovisning av resultaten. 

Detta är enligt Creswell (1998) utmärkande drag för fallstudier och som alltså sammanfaller 

med denna uppsats. Men eftersom det centrum runt vilket studien byggs är helt teoretiskt, det 

vill säga inte emanerar ur fall från verkligheten, blir metoden inte renodlat fallstudiemässig 

heller. Dessutom försöker jag i STRIM föra samman resultaten från de enskilda fallen, något 

som normalt inte kan göras. Stake (1994) menar att man i fallstudier kan genomföra parallella 

studier, men måste isolera dem från varandra. 

4.1 Urval 
Eftersom ett av syftena var att ge en bild av och exempel på riskhantering i praktiken var det 

viktigare att hitta ett fåtal skilda typer av organisationer än ett större antal organisationer att 

försöka generalisera utifrån. Därför valdes fem organisationer ut som representerar såväl pri-

vat som offentlig sektor, olika samhällsnivåer och som hanterar olika risktyper på skilda nivå-

er. På respektive organisation har en informant med erfarenhet av riskhantering valts ut för 

intervju. Denna person har valts ut tillsammans av författaren och kontaktperson hos organisa-

tionen efter lämplighet för ämnesområdet. Samtliga informanter har flerårig erfarenhet inom 

ämnesområdet. När det gäller djupintervjuer är urvalet särskilt känsligt eftersom den relativa 

påverkan på resultatet blir större ju färre informanter som används. Eftersom inga ”vanliga” 

urvalskriterier kunde användas, som exempelvis extrema, avvikande, typiska eller kritiska fall 

(Miller, & Crabtree, 2004) fick en urvalsstrategi utarbetas med utgångspunkt från utveckling-

en av STRIM.6 

 

Till att börja med styrdes urvalet av storleken på organisationerna (personal, verksamhets-

bredd [geografisk eller produktionsmässig], omsättning et cetera). Men viktigare var natur-

ligtvis att få fram undersökningsobjekt som gör mer eller mindre strukturerade riskanalyser 

över huvud taget. För att ge en bredare bild fastställdes tre urvalskriterier. Dessa var att hitta 

organisationer med skilda nivåer inom samhället och i riskanalys samt med olika riskhanter-

ingsmetoder. För att få en överblick av kriterierna redovisas de här i tabellform. 

                                                 
6 I linje med diskussionen om Grounded Theory ovan kan man tänka sig att man i en utökad studie kan använda 
ett kedjeurval där informanter ger förslag på nya informanter. 
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Tabell 2 Urvalskriterier för den empiriska studien. 

Organisation Samhällsnivå Riskanalysnivå Riskhanteringsmetoder 

Krisberedskapsmyn-
digheten (KBM) Central  Hög 

Samordnande myndighet. 
Råd och rekommendatio-
ner.  

Länsstyrelsen i Öster-
sund (LST) Regional Hög – låg 

Applicering av rekommen-
dationer samt egna meto-
der. 

Öhrlings Pricewater-
houseCoopers (PWC) Lokal, spridd Hög – mellan Flera egna meto-

der/modeller. 

Luftfartsverket, Öster-
sund (LFV) Lokal, specialiserad Låg  Detaljerade metoder. 

Jämtkraft Lokal – regional Mellan – låg Egna metoder 

 

För att få en bild av urvalet följer här en beskrivning av de risktyper som respektive organisa-

tion står inför och vilka metoder de använder för att hantera dem. På sätt och vis kan denna 

information höra till resultatavsnittet, men eftersom underlaget till urvalet togs fram som fö-

rarbete i kontakten med informanterna inför intervjuerna, är det rimligt att här ge en översikt 

av organisationernas spridning i rubrikerna och mer i detalj visa hur urvalet styrdes.  

 

I urvalet togs hänsyn inte bara till organisationernas storlek och samhällsnivå utan också till 

att hitta skillnader i vilka typer av risker man analyserar. Med skillnaderna i risktyper följer 

också att abstraktionsnivån i riskhanteringen skiljer sig mellan organisationerna, och det är 

kombinationen av dessa – risktyper och abstraktionsnivå – som avses med riskanalysnivå i 

tabellen ovan (Tabell 2). Nivåskillnaderna blir till viss del godtyckliga och kan tolkas på olika 

sätt, men jag har angett tre nivåer: låg, mellan och hög. Låg nivå avser detaljerade och tydligt 

avgränsade analysområden med till stor del kvantitativa metoder med krav på stora data-

mängder. Hög nivå avser att man gör mer av kvalitativa värderingar av risker snarare än ana-

lyserar kvantifieringar av dem. Mellannivån avser följaktligen ett mellanting där metoderna 

till viss del innehåller mått på konsekvenser och sannolikheter. Skillnaderna i analysnivå är 

alltså ett medvetet resultat från urvalsprocessen. �
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Hos Krisberedskapsmyndigheten och Länsstyrelsen arbetar man mest med risker för samhäl-

let och dess invånare och vilka insatser som kan/skall tillgripas i krissituationer. Öhrlings Pri-

cewaterhouseCoopers analyserar risker främst på övergripande organisatorisk nivå, men har 

även uppdrag som rör mer specifika områden till exempel vissa avdelningar, verksamhetsom-

råden eller processer inom uppdragsgivande organisationer. Jämtkraft har i synnerhet arbetat 

med tekniska risker och den del av Luftfartsverket som undersökts är miljösamordningen på 

Östersunds/Frösö flygplats. Så, från övergripande samhällsrisker till detaljerad lokal miljöana-

lys.  

 

Organisationerna har stora skillnader i hur man arbetar med riskhantering, något som också 

utgjorde ett urvalskriterium. Detta kommer sig främst av skillnaderna i storlek och risktyper, 

men oavsett detta skiljer sig metodiken åt. Som synes i tabell 2 glider metoderna från allmän-

na rekommendationer till specifika tekniska metoder. 

 

Det finns vissa kopplingar i praktiken mellan organisationerna som kan vara förtydligande för 

läsaren att känna till. De viktigaste kontakterna i ämnet är att:  

• Länsstyrelsen samarbetar med Jämtkraft till exempel för planering av elförsörjning i 

ett krisläge 

• Länsstyrelsen ålägger Luftfartsverket vissa lokala miljökrav  

• Krisberedskapsmyndigheten utfärdar riktlinjer, rekommendationer och råd för hur man 

på regional nivå kan arbeta med riskhantering inom bland annat Länsstyrelsen.  

4.2 Intervjuinnehåll 
För att få en gedigen bild av riskhantering valdes frågeområden i intervju I som försöker ge-

nomlysa hela arbetsprocessen och hur den struktureras. För att närmare beskriva och motivera 

frågeområdena kan de beskrivas som en generell riskhantering i kronologisk ordning (även 

om den inte görs så i praktiken). Frågeområdena går från det vida (risker), via det något sma-

lare om hur riskhanteringen organiseras (ledning), till det mest specifika hur man praktiskt 

och faktiskt går till väga i riskhanteringen (metod). Därefter vidgas frågeperspektivet igen om 

hur man redovisar riskhanteringen både internt och externt (redovisning) och slutligen hur 

man kommer att hantera risker i fortsättningen (framtid). Med detta angreppssätt ansågs större 

delen av riskhantering som helhet kunna täckas in. En grafisk illustration av tankespåret kan 

se ut som följer. 
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Figur 7 Frågeområden, intervju I. 

 

4.3 Genomförande 
Datainsamlingen skedde dels i form av tio intervjuer med de fem informanterna, det vill säga 

två intervjuer per informant, och dels genom offentligt material och information på organisa-

tionernas hemsidor. Därtill kom internt material som tillhandahölls vid intervjutillfället. Inter-

vjuerna skedde med fyra veckors mellanrum. Anledningen till att separera intervjuerna var 

dels för att informanterna inte skulle ha någon förkunskap om den modell de senare skulle 

kommentera och dels för att de skulle ges tid att studera metoden i det utdelade materialet. En 

tänkbar variant hade varit att genomföra en intervju per informant men i två steg, där första 

steget var information om deras nuvarande riskhantering och andra steget var utdelning av 

material och därefter kommentarer. Men det valda arbetssättet gav informanterna bättre möj-

lighet att sätta sig in i metoden på ett djupare sätt än att kommentera den direkt.  

 

Risker 
Vilka risktyper står ni inför? 

 

Ledning 
Hur organiseras riskhanteringen? 

 

Metodik 
Vilka upplägg av risk-

hantering används? 

Redovisning 
Var och hur redovisas den genomförda riskhantering-

en? 

Framtiden 
Hur kommer ni att arbeta med riskhantering i framtiden? 

Vilka nya risktyper kommer att uppstå? 
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Den första intervjun var semistrukturerad. Med detta avses att intervjun var strukturerad efter 

ett antal frågeområden enligt ovan, men att inga givna svarsalternativ fanns och inte heller att 

intervjuerna följde en strikt ordning. Frågeområdena har valts med syftet att ge en över-

gripande men heltäckande bild av respektive organisations verksamhet vad gäller riskhanter-

ing. Intervjuer av detta slag blir mer av ett samtal, men det vägledande var att intervjun skulle 

svara på det väsentliga i varje frågeområde. Intervjuguiden med frågeområdena återfinns som 

bilaga 1. Tre intervjuer gjordes i personligt möte och två gjordes per telefon. Intervjuerna va-

rade i 50-75 minuter och samtliga spelades in. De inspelade samtalen transkriberades efter 

frågeområdena och innehållet i två av dem kontrollerades på begäran av respektive informant.  

 

Efter den första intervjun skickades en översikt av STRIM ut till informanterna. Denna sam-

manfattar de använda begreppen, ger två exempel på tillämpning samt beskriver ett tankeex-

periment. Översikten återfinns som bilaga 2. Den andra intervjun genomfördes per telefon 

med samtliga informanter. Även dessa intervjuer spelades in och transkriberades. Denna and-

ra intervjuomgång av hypotesprövande karaktär var så kallat öppen, det vill säga att informan-

terna inte gavs några direkta frågor utan ombads uttala sina reflektioner över metoden och 

framlägga positiva och negativa sidor av densamma. Intervjuerna i denna andra omgång tog 

10-17 minuter. 

 

Efter transkriptionen av den första intervjun gjordes en översiktlig analys av resultatet. Här 

försöktes skapa en klar och sammanfattande bild av respektive organisations riskhanterings-

arbete. Därtill söktes olikheter, avvikelse och gemensamma drag. På grund av det begränsade 

antalet studieobjekt var det dock svårt att vet vad som var avvikelser, därför har tre områden 

utgjort det centrala i översikten:  

• fenomen som skiljer sig mellan flertalet studieobjekt 

• likheter och gemensamma drag/data  

• data som på ett eller annat sätt kan kopplas till/jämföras med STRIM. 

För att kopplingar och jämförelser skall kunna göras på ett bra sätt och läsbarheten i uppsatsen 

upprätthållas sker redovisningen av analysen av de två intervjuomgångarnas tillsammans med 

teorin integrerat under ett och samma analysavsnitt (kapitel 5). 
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4.4 Metoddiskussion 
På grund av den stora spridningen i urvalskriterierna bland studieobjekten var det svårt att ta 

fram en intervjuguide som passade alla. Men genom att strukturera intervjuerna i frågeområ-

den har detta problem till största delen övervunnits. Ett annat problem var att intervjuerna på 

grund av organisationernas geografiska spridning inte kunnat ske på exakt samma vis. Men 

eftersom det inte är informanternas individuella värderingar eller uppfattningar som i huvud-

sak har undersökts, utan istället mer objektiv kunskap, kan inte detta problem anses vara på-

verkande för resultatet. 

 

Att tala om validitet blir i studier som denna ganska svårt eftersom urvalet är extremt litet. 

Eftersom undersökningsobjekten bara utgör ett strategiskt urval men inte representativt i sta-

tistisk bemärkelse är det endast möjligt att generalisera utifrån de teoretiska förutsättningarna 

och inte till en population. Likaså är reliabiliteten svår att ange eftersom studien är rent kvali-

tativ. Validitet och reliabilitet angår i denna studie egentligen bara användbarheten av teorier 

och STRIM, och användbarheten i sin tur bestämmer huruvida dessa är sammanhängande 

med verkligheten. Man kan säga att det inte ens är nödvändigt att ha som mål att minimera fel 

och brister i studien utan det räcker med att de beskrivningar och resultat som återges är kor-

rekta i förhållande till sig själva. 

 

Att endast fem informanter valdes var en kombination av tidsbegränsning och att informan-

terna skulle besitta rätt kompetens för uppgiften. Eftersom syftet inte på något vis var att för-

söka ge en heltäckande bild av riskhantering eller hitta generella mönster, utan endast ge ex-

empel på tillvägagångssätt och visa på en variation, ansågs det bättre att genomföra få men 

djupa intervjuer istället för ett flertal av mer kvantitativ art. Det huvudsakliga målet med in-

tervjuerna var således att hitta många infallsvinklar/variabler hos ett fåtal informanter i stället 

för ett fåtal variabler hos många informanter. 

 

Att intervjuerna delades upp i två omgångar uppfattade jag som positivt. Även tre av infor-

manterna meddelade positiva signaler om detta eftersom de då hade större möjlighet att sätta 

sig in i tankegångarna. En reflektion är att jag i det utskickade materialet inför intervju II (bi-

laga 2) kunde ha infogat specifika exempel för varje organisation. Efter intervju I var gjord 

hade det kanske varit möjligt att konstruera sådana. Fördelen med det hade varit att informan-
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terna kanske hade vunnit bredare och djupare förståelse för idéerna. Men det negativa hade 

varit att materialet då inte sett likadant ut för samtliga informanter. 

 

Det huvudsakliga analysmaterialet utgjordes av intervjuresultaten. Men studiens flerfacettera-

de karaktär gav implikationer angående metodvalet. Eftersom insamlingen var en kombina-

tion av explorativ och diagnosticerande typ kan man anföra att intervjuerna helt riktigt var den 

primära datakällan. Men eftersom även nuläget skulle återges borde kanske mer tid ha lagts på 

analys av text- och Internetmaterialet än vad som gjordes. Den största bristen återfinns dock i 

den hypotesprövande delen där såväl genomgången av STRIM som insamlingen av data bor-

de genomförts djupare. Man kan i detta sammanhang konstatera att studiens upplägg var nå-

got stort och borde begränsats till att enbart beskriva empirin. 
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5 Resultat och analys 
Resultatet av den första intervjuomgången formar uppsatsens tredje pusselbit och ger alltså en 

bild av och exempel på hur riskhantering kan gå till i praktiken, på olika organisatoriska och 

samhälleliga nivåer. Då resultaten från intervju I är mycket omfattande, i relation till uppsat-

sen i övrigt, har de viktigaste delarna integrerats direkt i analysen. Men för att hålla uppsatsen 

transparent och ge möjlighet till en fullständig bild av resultaten återfinns materialet som bila-

ga 3.  

 

Intervjuerna i den andra omgången var helt korta och enbart inriktade åt att bedöma STRIM, 

därför lämnas ingen plats här åt att separat redovisa dessa. Istället lyfts de viktigaste delarna 

in direkt i analysen när empirin ställs mot STRIM (kapitel 5.2).  

 

För att lättast kunna svara mot uppsatsens syften är analysen uppdelad i två delar. Först visas 

gemensamma drag och skillnader hos de undersökta organisationerna, och därefter görs en 

triangulär jämförelse av uppsatsens tre pusselbitar. I tur och ordning: 

• empiri � STRIM 

• STRIM � teori 

• teori � empiri 

 

Eller, om man så vill, i en figur: 

Figur 8 Analysordning. 

 

Jag vill påpeka att analysen rörande STRIM är gjord neutral efter förmåga. Förvisso är 

STRIM min egen konstruktion men egentligen är det bara frågan om att kombinera befintliga 

begrepp till en modell som sedan kan användas till det ena eller andra. Eftersom begreppsap-

paraten inte är en egen konstruktion är det troligt att min subjektiva uppfattning av metoden 

inte påverkat analysen.  

 

Teori 

Empiri 

STRIM 
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Observera att information som rör organisationerna enbart gäller för det som framkommit i 

denna undersökning. Det garanterar alltså inte att informationen överrensstämmer med andra 

delar av organisationen eller som helhet. 

5.1 Resultat och analys, intervju I 
För att det skall bli enkelt att överblicka jämförelserna är avsnittet indelat efter intervjugui-

dens frågeområden (bilaga 1).  

5.1.1 Allmänt 
De undersökta organisationerna ser mycket olika ut när det gäller storlek och organisation. 

Anställningsantalen spänner mellan 25 och 220, tre är offentliga förvaltningar och två är ak-

tiebolag. Tre undersökningsobjekt är verksamma regionalt, ett nationellt och ett globalt. Alla 

studieobjekts huvudsakliga verksamheter är tjänsteinriktade. Men verksamheternas struktur 

skiljer sig åt mellan organisationerna. Två av de statliga myndigheterna och ett privat företag 

har en hög grad av differentiering, medan de övriga två har en mer specialiserad och enhetlig 

verksamhet.  

 

Dessa skillnader verkar dock inte påverka riskhanteringen i så måtto att alla utom en av de 

undersökta organisationerna har en stark och väl avgränsad riskhanteringsfunktion på en eller 

annan nivå. Urvalet styrdes naturligtvis av att undersökningsobjekten skulle ha en riskhanter-

ing, men det fanns inga krav på hur specialiserad den skulle vara. Alla informanter framhåller 

att riskhantering är något som återfinns i hela respektive organisation i större eller mindre ut-

sträckning. Inom framför allt KBM och LFV har riskhantering funnits många år som ett vik-

tigt och avgränsat arbetsområde, medan det hos Jämtkraft och LST är en förhållandevis ny 

inriktning – åtminstone som separat område. 

5.1.2 Risker 
Att göra jämförelser mellan organisationerna när det gäller vilka typer av risker man analyse-

rar är svårt eftersom informanterna och organisationerna arbetar inom så vitt skilda områden. 

Men ett gemensamt drag är att organisationerna i princip bara hanterar fysiska risker. Ingen av 

informanterna anger risker i någon social dimension, varken när det gäller den egna organisa-

tionen, externa kunder/avnämare eller ur samhällelig aspekt. En anledning till detta kan natur-

ligtvis vara att resurserna fördelas efter verksamhetens delar, inte efter sociala principer. Men 

ingen tar upp dessa risker, varken på eget initiativ eller som svar på frågan vilka risker man 

står inför/behandlar. Dessutom tas i absolut största utsträckning akuta risker upp, som olyckor 
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och katastrofer. Den indelning som annars tycks vara vanligast är den mellan låg och hög fre-

kvens av riskers inträffande kopplat till effekterna. Alltså det som under instrumentella risk-

hanteringsmetoder togs upp som en avvägning av sannolikhet och konsekvens. En alternativ 

indelning är den som PWC använder – strategiska risker, operationella risker och finansiella 

risker. 

 

En iakttagelse är att tre organisationer undviker att definiera vad risker är, medan LFV har en 

definition inom miljöområdet. Men den enda organisationen som har en övergripande defini-

tion är PWC och det är samtidigt den som starkast framhåller problem med nomenklatur. En 

anledning till definitionsproblematiken verkar komma ur bristen på struktur. Så menar till ex-

empel LST att man i framtiden, när arbetssätten rotats, förmodligen kommer att kunna enas 

om definitioner, åtminstone inom varje arbetsområde. Det som är problemet med att inte ha 

klara definitioner är att både olika organisatoriska nivåer och organisationer emellan kan ha 

svårt att närma sig varandra, vilket kan skapa svårigheter vid den faktiska riskhanteringen. 

 

Även riskernas konstitution kan vara problematisk när det gäller vilken metod som är optimal. 

Särskilt viktigt är riskers varaktighet framkommer det. Men dessutom kan konsekvenserna 

också variera i tidslängd. Så man har att ta i beaktande varaktighet hos såväl riskerna som 

konsekvenserna och, naturligtvis, riskhanteringen. Naturligtvis är detta avhängigt vilka typer 

av risker man arbetar med, men både inom strategiska och akuta risker finns det variationer. 

 

Något som framkommer från flera informanter är att den geografiska avgränsningen är ganska 

vag. Detta är dock en skenbar svaghet, riskhanteringen tycks tvärtom bli starkare i de fall av-

gränsningen inte är helt självklar men där angränsande verksamheter eller organisationer 

överlappar eller kompletterar varandra.  

5.1.3 Ledning 
Oavsett hur de undersökta organisationerna arbetar med risker är ett gemensamt inslag att 

riskhantering skall vara integrerad i övrig verksamhet. Man framhåller att riskhantering inte 

får vara en separat aktivitet utan måste finnas medveten i alla organisationens delar. Det är där 

som den reella riskmedvetenheten ofta finns, men att man måste medvetandegöra riskerna och 

hur man hanterar dem på ett övergripande och gemensamt sätt. Att planera långsiktigt är ock-

så viktigt deklarerar en informant. Flera informanter påpekar att riskhanteringen tar mycket 

tid/resurser i anspråk, men att detta främst kan hänföras till att man inte kommit så långt i ar-
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betet. Samarbeten framhålls av flera som ett viktigt inslag, både inom organisationen och med 

andra organisationer och mellan privata företag och myndigheter, dels för att utveckla risk-

hanteringen och dels för att komplettera varandras brister i de områden verksamheterna har 

samma behov eller ”överlappar” varandra. 

 

Risker signaleras oftast från den operativa verksamheten eller som ett initiativ från ledning. 

Men riskhanteringen tycks förekomma antingen på den operativa nivån, alltså direkt i verk-

samheten, eller på övergripande ledningsnivå. LFV är den som starkast anger uppdelningen 

som ett påtagligt problem, men de andra informanterna uttrycker samma sak i andra termer. 

PWC ser det hos sina kunder, Jämtkraft i tekniktyngden, LST arbetar med det i samverkans-

grupper, och KBM hävdar att det privata näringslivet hunnit längre när det gäller delaktighet 

och integrering. Alla informanter upplever sig ha stöd i sitt arbete, antingen i form av interna 

och/eller externa resurser eller i form av samverkansgrupper. Det finns med andra ord ingen 

brist på kompetens, varken i verksamheten eller utifrån, snarare brist på metodik. LFV har 

dåliga erfarenheter av externa resurser (konsulter) medan PWC ser klara fördelar med att 

komma utifrån med ”nya” ögon, men att man måste samarbeta eftersom man inte har verk-

samhetskunskapen. 

 

De syften som anges för att genomföra riskanalyser är ganska allmänna – stärka förmågan, 

öka beredskapen, medvetandegöra risker och liknande. Men flera informanter menar att det 

finns implicita syften som resursfrågor och politik, till exempel att riskhanteringen är ett sätt 

att säkra befintliga strukturer eller att skydda begränsade resurser.  

5.1.4 Metodik 
Många områden inom riskhantering kan utvecklas, menar flera informanter. Det är en på sätt 

och vis ny uppgift för många aktörer, vilket gör att man ännu inte funnit formerna för det. 

Därför är själva metodiken avgörande eftersom den ger struktur åt riskhanteringen. Men me-

todik kan handla om väldigt mycket – allt från kunskapsuppbyggnad, vägledning och sekre-

tessfrågor till gemensamma definitioner och begrepp med mera.  

 

I linje med att integrera riskhanteringen framhäver alla informanterna att den måste ske i dia-

log mellan berörda parter. LST menar att om man arbetar på detta sätt kommer metodiken att 

växa fram och så småningom ”sätta sig”. KBM och LST är de undersökningsobjekt som tyd-

ligast använder samverkan, med avnämare, intressenter och experter, när de utvecklar meto-
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diken. Men de av organisationerna som arbetar med instrumentella risker (idag) har en mer 

verksamhetsmässig utgångspunkt där metoderna redan arbetats fram. Alternativt, som Jämt-

kraft framhåller, att metoderna styrs rent erfarenhetsmässigt eller av de krav, exempelvis rätts-

liga, som ställs på organisationen. Det som krävs av riskhanteringsmetoder är enligt under-

sökningen två saker. Dels att de är praktiska och lätta att omsätta så att man snabbt får fram 

resultat och dels att de kan få användarna att se på risker ur nya perspektiv. Oavsett om man 

arbetar med den egna organisationen eller om man har kunder/avnämare är det ett klart mål 

för flera informanter att hela tiden hålla riskhantering levande. Och att de som medverkar i 

samråden är aktiva. 

 

En annan sak som krävs av metoderna är att de gynnar utvecklingen av en gemensam nomen-

klatur, men överhuvudtaget saknar flera informanter såväl strukturerande verktyg som meto-

diska. En kanske självklar synpunkt är att ju närmare den operativa verksamheten man kom-

mer desto mer karaktär av checklistor och liknande får verktygen. Men även de som arbetar 

direkt i verksamheten framhäver att man måste lyfta blicken ibland för att få en större förstå-

else för risker. Så, samtidigt som ett par informanter anger underifrånperspektivet som vägle-

dande framhåller andra att metoderna bör komma ”uppifrån” som en hjälp att bredda perspek-

tivet.  

 

Eftersom riskhanteringen är knuten till organisationen är det naturligt att man försöker ringa 

in vilka risker som kan utgöra ett hot mot verksamheten. Men ingen av informanterna tar upp 

vare sig sådana risker som ligger i organisationens kärna, som värderingar, identitet, ledar-

skap, kultur och dylikt, eller sådana som ligger utanför organisationens verksamhets-

/ansvarsområde. Naturligtvis kan inte varje organisation behandla all världens risker, men det 

är ändå slående att ingen talar om risker med svaga men långsiktiga effekter, som till exempel 

politiska beslut, som bevisligen påverkar den egna verksamheten eller att ingen heller har nå-

gon uttalad metodik för detta. 

 

Tre informanter betonar att det är människorna som arbetar med risker och kommunikationen 

mellan dem som är den viktigaste resursen, men att man måste dokumentera kunskapen ock-

så. Därav kan man dra slutsatsen att det är där man bör lägga fokus när det gäller riskhanter-

ing. Just att medvetandegöra och ackumulera kunskap ses som mycket viktigt. PWC säger att 

beredskapen i ämnet hos kunderna varierar kraftigt och att medvetande, struktur och metodik 

är det som de behöver hjälp med. Jämtkraft påpekar att kunskapen inte får finnas odokumen-
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terad hos en eller ett fåtal personer eftersom kunskapen då försvinner från organisationen när 

personen gör det.  

 

Något som samtliga informanter trycker på är att riskhantering måste vara en kombination av 

process och enskilda insatser. Men här märks också problematiken att förena dessa båda ar-

betssätt; svårigheten att kombinera administrativa/strategiska metoder med instrumentel-

la/akuta. En av bakgrundsfaktorerna till detta är skillnaden mellan det geografiskt/fysiskt av-

gränsade respektive sektorsmässiga ansvaret. Mönstret tycks vara att fysiskt avgränsade an-

svarsområden i första hand kräver instrumentella metoder medan sektorsmässiga kräver ad-

ministrativa. Men denna indelning är inte absolut och utgör endast en tänkbar anledning. För-

utom de rent metodiska problemen att kombinera arbetssätten påpekar KBM att man även 

måste hitta sätt att väga samman de olika riskerna, vilket kräver bättre metoder för processer 

och akuta insatser att mötas. 

5.1.5 Redovisning 
Både inom statlig förvaltning och privat näringsliv verkar behovet av och kraven på en utökad 

redovisning av riskhantering öka. Anledningen till detta tycks vara ett ökat fokus på risker 

generellt både inom en snabbt föränderlig företagsvärld och inom den globala politiken. Ge-

nerellt framkommer i flera intervjuer ett stort behov av dokumentation, men inte nödvändigt-

vis redovisning. Det tycks vara viktigast att redovisa inom riskområdet internt även om ett par 

informanter påpekar att extern redovisning visar på en förtroendeingivande transparens och 

trygg framåtanda när man demonstrerar sin förmåga att hantera risker. Särskilt framhålls detta 

i de privata organisationerna. 

 

Redovisningen av riskhantering består av allt från rapporter och checklistor på detaljerad nivå 

och så uppåt i en glidande skala via analyser på olika nivåer till årsredovisningens mer all-

männa innehåll. Det som informanterna menar återfinns i årsredovisningarna är inte någon 

separat riskhantering, även om sådan förekommer och är ett krav för aktiebolag i vissa länder, 

utan mer kan spåras implicit i säkerhetsutbildningar, miljöcertifiering, kvalitetsarbete med 

mera. Men man redovisar naturligtvis mer vad man gjort åt riskerna än vilka de är och hur 

man jobbar med dem. De som har krav på sig ”uppifrån” att rapportera genmäler ett missnöje 

med att inte ha kunskap om hur och till vad rapporteringen används.  
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PWC menar att en organisation som regelbundet redovisar sina risker och är öppna mot sina 

intressenter drabbas inte lika hårt om det händer något, eftersom man har talat om att det fak-

tiskt kan hända. Om man ignorerar riskerna kan besvikelsen bli desto större.  

 

Ingen av informanterna kan ange exakt hur stor budgetandel som viks åt riskhantering. Orsa-

kerna till detta är framför allt att riskhanteringen är svår att isolera från annan verksamhet el-

ler att informanten inte har kännedom. Men kongruent med det som tidigare tagits upp om 

resursfördelning anger samtliga informanter att mer resurser borde läggas på riskhantering, 

men också att koordinera befintliga resurser från olika verksamheter så att inte riskhantering-

en blir något isolerat. Ett drag är att riskhanteringen i privata företag delvis initieras för att 

visa upp för intressenter att man tar ansvar för sin verksamhet och att man är uthållig, vilket 

kan utnyttjas strategiskt, medan det incitamentet inte finns hos de offentliga organisationerna. 

Detta kan tyckas som en självklarhet, men egentligen handlar det om politik och kunde myck-

et väl framkommit tydligare hos de offentliga förvaltningarna. Anledningen till skillnaden 

ligger förmodligen och snarare i sättet att uttrycka sig. 

5.1.6 Framtiden 
Samtliga informanter tror att riskhantering kommer att öka i framtiden, men på ett mer tydligt 

strukturerat sätt än idag. Samarbeten framhålls som särskilt viktiga av LST och KBM. Men 

även LFV ser stora vinster med att hitta gemensamma arbetssätt. LFV tror också att med-

vetenheten kommer att öka genom hela organisationen, inte minst genom utbildning. Ett par 

informanter anser att diskrepansen mellan abstrakta och konkreta metoder måste övervinnas. 

Men som tidigare nämnts är en av de viktigaste framtidsfrågorna integrationen av riskhanter-

ing i hela verksamheterna. 

 

Den risktyp som av flest informanter anges som den med störst ökning är informationstekno-

logi och kommunikation. Under samtliga intervjuer diskuteras att komplexiteten ökar både i 

samhället och i den egna organisationen, vilket gör risker oöverblickbara. Men om man vill 

vara lite elak kan man hävda att det råder en inkonsekvens i detta. Samtidigt som organisatio-

nerna försöker ringa in risker menar man att det är näst intill omöjligt och att det kommer att 

bli ännu svårare i framtiden. Men det kan också vara så att komplexiteten lett till att risker 

fördelats ut på fler enheter och att de faktiska och imaginära nätverken som uppstår i kom-

plexa vävar har kapacitet att fånga upp aktörer när en risk inträffar. Medan man förr ”lade alla 

ägg i samma korg” har man nu mer varierade beroenden med omgivningen och andra system. 
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5.2 Empirin relaterad till STRIM 
Innan vi svarar på frågan om den föreslagna metodens 

tillämpbarhet kan det vara belysande att lyfta fram de 

viktigaste resultaten av intervjuomgång II. Där framkommer tydligt att STRIM måste få en 

mer praktisk tillämpbarhet. Det måste utvecklas en metodik och pedagogik som kan ge snabbt 

resultat för organisationer. Två informanter har påpekat att i sin läsning av metoden (bilaga 2) 

framstår den mer som ett sätt att arbeta med rent organisatorisk frågor snarare än med risker. 

Däremot anser samtliga informanter att de övergripande idéerna är goda och att metoden kan 

vara användbar om den vore mer praktisk. Ingen av informanterna uppger sig ha haft detta 

perspektiv utifrån behov och självreferens tidigare. 

 

Särskilt framhålls inriktningen mot att inte försöka hitta alla risker utan istället se vad man 

kan göra för att undvika dem som positivt. En informant menar att begreppet feedback loops 

(i exemplen, bilaga 2) är svårt att omsätta innan man har samlat på sig dokumentation. Dess-

utom kräver det en djupare analys. Slutligen undrar en informant över vilka som skall använ-

da metoden och i vilka sammanhang, men att sättet att se till organisationers processer och 

mål verkar bra. 

 

Fyra av informanterna har lätt att ta till sig idéerna, men man måste ändå betona att uppgifter-

na från intervju II är högst subjektiva. Även om informanterna är erfarna inom ämnet kan man 

naturligtvis inte generalisera utifrån resultaten. Dessutom grumlas resultatet en aning av det 

faktum att tre informanter inte hunnit förbereda sig närmare och att endast två hunnit göra ex-

perimentet. Den utskickade översikten av STRIM borde kanske varit mer inriktad mot risker 

och inte beskrivit bakgrunden och begreppen så detaljerat. 

 

Om vi går in på tillämpbarheten av STRIM är ett sätt att se hur den eventuellt kan komplettera 

de olika angreppssätt som undersökningsobjektens nuvarande riskhantering utgör. Eftersom 

frågeområdena i intervju I inte direkt kan kopplas till STRIM utgår vi alltså ifrån de olika ni-

våer och typer av riskhantering som studieobjekten representerar – låg, mellan och hög (se 

kapitel 4.1). Som tidigare diskuterats går det inte att generalisera utifrån så få studieobjekt, 

men samtidigt är det inte tillrådligt att hänföra appliceringar till de enskilda fallen. Detta av-

snitt blir således en aning spekulativt, men med resultaten från de båda intervjuerna som bak-

grund kan ändå en prognostisering göras.  
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För organisationer som har en låg abstraktionsnivå, det vill säga med tämligen ostrukturerad 

riskhantering och/eller väldigt områdesspecifik, är STRIM förmodligen inte något bra verktyg 

att börja med. Eventuellt kan den användas på strategisk nivå och sedan fungera som en sam-

mankopplande metod till den operativa verksamheten. Alltså som ett verktyg för att skapa 

gemensamma utgångspunkter, mål och nomenklatur i termer av behov (AGIL) och betydelse 

(autopoiesis). Ju mer avgränsad riskhanteringen är desto svårare är det förmodligen att använ-

da den föreslagna metoden. Det krävs annars en mycket tydligare pedagogik. Om metoden är 

förankrad på strategisk nivå skulle den nog kunna fungera enligt ovan som en vidgare av kun-

skapshorisonten för de som arbetar på operationell nivå. I de fall man skulle vilja pröva meto-

den på en konkret nivå kanske man helt enkelt kan lyfta bort feedback loops eftersom meto-

den då går att använda till mer akuta åtgärder. 

 

För de organisationer som arbetar med en stor spännvidd av risker kan STRIM förmodligen 

bäst lämpa sig som ett kreativitetshöjande tankeverktyg. I det konkreta riskhanteringsarbetet i 

den operativa verksamheten skulle metoden förmodligen vara alltför abstrakt. En tänkbar ap-

plicering vore i diskussionsfora med inblandade parter.  

 

Därutöver kan sägas att alla informanter deklarerar att såväl risker som riskhantering har ökat 

men också att hanteringen bör komma i fokus ännu mer och på ett mer integrerat sätt än tidi-

gare. Den starkaste kunskapsgenereringen återfinns i de miljöledningssystem två av studieob-

jekten har. I termer av autopoiesis kan kunskap inte överföras, bara kommuniceras, så i rela-

tion till teorin bakom STRIM är detta ett bra sätt att förvalta kunskap; autopoiesis främjar 

kunskap och autopoietiska processer förbättrar kunskap. Men även dokumentationen fram-

hålls som en viktig del. Där har STRIM förmodligen den fördelen att dokumentationen av den 

blir lätt att relatera till andra strategiska dokument i verksamheter, eftersom man talar samma 

språk; mål, behov, identitet et cetera. Däremot blir dokumentationen förmodligen svårare att 

koppla ihop med den direkt operativa verksamheten. Naturligtvis är detta avhängigt på vilket 

sätt man tillämpar metoden. 

 

När det gäller risktypernas konstitution i termer av varaktighet kan sägas att STRIM inte be-

sväras av detta eftersom riskerna i sig inte påverkar arbetet och att metoden är tänkt att an-

vändas som en kontinuerlig process. Det är snarare i den operationella riskhanteringen med 

instrumentella metoder som detta utgör ett problem. 
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Vidare visar den empiriska undersökningen att integreringen måste öka. Det finns två tydliga 

bipolariteter – dels mellan administrativa och instrumentella metoder och dels mellan riskhan-

teringen som process och som enstaka insats. Med terminologin i STRIM kan förmodligen 

dessa överbryggas. De administrativa metoderna kan konkretiseras med faktiska behov 

(AGIL), de instrumentella kan bredda synen på risker (autopoiesis). Den kontinuerliga pro-

cessen hålls levande (feedback loops) och de enstaka insatserna kan med ett gemensamt språk 

inkorporeras i processen (feedback loops). Dessutom har det inte kommit fram några problem 

vad gäller huruvida metoden kan tillämpas eller inte. Alla informanter tror att metoden skulle 

kunna vara användbar i deras respektive organisationer. 

5.3 STRIM relaterad till teorin 
Om STRIM skall relateras till den teori som studerats 

kan man lämpligast dela in analysen i de instrumen-

tella respektive de administrativa metoderna. De instrumentella modellerna, det vill säga de 

som på ett tämligen ingenjörsmässigt sätt går igenom en organisations verksamhet utifrån 

tekniska och/eller ekonomiska aspekter, är kanske de som minst kan kompletteras av STRIM. 

Men det som saknas i de instrumentella metoderna är utgångspunkten om organisationens 

fortlevnad. Man tar oftast bara hänsyn till externa och interna regler. Ett område som kan 

nämnas är miljöaspekter. De allra flesta varuproducerande företagen har att ta i beaktande en 

lång rad regler och lagar inom miljöområdet. Därför har man kanske ett miljöledningssystem 

där reglerna finns indexerade och instruktioner över vilka mätningar och rapporteringar som 

skall vidtas. Det som den systemteoretiska metoden eventuellt skulle kunna bidra med är att 

vidga den kreativa horisonten, men också hjälpa organisationen att bli mer proaktiv. Eftersom 

världen är komplex och oförutsägbar är det rimligt att utvidga inte bara de organisatoriska ka-

paciteterna utan även att vara mer kreativ när det gäller analysen av de tekniska. Detta kräver 

dock ett visst mått av merarbete och metoden är förmodligen inte möjlig att använda på den 

lägsta organisatoriska nivån där mätningar med mera faktiskt görs, utan blir en fråga för de 

som tar fram miljöledningssystemet. 

 

De administrativa metoderna har ofta en mycket bred, holistisk ingång. De tar i beaktande inte 

bara den egna organisationen och dess förmågor utan försöker även inkorporera andra intres-

senter, och då inte organisationens intressenter utan ämnets intressenter. När man hanterar 

specifika frågor för man en dialog inte bara med de organisatoriskt kopplade intressenterna i 

ämnet utan även med organisationer eller experter som inte har en formell eller naturlig kopp-
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ling till organisationen. Det som den systemteoretiska metoden skulle kunna bidra med är att 

den kan vara ett tankeverktyg för att strukturera informationen mellan intressenterna. Här kan 

man jämföra med hur LST, enligt intervju I, fått direktiv om att genomföra risk- och sårbar-

hetsanalys men endast getts ett fåtal diffusa verktyg för hur man kan strukturera arbetet. Det 

är viktigt att ha en sammanhållen och enhetlig nomenklatur och dessutom att den är strukture-

rad på ett sätt som alla förstår och är överens om. Något som den systemteoretiska metoden 

skulle kunna bidra med. 

 

Det värdefokuserade tänkandet som togs upp under teoriavsnittet har flera likheter med 

STRIM. Att man inte börjar i änden om vad man skall göra åt en specifik risk utan istället 

identifiera vilka behov och betydelser som är centrala utgör ett gemensamt postulat. Genom 

att börja med behov och betydelser (värden) riskerar man inte hamna bredvid det som är rele-

vant. STRIM har detta som grundläggande utgångspunkt, därför torde den mycket väl kunna 

användas som ett verktyg för en värdegrundad riskanalys.  

5.4 Teorin relaterad till empirin 
När det gäller riskhantering i allmänhet kan sägas att 

ett av de allra tydligaste dragen inom såväl teori som 

empiri är att riskhantering har börjat bli mer integrerad i all typ av verksamhet och att denna 

integration måste öka. Det framkommer också att riskhantering tydligare bör bli ett processar-

tat arbete med kontinuerlig återkoppling. Det är tydligt att det man i litteraturen tar upp angå-

ende säkerheten med vilken alla kommer att drabbas av kriser är medvetandegjord även i 

verkligheten. Naturligtvis har man vetat om detta faktum länge men av de empiriska resulta-

ten kan man utläsa att inget, eller endast lite, har gjorts åt det när det gäller dokumentation och 

struktur.  

 

I litteraturen omkring risker förekommer en del språkförbistringar och semantiskt hårklyveri. 

Man talar om riskhantering, krishantering, riskmanagement, riskkommunikation och så vida-

re, men ofta med vaga, sinsemellan olika eller helt enkelt obefintliga definitioner. Detta åter-

kommer i samtalen men också som ett påpekande att en heterogen nomenklatur är ett problem 

eftersom den leder till svårigheter att komma överens både inom och mellan organisationer. I 

fallet med LST kan man dock konstatera att de samverkansgrupper som finns på olika nivåer 

är ett led i att stävja språk- och definitionsproblemen.  

 

Teorii 

Empiri 

STRIM 
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Ett fenomen som flertalet informanter tar upp och som återfinns i teorin är att organisationer 

(alternativt sociala system) ständigt förändras. En konkret följd av det är att flertalet infor-

manter anger att riskhantering måste vara en kontinuerlig process. Men som två informanter 

slående påpekar är det snarare en kombination av en process och separata insatser. Och det är 

här behovet av dokumentation kommer in. Ty, med en väl utvecklad och förankrad riskhanter-

ing har man möjlighet att arbeta både långsiktigt och med akuta insatser. En informant menar 

att man förut ofta hade en stab som hanterade de strategiska och långsiktiga frågorna medan 

man med dagens ”slimmade” organisationer och pressade kostnadsbild sällan har resurser att 

göra det arbetet. Detta är ett av de viktigaste resultaten i den empiriska studien. Organisatio-

ner har alltså problem med obalansen mellan ökade krav på riskhantering kontra begränsade 

resurser, särskilt vad gäller den privata sektorn. Men med effektiva metoder och analysverk-

tyg torde detta problem kunna stävjas. Något som säkert är ett viktigt incitament till den in-

tensiva teoretiska uppbyggnaden. 

 

Sedan fokus inom säkerhetspolitiken förskjutits från krig eller fred till att bli en steglös skala, 

glidande från fred till höjd beredskap, har behovet av en ny syn på risker slagit igenom inom 

den offentliga sektorn. En allmän dogm i Sverige är att den politiska beslutsprocessen är lång-

sam. Men nu har man ändå ombildat risk- och krismyndigheterna (till i huvudsak Krisbered-

skapsmyndigheten) och initierat en decentraliserad riskhantering med krav på lokala och regi-

onala myndigheter att organisera detta. Något som måste ses som ett mycket viktigt steg just 

vad gäller struktur och dokumentation. Slående är att alla informanter menar att riskhantering 

är något som ”ligger i tiden”. Kanske är detta ett utslag av att riskhantering blivit ett högaktu-

ellt politiskt område. Draget är sedan ett par tre decennier väl förankrat i teori, inte minst 

inom sociologisk riskteori men naturligtvis också i mer specifika områden som informations-

säkerhet och politisk instabilitet. 
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6 Konklusioner och slutkommentarer 
Riskhantering i praktiken är mångfacetterad och kan struktureras på många olika sätt. Kraven 

på ökad riskhantering har ökat, men resurserna för att genomföra den är ofta begränsade. Stu-

dien har främst nått fram till att ringa in den mest lämpliga appliceringen och praktiska målet 

för STRIM, nämligen att förena administrativa och instrumentella riskhanteringsmetoder re-

spektive riskhantering som process och enstaka insatser. Det sätt som STRIM kan uppnå detta 

på är genom att utveckla en gemensam nomenklatur att användas både inom och mellan orga-

nisationer. Ett tankeverktyg för att skapa ett gemensamt språk och därigenom strukturera in-

formationen mellan deltagande enheter. De administrativa metoderna kan konkretiseras med 

faktiska behov (AGIL), de instrumentella kan bredda synen på risker (autopoiesis). Den kon-

tinuerliga processen hålls levande (feedback loops) och de enstaka insatserna kan med ett ge-

mensamt språk inkorporeras i processen (feedback loops). 

 

Riskhanteringsmetoder måste vara lätta att tillämpa och ge snabba men djupa och relevanta 

resultat, de skall med andra ord vara effektiva. Dessutom är det önskvärt att metoder skall ge 

användarna nya perspektiv på risker, särskilt i den komplexa värld vi lever i idag, något som 

STRIM kan bidra med. En viktig fördel med STRIM är att den är applicerbar på många olika 

nivåer och att metoden medför en växling av perspektiv mellan organisationens kärna och or-

ganisationens omgivning, vilket kan bredda perspektivet. Integrering av riskhantering i orga-

nisationers hela verksamhet och samarbeten på olika nivåer är något som efterfrågas och som 

STRIM kan hjälpa till med, just genom skapandet av en gemensam terminologi och en enhet-

lig dokumentation. 

 

En fråga som dykt upp är om inte STRIM är en alltför komplext sammansatt metod för något 

så konkret som riskhantering. Kan man samtidigt systematisera och vara ett tankeverktyg? 

Som jag ser det är ett tankeverktyg något som får ett kaos att stabiliseras; något som hjälper 

till att skapa mönster och struktur i ett annars svåröverblickbart ämne. Därför menar jag att 

även om begreppen i metoden är innehållsrika i sig betyder inte det att metoden blir omöjlig 

eller ens svår att använda. Det är mer frågan om att ta fram lämpliga och pragmatiska pedago-

giska upplägg. Enkla liknelser med biologiska system skulle kunna vara till hjälp vid praktisk 

applicering, eftersom dessa är lätta att förstå. Ett biologiskt system består av grundläggande 

fysiska/icke fysiska element med betydelser både för sig självt och för andra (autopoiesis). 
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Systemet har en rad behov (AGIL) och dessa måste justeras efter yttre och inre omständighe-

ter (feedback loops).  

 

När det gäller hur man angriper riskhantering är en övergripande lärdom att det egentligen är 

frågan om vilket angreppssätt man har. Med STRIM vänder man sig först inåt mot organisa-

tionen och identifierar vilka behov man har. Därefter vänder man sig utåt och säkrar dessa 

behov oavsett vilka hot de ställs inför. Det paradigm som enligt den empiriska studien verkar 

råda är att man först vänder sig utåt och försöker ringa in olika typer av risker eller riskområ-

den, ofta relaterat till organisatoriska avdelningar, och sedan vänder man sig inåt och försöker 

hitta skydd mot konsekvenserna av riskernas inträffande. Det är naturligtvis omöjligt att säga 

vilket av dessa perspektiv som optimerar organisationers skydd. Men det som talar för den 

systemteoretiska metoden är att ett naturligt skydd mot risker upprättas utifrån organisationen 

som ett dynamiskt system. Det som talar emot den är att om man inte vet vilka risktyper som 

kan hota organisationen kan man inte veta om det skydd som upprättas är det optimala. 

 

Riskhantering i det senmoderna samhället kommer med all sannolikhet att bli allt viktigare för 

alla typer av organisationer i framtiden. Och frågan om begränsade resurser kontra ökade krav 

på riskhantering kommer med all sannolikhet att fortsätta utgöra ett problem. Det är även tro-

ligt att riskhanteringen blir mer integrerad både internt och mellan organisationer och sociala 

system. De ökade beroendeförhållandena i världen inom politik, rättsväsende, teknologi, före-

tagande med mera kräver det. Men de metoder som hittills utvecklats kan säkert användas i 

andra delar av världen, där moderniteten är under framväxt, för att förekomma problem som 

man stött på i västerlandet.  

6.1 Framtida forskning.  
För att gå vidare med att utveckla STRIM föreslår jag att man utarbetar ett antal förslag på 

pedagogiska tillämpningar, som i synnerhet tar i beaktande att metoden måste vara praktisk 

och snabbt omsättningsbar, så att den organisation som vill använda verktyget får fram resul-

tat snabbt.  

 

Något som i den empiriska studien visat sig saknas är riskhantering med fokus på sociala frå-

gor. Detta kan därför också vara ett tänkbart område i vilket man kan utveckla metoder för att 

kartlägga och bearbeta risker.  
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Ett steg kan i linje med den autopoietiska teorin vara att undersöka kommunikationens roll i 

riskhantering. Om man använder autopoiesis som ett bärande element i en analys är det rim-

ligt att närmare undersöka kommunikationens kapacitet i organisationen. Men också hur ris-

ker överförs och värderas kan vara intressant att fortsätta med, särskilt i relation till sociala 

aspekter och solidaritet. Till exempel tycks risker bli större ju närmare den egna personen de 

kommer, och när man lyckats skydda sig själv lämnar man gärna frågan även om andra fortfa-

rande är hotade.  
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INTERVJUGUIDE 
Intervjuperson  

Datum, lokal, ort  
 
INLEDNING: Informera respondenten om  
− syftet  
− tid 
− konfidentialitet 
− rätt att avbryta 
− samtycke till bandinspelning 
− meddela om ej vill ta del av uppsatsen 
− (vid telefonintervju) föremål i rum (intervjuguide etc.) 
− guiden används fritt 
− har respondenten frågor 
 
FRÅGEOMRÅDE FRÅGOR STÖDORD 

Allmänna frågor  Antal anställda? Organisationsstruktur? 
Vilka funktioner fyller avdelningen? 
(arbetsuppgifter, ansvarsområden be-
tydelse för verksamheten och offent-
ligheten?)  
Personlig bakgrund? 

Risker Vilka risktyper står ni inför? Hur definierar ni risker? 
Hur definierar ni riskhantering? 
Vilka specifika risker/risktyper hante-
rar organisationen? 
Geografisk begränsning? 

Ledning Hur organiseras riskhantering-
en? 

Separat riskhantering/per avdelning? 
Vem beslutar om riskhanteringsinsat-
ser och hur dessa ska gå till? 
På vilka olika nivåer görs analyser? 
Översikt? 
Vilket stöd erhålls? Från vem? Vilken 
sorts stöd?  
Vilka syften finns explicit och implicit 
med riskhantering? 

Metodik Vilka upplägg av riskhantering 
använder ni er av? 

I vilken grad sker analyser strukture-
rat? 
Modeller? 
Metoder? 
Övergripande/uppdelade analyser? 
Externa/interna risker? 
Vad krävs av en modell/metod? 
Tidsåtgång? Separata insat-
ser/kontinuerliga processer? 
Vilka anställda är involverade? 
Vilken kompetens finns i org.? 
Vilka externa resurser används? 
Delaktighet? 
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Vad saknas? 
Redovisning Var och hur redovisas den 

genomförda riskhanteringen? 
Redovisas riskhanteringen separat? 
Hur stor del av årsbudgeten avsätts? 
Vad är det viktigt att tänka på när man 
presenterar resultaten? 

Framtiden Hur kommer ni att arbeta med 
riskhantering i framtiden? 
Vilka nya risktyper kommer att 
uppstå? 

Vilket behov av riskhantering tror du 
er organisation har i framtiden? Var-
för?  
Vilket behov av riskhantering tror du 
andra organisationer har i framtiden? 
Varför? 
Vilka är de vanligaste problemen inom 
riskhanteringen? 
Hur tror och vill du att riskhanteringen 
kommer att gå till i framtiden?  

 
AVSLUTNING:  
− sammanfattning av det respondenten har berättat   
− reda ut eventuella missförstånd 
− har respondenten några ytterligare frågor eller kommentarer 
− återkomma om något oklart 
− uppföljningsintervju 
− tacka för medverkandet. 
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En systemteoretisk metod för riskhantering 
Denna metod är avsedd att användas som ett tankeverktyg eller för att sortera och strukturera 
en organisations verksamhet inför en riskanalys. Ett slags startblock för att formulera en no-
menklatur i respektive organisation.  
 
Metoden emanerar från sociologisk systemteori och teorier om risker i det senmoderna sam-
hället. För att förstå metoden ges en beskrivning av de ingående delarna samt exempel på hur 
metoden kan tillämpas. Det skall dock påpekas att varje begrepp är abstrakt och tämligen in-
nehållsrikt, därför är de givna exemplen inte uttömmande på något sätt. Eftersom metoden 
kräver en ingående förståelse för respektive verksamhet uppmanas varje informant försöka 
förstå metodens tillämpning i just sin verksamhet (se tankeexperimentet nedan). 
 
Metoden är inte utvecklad i pedagogisk bemärkelse. Det finns alltså ingen given användarma-
nual eller instruktioner. I detta skede skall endast metodens kapacitet i praktiken värderas. 
Därför är det viktigare att skapa övergripande förståelse för metoden än att utveckla en meto-
dik. 
Metodens uppbyggnad 
De begrepp som metoden innehåller är Autopoiesis, AGIL och feedback-loops, vilka har satts 
samman i följande enkla modell. 

Cirkeln illustrerar en organisation. Innanmätet innehåller de två begreppen autopoiesis och 
AGIL medan den elliptiska rörelsen visar feedback-loops. 

A 

G 

I 

L 

Autopoiesis 
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Autopoiesis 
Det första begreppet är också det mest abstrakta. Det gör det lite svårt att försöka förklara på 
enkelt sätt, men det handlar om hur organisationen förändras och reproduceras. Autopoiesis 
kan sägas benämna det som utgör organisationens drivkraft eller motor för att fortsätta ut-
vecklas. Om en företagare har som drivkraft att tjäna så mycket pengar som möjligt, då står 
autopoiesis för allt det som företagaren gör för att få verksamheten att behållas, utvecklas och 
förändras i syfte att tjäna ännu mer pengar. Om en femåring håller på att lära sig cykla på en 
tvåhjuling står autopoiesis för drivkraften som får barnet att fortsätta försöka gång på gång; 
den betydelse som cyklandets mening, innehåll, identitet o.s.v. innebär. 
 
Autopoiesis handlar om förändringar och reproduktion för överlevnad. För att förändringar i 
en organisation skall kunna ske måste organisationen ha förmågan att ”se på sig själv”, det 
vill säga hur den fungerar utifrån sin egen utgångspunkt; vilka funktioner, meningar, mål och 
så vidare den har. Man refererar alltså till sig själv för överlevnad och utveckling. Detta görs 
genom ständig introspektion, egenreferens och självdefinition. 
 
Men reproduktion kan också handla om hur man definierar orsaker till vissa sakförhållanden. 
Till exempel kan en organisation som drabbas av negativ massmedial publicitet definiera den 
som att all publicitet är av godo, och därigenom inte brytas ned av den. Ett annat exempel kan 
vara hur en kriminell liga istället för att se på utdömda böter som ett straff stärker sina normer 
och sin sammanhållning genom att definiera böterna som en statushöjning. Man refererar så-
ledes till sig själv och sin överlevnad som system för att hantera förhållanden och handla på 
ett visst sätt. Den enkla uppdelningen av organisation-omgivning omformas alltså här till en 
dynamisk växelverkan av ständigt korrigerande interaktion och anpassning. 
 
För att ytterligare konkretisera hur användningen av autopoiesis i organisationer kan se ut kan 
hänvisas till begreppet organisationsidentitet. I litteraturen omkring begreppet återfinns tre 
fundamentala frågor i en kedja. Svaren på dessa frågor kan oftast formuleras/beskrivas som en 
organisations identitet och således utgöra ram för förändring och reproduktion. 

1. Hur uppfattar en organisation sig själv? (Ofta formulerad som hur medlemmarna upp-
fattar organisationen och vilka delade värderingar man har om den). 
Ger ofta svar på: 

2. Vad håller organisationen samman som en enhet? (Oftast integration och koordina-
tionsmekanismer). 
Ger ofta svar på: 

3. Vad särskiljer en organisation från andra organisationer? (Ofta sammankopplat med 
svaret på den första frågan).  

AGIL 
Denna akronym står för de behov ett socialt system har för att överleva. I detta sammanhang 
avser socialt system en organisation. 

Adaptation 
(anpassning) 

Alla sociala system behöver resursallokeringsmekanismer. Både för att 
tillföra nya resurser och att ta vara på de resurser som finns eller upp-
kommer inom systemet. På samhällsnivå kan detta utgöras av ekono-
mi. På organisationsnivå kan det utgöras av mänskligt, socialt eller fi-
nansiellt kapital. 

Goal attainment 
(måluppnåelse) 

Alla system måste definiera och vidmakthålla sina särskilda mål. Mål-
processerna restaurerar, upprätthåller eller skapar energi. På samhälls-
nivå kan detta göras genom politik. På organisationsnivå av verksam-
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hetsmål och dess strategier. 

Integration 
(sammanhållning) 

Alla system måste ha en inre ordning, så det kan försäkra sig om att 
värden är hållbara över tid. På samhällsnivå kan detta utgöras av reli-
gion. Integrationen uppnår och vidmakthåller emotionella och sociala 
relationer mellan systemets medlemmar och stärker sammanhållningen 
och känslan av enhetlighet. Integrationen behövs också för att skapa 
och bevara stabilitet och solidaritet. På organisationsnivå kan det utgö-
ras av organisationskultur, identitet, motiv, värden etc. 

Latency (pattern 
maintenance) 

(systembevarande) 

Alla system måste motivera sina medlemmar att utföra sina roller. Det-
ta kan uppnås genom att vidmakthålla institutionaliserade kulturella 
mönster. Till exempel genom familjebildningar och socialisation på 
olika nivåer. Begreppet innebär att systemet överlever sina medlem-
mar. På samhällsnivå kan detta befästas av historia och symboler men 
även mer statiskt av lagar och rättsväsende. På organisationsnivå av 
organisationsanda, historia, den lokala omgivningens behov etc. 

 
I en så här enkel framställan liknar autopoiesis och AGIL varandra. Men den viktigaste skill-
naden mellan dem är att medan AGIL beskriver organisationens behov syftar autopoiesis på 
att förklara den betydelse behoven har för organisationen och dess förändring. Om man an-
vänder ett restaurangbesök som metafor innebär AGIL de näringsmässiga och sociala behoven 
som besöket uppfyller, medan autopoiesis syftar på de meningsskapande betydelser som be-
söket har. Det vill säga restaurangbesökets bidrag till det som gör livet värt att leva. 

Feedback-loops 
Termen feedback förekommer i många sammanhang. Här används den dock i ett mer proak-
tivt syfte än vad som är vanligt. Det handlar dels om att hela tiden scanna av de interna och 
externa miljöerna och dels om att förutsäga hur ett agerande påverkar olika förhållanden. När 
ett tillstånd orsakar eller kräver agerande som förändrar det innevarande tillståndet, då föränd-
ras också andra förhållanden, vilket kan medföra att det önskade tillståndet inte uppnås. Istäl-
let leder det kanske till en ny skillnad mellan faktiskt och önskat tillstånd som kräver en ny 
omgång agerande o.s.v. Feedback-loops används därför som en intellektuell scenariogenera-
tor, för att kunna förutse hur inte bara det uppenbara förhållandet förändras av ett visst age-
rande, utan även hur andra förhållanden förändras.  

Sammanfattning 
Metoden går alltså ut på att kunna identifiera risker utifrån organisationens självreferens och 
förändring, överlevnadsbehov samt hur organisationen påverkas av yttre och inre förhållan-
den. Att tillämpningen utformats som så dynamisk och flexibel kommer av den höga kom-
plexitet som råder i det senmoderna samhället och de risker som följer därav. I själva verket 
menar teorierna att man inte kan förutsäga eller planera för specifika risker utan att man måste 
lära sig hantera oförutsägbarhet. Vad man däremot kan göra, och vad som föreliggande verk-
tyg försöker vara en metod för, är att få fram sätt att relatera till sig själv och omgivningen för 
att därigenom kunna skapa förberedelse för det oväntade. 
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Tillämpning 
Men hur använder man de här tankegångarna? Hur omsätter man dem till den verkliga organi-
sationen? 
 
Till att börja med skall arbetsmetoden skall ses som en kontinuerlig process. Det skall också 
sägas att metoden är tänkt att användas på i huvudsak strategisk nivå, som en hjälp att närma 
sig riskhantering och ge en abstrakt förståelse av vad det är. Men det finns naturligtvis många 
sätt att använda sig av ett tankeverktyg. Det kan exempelvis utgöra fond för olika diskussions-
fora eller vara grund för en gemensam nomenklatur. De exempel på tillvägagångssätt som 
läggs fram här är dels utifrån organisatoriska nivåer eller sektorer och dels utifrån processer.  

 
Om man skall analysera risker på övergripande organisatorisk nivå måste man svara på 
följande:  

1. Autopoiesis: vilka betydelser är centrala för organisationen och de inblandade 
delarna och individerna (betydelser av mål, mening, funktion, identitet etc.)? 

2. AGIL: vilka generella behov finns för att bedriva verksamheten?  
a. Vilka resurser behövs och var finns de? 
b. Vilka mål är centrala? 
c. Hur skapas sammanhållning och enhetlighet i organisationen? 
d. Hur bevarar vi organisationen över tid? 

3. Feedback-loops: hur påverkar svaren organisationen och dess omgivning?  
 
Men viktigast av allt är att till varje svar tillfoga hur säkrar vi detta idag? Hur säkrar vi 
det i framtiden?   

 
Med en processrelaterad analys kan till exempel en specifik affärsprocess vara utgångs-
punkt, eller en helt intern process som exempelvis förbättring av den psykosociala ar-
betsmiljön. Eftersom sådana här processer är välkända av de som jobbar inom organi-
sationen vet man oftast vilka delar av organisationen som brukar vara inblandade i re-
spektive process. Vad man då gör är att på samma sätt som ovan svarar på:  

1. Autopoiesis: vilka betydelser har processen för organisationen och de inblan-
dade delarna och individerna (betydelser av mål, mening, funktion, identitet 
etc.)? 

2. AGIL: Vilka behov finns för att genomföra och säkra processen?  
a. Vilka resurser behövs och var finns de? 
b. Vilka mål finns med processen? 
c. Hur skapas sammanhållning och enhetlighet i processen? 
d. Hur skapas stabilitet i processen 

3. Feedback-loops: hur påverkar svaren processen, organisationen och omgiv-
ningen? 

 
Till varje svar: hur säkrar vi detta idag? Hur säkrar vi det i framtiden?   

 
Som synes är en nivå- eller sektorsindelning mer generell, medan en processanalys blir mer 
detaljerad. Men gemensamt för dem är att man inte försöker få fram vilka risker som kan hota 
svaren på frågorna, utan man försöker istället säkra svaren. En redare behöver exempelvis inte 
identifiera och beskriva det oändliga antal grund som hans fartyg kan stöta på. Det är enligt 
denna metod bättre att utifrån mening, behov och omvärld ta fram strategier för hur man bäst 
undviker grunden eller skyddar sig mot dem. 

A. 

B. 
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Tankeexperiment 
Det övergripande syftet med denna empiriska studie är att få veta om den föreslagna metoden 
kan fungera i ett praktiskt riskhanteringsarbete. Därför är det till stor hjälp om du som infor-
mant kan genomföra en riskhantering med denna metod som ett tankeexperiment. Det är tro-
ligt att du i ett sådant omgående märker vilka fördelar och nackdelar metoden har och vad 
som eventuellt saknas. Även om jag kallar det experiment är det inte framtaget som ett sådant, 
med validitets- och reliabilitetsprövning. Det skall endast ses som ett sätt att få större förståel-
se för metoden. Experimentet behöver inte ta så lång tid och det är naturligtvis inte meningen 
att du skall redovisa några svar, utan bara att du skall pröva metoden i en verklig kontext. 
Genomför helst experimentet med båda utgångspunkterna för att se om de skiljer sig åt. Om 
det är möjligt kan du gärna välja en process som genomförs i huvudsak av nivå A. Om din 
valda nivå i A är ”styrgrupp för ett byggprojekt”, kan processen i B vara antingen hela byg-
gets genomförande eller en del av det, t.ex. ”styrgruppens beslutsprocesser”. 
 
A) Välj en organisatorisk nivå nära dig själv. Det kan vara din avdelning, din arbetsgrupp el-

ler liknande. Huvudsaken är att du känner den väl. Ställ dig därefter frågorna under exem-
pel A ovan. 

 
B) Välj en av dig väl känd och ofta återkommande process, som ser likadan ut från gång till 

gång – intern eller genomskärande (både intern och extern). Det viktigaste är att den är 
klart avgränsad från andra verksamheter eller att du avgränsar den tydligt i tanken. Däref-
ter kan du använda frågorna under exempel B ovan. 

 
Om experimentet upplevs som svårt kan du pröva att utgå från någon annan social gruppe-
ring/process – släkturval/släktmiddag, föreningsgrupp/sammanträde, familjen/semesterresa 
eller dylikt. 
 
Inför intervjun skulle jag vilja att du funderar igenom och svarar på hur experimentet gick. 
Uppstod det problem? Var, när och vilka i så fall? Jag vill inte ge dig några specifika frågor i 
förväg utan låta experimentet visa vilka områden som är bra respektive mindre bra. Om du 
stöter på problem, fundera gärna över vad som saknas eller hur problemet kan åtgärdas. 
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Resultat, intervjuomgång I 
Eftersom intervjuerna var semistrukturerade följde inte varje intervju ett och samma upplägg. 

Större vikt lades vid att låta informanten betona det viktigaste, i stället för att styras helt av 

frågeområdenas ordning eller innehåll. Frågeområdena gick under intervjuerna även i vissa 

fall in i varandra, vilket har gjort det svårt att strukturera redovisningen av resultaten efter in-

tervjuguidens frågeområden. Därför redovisas här resultaten indelat efter respektive organisa-

tion, men inbördes efter frågeområdena så långt det är möjligt. På det sättet kan man få en bra 

bild av respektive organisations riskhantering. Om man vill läsa områdesvis får man alltså 

bläddra mellan de olika organisationerna. Resultaten redovisas i bokstavsordning efter organi-

sationernas namn.  

 

Eftersom inga tolkningar av informanternas utsagor har skett eller hur de framförs används 

endast ett fåtal citat. Texten har medvetet hållits tämligen korthuggen för att göra redovis-

ningen så kort som möjligt, men ändå utan att helt bli oläslig. 

Jämtkraft 
Jämtkraft är ett lokalt kraftbolag med huvudkontor i Östersund och 260 anställda på 10 enhe-

ter. Det är en funktionsorienterad organisation efter drift, anläggning och så vidare Man job-

bar med flera så kallade affärer – elnät, elkraft, fjärrvärme och telekommunikation – som skär 

igenom organisationens funktioner. Inom funktionsenheten nätdrift, el- och värmeproduktion 

arbetar 50 personer med övervakning, felavhjälpning, felsökning, driftoptimering med mera. 

Men enheten handhar även produktionsplanering, bränsleinköp, krafthandeln med mera. In-

formanten är chef för driftenheten. 

 

Jämtkraft har ingen särskild riskenhet eller liknande men har en beredskapsorganisation som 

bland annat sköter informationen vid störningar. "Vi jobbar nog med frågorna, men inte så 

uttalat och samlat omkring just risker, och inte medvetet på olika organisatoriska nivåer." Det 

förebyggande arbetet kan handla om till exempel hur Jämtkraft bygger och underhåller an-

läggningar. 

Risker 
Informanten menar att det finns uppenbara risker inom verksamheten som handlar om el, ar-

bete vid extrem värme, bränder, dammbrott et cetera. Jämtkraft definierar och bearbetar kon-

tinuerligt denna typ av riskområden. Många andra risker finns naturligtvis, menar informan-
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ten, "[…] men vi har ingen övergripande definition eller metod för att analysera dem, det är 

specifikt för olika verksamheter". Miljöfrågor är också ett område som hanteras. Dessa upp-

ges ofta gå ihop med tekniska delen som är miljöcertifierad. När det gäller risker tänker man 

väl i första hand på naturkatastrofer uppger informanten, men även sabotage med mera bör 

finnas med även om det inte känns aktuellt här och nu. Men det har inträffat sabotage exem-

pelvis på Svenska kraftnäts anläggningar. Oavsett orsaken till inträffade händelser kan konse-

kvenserna bli lika. Därför är det de som är viktigt för oss att hantera. Riskerna analyseras både 

på anläggningsytan och utanför till exempel vid en dammanläggning. 

 

Företagets geografiska gränser är vad gäller försäljning Östersunds, Åres och Krokoms kom-

muner, samt delar av Bergs kommun. Men man har också kunder i andra delar av Sverige. 

"Vi handlar på en nordisk marknad."  

Ledning 
Signaler om risker och underlagen för analys kommer utifrån verksamheten, men det blir på 

chefsnivå besluten tas. En långsiktig planering, menar informanten, är viktig. Riskhantering 

förekommer mer eller mindre inom de andra enheterna också. Informationen sammanförs se-

dan på stabsnivå. Eftersom riskhanteringen är integrerad i den operativa verksamheten bygger 

den mycket på egen kompetens av många olika medarbetare. "Det finns ett risktänkande hos 

ganska många, särskilt tekniker. Det är som en ryggmärgsgrej." I koncernstaben finns det viss 

expertis, exempelvis miljösamordnare och miljöadministratör, och på ekonomiavdelningen 

återfinns de som gör försäkringsbedömningar.  

 

Informanten tror att man fokuserar olika mycket på olika risker och i olika företag. "Till ex-

empel ser vi som ett tekniktungt företag mycket på de tekniska riskerna. Men kanske borde 

man se mer på andra risker eftersom vi lever i en föränderlig omvärld."  

Metodik 
Jämtkraft har alltså inte en utarbetad metod som används. Dessutom kommer det stegvis nya 

regler och föreskrifter. Före utgången av 2004 ska man till exempel ha påbörjat riskanalyser 

för vissa anläggningar som är byggda före ett visst datum.  

 

Hittills har riskarbetet mest varit insatsinriktat. Informanten säger att "Man vilar på sin erfa-

renhet, men har inte jobbat strukturerat med att dokumentera och ligga steget före. Man har 

mer varit inriktad på att lösa den akuta situationen." Men informanten tror att det nog kan vara 
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bra att det kommer mer krav på dokumentation och att det utvecklas metoder. Det bakomlig-

gande materialet, hur man har värderat riskerna och bedömt dem finns i dagsläget inte doku-

menterat och tillgängligt. Ett önskemål informanten framför är att informationen finns till-

gänglig för alla när det väl inträffar något. Det anses också vara en nackdel om en person har 

mycket odokumenterad kunskap i ämnet, eftersom den kunskapen försvinner från företaget 

när personen som bär den gör det. 

 

Inom det tekniska området anordnas återkommande säkerhetsutbildningar, till exempel hur 

man hanterar stress. Utifrån dessa utbildningar har ett antal riskhandböcker producerats, där 

bland annat befogenheter, kontroller och uppföljningar finns med inom vissa områden.  

 

När det gäller samverkan finns det en branschorganisation, där man behandlar bland annat 

(och oftast) tekniska risker. Vidare finns det ett regionalt resursutbyte och kontaktvägar vilket 

informanten tycker är positivt. Informanten är osäker på om man tidigare kanske hade externa 

konsulter, till exempel vid uppbyggande av miljöledningssystem. 

 

Inom ekonomiområdet har Jämtkraft haft information från ett försäkringsbolag om en riskhan-

teringsmetod där man tittar på sex olika riskmoduler som exempelvis operationella, personella 

och finansiella risker. Dessa bryts sedan ned i 21 (?) mindre rubriker: kundhantering, led-

nings- och styrningsfrågor, miljö et cetera. "Vi ska se om det är en modell att gå vidare på se-

dan." 

 

Har man inte en modell kanske man tittar lite för snävt, tror informanten. "En gemensam mo-

dell med frågeställningar eller -områden kan vara bra för att se på helheten. En sådan struktur 

saknas till stor del idag, åtminstone med tydlighet och rutiner."  

Redovisning  
Jämtkraft har beredskapsplaner, bland annat en databas med till exempel rutiner och miljöled-

ningssystem och i det finns olika konsekvenshanteringar.  

 

Att redovisa i exempelvis årsredovisningen kan vara bra. "Att vi har miljöcertifierat oss visar 

att vi jobbar med de risker som finns." Och i dagsläget redovisas till exempel utbildning för 

riskutsatta medarbetare. Risk som begrepp anser dock informanten vara svårt.  
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Framtiden 
Informanten tror att man kommer att arbeta med risker på ett mer strukturerat sätt i framtiden. 

"Att prova på metoder och en modell, ett nytt sätt att arbeta med risker, på ett antal olika om-

råden kommer nog att göra att det kan få ett lyft i och med det." "Vi har mycket med oss i ba-

gaget, det kanske handlar mycket om att dokumentera och komplettera med några frågeställ-

ningar och sådant vi inte har koll på."  

 

På frågan om det kommer att finnas ett större behov av strukturerad riskhantering i framtiden 

svarar informanten "Det har varit mycket rubriker om förskingring, våld med mera. och då 

måste man öka medvetenheten generellt, inte bara här." Dock, säger informanten, ska det hin-

nas med. Det är svårt att mäta resultat av riskhantering. Till exempel visste man inte om arbe-

tet med den så kallade millenniebuggen var bortkastat.  

 

Det kan också komma nya risktyper i och med att verksamheten utvecklas och det kommer 

nya krav, tror informanten. "Teknikutveckling ökar beroendet vilket medför risker, och allt 

mer blir datorstyrt. Utvecklingen stannar ju inte." Ett önskemål från informanten är ett samlat 

tänkande. Och hon menar att det inte är säkert att de tekniska riskerna är de största. Man kan 

även behöva väga de olika riskerna mot varandra också, vilket kräver överblick. 

 

Samarbete anser informanten är värdefullt. Dels för att det finns beroenden, men också för att 

klargöra rollerna så att var och en organisation gör rätt uppgifter vid en händelse. Folk utifrån 

kan komma med nya ögon och samverkan kan få en att lyfta blicken avslutar informanten. 

Krisberedskapsmyndigheten 
Krisberedskapsmyndigheten (KBM) bildades 1 juli, 2002 för att samordna arbetet med sam-

hällets beredskap inför allvarliga kriser. KBM analyserar samhällsutveckling, omvärldsförhål-

landen och beroendeförhållanden mellan viktiga samhällsfunktioner. KBM samordnar också 

forskning och utveckling inom krisberedskapsområdet, och har det sammanhållande myndig-

hetsansvaret för samhällets informationssäkerhet. Man hade vid föregående årsskifte 156 per-

soner anställda, vilket kommer att öka med 15-20 den närmaste tiden. 

 

Organisatoriskt består myndigheten av en verksledning, med en administrations- och en in-

formationsenhet i stab. Till detta finns en styrelse samt råd – råd för näringslivssamverkan, 
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trossamfundens krisberedskapsråd, vetenskapligt råd, NBC-råd, informations- och säkerhets-

råd samt RAKELdelegationen. 

Man har sex fackverksamheter:  

• forskning och analysverksamhet, som initierar forskning inom området och sprider 

omvärldsanalys 

• informationssäkerhetsenhet (KBM är en av fyra myndigheter som har det ansvaret), 

förebyggande av IT-säkerhet 

• planerings- och samordningsenhet, som i samarbete med andra myndigheter enligt 

förordning om åtgärder för fredstida krishantering och höjd beredskap (SFS nr 

2002:472) bland annat ger förslag till regeringen om hur man ska fördela så kallade 

civila ramen 

• RAKEL (Radiokommunikation för effektiv ledning). 

• Teknisk enhet, internt IT, signalskydd och telekommunikation, tekniska försörjnings-

system. Stöder bland annat Länsstyrelserna och kommunerna med deras ledningsplat-

ser. 

• Krishanteringsenheten. Utveckling, samverkan och kompetenshöjning är de interna 

sektionerna.  

 

Informanten arbetar inom krishanteringsenheten. Ibland är projekten målgruppsstyrda, ibland 

mer verksamhetsstyrda, vilket leder till interaktion mellan enheterna. Verksamheten består 

bland annat av nationell och internationell övningsverksamhet, ledningsfrågor, kriskommuni-

kation, stöd i risk- och sårbarhetsanalyser, stödja frivilliga organisationer och trossamfunden 

(till vilka man även fördelar medel) samt skapandet av nätverk inom olika samverkansområ-

den. De tydligaste större uppgifterna under året 2004 är att:  

• planera och samordna myndighetens underlag för samverkansområdet: samverkan och 

information, som handlar om att fördela medel. 6 samverkansområden, att stödja läns-

styrelserna i deras äskande i planeringsunderlagsprocessen 

• genomföra risk- och sårbarhetsanalyser 

• företräda staten i förhandlingar mellan stat och Svenska kommunförbundet i ersättning 

till kommunerna för civilt försvar 

• utgöra stöd till landsting 

Man har också många regeringsuppdrag, som arr skapa en nationell portal för krisinformation, 

analysera behov av ledningsplatser, teknisk utveckling och förutsättningar för samverkan och 
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samordning med flera. Dessutom planeras en stor samverkansövning hösten 2004. KBM hade 

också det övergripande ansvaret för underlaget från den civila sidan till försvarsbeslutet 2004. 

Till detta kommer utbildningar, seminarier. Många förgreningar och detaljeringsgrad gör att 

verksamheten på olika sätt flyter in i varandra.  

 

Risk- och sårbarhetsanalyserna är i stort spridda på flera enheter. Till exempel krävs det inom 

tekniska enheten, där kommunerna söker medel för kommunalteknisk försörjning inom bland 

annat vatten och el, en viss typ av riskanalys som underlag i förfarandet att söka medel. 

 

Man har mycket utåtriktat arbete. KBM gör inga analyser åt någon men är samordnande myn-

dighet som skall stödja och främja arbetet genom att initiera vissa studier eller utveckla meto-

der. Det mesta görs i samråd eller samverkan exempelvis mellan myndigheter. Inte minst för 

att kunna gå ut gemensamt med en liktydig bild gentemot landstingen och kommunerna.  

Risker 
Med kriser menar KBM händelser som kan störa samhällets funktion eller äventyra befolk-

ningens livsbetingelser. Däremot har man ingen övergripande definition av risk. I vägledning 

för statliga myndigheter7 finns en form av definition, men definieringen måste fortsätta så att 

man får en gemensam i samhället. Informanten menar att man utgår från en ”traditionell” de-

finition, nämligen att risk är en sammanvägning av sannolikhet och negativa konsekvenser. 

KBM har så här långt inte gått in på att ange eller definiera för avnämarna vilka risker man 

bör analysera, framförallt på grund av variationen på avnämarna. En myndighet kan ha ett 

sektorsansvar medan en kommun har ett övergripande sektoriellt ansvar men med geografisk 

bestämning. Ett problem för många av aktörerna är att förstå precist vad det egentligen är man 

ska klara av och vad ska man analysera. 

 

KBM har mycket samarbete och erfarenhetsutbyte med motsvarande myndigheter runt om i 

Europa och världen. Risker är enligt informanten ofta globala eller åtminstone europeiska. 

Fokus för KBM är ju på Sverige men i vissa fall krävs det en dialog med andra i första hand 

europeiska länder. Riskerna avgränsas av KBM inte geografiskt. Det beror på vilka som är 

aktörer på en viss arena till exempel att kommunerna behandlar lokala risker, länsstyrelserna 

regionala et cetera. Men många myndigheter har ett sektoriellt nationellt ansvar inom sin 

verksamhet. Gränslinjerna blir svåra att dra många gånger. En kommun är exempelvis bero-

                                                 
7 Återfinns på http://www.krisberedskapsmyndigheten.se 
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ende av länet och riket och även internationellt beroende när det gäller den tekniska infra-

strukturen. En sak är att bygga bort risker för att begränsa sannolikheten och en sak är att för-

söka mildra konsekvenserna när det väl inträffar. 

 

Man har inga andra fastställda indelningar, till exempel fysiska/icke fysiska risker, men in-

formanten menar att det är skillnader i tillvägagångssätt för att analysera. Så här långt har 

KBM:s metodik mest gått ut på kunskapsspridning för att öka medvetenheten snarare än att 

fokusera på vissa analysmetoder. Även om vissa verksamheter, till exempel luftfarten, gjort 

riskanalyser länge är det lite nytt med ett samhällsperspektiv vad gäller konsekvenser och vil-

ka prioriteringar man måste göra. Detaljindelningar, menar informanten, styrs av behovet. 

Inom till exempel IT-säkerhet finns de många olika indelningar från administrativa regler till 

det fysiska nätet.  

 

Att KBM arbetar med risker som uppstår väldigt sällan, med låg frekvens, medför svårigheter 

att räkna på det klassiska sättet. Många fall handlar snarare om kvalitativa värderingar än en 

kvantitativ analys, men i vissa fall blir det en kombination av dem. En kommun eller statlig 

myndighet måste använda en kombination av många olika modeller och analysverktyg. KBM 

ligger på något sätt i ena ytterligheten av en sådan skala. I andra änden återfinns till exempel 

statens räddningsverk, visserligen med allt från vardagliga hot till kriget men med högre fre-

kvens, medför mer kvantitativa metoder – till exempel för att analysera en acetylentank eller 

ett kärnkraftverk. Så valet av metod beror mycket på vilken typ av risker eller sårbarhet man 

analyserar.  

Ledning 
Hur uppdrag och projekt initieras varierar. Regeringen ger uppdrag och en övergripande in-

struktion med inriktningar inom vilka områden myndigheten ska verka. Vidare kommer det 

behovsinitiativ från avnämarna att driva projekt och så har man själva initiativmöjligheter 

inom de satta ramarna vad gäller budget, regleringsbrev och instruktion, till exempel ger man 

uppdrag till forskning till universitet och högskolor både i Sverige och utomlands. 

 

Externa resurser förekommer, till exempel någon på en länsstyrelse eller genom konsultföre-

tag. Eftersom personalen på KBM arbetar som generalister krävs viss områdesexpertis i olika 

ärenden.  
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Informanten menar att de kanske inte så uttalade kvalitetsaspekterna inte är försumbara inom 

den statliga sfären. Inom vissa sektorer, till exempel kärnkraften, har det drivits väldigt långt. 

Näringslivet kanske har hunnit längre i att skapa delaktighet och att se säkerhetsfrågorna som 

en strategisk fråga och att koppla det till ngt kvalitetssäkringsarbete. Hur ska man stärka med-

vetenheten även inom statlig sektor är ett områden som funderas över.  

 

Inom rikspolitiken liksom hos kommunerna är det vissa kärnfrågor som är viktigare än andra 

– vård, skola och omsorg – som berör människor väldigt nära och tydligt. Men även i de verk-

samheterna skulle kanske säkerhetsfrågan behöva lyftas menar informanten. Samtidigt är det 

alltid en konflikt om resurser, där man ständigt ställer sig frågan på vilket sätt gynnar det här 

vår verksamhet? Man kan jämföra riskhantering med miljöprocessen som är ett exempel på 

strukturomvandling som lyckats tämligen väl.  

 

Säkerhetsfrågan har lyfts fram mer och mer och medvetenhen har ökat på grund av behovet. 

Men i slutändan handlar det om resurser. Informanten menar att det gäller att få det här till en 

integrerad del av verksamheten. Till dit är det långt, även om det inom vissa verksamheter är 

självklart som exempelvis räddningstjänsten. En utmaning för många aktörer i samhället att 

försöka få in det på det sättet. Under 2003 har mycket info gått ut till kommuner och länssty-

relser och man möts av ett stort engagemang. ”I vardagen är det skola, vård, omsorg som är i 

centrum men jag tror ändå att intresset har höjts. Mycket tack vare att man har släppt kriget 

och gått över på fredstida kriserna.”  

Metodik 
KBM har ingen enhetlig riskhanteringsmetod. Rekommendationer tas fram i dialog med av-

nämarna och varierar beroende på målgrupp. Ett exempel är framtagandet av informationsma-

terial till länsstyrelserna gällande deras kontakt i ämnet ut mot kommunerna. Detta har tagits 

fram i en arbetsgrupp med representanter från länsstyrelser, kommuner, KBM och räddnings-

verket. KBM gör sedan merparten av utformningen och skickas efter ett remissförfarande ut 

till avnämarna. Det står sedan länsstyrelserna fritt att använda hela, delar av eller inget av ma-

terialet. Ett annat exempel är kommunpaketet med information om nya lagar och förändringar 

i det som brukar nämnas som krishanteringssystemet. I vissa fall anordnas även utbildningar 

och seminarier.  
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Många områden inom riskhantering kan utvecklas. Det är en på sätt och vis ny uppgift för 

många aktörer, vilket gör att man måste finna formerna för det. Avnämarna vill ha allt från 

struktur till metoder. Det kan handla om allt från kunskapsuppbyggnad, vägledning och sekre-

tessfrågor till gemensamma definitioner och begrepp med mera.  

 

Informanten menar att riskhantering är en kombination av process och separata insatser. Kon-

tinuitet och långsiktighet skapar kvalitet, men praktiskt blir det kanske fokusering på en en-

skild fråga i taget på grund av någon prioritering. ”Men det är viktigt att det sitter ihop i ett 

sammanhang. Dels det förebyggande och dels det operativa om det händer något.”  

Redovisning  
Redovisningen av KBM:s verksamhet sker främst genom årsredovisningen. Man har även 

kontinuerliga avstämningar försvarsdepartement, under vilket man lyder. Man utger en lång 

rad externt material som forskningsrapporter, publikationer, faktablad, föreskrifter, handböck-

er, utredningar med mera. Dessutom har man en scenariobank där myndighetspersoner både 

kan hämta och lämna scenarier för krishantering. 

Framtiden 
I framtiden tror informanten att det kommer att ske en ökad integrering i verksamheterna 

(kommun/landsting) vilket delvis har att göra med en minskad sektorisering. Även fån poli-

tiskt håll uppvärderas fredstida krishantering i förhållande till försvaret. KBM:s linje är att 

man bör se över medelsfördelningen mellan freds- och krigsinsatser.  

 

Rollen för KBM kanske kommer att förändras. Eftersom KBM försöker styras av behovet kan 

det medföra att tyngdpunkterna kan förändras. Även instruktioner och annat kan förändras. 

Fokus inom risker kommer troligtvis att ligga på fördjupning av den tekniska infrastrukturen: 

el, tele, IT och beroenden mellan dem. Komplexiteten mellan systemen ökar.  

Luftfartsverket 
Luftfartsverket (LFV) har på Frösö-Östersunds flygplats ca 25 anställda plus en handfull tim-

anställda. Flygplatsen är en kombinerad militär och civil flygplats. Riskhanteringen inskrän-

ker sig i princip till miljörisker och den intervjuade personen arbetar som den ende miljösam-

ordnaren. Haverier sköter flygbolagen och luftfartsinspektionen. Miljösamordnaren skall upp-

rätthålla ett miljöledningssystem som sedan styrs ut i det praktiska arbetet via områdeschefer 

och genom personalutbildning. De riktlinjer man arbetar efter är miljölagen och ISO 14001-
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standarden, som är ett frivilligt verktyg som skall underlätta för företag och organisationer att 

bedriva ett effektivt och strukturerat miljöarbete. Miljöledningssystemet skall användas både 

för den interna kontrollen och fungera som underlag för en extern redovisning. Den nuvaran-

de miljösamordnaren använder ungefär ¾ av sin halvtidsanställning till riskhantering och är 

även huvudskyddsombud på flygplatsen. 

Risker 
För miljön uppstår enligt LFV en miljörisk när det finns stora mängder (koncentration) av 

miljöfarliga gifter, i huvudsak i form av vätskor eller avgaser. Den geografiska avgränsningen 

för LFV vad gäller riskhantering är både ”landside” och ”airside”, det vill säga såväl området 

med parkeringar et cetera. på ena sidan av terminalbyggnaden som markområdet upp till ba-

nan på flygsidan. Från och med start- och landningsbanan tar den intilliggande flygflottiljen 

(F4) över ansvaret.  

Ledning 
Varje år överses och revideras riskbedömningen. All information finns alltid tillgänglig för 

personalen via intranätet. Miljösamordnaren upplever sig ha en hyfsat bra överblick, men att 

det alltid kan bli bättre, medan flera i personalen inte är så intresserade av miljöfrågorna. 

Risksignaler kommer från kollegor och företag som finns lokaliserade på flygplatsen. Men 

standarden (ISO 14001) är det som i huvudsak bestämmer vad som ska kontrolleras. Huvud-

saken är att reglerna följs. Internrevision sker två gånger om året. Dessutom kan en represen-

tant för försvarets kontrollorgan komma ibland. Miljösamordnaren har ansvar för miljöled-

ningssystemet, men är inte rättsligt ansvarig. I slutändan är det flygplatschefen som är det och 

som tar de viktigaste besluten. 

 

LFV ställer från centralt håll krav och skickar mycket papper som ska fyllas i, men informan-

ten upplever sig alltid ha personer man kan ringa till där. Det finns också personer som är 

duktiga på andra flygplatser, varav några är certifierade enligt ISO 14001, samt LFV:s miljö-

revisorer. ”Samverkan hjälper, man läser allt på olika sätt.” På flygplatsen har informanten 

hyfsat stöd, men många i personalen ifrågasätter miljöarbetet. De tycker att man lägger ner 

hemskt mycket arbete på ingenting och jämför med grannländer där de har mycket sämre koll. 

Checklistor och sådant blir merarbete som ger gnäll. ”Så jag önskar jag hade bättre stöd från 

flygplatsen. Men det kommer väl förhoppningsvis.”  
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Det viktigaste syftet med miljöarbetet är ett implicit syfte. Nämligen det som handlar om änd-

liga resurser. ”Förbrukar vi alla resurser idag har vi ju inga sedan. Särskilt icke förnybara så-

dana.” Vidare tror informanten också att det finns politiska implikationer med att ha en struk-

turerad miljöledning, nämligen för att få kontroll över kostnader nu och på lång sikt. 

Metodik 
Den nuvarande metoden för riskhantering är alltså miljöledningssystemet kombinerat med 

checklistor. Här följer man i stort sett den modell som den miljöcertifierade flygplatsen i 

Umeå använder, och som är upplagd enligt ISO 14001. Ansvaret för några områden ligger på 

huvudkontoret, till exempel flygplan som släpper ut för mycket avgaser eller är för bullriga. 

Lokalt styr man till exempel kemikalier, utbildning, rapportering, att man följer regler et cete-

ra. Metoderna följer av styrningen. 

 

Innan miljöledningssystemet infördes anlitades en konsult som gjorde en miljöutredning till-

sammans med miljösamordnaren. Detta upplever informanten som ett stort misstag. ”Han be-

gärde uppgifter, sedan skrev han. Men mallar och uträkningar för utsläpp och sådant visade 

sig inte stämma vid revisionen på grund av jag inte var med från början”. Informanten upple-

ver det överhuvudtaget som en nackdel att anlita externa miljökonsulter.  

 

För tillfället analyserar man inte externa risker. Informanten tror att kontrollen så småningom 

kommer att byggas ut till att omfatta externa risker som transporter av fotogen till flygplatsen. 

Men ”vi kan nog inte göra så mycket åt det, men vi kommer nog att titta på det”. Även miljö-

aspekter av resenärers transporter kommer att kontrolleras, vilket några andra flygplatser som 

har kommit längre gjort.  

 

Miljöledningssystemet ses som ett levande dokument. Det är viktigt att alla på flygplatsen är 

delaktiga. Nyligen har också en enkät lämnats ut till samtliga företag på flygplatsen för att se 

vilken syn de har på miljön här.  

Redovisning 
LFV lämnar miljörapporter till F4, LFV centralt och ibland på begäran till länsstyrelsen. Det 

viktigaste i detta upplever informanten är att rapporterna är riktiga och objektiva. Informanten 

upplever att det är bra med revisorer. ”Det är som en besiktning, man blir ju hemmablind.”  
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Arbetet innebär att det är mycket att läsa och skriva, vilket upplevs som ett problem. Men 

”följer man standarden korrekt i praktiken blir det lätt att rapportera […] Gör man avsteg mås-

te man skriva om rapporteringen, och det är inte bra”. 

 

Informanten kan inte skatta hur mycket av budgeten som används till riskhantering, men antar 

att det är en mycket liten del, där lönekostnaderna för miljösamordnaren förmodligen är den 

största posten. 

Framtiden 
Angående framtiden tror informanten att riskhanteringen under de närmsta åren kommer att 

ske ungefär som idag. Han tror dock att nivån kommer att höjas, till exempel genom utbild-

ning och medvetenhet. 

 

Riskerna är nuförtiden desamma som förut, men man ser riskerna tydligare nu på grund av 

större insikt. Exempelvis kunde spilloljefat bara ställas ut hur som helst förr. Nu sker mer fö-

rebyggande arbete. Hanteringen av inträffade incidenter sköttes inte så bra förut. Det så kalla-

de skalskyddet har förstärkts på grund av terrorattentaten och kan komma att skärpas ytterli-

gare. Men det upplevs som något man växer in i. 

 

EU har inte påverkat miljöarbetet så mycket än, men det kommer nog. Regeringen har ålagt 

flygplatserna att ha ett miljöledningssystem. Detta åläggande säger informanten ”kommer 

förmodligen från EU”. 

Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen i Jämtlands län (LST) har sitt säte i Östersund och har cirka 220 anställda. 

Länsstyrelsen skall fungera som mellanhand för centrala myndigheter, verk och regering 

gentemot länet och dess kommuner. Landshövdingen och länsråd utgör länsledning och har en 

mindre stab bredvid sig. Organisationens huvudfunktioner är följande: 

• Strukturfonder, mål 1, Interreg. 

• Regionalekonomi och näringslivsutveckling 

• Naturvård, kulturmiljö och rennäring 

• Miljöskydd, miljöövervakning, fiske, kalkning 

• Lantbruk, veterinära frågor 

• Förvaltning 
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• Administration 

Den avdelning informanten tillhör heter funktionen för samhällsberedskap och sorteras in un-

der administrationen. Funktionen har tre anställda och en projektanställd. Tidigare arbetade 

enheten med inriktning mot totalförsvar medan man nu i huvudsak inriktar sig åt fredstida 

händelser. 

Risker 
LST undviker att definiera vad en risk är, med hänvisning till att det finns så många olika. 

Men man arbetar med såväl fysiska som icke fysiska risker, allt från länets utveckling till sä-

kerhet för den enskilda individen. Arbetet utgår från lagen om extraordinära händelser i freds-

tid hos kommuner och landsting (SFS nr 2002:833). Denna utgör en del av ett nytt krishanter-

ingssystem som behandlar sådana tillstånd som faller mellan det normala kommunala och re-

gionala arbetet och höjd beredskap. Systemet omfattar även kommunerna och landstingen.  

 

Att definiera riskhantering kan informanten inte heller göra eftersom i princip allt skulle kun-

na omfattas. 

 

Den geografiska avgränsningen utgörs av länet. Men vissa händelser kräver samordning med 

andra län, exempelvis vid översvämningar, dammbrott eller skogsbränder.  

Ledning 
LST vill börja riskhanteringen internt för att föra in risktankarna i planeringsstadier. Man har 

bildat en intern grupp med representanter från flera av LST:s enheter och den egna enheten. 

Även ett regionalt samverkansråd har formats med representanter från räddningstjänsten, 

smittskyddsorganisationen, Svenskt Näringsliv, vattenregleringsföretag, elbolagen och telebo-

lagen. Näringslivet måste enligt LST vara med. De kan naturligtvis orsaka olyckor, men fram-

för allt är de beroende av att el, tele och infrastrukturen fungerar. På nästa nivå har ett nätverk 

bildats av de som arbetar med ämnet inom länsstyrelserna i de nordliga länen. Detta av koor-

dineringsbehov eftersom man ofta är beroende av samma aktörer, till exempel svenska kraft-

nät. 

 

LST har fått i uppdrag av regeringen att göra en risk- och sårbarhetsanalys på regional nivå, 

som skall rapporteras årligen, men har inte fått några direktiv om hur analysen skall utformas. 

Det övergripande målet är inte dokumentet utan att öka förmågan att hantera kriser. Checklis-
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tor med mera blir bara en papperstiger, processen är viktigare och att dokumenten och nätver-

ken hålls levande. Informanten upplever det bra att arbetet inte är så styrt.  

 

Det finns ekonomiska drivkrafter bakom införandet av detta nya system. Förut lades stora re-

surser på krigssidan, exempelvis genomfördes utbildning som bara fick omsättas under krigets 

lagar. Men invasionshotet har i princip försvunnit medan andra hot vuxit, till exempel terror-

attentat eller genom el- och teleberoendet. Resursfördelningen har med andra ord förändrats, 

både av samhällsförändringar och teknisk utveckling.  

 

Krishanteringssystemet ska bygga på ett underifrånperspektiv, kommunerna ska bygga på den 

förmåga som redan finns i den ordinarie verksamheten. Systemen kan korskopplas i sig men 

är oftast beroende av varandra till exempel vad gäller el- och telesystemen. Kommunerna flyt-

tar alltså fram sina positioner och förhoppningen är att myndigheter ska bli bättre på att sam-

verka.  

 

LST har även ett räddningstjänstansvar. Om den kommunala räddningstjänsten inte fungerar, 

till exempel vid stor olycka eller om den slås ut har LST rätt att gå in och ta över räddnings-

tjänsten lokalt och regionalt. LST har alltid en tjänsteman i beredskap, året runt, kopplad till 

SOS-alarm om det skulle inträffa en stor händelse, även om LST inte "äger" händelsen 

(kommun, landsting, polis). Men LST kan ha samverkansansvar vid sådana händelser. 

Metodik 
Målet är alltså ett regionalt krishanteringssystem. Detta skall uppnås genom skapandet av nät-

verk för att få de som har djup kunskap att dela med sig av den. Arbetet är i ett inledningsske-

de och skall därför ses som ett förslag eller preliminär metod. Det har lagts upp efter sex olika 

samverkansområden. Indelningen kommer från den som gjorts på nationell nivå och omfattar  

1. teknisk infrastruktur 

2. transporter 

3. spridning av farliga ämnen 

4. ekonomisk säkerhet 

5. samverkan, samordning och information 

6. skydd, undsättning och vård  

Dessutom finns en rubrik med övrigt med bland annat sådant som är specifikt för regionen, 

såsom översvämningar av älvar, dammsäkerhet, ras och skred, större bränder, storm och snö-
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oväder samt klimatförändringar. För varje område skall det förutom nätverket finnas rappor-

ter, regler och instruktioner samlade. 

 

”Det är inte det skrivna ordet utan nätverk inom den här gruppen som blir vik-

tig. Vi kan inte samla all information inom länet eftersom informationen inte 

är statisk. Människorna i det här är det viktigaste. Viktigt med direktkontakt 

med centrala personer, inte minst om det händer något.”  

 

De som representerar dessa sex områden (via myndigheter) i samverkansorganet på nationell 

nivå har dock inte alltid representanter på regional nivå, till exempel post- och telestyrelsen, 

här i länet går istället Telia med flera in. För närvarande görs en inventering inom underrubri-

kerna där man ser på vad som händer på nationell nivå, vilka projekt som pågår och hur man 

jobbar. På regional nivå undersöker man vilka nätverk som finns etablerade och vilka möjlig-

heter och problem de ser. Och så dokumenteras de. I denna analys använder man ungefär 

samma tänkande som i en företagsekonomisk SWOT-analys8. Man försöker också dela in ris-

ker i sådant man kan påverka och sådant man inte kan påverka. Inom vissa ämnesområden 

finns nätverk och handlingsplaner, inom andra finns det inte. Ett problem är att riskhantering-

en inom vissa områden kan kollidera med privata intressen. Dessutom är de privata aktörerna 

inte alltid ”…så intresserade av att blotta sina svagheter eftersom det handlar om konkurrens-

fördelar med mera”.  

 

LST ser två pelare i arbetet – dels förebyggande åtgärder och dels operativa insatser. Man har 

från Krisberedskapsmyndigheten fått en vägledning för riskhanteringsarbetet.9 Denna ser in-

formanten som ett bra verktyg för att få en överblick av vad man på nationell nivå ser som 

riskområden och utvecklingsområden. Dock anser hon att den mer är anpassad för myndighe-

ter med specifika ansvarsområden än de med ett geografiskt ansvar. ”Det går inte att räkna på 

sannolikheter på samma sätt när det gäller geografiska avgränsningar.”  

 

”Personligen tycker jag att vägledningen är lite för ingenjörsmässig. Det 

känns mer som att den springer ur ett företagsperspektiv med sannolikhet och 

konsekvenser med kronor, promillen o.s.v. som mått.”  

                                                 
8 SWOT är en analysmetod för produkters karaktär på en given marknad. SWOT är en akronym av Strengths, 
Weaknesses, Opportunities och Threats. 
9 Se fotnot 6 
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Spektrumet av risker anser informanten vara oändligt.  

 

”Möjligen så småningom, om dialogen och informationen flödar inom sam-

verkansgruppen, kan man kanske bryta ut specifika händelser som man kan 

räkna på, men det ligger långt fram. Vägledningen för kommunerna [även den 

från Krisberedskapsmyndigheten] är egentligen bättre. Med tiden kommer 

modeller att formas.” 

 

LST har också ansvar för information till befolkningen vid händelser. Dels skall aktörer som 

ingår i en händelse kunna få information en lägesbild och dels ska myndigheten ge informa-

tion till allmänheten. Detta förutsätter både utveckling av tekniska system för samverkan och 

de personliga nätverken.  Flexibiliteten i riskhanteringen ser informanten som viktigt, särskilt 

när myndigheten har ett geografiskt ansvar, så att det inte bara handlar om att kryssa i formu-

lär.  

 

Ett särskilt problem som pålagan innebär är att alla aktörer inte har samma krav på sig. LST 

kan inte tvinga någon att delta. En annan risk är att arbetet tar så lång tid så att det upplevs 

som att ingenting händer. Men om LST hade mandat att kommendera aktörerna skulle arbetet 

förmodligen inte skapa den inre motivationen och djupet, tror informanten. Motiv till och för-

delar av att delta i nätverken måste varje aktör själv hitta. Det ömsesidiga beroendet kan vara 

ett motiv till exempel beroendet av el och infrastruktur.  

Redovisning  
LST skall skicka in risk- och sårbarhetsanalysen till regeringskansliet, i samband med länssty-

relsens årsredovisning. Men informanten påpekar att detta bara är en ögonblickbild. Vad ana-

lysen ska användas till anser informanten vara otydligt. Alla myndigheter ska årligen redovisa 

sådana förhållanden som allvarligt kan påverka deras funktion. Tanken är att analyserna ska 

sammanställas för att ge en nationell bild av läget.  

 

”Tanken är bra men omöjlig idag eftersom alla tolkar uppdraget på sitt vis och 

gör analysen utifrån just sina förutsättningar. Somliga har resurser, andra 

tycker att det bara är en ny pålaga som man inte har tid att jobba med och läg-

ger det åt sidan tills man måste göra det.”  
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Informanten menar att får se arbetet som en utvecklingsprocess. ”När man har hittat formerna 

för det blir det kanske lättare.”  

 

Budgeten för LST:s riskhantering avsätter tre löner och öronmärkta från staten samt medel till 

övningar. 

Framtiden 
Behovet av riskanalys kommer att öka väldigt mycket och mycket tydligare krav kommer att 

ställas inom många olika organisationer. ”De slimmade organisationerna gör att de ekonomis-

ka konsekvenserna blir mycket allvarligare utav en brist någonstans i systemet.” 

 

Informanten tror att riskhanteringen kan utvecklas mycket.  

Öhrlings PricewaterhouseCoopers 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers (PWC) är ett konsultföretag som arbetar med så kallad 

funktionsnära rådgivning. Affärsområdena är revision och redovisning, riskhantering, corpo-

rate finance, skatterådgivning, human resource services samt offentlig sektor. Det område 

som behandlas här är förstås riskhantering, i vilket informanten arbetar. 

 

Riskhanteringsenheten benämns Global Risk Management Solutions och har sammanlagt 67 

anställda i Stockholm, Göteborg och Malmö. Internationellt arbetar ca 5 000 av totalt ca 130 

000 anställda med riskhantering. I Sverige har riskhantering funnits som separat enhet i 5 år. 

PWC jobbar främst nationellt men även över nationsgränser. Då till exempel politisk instabili-

tet kan bli en realistisk risk. 

Risker 
PWC uppger sig ha en proaktiv definition av risker. ”Risker är sådant som kan påverka upp-

nåelsen utav organisationens mål – affärsmål, verksamhetsmål et cetera.” Man gör en stegvis 

indelning av risker. En övergripande indelning kräver olika metoder för att identifiera risker 

och ställer också krav på en gemensam och förståelig nomenklatur. Vilka indelningar som 

görs anpassas efter kundens mognad. Kundernas önskemål kan också variera. ”Man kanske 

har gjort en verksamhetsplan och vill ha en känslighetsanalys på den. Men kommer man ifrån 

försäkringshållet är risker oftast definierat som katastrofhändelser.” Normalt sett exkluderas 

ingenting (det vill säga inga risker) i ett första läge. PWC identifierar ett antal faktorer som 
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påverkar uppnåelsen av de mål som kunden har definierat i sin affärs- eller verksamhetsplan. 

Frånvaron eller närvaro av vissa faktorer kan få effekt, frånvaro av sådant som inte behöver 

finnas och närvaro av sådant man inte vill ska finnas.  

 

Informanten menar att det finns två sidor av risk: dels att det inte blir som man har tänkt sig 

och dels att det händer sådant man inte vill ska hända.  

 

För att riskhanteringen ska bli greppbar måste man smalna av hanteringen. PWC delar in han-

teringen i rubriker:  

• strategiska risker, eller förhållanden: risker blir det först när man vet vilka konsekven-

serna av dem blir. Rubriker som världskonjunkturen, ränteläget, oljepris, krig et cete-

ra. är mer eller mindre påverkbara.  

• Sedan närma sig vad man själv kan påverka i en organisation genom så kallade opera-

tiva risker. Bristfälliga logistikkedjor, havererade IT-system, ej tillgång till utbildade 

medarbetare et cetera. knutet mer direkt till verksamheten.  

• Sedan följer finansiella risker, det vill säga den finansiella styrkan. Konjunkturen och 

ränteläget påverkar förvisso men under denna rubrik hanteras mer vad man kan påver-

ka.  

Sedan kan man bygga på rubrikerna tills det blir så fint så det stämmer överens med företa-

gens verksamhet i detalj, miljörisker, ryktesrisker och så vidare. Rubrikerna skapas för att 

kunna bygga upp identifikationsfasen och för att det inte ska bli allt eller inget.  

 

Detta menar informanten är en pragmatisk metod. ”Risker upplevs ibland abstrakt, men tar 

man det i en sådan här ordning brukar det bli hanterbart.” 

Ledning 
Informanter menar att det finns fördelar med att komma in som extern resurs. ”Företag och 

organisationer har inte tid att inifrån se det här. Nackdelen är att vi inte har verksamhetskun-

skapen. Det gäller att locka det ur dem. Vi har metod och struktur och vi kommer utifrån.” 

Dessutom anser informanten att PWC:s benchmarking är en fördel. ”Vi har skapat bibliotek 

över förekommande risker inom olika branscher, så vi kan komma in med en flygande start.” 

Beroende på vem kunden är görs riskhanteringen inom avgränsade områden eller delmängder, 

till exempel IT-avdelning eller inköp. ”En bit ner handlar det mer om processer. Förutsatt att 

det finns eller skapas mål för de processerna.” PWC analyserar vad det är som inte får hända i 
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den specifika processen och vilka kontrollstrukturer man har för att upptäcka och förebygga 

risker. ”Vi vill gärna börja med det övergripande, för det leder ner till sådant vi kan hjälpa 

dem med att hantera.”  

 

Informanten menar att PWC har ett allmänt processkunnande, ”särskilt inom finansiella pro-

cesser, miljö och IT samt outsourcing. Men också finansiella risker inom bank och försäk-

ring.”  

 

Resursavsättningen hos kunden säger informanten speglar egenintresset. ”Man vill från opera-

tiv ledning och styrelse förvissa sig om att man har en viss beredskap och att man är ’på’.” 

Till exempel kräver ofta förekommande risker som i sig inte påverkar rutinförbättringar som 

löses i processerna. ”Sällanrisker” men med stora följder är istället en försäkringsfråga. Kon-

kurrerar med andra intressen inom org. Men även lagstiftare och tillsynsmyndigheter börjar 

intressera sig mer för detta. 

Metodik 
Initiativet till riskhantering kommer antingen från PWC som ett kommersiellt approcherande 

av ett företag, eller att kunderna kontaktar PWC. ”Marknadsbiten är inte hundraprocentigt 

strukturerad med ett enhetligt budskap.” Men det finns också en annan, intern marknad menar 

informanten, eftersom riskhantering är något som är inbyggt i en revision. ”Riskanalys ska 

göras innan man gör en extern revision. Så revisionsklienterna blir internkunder.” ”Ofta är det 

styrelsen eller ledningen som vill ha en översikt över vilka risker man har och vad de gör och 

borde göra åt dem.” 

 

Beredskapen hos kunderna varierar av flera skäl. En iakttagelse som informanten framför är 

att man normalt sett har slimmat sina organisationer väldigt hårt. Förut fanns ofta en stab med 

mer strategiska uppdrag.  

 

”Nu är man ofta upptagen med daglig verksamhet. Inom vissa områden är 

man oförberedd, man borde förstått det men… Det ena driver ju det andra. Ta 

det här Just-in-time konceptet som är vanligt inom industrin. Det blir ju väl-

digt sårbart. Det räcker med en järnvägsurspårning så kan det bli väldigt stora 

avbrott.”  

 



  Bilaga 3 
  Deskriptiva resultat, intervju I 

 20(22) 

Informanten säger att alla de ekonomiska och effektivitetshöjande initiativen som industrin 

och även tjänstesektorn tar skapar system som är komplexa – och ju mer komplexa desto mer 

känsliga blir de. Man drivs in i en allt mer komplicerad tillvaro där man får mindre tid att fun-

dera på vilka konsekvenserna skulle kunna bli för olika scenarier. Man kanske inte ägnar 

mindre tid än förut men borde ägna mer givet komplexiteten och sårbarheten. 

 

PWC menar att man kan se risker som möjligheter. Det gör det lättare att se sambandet mellan 

risk och avkastning. Det vill säga att en rätt hanterad risk kan bli en tillgång som kan utnyttjas 

till organisationens fördel.  

 

PWC visar på sina hemsidor upp en lång rad olika metoder eller modeller för riskhantering. 

Dessa är sorterade efter intern styrning och kontroll, teknik och säkerhet, finansiell riskhanter-

ing och internrevision. Under rubriken internrevision hittar man de övergripande och icke 

ämnesspecifika metoderna  

• riskPRISM som syftar till att förbättra delar av en redan befintlig riskhantering, till ex-

empel bristande kommunikation, information eller förståelse och engagemang.  

• Enterprise Risk Management som vänder sig till ledning och risk managementfunktion 

i större och medelstora företag. Metoden syftar till att skapa en basstruktur för att im-

plementera en riskhanteringsmodell. 

• Risk Management Architecture som hjälper medelstora och stora företag att strukture-

ra sin riskhantering efter  

o Riskkultur 

o Risk Management struktur 

o Resurser  

o Verktyg och teknik 

• Control Self Assessement som är en självutvärderingsmetod som involverar medarbe-

tarna. 

 

Informanten menar att en hyfsat bra översikt över en kunds risker tar ungefär två veckor. 

”Man ska läsa in sig, samla ledningsgrupp att mjölka ur vad de tycker och sedan samla ihop 

och rapportera vad man själv och vi tycker.” Arbetet uppges kunna brista i någon länk i ked-

jan till exempel om kunden inte tycker att man har en viss risk eller att en viss risk inte är värd 
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att åtgärda. Målet är att få kunden själv att börja jobba med riskhantering och hålla den vid 

liv.  

Redovisning  
Det finns inget officiellt redovisningskrav för risker, förutom i vissa banker och försäkrings-

bolag. I tyskland finns det dock ett sådant krav i deras aktiebolagslag och i ett nytt tillägg i 

USA aktiebolagslag. Företagen uppges stå under två tryck: dels det interna och dels ett externt 

för att visa att man är uthållig. En organisation som regelbundet redovisar sina risker och är 

öppna mot sina intressenter drabbas inte lika hårt om det händer något, menar informanten, 

eftersom man har talat om att det faktiskt kan hända. Om man ignorerar riskerna blir besvikel-

sen desto större.  

 

Frågor man måste ställa sig är: när tar man tag i det här? Hur reagerar intressenterna? Och hur 

reagerar marknaden? Men man redovisar mer vad man gjort åt riskerna snarare än vilka de är 

och hur man jobbar med dem, såväl de som är påverkbara som andra, uppger informanten. 

”De risker som inte går att göra något åt kräver en underliggande avkastningsförmåga som 

överstiger andra företag.” 

Framtiden 
Logistikrisker har alltid funnits så länge vi har hållit på med handel. Däremot tror informanten 

att ett större inslag av tekniska risker, inte minst IT och information, kan komma. Egentligen, 

menar informanten, finns det inte så mycket nya risker. ”Det som har hänt är att det är mer 

komplicerade system och att det går mycket, mycket fortare. Samtidigt som avkastningskravet 

leder till brist på eftertanke. Inom vissa områden gör komplexiteten det oöverblickbart.” 

 

Informanten tror att risker kommer att stå mer i fokus i framtiden. Företag måste demonstrera 

sin förmåga att hantera risker. Det görs normalt genom redovisning av vilket system för kon-

troll och styrning man har. Informanten tror att det kommer att göras mer systematiskt och 

öppet, vilket förmodligen även ökar intresset. ”Företagsledning handlar ju egentligen om att 

se på risker. Det nya är egentligen att göra det mer systematiskt och dokumentera och rappor-

tera det.” 

 

När det gäller nya risker tror informanten att behovet av en noggrann scenarioanalys kommer 

att öka. ”Man utsätter sig för risker man egentligen inte vet om genom sina komplicerade sy-

stem.”  
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Det största problemet inom riskhantering är bristen på en enhetlig nomenklatur, definitioner et 

cetera. Det finns en diskrepans mellan pragmatiker och forskare. Sedan spelar den mentala 

inställningen in: vissa vill se möjligheter i stället för risker. ”Men frånvaron av möjligheter är 

en risk. Men man vill inte tänka i risktermer.” Vidare anser informanten att en inställning med 

för stor ”riskaptit” i sig utgör ett problem risk om den inte relateras till ett avkastningskrav. 

 


