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Abstract 

Risk management is more important than ever, especially with the more complexity in the 

supply chain and with that comes the increasing risks. With right tools and methods can the 

exponential risks be reduced or even better be eliminated. The petrochemical industry is 

handling very dangerous substances and is one of the most risky industries. Accidents are 

almost unavoidable and the consequences can be disastrous. With the right risk management 

can companies ensure the handling of dangerous goods.  

The purpose with the project is to study risk management within the petrochemical production. 

To fulfill the purpose of the study has a main research question been formulated; How should 

risks in the handling of petrochemical production be designed out of the business operational 

risks? The goal is to increase the understanding and get knowledge about risk management 

processes and to develop basic principles for upcoming risk management. The method that has 

been used in the study is a qualitative method with semi structured interviews and 

documentation.   

The collected data shows that risk management is something that is needed to be integrated in 

the business. Even though the process is time consuming, is it an important part for the 

businesses to reach their business goals and market shares. What makes the entity has not 

applied any form of risk management is the economic factors and the lack of skills. There is a 

few well known risk management models, but the most common form is handling the risk 

thorough risk identifications, risk analysis and other actions. The most common models are 

HAZOP, FMEA and WHAT-IF.  

 

 

Keywords: keywords: risk management, risk management models, petrochemical substainces, 

petrochemical industry. 



 

 

II 

Sammanfattning 

Riskhantering har blivit viktigare än någonsin och med allt mer komplexa flöden ökar riskerna 

exponentiellt. Med rätt verktyg och metoder kan risker reduceras eller elimineras. Den 

petrokemiska industrin hanterar farliga ämnen och är en av de mest riskfyllda branscherna. 

Olyckor är näst intill oundvikligt och konsekvenserna kan vara katastrofala. Med en 

genomtänkt riskhantering kan företagen säkerställa hanteringen av farligt gods.  

 

Syftet med studien är att studera riskhantering inom den petrokemiska produktionen. För att 

uppfylla studiens syfte har en huvudforskningsfråga formulerats: Hur bör risker inom hantering 

av petrokemiskt produktion utformas med utgångspunkt från utifrån operationella aspekter?  

Målet är att öka förståelsen av och få kännedom om riskhanteringsprocessen samt att utveckla 

grundprinciper för kommande riskhanteringsarbete. Den metod som har används för studien är 

kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer samt dokumentation.  

 

Den insamlade empirin visar att riskhantering är något som bör vara en integrerad del i 

företagen. Processen är tidskrävande men är en viktig del för företagen för att nå sina affärsmål 

samt möjliga marknadsandelar. Det som gör att företag inte har tillämpat någon form av 

riskhantering är ekonomiska faktorer och bristande kompetens.  Det existerar ett flertal olika 

riskhanteringsmodeller, men den vanligaste formen är att hantera sina risker genom 

riskidentifiering, riskanalys och åtgärder. Andra vanliga modeller är HAZOP, FMEA och 

WHAT-IF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Riskhantering, riskhanteringsmodeller, petrokemiska ämnen, petrokemiska 

industrin. 



 

 

III 

Innehållsförteckning 
Förord .......................................................................................................................................... - 1 - 
1 Introduktion ........................................................................................................................ - 2 - 

1.1 Problembeskrivning ........................................................................................................... - 3 - 
1.2 Syfte och forskningsfrågor ................................................................................................. - 3 - 
1.3 Avgränsningar .................................................................................................................... - 3 - 
1.4 Studiens struktur ................................................................................................................ - 4 - 

2 Metod .................................................................................................................................. - 5 - 
2.1 Datainsamling .................................................................................................................... - 5 - 

2.1.1 Informationssökning ...................................................................................................... - 5 - 
2.1.2 Sekundär och primärdata ............................................................................................... - 5 - 

2.2 Empiri ................................................................................................................................ - 5 - 
2.2.1 Litteraturstudie ............................................................................................................... - 5 - 
2.2.2 Fallstudie ....................................................................................................................... - 6 - 

2.3 Källkritik ............................................................................................................................ - 6 - 
2.4 Validitet och reliabilitet ..................................................................................................... - 7 - 

2.4.1 Validitet ......................................................................................................................... - 7 - 
2.4.2 Reabilitet ........................................................................................................................ - 7 - 

3 Teori och vetenskaplig referensram .................................................................................... - 8 - 
3.1 Definition av risk ............................................................................................................... - 8 - 

3.1.1 Risk kategorier ............................................................................................................... - 9 - 
3.1.2 Typer av risker ............................................................................................................... - 9 - 

3.2 Riskhantering ..................................................................................................................... - 9 - 
3.3 Standarder inom riskhantering ......................................................................................... - 10 - 
3.4 Riskhanteringsprocessen .................................................................................................. - 11 - 

3.4.1 IECs riskhanteringsmodell........................................................................................... - 12 - 
3.4.2 Harlandmodell ............................................................................................................. - 12 - 
3.4.3 FMEA-analys ............................................................................................................... - 13 - 

3.5 What-if modellen ............................................................................................................. - 13 - 
3.6 HAZOP modellen ............................................................................................................ - 14 - 
3.7 SWOT modellen .............................................................................................................. - 14 - 
3.8 Jämförelse av riskhanteringsmodeller .............................................................................. - 14 - 

4 Fallstudie .......................................................................................................................... - 17 - 
4.1 Riskhantering inom Global Eco Energy Sweden AB ...................................................... - 18 - 

5 Resultat och analys ........................................................................................................... - 19 - 
5.1 Processindustrin ............................................................................................................... - 19 - 
5.2 Drivmedelsföretag ............................................................................................................ - 19 - 
5.3 Investor AB ...................................................................................................................... - 20 - 

5.3.1 Riskhantering ............................................................................................................... - 20 - 
5.3.2 Risker ........................................................................................................................... - 20 - 

5.4 Cloetta .............................................................................................................................. - 21 - 
5.4.1 Riskhantering ............................................................................................................... - 21 - 
5.4.2 Risker ........................................................................................................................... - 21 - 

5.5 Fiskars .............................................................................................................................. - 21 - 
5.5.1 Riskhantering ............................................................................................................... - 21 - 
5.5.2 Risker ........................................................................................................................... - 21 - 

5.6 Axfood ............................................................................................................................. - 22 - 
5.6.1 Riskhantering ............................................................................................................... - 22 - 
5.6.2 Risker ........................................................................................................................... - 22 - 

5.7 Forex ................................................................................................................................ - 22 - 
5.7.1 Riskhantering ............................................................................................................... - 22 - 
5.7.2 Risker ........................................................................................................................... - 23 - 

5.8 Hexagon ........................................................................................................................... - 23 - 
5.8.1 Riskhantering ............................................................................................................... - 23 - 



 

 

IV 

5.8.2 Risker ........................................................................................................................... - 23 - 
5.9 Resultat med avseende på fallstudien .............................................................................. - 24 - 

6 Slutsats .............................................................................................................................. - 29 - 
7 Diskussion ........................................................................................................................ - 30 - 
8 Rekommendationer ........................................................................................................... - 32 - 
9 Referenslista ..................................................................................................................... - 33 - 

9.1 Böcker .............................................................................................................................. - 33 - 
9.2 Internet material ............................................................................................................... - 33 - 
9.3 Standard ........................................................................................................................... - 34 - 
9.4 Uppsatser/Rapporter ........................................................................................................ - 34 - 
9.5 Vetenskapliga artiklar ...................................................................................................... - 34 - 
9.6 Webbsidor ........................................................................................................................ - 36 - 

10 Bilagor .............................................................................................................................. - 38 - 
10.1 Bilaga 1 ............................................................................................................................ - 38 - 

 



 

 

- 1 - 

 

Förord 

Denna studie är ett resultat av ett examensarbete i Industriell Ekonomi på 15 högskolepoäng. 

Examensarbete skrevs under vårterminen 2016 på halvfart. Studien skrevs för Global Eco 

Energy Sweden AB. 

 

Vi vill tacka Miljöbron som gavs oss möjligheten att skriva för Global Eco Energy Sweden AB. 

Vi vill också tacka all personal på Global Eco Energy Sweden AB och ett stort tack till de 

företag som tog sig tid och svarade på våra intervjufrågor.  

 

Vi vill även tacka vår handledare Henrik Ringsberg på Borås Högskola, för en god vägledning 

genom arbetet.  
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1 Introduktion 

I dagens samhälle sker det ständiga förändringar i form av globalisering, den tekniska 

utvecklingen samt en mer utlokaliserad produktion. Denna förändring skapar nya 

affärsmöjligheter eller nya risker för företagen. Avbrott och störningar i ett företag påverkar 

snabbt hela kedjan, men att undvika risker, avbrott och störningar är omöjligt. Ett sätt är att 

hantera kommande störningar är genom att identifiera tänkbara risker, utvärdera och utforma 

strategier innan riskhändelser inträffar, samt att jobba med ständiga förbättringar (Nakashima. 

Matsukawa & Tang, 2012). 

Nakashima, Matsukawa & Tang (2012) menar att under de senaste åren har en rad olika 

händelser inträffat såsom naturkatastrofer, finanskriser och terroristattacker. Detta har medfört 

störningar och ekonomiska förluster i flödeskedjorna. År 2011 drabbades Japan av en 

jordbävning som skapade en tsunami och orsakade efterföljande olycka i kärnkraftverket .  

Händelsen medförde att Toyota förlorade 40 000 fordon samt 72 miljoner dollar (Ho, Talluri, 

Yildiz & Zheng, 2015). År 2011 drabbas Thailand av översvämningar som påverkade 

datortillverkare och bilföretag (Ho, Talluri, Yildiz & Zheng, 2015). Terroristattackerna den 11 

september 2001  tvingades bilföretagen Ford och Toyota stoppa sin produktion på grund av 

förseningar. (Hoening & Thun, 2011 

Ordet risk har olika betydelser för olika människor.  Beroende på erfarenhet, synsätt eller yrke 

kommer ordets betydelse att variera då olika yrken har olika perspektiv på vad risk är. Enligt 

ISO (2009) definieras risk som ”Risker karaktäriseras ofta genom hänvisning till potentiella 

händelser och konsekvenser, eller genom en kombination av dessa. ” (SIS 2009, s.1) 

Det traditionella sättet att bemöta risker är att ha försäkringar, men med försäkringar ersätts 

förlusterna enbart i form av kapital.  Det ersätter inte förlorade marknadsandelar (Bartholdi, 

Norrman, Paulsson & Tehler, 2013). År 2008 slog finanskrisen hårt mot hela världen. Det som 

satte igång krisen var den överbelånade amerikanska bostadsmarknaden som resulterade i att 

många ekonomiska stormakter och banker gick i konkurs, nationaliserades eller köptes upp 

genom stats garantier. Detta kom att bli en ring på vattnet som skulle kulminera stort. Även 

Sverige kände av finanskrisen, bankerna tillät allt lägre insättningskrav men till en högre ränta 

vilket resulterade i att fler människor valde att ta banklån. De existerande riskerna av detta är 

den ökade skuldsättningen av befolkningen, vilket kom att bli nästa barriär att ta sig förbi 

(Carlgren, 2015).  År 2016 lägger Findus ner sin produktion av färdigrätter och frysvaror i Bjuv. 

Findus väljer att lägga ner på grund av överkapacitet i sin produktion och förlägger sin 

produktion i Tyskland. Detta kan komma att bli riskfyllt både för Findus och för kommunen i 

stort, som blir lidande på grund av ett stort antal varslade anställda (Klingen, 2016). 

Under det senaste decenniet har kvalitativa och kvantitativa metoder utvecklas och tagits fram 

för att hantera risker (Ho, Talluri, Yildiz & Zheng, 2015). I dag förekommer det flertal strategier 

som används att identifiera, utvärdera eller mäta riskerna (Jain, Lu & Zhang, 2012). 

Riskhantering är en grundläggande del för företagen.  Kontroll och kontinuerlig förbättring är 

nyckeln till framgång. Riskhantering ger förbättrad säkerhet och prestanda samt effektivare 
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strategier och processer.  Riskhantering utgör en betydelsefull konkurrensfördel, det gäller att 

inte utsättas värre än sina konkurrenter (Bartholdi, Norrman, Paulsson & Tehler, 2013).  

 

Den petrokemiska industrin hanterar farliga ämnen och är en av de mest riskfyllda branscherna. 

De olyckor som är vanliga är spill och läckage av farliga ämnen samt explosioner och bränder 

(Huang, Jia, Qinqin & Yuan, 2014). Oljeindustrin är en komplex verksamhet med långa och 

avancerade flödeskedjor (Arnez, Mizgier & Wagner, 2014). Flödeskedjorna är komplicerade, 

oflexibla och osäkra, särskilt för företag som är involverade av distribution av olja.  Olyckor i 

flödeskedjorna inom oljeindustrin är nästintill oundvikligt och konsekvenserna är förödande 

(Arnez, Mizgier & Wagner, 2014). Därför är det viktigt med hållbar riskhantering för att 

säkerställa säkerheten. Det gäller att hitta en effektiv riskhantering för industri, men också för 

företaget i sig.  Enligt Elisio (2014) har industriella processer blivit säkrare med hjälp av 

automation, men om något går fel kan det leda till allvarliga konsekvenser.  

  

Risker är något som måste hanteras.  Genom att införa rätt verktyg och metoder kan riskerna 

förhindras och elimineras.  

1.1 Problembeskrivning 

Det finns många risker med att hantera petrokemiska produkter, och flera finns redan beskrivna 

detaljerat för branschen. Det förekommer olycksrisker vid hantering och i den dagliga 

framtagningen av petrokemiska produkter. Det är i många fall miljöfarliga ämnen som skall 

samverka och reagera med varandra vilket utgör stora risker för att det kan gå fel. De olyckor 

som då kan uppstå är högst livsfarliga, därför är detta en viktig aspekt att ta i beaktning vid 

hantering och transportering (Länsstyrelsen, 2012). Petrokemiska produkter är extremt miljö- 

och hälsofarliga i många avseenden. Risker som finns är hälsorisker som kan leda till negativ 

effekt på kroppen efter långvarig påverkan.  

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att studera riskhantering inom den petrokemiska produktionen.  

För att uppfylla ovanstående syfte har följande huvudforskningsfråga formulerats: 

Hur bör risker inom hantering av petrokemiskt produktion utformas med utgångspunkt från 

operationella aspekter? 

Målsättningen  är att öka förståelsen och kännedom om riskhanteringsprocessen, samt att 

utveckla grundprinciper för kommande riskhanteringsarbete. 

1.3 Avgränsningar   

Studien är begränsad till att undersöka riskhantering inom den petrokemiska produktionen med 

utgångspunkt från operationella aspekter.  Studien är avgränsad till hantering, identifiering och 

kontroll av risker inom den petrokemiska produktionen. Studien kommer inte innefatta 

matematiska uträkningar. Studien är begränsad till Sverige.  
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1.4 Studiens struktur 

Följande struktur har vals ut då den passar bäst för studiens ändamål (figur 1). Nedanför 

presenteras varje kapitel med en kort sammanfattning. 

 

1. I studiens första kapitel introduktion redovisas bakgrund och tidigare forskning för 

studiens ämne samt problembeskrivning, syfte, forskningsfråga och avgränsningar. 

2. I studiens andra kapitel presenteras valet av metod för att hantera materialdata. 

3. I kapitel teori redovisas riskhantering och dess komponenter. 

4. I fallstudiekapitlet presenteras företaget och dess riskhantering. 

5. I kapitel Analys/resultat redovisas empirin och en jämförelse med teorin. 

6. I kapitlet Diskussion/ Slutsats kommer en slutsats presenteras.  

7. I det sista kapitlet redovisas författarnas tankar och förslag för vidare arbete. 

 
Figur 1 Studiens disposition   

Introduktion Metod Teori

FallstudieAnalys/resultatDiskussion/ Slutsats

Rekommendationer
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2  Metod 

2.1 Datainsamling  

Det finns olika metoder för datainsamling och enligt Yin (2009) förekommer det sex källor som 

används i fallstudier: dokumentation, arkiv, intervjuer, direkta observationer, deltagare-

observation och fysiska konstprodukter. Studien har använt sig av dokumentation, arkiv och 

intervjuer. Detta för att skapa en bra grund för att kunna reflektera och besvara studiens syfte 

och forskningsfråga.  

2.1.1 Informationssökning 

Studien har tillämpat existerande litteratur i form av läroböcker, vetenskapliga artiklar och 

facklitteraturer.   

 

Litteraturen i studien kommer från publicerat material från högskolans i Borås elektroniska 

databas Summon. Databasen har tillgång till artiklar, tidskrifter, böcker och andra uppsatser. 

Litteratur från Högskolan i Borås bibliotek, Göteborgs universitets bibliotek samt material från 

avslutade kurser har använts. De sökord som använts är: risker, risk management, riskhantering, 

Sustainable management, oil industry, petrochemical substainces, petrochemical industry, 

petrokemsika ämnen,  riskhanteringsmetoder och riskanalysmetoder.  

2.1.2 Sekundär och primärdata  

Primärdata baseras på datamaterialet som undersökaren samlar in. Materialet som samlas in är 

i form av intervjuer eller enkäter.  Sekundärdata baseras på datamaterial som redan existerar 

och hämtas från databaser eller böcker (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Studien kommer att 

baseras på både sekundärdata och primärdata. Den sekundära datainsamlingen är insamlad från 

läroböcker, vetenskapliga artiklar, facklitteraturer och uppsatser/rapporter. Den primära 

datainsamlingen baseras på intervjuer samt företags redovisade riskhantering. 

2.2 Empiri 

Tekniken som använts är kvalitativa metoder där ord tolkas jämfört med kvantitativa metoder 

som bygger på kvantifierbara undersökningar där material framställs utifrån numeriska värden 

(Justesen & Mik-Meyer, 2011).  Eftersom studiens syfte är att studera riskhantering inom den 

petrokemiska produktionen är kvantitativa metoder inte aktuellt, då metoden framställer ett 

resultat utifrån statistiska hjälpmedel. Syftet med kvalitativa metoder är att beskriva och öka 

förståelse av fenomenet som undersöks (Bryman, 2008). Med kvalitativa metoder används ofta 

intervjuer för att analysera sin forskningsfråga.  

2.2.1 Litteraturstudie 

I litteraturgenomgången identifieras och analyseras tidigare publicerat material relaterat till den 

aktuella forskningsfrågan. Analys av tidigare publicerat material är en viktig del i arbetet för att 

skapa förståelse och inhämta fakta kring området som studerats. Syftet med 

litteraturgenomgång är att få svar på om det finns några frågor som inte är besvarade inom det 

aktuella området (Bryman, 2008). Litteraturstudie är en viktig källa för fallstudien för att 

samverka och finna bevis från andra källor (Yin, 2009). 
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2.2.2 Fallstudie  

Enligt Yin (2009) ger intervjuer ”rik” information som fokuserar på fallstudiens ämne och 

koncentrerar sig på individer som har kunskap och erfarenheter inom det aktuella området.  

 

En intervju kan ha olika strukturer beroende vad som vill uppnås. Enligt (Justesen & Mik-

Meyer, 2011) förekommer det ostrukturerade, semistrukturerade och strukturerade intervjuer. 

 

 Strukturerade intervjuer bygger på att intervjuaren styr intervjun med färdiga frågor i en 

fastställd ordning. Frågorna i en strukturerad intervju liknar en enkät, då frågorna ofta 

är slutna.  

 Semistrukturerade intervjuer bygger på en struktur med färdiga frågor men följdfrågor 

är tillåtna.  Metoden är användbar när intervjuaren vill få fram ny kunskap om området. 

 Ostrukturerade intervjuer saknar struktur då intervjuaren inte har förberett några frågor. 

Metoden är användbar när intervjuaren har lite kunskap om området eller om intervjun 

behandlar känsliga ämnen.  

Bortsett från vilken variant av intervju som används måste intervjuaren noggrant förberedda sig 

och processen är tidskrävande. Enlig Kvale (2011) ska intervjufrågorna vara enkla och korta.  

 

Intervjuer har valts ut som metod då detta ger en bra grund av kunskap genom individer som 

har bred kompetens inom ämnet. Intervju som metod anses vara en av de mest vanliga 

datainsamlingsmetoderna till en fallstudie (Yin 2009).  I denna studie har semistrukturerade 

intervjuer använts genom ett förberett frågeformulär med utrymme för följdfrågor. Utformning 

av intervjufrågorna har gjorts enligt Kvale (2011). Totalt har 2 intervjuer genomförts  (Bilaga 

1).  Nackdelar med intervjuer är att intervjufrågorna kan göra intrång på individens privatliv, 

intervjusvaren innehåller personliga tolkningar eller att intervjupersonen har svårigheter att 

utrycka sig (Yin, 2009).  Som Yin beskriver kan alltså nackdelen med intervjuer innebära att 

en personlig tolkning eller erfarenhet utgör svaret på frågan. Därav är det viktigt att den som 

intervjuar är objektiv till respondentens svar. 

 

Den insamlade data till fallstudien kommer ifrån två företag inom den petrokemiska industrin 

och de resterande sex företagen är från företagets egen redovisade riskhantering. All 

intervjudata har hanteras konfidentiellt och anonymt. 

2.3 Källkritik 

Skolverket, 2015 definierar källkritik som:  

”Källkritik är en metod som du använder för att granska den information som du får från olika 

källor, för att ta reda på om informationen är trovärdig och går att lita på.” 

(Skolverket, 2015) 

 

När användningen av internetbaserad information är hög krävs det en noggrann kontroll på 

informationen som tagits fram. När sökmotorer som Google används är det extra viktigt att vara 

källkritisk då informationen som publicerats kan komma från osäkra källor. Det gäller att vara 

ifrågasättande och kritisk till det som studeras. 
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I studien så förekommer det till störst andel fakta från databaser. Vid användningen av 

Summons publiceringar har de senaste upplagorna använts för att hålla en så hög uppdaterad 

nivå som möjligt. Vid osäkerhet angående äldre information i form av äldre publiceringar eller 

böcker har fakta och information bekräftats genom att granskat andra källor samt granskat om 

författarna åsikter lyser igenom.  

2.4 Validitet och reliabilitet  

De två begreppen validitet och reabilitet mäter kvalitén och tillförlitlighet på det insamlande 

datamaterialet (Priest & Roberts, 2006). Kvalitén bedöms genom hur bra teknikerna har 

fungerat, samt hur bra arbetet har mätt det som skulle mätas. För att andra skall tycka det som 

skrivits är pålitligt måste validiteten och reabiliteten vara god (Bryman, 2008).  Termerna 

validitet och reabilitet används oftast inom kvantitativa metoder, men har också kommit att 

användas mer och mer inom den kvalitativa datainsamlingen (Bryman, 2008). Projektet i sin 

helhet kommer att använda sig av kvalitativa datainsamlingsmetoder med intervjuer och 

dokument. Detta bestämdes från början då det anses vara bäst lämpat för att hålla en hög 

validitet och reabilitet. Projektet kommer arbeta med validiteten och reabiliteten under hela 

processen.  

2.4.1 Validitet 

Validitet avser att rätt sak till rätt sammanhang mäts med rätt metod. Därför kan validitet 

beskrivas i vilken grad den insamlade data är trovärdig och till vilken grupp den riktats till 

(Justesen & Mik-Meyer, 2011). 

2.4.2 Reabilitet 

Reabilitet avser trovärdigheten i datainsamlingen, att undersökningen kan upprepas av någon 

annan. Det gäller att använda sig av korrekt metod, för att pålitligheten till det som samlats in 

skall vara god (Yin, 2009).  Hög reabilitet är alltså därför inte någon garanti att det är en hög 

validitet, däremot förutsätter hög validitet hög reabilitet (Bryman, 2008). 
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3 Teori och vetenskaplig referensram 

3.1 Definition av risk 

Det förekommer många olika definitioner av ordet risk. En risk kan definieras på olika sätt och 

definitioner av ordet kan hittas från många olika källor. Manuj & Mentzer (2008) menar att det 

finns en förvirring angående termen risk, då det förekommer en stor mängd olika definitioner. 

Ordet risk används ofta för att beteckna någon negativ handling, men kan även leda till något 

positivt (Schlegel & Trent, 2015). Ordet risk kommer från italienskans ”risicare” som betyder 

”att våga”. Risker påverkar alla människor dagligen och finns ständigt närvarande. Vissa risker 

är helt styrda av naturliga skäl medan andra är helt oberoende av mänsklig påverkan (Croitoru 

& Vasile, 2012).   

 

Eftersom det inte existerar en enhetlig definition av ordet risk har nedanstående definitioner 

valts ut då de är oberoende av någon bransch eller industri.  

 

Enligt SIS (2009) definieras risk som: 

 

”Risker karaktäriseras ofta genom hänvisning till potentiella händelser och konsekvenser, eller 

genom en kombination av dessa.” (SIS 2009, s.1) 

 

Enligt Manuj & Mentzer (2008) definieras risk som:  

 

”Riskerna är alla de saker som håller dig ifrån en perfekt bana och det perfekta resultatet.”  

(Manuj & Mentzer 2008, s 7) 

 

Enligt Croitoru & Vasile( 2012) definieras risk som: 

 

”Risk är möjligheten att få positiva eller negativa resultat i framtida åtgärder uttryckt i termer 

av sannolikheter.” (Croitoru & Vasile 2012, s 254) 

 

Den riskdefinition som anses vara bäst är från SIS (2009) då denna påpekar att risker kan både 

vara händelser och konsekvenser. Definitionen fokuserar på att en risk antingen kan vara 

positiv, negativ eller en kombination av dessa.  

 

Eftersom det finns en rad olika definitioner av ordet risk är det viktigt att företaget bestämmer 

sig för den definition som är mest lämplig för sin verksamhet och dess syfte. Många relaterar 

risker till en negativ resultatpåverkan, men ordet anses vara en möjlighet eller förlust för 

företaget. Ingenting är riskfritt, men risker kan oftast minimeras. Alla organisationer är utsatta 

för risker, från beräknade till mer oförsedda. Varje risk kräver separat hantering och analys, 

historisk data från tidigare händelse kan användas för att analysera eventuella kommande risker 

(Ekwall, 2015). 
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3.1.1 Risk kategorier  

Risker existerar i alla former, storlekar och klassificeras beroende på vilken typ av risk det är. 

När företag delar in sina risker i kategorier stödjs implementeringen av riskhantering (Perry & 

Scott, 2009). Enligt Cetinkaya, Cuthbertson, Ewer, Klaas-Wissing, Piotrowicz, & 

Tyssen(2011) förekommer det tre kategorier av risker: kontrollerad, kontrollerbar och 

okontrollerad. Figur 2 nedan visar vad de olika kategorierna står för. 

 

 
Figur 2 Risk kategorier 

3.1.2 Typer av risker 

Genom att gruppera risker blir det enklare att analysera dem och med hjälp av risk klassificering 

kan en riskhantering tillämpas (Borghesi & Gaudenzi, 2013). Det förekommer olika sätt att 

klassificera risker i litteraturen, men ett återkommande sätt är att dela in risker: finansiella 

risker, miljörisker, operativa risker och strategiska risker. (Schlegel & Trent, 2015). Nedanför 

redovisas en förklaring av de olika kategorierna av risker.  

 

 Strategiska risker är de risker som är kopplade till förändringar i omgivningen och som 

influerar företagets förmåga att uppnå sin strategiska målsättning, till exempel 

konkurrenter eller ändrade kundbehov (Assa Abloy, n.d).  

 Miljörisker avser slumpmässiga störningar och naturkatastrofer som är utanför 

människans kontroll (Schlegel & Trent, 2015). 

 Finansiella risker är de som kan påverka företaget resultat och ekonomiska läge, till 

exempel kreditrisk, ränterisk och valutarisk (Assa Abloy, n.d). 

 Operativa risker är kopplade till defekta processer, bristande system/teknik eller humana 

fel (Swedbank, n.d).   

3.2 Riskhantering  

Riskhantering är en generell strategi och är ihopkopplad med att nå företagets mål (Schlegel & 

Trent, 2015). Riskhantering är en process för att identifiera, analysera och eventuellt eliminera 

de olika typer av risker som företaget står inför. Riskhantering är en viktig roll i 

Kontrollerad

Medvetna 
belsut inom 

företaget

Okontrollerad 

Naturkatastrof 

Ekonomisk kris

Kontrollerbar

Sjuk personal

Konkurrenter
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försörjningskedjor där stor variation av osäkerheter inträffar (Ho, Talluri, Yildiz & Zheng, 

2015). Enligt SIS (2009) definierar riskhantering som.  

 

”Samordnade aktiviteter för att styra och leda en organisation med avseende på risk” (SIS 

2009, s 1) 

 

Det finns flertal olika tekniker och metoder som vanligtvis används beroende på vart i 

försörjningskedjan risken och osäkerheten befinner sig i. Riskhanteringsprocessen är en ständig 

pågående process som strävar efter att alltid utveckla företaget eller organisationen framåt 

genom att reducera och eliminera de risker som kan komma att påverka målbilden. Målet med 

riskhantering är att optimera riskhanteringen, samt minimera förluster, utnyttja möjligheter och 

minimera hoten från omvärlden (Croitoru & Vasile, 2012). Genom att hantera risker och ha en 

förståelse om dem hjälper organisationen att nå sina mål. Risker kan hanteras på olika sätt. 

Riskhantering inleds med att analysera nuläget för att sedan vidta lämpliga åtgärder genom att 

föreslå metoder och resurser för att förhindra eventuella följder. Syftet med riskhantering är att 

säkerställa och hantera de befintliga samt uppskatta de potentiella framtida risker som föreligger 

verksamheten. Att få bort risker är omöjligt, men att identifiera, analysera gör att det går att 

minska eller eliminera risker (Bartholdi, Norrman, Paulsson & Tehler, 2013). Riskhantering 

kan implementeras i hela verksamheten eller på specifika områden (SIS 2009). Genom att 

tillämpa riskhantering uppstår en rad fördelar då arbetet fokuserar på att reducera och förebygga 

kommande och befintliga risker. Vilken metod som används kan komma att påverka kostnaden 

för genomförandet. 

 

3.3 Standarder inom riskhantering  

ISO 31000, Riskhantering - principer och riktlinje, är en internationell standard för 

riskhantering som gavs ut 2009 av International Organization for Standardization (ISO, 2009). 

Standarden för riskhantering anges vara en övergripande strategi för framgångsrikt 

riskhanteringsarbete. Syftet med standarden är att skapa en allmän definition av riskhantering 

och dess processer (Hopkin, 2012). Den används som vägledning för att identifiera hot eller 

möjligheter. Standarden är inte inriktad mot något specifikt bransch, utan den kan användas 

utav alla företag oberoende av storlek och typ av verksamhet. ISO 31000 är designad så att alla 

utförare vare sig erfarna eller nybörjare kan använda standarden (Dali & Lajtha, 2012).  Enligt 

Blos, Dias, Hoeflich, & Wee (2016) kan IS0 31000 tillämpas för att säkerställa säkerheten i 

flödeskedjor, även om supply chain riskerna varierar med tiden på grund av globala 

förändringar på marknaden. ISO 31000 kan inte används för certifiering, utan endast som 

vägledning (ISO, 2009).  

 

En annan standard som kan öka möjligheten för en effektiv riskhanteringsprocess är 

ISO 9001.  Genom att tillämpa ständiga förbättringar och uppnå bra kvalitet i organisationen 

kan verksamheten skyddas mot hot och osäkerheter. ISO 9001 är en standard för att säkra 

kvalitén i verksamheten. ISO 9001 senaste utgåva publicerades hösten år 2015 av International 

Standards Organization. Standarden grundas på sju principer och dessa bidrar till att säkerställa 

kvalitén på produkter/tjänster samt leder till bättre kundbemötande. Jämfört med ISO 31000 så 
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kan företagen bli certifierade med ISO 9001. Standarden kan användas av alla oavsett vilken 

typ av verksamhet som bedrivs (ISO, n.d) 

3.4 Riskhanteringsprocessen 

Riskhanteringsprocessen är ett hjälpmedel för att systematisera och analysera sina risker i sin 

organisation. Riskhantering är en komplex och tidskrävande process. Det förekommer en 

mängd olika modeller och metoder för hur en riskhanteringsprocess kan se ut. Olika modeller 

och metoder kan tillämpas beroende på organisationens syfte och mål samt dess risker 

(Borghesi & Gaudenzi, 2013). Manuj & Mentzer (2008) menar att det finns flera studier över 

de olika riskhanteringsmetoderna men inget som visar hur cheferna väljer mellan dem.  

Enligt Ruin (2008) är kunskap och kompetens av mänskliga resurser nyckeln till en effektiv 

riskhantering. Vidare beskrivs det att det är viktigt att ha tillräcklig med resurser för att 

genomföra processen. Nedanför redovisas några modeller kortfattat. 
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3.4.1 IECs riskhanteringsmodell 

International Electrotechnical Commission (IEC) är en av de organisationer som framställer 

internationella standarder (IEC, 2016). IEC innehar en riskhanteringsmodell som består av tre 

huvuddelar: riskanalys, riskutvärdering/riskreduktion och riskkontroll. Nedanför visar figur 3 

hur modellen ser ut. Alla tre huvuddelar har tillhörande underdelar (Bartholdi, Norrman, 

Paulsson & Tehler, 2013). 

Första delen (Riskanalys) av IECs riskhanteringsmodell innefattar systemgräns, 

riskidentifiering och riskberäkning. Första fasen systemgräns innebär att företagen måste 

fastställa och förstå företaget och dess produkt. Andra fasen är riskidentifiering som syftar till 

att identifiera potentiella risker. Tredje fasen är riskberäkning som analyserar sannolikheten och 

konsekvenserna för varje identifierad risk. Resultat från riskanalysdelen är en riskbild för 

företaget (Bartholdi, Norrman, Paulsson & Tehler, 2013). 

 

Riskutvärderingsdelen omfattar acceptabel risk och analys av alternativ.  Under riskutvärdering 

frågar företaget sig själv vad som är en acceptabel risknivå. Analys av alternativ innebär att 

efter acceptabel risknivå är definierad så identifieras de risker utanför den acceptabla risknivån 

och finner lämpliga åtgärder för dem (Bartholdi, Norrman, Paulsson & Tehler, 2013). 

 

Riskreduktion och riskkontroll omfattar beslutfattande, implementering och övervakning.  

Under beslutfattande delen utgår resultatet från riskutvärdering och tar beslut kring vems 

ansvarsområde som berörs.  Efter beslutfattandet sker implementering om hur processen 

kommer gå till och när.  Efter implementeringen måste processen ständigt övervakas (Bartholdi, 

Norrman, Paulsson & Tehler, 2013). 

3.4.2 Harlandmodell  

Harlandmodellen är en modell för att identifiera, analysera och hantera risker i flödekedjan. 

Syftet är att samarbete med alla företag i flödeskedjan. Skillnaden mellan IEC och Harland är 

att Harlandmodellen genomför en kartläggning av risker för hela flödeskedjan istället för i 

företaget (Nilsson & Sköld, 2004).  

 

Modellen är uppdelad i sex stycken boxar. Första boxen innebär att kedjan kartlägger vem som 

gör vad samt risker för varje del. Andra boxen identifierar risker och vilken typ av risk som 

existerar. Tredje boxen identifierar risktyperna, när de förkommer i livscykeln och potentiella 

skador. Fjärde boxen analyserar informationen av de tidigare boxarna och olika riskscenarier 

Riskanalys Riskvärdering
Riskreduktion 

och 
riskkontroll

Figur 3 IECs riskhanteringsmodell 
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som uppstår. De två sista boxarna omformulerar riskstrategin och när strategin utformas återgår 

processen till box ett och börjar om (Brenchley, Harland & Walker, 2003).  

Figuren nedan visar modellens tillvägagångssätt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.3 FMEA-analys 

Feleffektanalys (FMEA) är en modell för att utvärdera och identifiera möjliga fel i en process. 

FMEA är en modell som minskar riskerna innan de inträffar (Mojibian & Roghanian,  2015). 

Syftet med FMEA är att hitta, bedöma och försöka eliminera följder av fel för varje enskild 

enhet i en process. De processer som får högst summa är de som prioriteras först (Armstrong, 

2014).  FMEA är användbart vid en ny process, produkt eller tjänst innan användningen för att 

bedöma eventuella effekter och risker på ändringar.  För att potentiella fel ska kunna identifieras 

krävs det att experter inom branschen är delaktiga (Carnone & Tippett, 2004). Tabell 1 visar 

hur en FMEA modell kan utformas. 

 

Process Fel Orsak Effekt Åtgärd 

Bakning av ugn För hög 

temperatur 

Plåten är 

placerad för 

högt 

Brända muffins Placera plåten 

lägre 

     

 För kort tid Du glömde 

tiden 

Degiga muffins Används 

äggklocka 

     

Tabell 1 FMEA-analys  (Torstensson, 2010, s 3.) 

3.5 What-if modellen 

What-if modellen går ut på att frågan ”vad händer om” ställs konsekvent. En prediktion av vad 

som kommer hända i en viss situation, samt kommer med åtgärder för att motverka eventuellt 

uppkomna risker. Modellen kräver att aktörerna är erfarna och innehar teoretisk och praktisk 

kunskap om den aktuella processen. (Torstensson, 2010). Metoden liknar brainstorming, då 

Figur 4 Harlandmodell (Brenchley, Harland & Walker, 2003, 

s 6.) 

http://search.proquest.com.lib.costello.pub.hb.se/indexinglinkhandler/sng/au/Mojibian,+Fatemeh/$N?accountid=9670


 

 

- 14 - 

 

riskerna identifieras genom tänkbara händelser. Tekniken tillämpas oftast när en förändring i 

en process ska ske (Nilsson, 2003).   

3.6 HAZOP modellen 

Hazard and Operability analysis (HAZOP) används för att bryta ner data och komma fram till 

olika riskscenarion för att utesluta faror och se över genomförandet. Detta leder till att det blir 

lättare att välja process- och avvikelsevariabler, för att lätt kunna implementera data in i ett 

datasystem som kan hjälpa processen (Hallet, 2011). Processen finner då avvikelser, dess 

orsaker och konsekvenser längre bort från källan än vad som annars varit möjligt. Syftet med 

att använda HAZOP är att komma fram till orsaker och konsekvenser i en verksamhet. HAZOP 

kontrollerar att verksamheten har tillräckligt med styr- och säkerhetsfunktioner för att 

säkerställa att de regler och krav som finns upprätthålls. Detta för att klara av de förväntade 

avvikelserna som existerar både före, under och efter driften samt vid eventuella stopp och 

underhåll (Jörgensen, Lind & Rossling, 2010).  

3.7 SWOT modellen 

SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats) är en modell för att förstå miljön 

på marknaden och används vid identifiering av risker i ett företag. SWOT modellen analyserar 

företagets styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Modellen är kvalitativ och identifierar 

externa och interna faktorer (Athanasios & Tsitsipati, 2014).  SWOT modellen är ingen typisk 

riskhanteringsmodell men är värd att nämna. Enligt Ruin (2008) är SWOT besläktad med 

riskhantering då organisationens svagheter och hot pekas ut. Tabellen nedan för visar hur 

modellen ser ut. 

 

 
Figur 5  SWOT modellen 

3.8 Jämförelse av riskhanteringsmodeller 

IEC modellen är inriktad på att hantera risker inom ett företag och är en komplex och 

tidkrävande metod då tekniken innehåller många steg. Harlandmodellen fokuserar på att finna 

risker inom hela flödeskedjan och kräver att alla företag i kedjan är i samma fas i 

riskhanteringsprocessen.  Det kan bli svårt att integrera denna modell då det är tidskrävande 

och krävs att alla har engagemang och kunskap. FMEA modellen identifierar risker inom en 

Styrkor Svagheter

Möjligheter Hot

SWOT
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specifik process. FMEA är mest användbar i inledningen av en process/produkt/tjänst och här 

krävs experter från branschen.  What-if modellen identifieras risker utifrån tänkbara framtida 

situationer och där ”frågan vad händer om” ställs frekvent. Denna modell är en rätt enformig 

process, men även här krävs det erfarna aktörer. HAZOP är en modell för att undersöka alla 

delar i en process, för att finna avvikelser som kan komma att skapa risker och identifierar risker 

för personal och utrustning. SWOT-analysen är ingen typisk riskhanteringsmodell som de andra 

fem modellerna är, men har fördelar då externa och interna faktorer identifieras. IEC och 

Harland liknar varandra och har samma tankesätt, förutom att Harlandmodellen koncentrerar   

sig på alla företag i en flödeskedja.  FMEA och What-if liknar varandra då de båda används i 

början av en process, men att ”What if” ställs frekvens under hela processen och strävar efter 

att utveckla processen. SWOT skiljer sig från alla de andra modellerna då den inte tillhör de 

traditionella riskhanteringsmodellerna, men den identifierar externa och interna hot mot i 

verksamheten. HAZOP är en kvalitativ metod som kan jämföras med de andra modellerna som 

tas upp ovan. HAZOP används i tidigt stadie för att identifiera möjliga operativa risker precis 

som What-If-modellen. HAZOP-modellen är en mer analyserande modell än What-If och 

FMEA då de tar med faktorer som personal och utrustning. Tabell 2 nedanför visar en 

jämförelse mellan de olika modellerna med fördelar samt nackdelar.  

 

 

Modell Fördelar Nackdelar 

IEC 

 

 

 Riskhanteringsmodell 

från en standard 

 Bred modell 

 

 Tidskrävande och 

komplex 

 Många steg 

 

 

Harland 

 Identifierar och hanterar 

risker i en hel flödeskedja 

 Skapar en tydlig bild 

 Tidskrävande 

 Resursberoende  

 Beroende av att alla 

företag är delaktiga 

 Kräver att alla företag i 

kedjan är i samma fas 

riskhanteringsprocessen 

 

FMEA 

 Identifierar fel i en 

process 

 Populär modell 

 Beroende av erfarenhet 

och kompetens 

 Kräver mycket 

information om 

systemet/processen 

 

 

What-if 

 Identifierar riskkällor i 

oplanerade situationer 

 Systematiskt frågande 

”vad händer om” 

 Fungerar på enkla system, 

 Brainstorming teknik 

 Beroende av erfarenhet 

och kompetens 

 Inte ”idiotsäker”  



 

 

- 16 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2 Jämförelse mellan de olika riskhanteringsmodellerna 

 

Beroende på organisationens syfte och mål samt dess risker bestäms vilken modell som ska 

tillämpas. En annan aspekt är att utifrån resurser och kompetens, väljer företagen vilken modell 

som passar bäst för verksamheten.    

 

 

HAZOP 

 Identifiera orsaker till att 

mål inte uppnås 

 Identifierar avvikelser 

som kan komma att skapa 

risker 

  Fungerar i komplexa 

system 

 

 Tidskrävande  

 Systemet måste vara 

väldefinierat  

 Beroende av erfarenhet 

och kompetens 

 

SWOT 

 Identifierar risker på 

marknaden och inom 

företaget 

 Identifierar nuläget 

 Identifierar interna och 

externa faktorer  

 Ingen typisk 

riskhanteringsmetod 

 Skapar ingen helhet om 

risker  
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4 Fallstudie 

Nulägesanalysen genomfördes genom att intervjua företaget Global Eco Energy Sweden AB 

Detta gjordes genom en fallstudie av semistrukturerade intervjufrågor, för att få en bred bild av 

nuläget och för att kunna analysera och bearbeta det insamlade materialet. 

 

Global Eco Energy Sweden AB är ett nystartat företag inom oljeindustrin som genom ett 

nytänkande har tagit fram ett drivmedel som blir en förbättrad version av dagens diesel. De 

arbetar idag med två parallella projekt, både inom ogräsbekämpning samt med denna 

energilösning för en mer miljöanpassad diesellösning. Global Eco Energy Sweden AB är till 

största del aktiva inom den svenska marknaden, men har även kontakter med USA.  Drivmedlet 

har egenskaper av att klara av att blandas ihop med vatten utan att det emulgerar, enda ner till 

80 % diesel och 20 % vatten. Ur detta utvinns en förbättrad diesel som är miljövänligare samt 

har ett högre kapacitetsutnyttjande än den genomsnittliga dagliga dieseln (Global Eco Energy 

Sweden AB, 2015).  

 

Global Eco Energy Sweden AB vill nå ut på marknaden för lansering under förhoppning 

2016/2017 och har inlett ett samarbete med PTA Automation AB som ska konstruera de 

kommande anläggningarna. Planen är att en prototyp av en bränsleanläggning i en ISO-

container skall komma ut för lansering 2016 (se figur 6 nedan). Därefter beräknas en 

specialbyggd anläggning byggas med anslutning till raffinaderi.  Största andelen intressenter 

ligger idag hos raffinaderier och stora oljeutnyttjande företag.  Logistiken skall ske genom 

sjötransport ihop med en möjlig järnvägstransport för så smidig transportering som möjligt både 

ekonomiskt som ur tidsaspekten (Global Eco Energy Sweden AB, 2015).  

.  

 

  

 
  
  Figur 6 Protyp som ska sättas in i en ISO-container 
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4.1 Riskhantering inom Global Eco Energy Sweden AB  

Andersson 1menar att företaget idag inte arbetar med någon konkret riskhantering, men är 

medvetna om de externa och interna risker som finns. De satsar på att hålla en låg profil tills 

verksamheten är mer igång. Detta för att undvika spionage och att tekniken skall läcka ut i 

media. De kommer jobba i en sluten process tills tekniken är säljbar och då kommer endast de 

som är inblandade i handeln vara involverade. I nuläget används ingen riskhanteringsmetod, 

men tanken föreligger att detta skall fortsätta utvecklas ju mer företaget expanderar.  

Anledningen till att Global Eco Energy Sweden AB väljer att hålla en låg profil är att det ligger 

mycket kapital bundet till projektet vilket infattar stora finansiella risker. Framtidsmässigt 

kommer Global Eco Energy Sweden AB arbeta vidare med riskhanteringsprocesser med 

avseende på hållbarhet och miljö. 

 

Under första fasen laddar personalen aggregaten och testar disellösningen. I andra fasen 

konstrueras de kommande anläggningarna. Dessa anläggningar sätts in i ISO-container som 

sedan fraktas iväg till potentiella kunder (Global Eco Energy Sweden AB, 2015).  Under de 

fyra första faserna kommer riskhantering vara nödvändig, då dessa faser är riskfyllda på grund 

av hantering av petrokemiska ämnen. Figur 7 visar Globals Eco Energys 

riskhanteringsprocesser. 

 
Figur 7 Global Eco Energy Sweden AB riskhanteringsprocesser 

 

 

  

                                                 
1 Kent Andersson Marknadschef på Global Eco Energy Sweden AB, intervju 18 april 2016 
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5 Resultat och analys 

Inledningsvis kommer intervjuer och dokument presenteras och sedan görs en jämförelse med 

teorin och till sist besvaras studiens syfte samt forskningsfråga. 

5.1 Processindustrin  

Företaget är en av de största processindustrierna i Sverige. Verksamheten arbetar med 

processäkerhet för att förhindra utsläpp av farliga kemikalier. Verksamheten ser till att farliga 

kemikalier håller sig där dem ska vara och att det inte läcker ut eller går till fel del i fabriken.   

Varje dag arbetar de 300-400 anställda i fabriken med underhållsprojekt och förändringar. 

Fabriken hanterar stora mängder kolväten och därav är det viktigt att detta hanteras på rätt sätt 

så att det inte sker några skadliga utsläpp. Respondent påpekar att alla byggnader i fabriken inte 

är nya eller följer dagens processtandard, utan då hanteras risker på olika sätt utifrån det angivna 

tillståndet. Arbetstillstånd är något som de anställa måste ha för att få arbeta. I ett arbetstillstånd 

är riskhantering infogat. De anställda måste ha arbetstillstånd för att använda verktyg som till 

exempel skruv eller svets. Respondenten påpekar att utbildning är viktigt. Något annat som är 

viktigt är att kontrollera arbets- och driftförhållandena fungerar i nuläget.   

 

Med tanke på verktyg, aktiviteter, förhållanden så gör företaget en bedömning av risker för att 

definiera de åtgärder som måste vidtas för att risker skall vara acceptabla för det specifika 

arbetet. Tycker företaget att risken är speciell eller för hög av någon anledning så görs en ”säker 

jobb analys”.  För varje förändring, hur liten den än är, ska den säkerhetsgranskas.   Det innebär 

att företaget ska fråga sig vilka risker det innebär. Det finns olika sätt att göra det på. Om 

förändringen kostar mindre än en miljon så följs checklistor genom att identifiera och analysera 

den uppkomna riskförändringen för att sedan hantera den existerande risken genom att skapa 

en lämplig åtgärd.  Om förändringen kommer att kosta över en miljon så tillämpas en 

säkerhetsgranskning på tre steg. Första steget är att finna underlag om processbeskrivningen, 

vilka kemikalier och hur miljön kommer att påverkas för att sedan definiera en kontroll för att 

hur arbetet ska fortsätta. Andra steget är hur företaget ska undvika de stora risker så som 

explosioner, brand och utsläpp. Under steg tre tillämpas olika analysmetoder och de tre som 

förekommer inom verksamheten är HAZOP, FMEA och What-If.  Dessa metoder är 

strukturerade metoder för att finna risker inom processäkerhet. Tillvägagångssättet är 

tidskrävande, men är något som ger bra resultat. Metoderna uppdateras var tredje år medan 

säkerhetsrutinerna uppdateras spontant.  

5.2 Drivmedelsföretag 

Företaget är ett drivmedelsföretag som tillverkar drivmedel och deras råvaror är råolja och 

biobaserad råvara. De arbetar för att producera drivmedel med så hög biobaserad råvara som 

möjligt, därigenom utvecklas nya processer för att klara det. Företaget har två raffinaderier, 

Göteborg och Lysekil och är en koncern med ungefär 1000 anställda. Det inkluderar de båda 

raffinaderierna, huvudkontoret i Stockholm samt en liten del anställda på de sex depåer som 

finns runt omkring i Sverige. Depåer är där produkten förvaras innan den går ut till 

tankstationerna. Den största andelen av deras produkter exporteras via båt till Europa och 

världen. Respondenten ansvarar för en avdelning som heter Safety. Fokus för avdelningen 
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ligger på att stödja verksamheten, raffinaderier samt depåer i arbetsmiljö och säkerhet. I de 

områdena ingår riskhantering men det finns givetvis en finansiell riskhantering också och den 

hänger ihop med de operativa riskerna då det blir kostsamt om de inträffar. Processäkerhet och 

ekonomi går hand i hand, det är oerhört dyrt om det skulle inträffa en olycka. Tidigare fanns en 

befattning som just Riskmanager som satt på koncernledningsnivå, men den befattningen finns 

idag inte kvar. De arbetsuppgifter som riskmanagern hade har idag fördelats ut inom 

organisationen. På grund av den stora mängden brandfarligt ämne som hanteras i 

raffinaderierna måste de ha en kontroll på de risker som existerar. Därför måste   varje 

förändring kontrolleras så att de inte tillför någon ny risk. Först sker en riskkontroll som övergår 

i riskhantering. Riskkontrollen bygger på att anläggningen är byggd med en säker design och 

följer de design kriterier som finns. Företaget har följt riskhanteringsmodellen HAZOP när 

något nytt har byggs. Vissa delar av anläggningen är äldre än andra delar som gör att företaget 

hela tiden får ta ställning till, då det kan finnas delar av anläggningen som är byggda för 30 år 

sedan. Då fanns andra krav och annan branschstandard kopplat till riskhantering än vad som 

existerar idag. Då behöver verksamheten se över det och ta ställning kring om det är en tolerabel 

risk eller om anläggningen behöver investera och uppdatera verksamheten. Det existerar enormt 

mycket lagstiftning som styr riskhantering. Många lagar styrs ifrån olika statliga befattningar 

som räddningstjänst, samhällsskydd- och beredskap, arbetsmiljöverket, länsstyrelsen med flera, 

detta ställer krav på riskhanteringen. Det gäller att företaget har arbetssätt och rutiner som med 

råge svarar upp till de lagstiftningar som finns. Det används olika riskanalyser och metoder som 

beroende på vad det är för förändring som skall göras. Grovriskanalyser används på de olika 

raffinaderierna och där sker övergripande koll på de olika riskerna på de olika anläggningarna. 

HAZOP-metoden är den vanligaste analysen när de bygger om eller bygger nytt för att 

processäkra anläggningen på ett korrekt sätt. En annan typ av riskanalys är kvantitativ 

riskanalys för att titta på hur risker ser ut för de anställa, samt omgivningen. Sen är en intressant 

fråga vad som är en tolerabel risk eller inte.  

5.3 Investor AB 

5.3.1 Riskhantering 

Riskhanteringen är en integrerad del utav företaget. Identifikation och analys av företagets 

risker sker dagligen. Detta för att nå upp till de satta målen inom organisationen. Varje kvartal 

samlas ledningen för att bedöma osäkerheter. Årligen sker en genomgripande riskgranskning 

för de väsentliga riskområden samt riktlinjer för att reducera de identifierade riskerna. I 

processen är alla nyckelpersoner från avdelningarna delaktiga och granskar riskerna 

gemensamt. Verksamheten är medveten om risker, och därför har varje avdelning policyer om 

hur organisationen ska tillämpas. Policyn innehåller instruktioner kring processer, system, 

personal och säkerhet. VD har ansvar att policyn följs (Investor AB, n.d). 

5.3.2 Risker 

Företaget delar upp sina risker i affärsmässiga risker, finansiella risker, operationella risker samt 

legala och regulatoriska risker (se tabell 3 ). 
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Tabell 3 Risker för företag 3 

5.4 Cloetta 

5.4.1 Riskhantering 

Organisationen identifierar och bedömer oavbrutet de risker som verksamheten utsätts för och 

framtida risker. Företaget anser att det är viktigt att minimera och förebygga skadliga händelser. 

De identifierade riskerna elimineras med skyddande åtgärder (Cloetta, n.d). 

5.4.2 Risker  

Företaget har identifierat riskområden: Bransch- och marknads risker, Verksamhetsrisker samt 

finansiella risker (se tabell 4). 

Tabell 4 Risker för företag 4 

5.5  Fiskars 

5.5.1 Riskhantering 

Företaget menar att riskhantering möjliggör att nå företagets affärsmål genom identifiering och 

granskning av risker. Riskhantering skyddar mot allt som reducerar verksamhetens lönsamhet. 

Riskhanteringsprocessen är en integrerad del av företaget. Ledningen ansvarar för att processen 

fungerar samt har omfattande försäkringsskydd. (Fiskars, 2016).   

 

5.5.2 Risker  

Företaget har inte kategoriserat sina risker som de två ovanstående. Nedanför redoisar 

företagets osäkerhetsfaktorer 

 

 Nedsatt efterfråga 

 Problem i leveranskedjan 

Affärsmässiga Finasiella Operationella Lagliga och regulatoriska risker

Förändrade marknadsförutsättningar Ränterisk Brister i rutiner Lagar

Rätt kompetens Valutarisk Felaktiga porcesser/system Regler

Kreditrisk Interna/externa händeser Externa krav

Likviditetsrisk som orskar störningar

Finasieringsrisk

Bransch- och marknads 

risker  

Verksamhetsrisker  Finansiella risker 

 Konjunktur 

 Konkurrens  

 Handelns utveckling 

 Konsumtrender 

 Lagar/skatter 

 Råvarupris 

 

 Varumärkesrisker 

 Hållbara risker från 

leverantörerna 

 Produkt risker 

 Rätt kompetens 

 Miljörisker 

 Försäkringar 

 Flytt av produktion 

 

 Valutarisk 

 Ränterisk 

 Kreditrisk 

 Likviditetrisk 

 Värderingsrisk 

 Refinansieringsrisk 

 

 

http://www.cloetta.com/sv/investerare/risker-och-riskhantering/bransch-och-marknadsrelaterade-risker/
http://www.cloetta.com/sv/investerare/risker-och-riskhantering/verksamhetsrelaterade-risker/
http://www.cloetta.com/sv/investerare/risker-och-riskhantering/bransch-och-marknadsrelaterade-risker/
http://www.cloetta.com/sv/investerare/risker-och-riskhantering/bransch-och-marknadsrelaterade-risker/
http://www.cloetta.com/sv/investerare/risker-och-riskhantering/verksamhetsrelaterade-risker/
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 Fluktuation  

 Varumärke  

 Väder- och säsongspåverkan 

5.6 Axfood 

5.6.1 Riskhantering 

Företaget anser riskhantering som en viktig aspekt då all affärsverksamhet är förenat med risker. 

Verksamheten avser risker som till exempel felaktig hantering eller beslut fattade utan 

företagets kontroll. Det är sådant som kan påverka hela verksamheten genom avbrott, skador 

eller förluster och för att motverka risker så uppdateras processerna kontinuerligt. (Axfood, 

n.d). 

5.6.2 Risker  

Företaget har identifierat sina risker som operationella risker eller finansiella risker (se tabell 

5 ). 

 

Operativa risker: Finansiella risker: 

 Verksamhetsrisker 

- Brand 

- IT 

- Leverantörsrisker 

- Arbetsmarknadskonflikter 

 Ansvarsrisker 

- Mat & produktsäkerhet 

 Hållbarhetsrisker 

 Brott mot lag & regelverk 

 Lagstiftning & politiska beslut 

 Risk för fel i den finansiella 

rapporteringen 

 Finansiering/Likviditetsrisk 

 Ränterisk 

 Valutarisk 

 Kreditrisk 

Tabell 5 Risker för företag 6 

5.7  Forex 

5.7.1 Riskhantering 

Företagets riskhantering avser att identifiera, analysera och minimera de risker som uppstår för 

att kontinuerligt följa upp och rapportera kring den aktuella situationen och eventuella 

överträdelser. Företaget syftar till att en effektiv styrning och riskhantering avser en väl 

fungerande riskkultur. Exponering är något verksamheten alltid utsätts för så det gäller att alltid 

ha en väl uppdaterad riskhanteringsprocess. Detta är något VD och styrelse ständigt har i arbete 

för att ständigt ha en uppdaterad riskanalys. Företaget riskhanteringsanalys består av att 

identifiera, mäta, kontrollera och rapportera de interna och externa risker (Forex, 2015). 
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5.7.2 Risker  

Företaget har delat in sina risker i kategorierna finansiella risker och Icke finansiella risker(se 

tabell 6). 

 

Finansiella risker: Icke finansiella risker: 

 Kreditrisk 

- Motpart 

- Koncentration 

 Marknadsrisk 

- Ränta 

- Valuta 

- Likviditet 

 Operativrisk 

- Personal 

- Processer 

- IT 

- Externt 

- Penningtvätt 

- Säkerhet 

 Strategisk & affärsrisk 

- Strategi 

- Affär 

- Rykte 

Tabell 6 Risker för företag 7 

5.8  Hexagon 

5.8.1 Riskhantering 

Företaget syftar med sin riskhantering på att identifiera, minimera och kontrollera eventuella 

risker inom verksamheten. De mesta av processerna hanteras inom varje dotterbolag dock 

hanteras vissa riskhanteringsprocesser även på koncernnivå till exempel juridiska, strategiska 

och finansiella risker(Hexagon, n.d).  

5.8.2 Risker  

Verksamheten avser sina risker i kategorier av operativa risker, legala risker samt finansiella 

risker(se tabell 7). 

 

Operativa risker: Legala risker Finansiella risker: 

 Kunder 

 Leverantörer 

 Humankapital 

 Produktionsenheter 

 Lagstiftning 

& reglering 

 Immateriella 

rättigheter 

 Miljö 

 Skatt 

 Valuta 

 Kredit 

 Ränta 

 Refinansiering 

 Likviditet 

 Försäkringsbara 

risker 

Tabell 7 Risker för företag 8 
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5.9 Resultat med avseende på fallstudien 

Teorin beskriver att en risk kan innebära allt från en negativ resultatpåverkan till att en risk kan 

vara något positiv. De analyserade intervjuerna visar att en risk kan leda till en negativ påverkan 

om den inte identifieras och analyseras. De flesta företagen som tillfrågats har klassificerat sina 

risker genom kvalitativa- och kvantitativa riskanalyser. Ho, Talluri, Yildiz & Zheng (2015) 

menar att klassificering hjälper företagen att analysera och förbättra sin riskhantering så att den 

kan tillämpas lättare.  Företagen har klassificerat sina risker olika beroende på bransch och 

marknadsandelar. Detta generar till att det förekommer olika riskområden samt klassificerade 

risker för de olika företagen. Genom analys så påträffas likheter såsom finansiella risker samt 

operativa risker inom verksamheten. De finansiella riskerna skiljde sig inte så mycket beroende 

på vilken typ av företag eller bransch utan var till största del likadana risker. Däremot så var 

det tydligt att det var en större skiljaktighet i de operativa riskerna efter vår analys. Tabellen 

nedan visar en sammanställning av all riskdata från intervjuerna som gjorts.  

 
Tabell 8 Sammanställning av riskdata 

 

Empirin och teorin är eniga om att riskhantering är en process som identifierar och analyserar 

företagets risker för att komma med lämpliga skyddande åtgärder. Riskhantering är en 

integrerad del i de företag som har blivit intervjuade och något som är starkt återkommande 

under alla delar av verksamheten. Riskidentifiering betonas starkt som en nyckelprocess i 

riskhantering, tillsammans med kontinuerlig uppskattning av nya risker är detta grunden till vad 

riskhantering handlar om.  

 

Ledningen bär ansvaret för att riskhanteringsprocessen fungerar och är uppdaterade. 

Riskhanteringsstandarden är inget som har nämnts men anses vara en bra vägledning för hur en 

välfungerande riskhantering bör fungera.  Det förekommer en stor mängd olika verktyg och 

modeller för hur riskhanteringsprocesser kan se ut. De flesta av företagen förutom två pratar 

Affärsmässiga Finanisella Lagliga och regulatoriska Operativa

Förändrade marknadsförutsättningar Ränterisk Lagar Brister i rutiner

Rätt kompetens Valutarisk Regler Felaktiga processer/sytem

Konkurrens Kreditrisk Externa krav Interna/externa händelser som orsakar störningar

Konjunktur Likviditetsrisk Politiska beslut Hållbarahetsrisker

Handelns utveckling Finasieringsrisk Immateriella rättigheter Personal

Konsumttrender Värderingsrisk Miljö IT

Skatter Refinasieringsrisk Skatt Säkerhet

Råvarupris Fel i den finasiella rapporterignen Penningtvätt

Varumärkesrisk Försäkringsbara risker Kunder

Hållbara risker från leverantörerna Leverantörer

Produktrisk Humankapital

Miljörsik Produktionsenheter

Försäkringar

Flytt av produktion

Nedsatt efterfråga

Fluktuation 

Väder-säsongspåverkan

problem i leveranskedjan

Brandrisk

it risk

Leverantörsrisk

arbetsmarknadskonflik

Rykte

Affär

Strategi
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inte om någon specifik riskhanteringsprocess, utan mer om att det är viktigt med identifiering, 

analysering, uppföljning, och kontinuerligt arbete för att hela tiden se över riskbilden. Det kan 

knytas ihop till modellen ”What-if” som fungerar som så att företaget kontinuerligt skall 

ifrågasätta nya processer och delar av sin verksamhet för att se över om nya risker tillkommit 

eller försvunnit. Både drivmedels- och processföretagen använder sig av flera olika processer 

och analysmodeller för att underlätta sin riskhantering och göra den mer säker.  Båda företagen 

tar upp analysmodeller som HAZOP och What-If som användbara metoder till att försöka 

motverka externa och interna risker inom verksamheten. Tillsammans med lagar och stadgar 

från olika statliga institutioner utgör det en grundlig bas av en säker riskhanteringsprocess, för 

att undvika olyckor och personskador Företagen trycker också hårt på att använda sig av 

kunskap och utbildning. Kunskap och utbildning är viktigt för att ha en förståelse om 

riskhanterings innebörd. Oavsett bransch verkar det vedertaget att företag jobbar med en aktiv 

riskhantering genom olika grovanalyser och processteg för att hela tiden hålla sig uppdaterad 

på läget för att inte missa eventuella risker som uppkommer över tid. 

 
Enligt Huang, Jia, Qinqin & Yuan (2014) är den petrokemiska industrin är en av de mest 

riskfyllda industrierna och har i många avseenden en negativpåverkan på miljön och där med 

indirekt på människans hälsa. Tidigare forskning menar att det moderna samhället och de allt 

mer komplexa flödeskedjorna gör att riskhantering är allt mer nödvändig, då det förekommer 

många faktorer som leder till risker. Riskhantering är en grundläggande komponent för att bli 

framgångsrik, vinna marknadsandelar och kan vara en avgörande faktor till hur bra företaget 

placerar sig på marknaden. De företag som kontaktats för datainsamling anser att riskhantering 

är en grundläggande del av verksamheten och något som måste införskaffas för att identifiera 

de potentiella riskområdena som kan föreligga företaget.   

 

Global Eco Energy Sweden AB arbetar idag inte med någon konkret riskhantering, men är 

medvetna om de risker som existerar inom företaget. Global Eco Energy Sweden AB anser att 

riskhantering är något som kommer att prioriteras ytterligare i framtiden när en mer utbredd 

produktion skapats.  Inledningsvis måste företaget bestämma en definition av ordet risk som är 

förankrat med företagets syfte och verksamhet. Detta för att de anställda i företaget ska ha 

samma syn på vad företaget strävar efter att uppnå.  I dagsläget finns det inga resurser för att 

hantera risker och där med ingen avsatt kompetens inom området. Det är något som måste 

införskaffas då riskhanteringsprocessen är komplex och tidskrävande och kan bli en kostsam 

effekt för företaget om detta förbises. Ruin (2008) beskriver att kunskap och kompetent av 

mänskliga resurser nyckel till en effektiv riskhantering och att ha tillräcklig med resurser för att 

genomföra processen. Global Eco Energy Sweden AB måste granska lagstiftningarna som 

förekommer samt att de stämmer överens med sina arbetssätt och rutiner. Även att anläggningar 

som ska konstrueras är byggs med en säker design och att de följer de kriterier som finns. 

 

De risker som föreligger Global Eco Energy Sweden AB idag är verksamhets-, operativa- och 

finansiella risker. Då företaget är nystartat och inte har en förankrad omsättning så är de 

finansiella riskerna är särskilt påtagliga, gemensamt med de risker som finns för plagiat och 

varumärkesanvändning. Eftersom företaget tagit fram en helt ny teknik på en förbättrad 

petroleumlösning som kan medföra en enorm positiv utveckling av dagens drivmedel så 
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förekommer därmed stora risker att bli plagierade eller kapade. Detta är något Global Eco 

Energy Sweden AB bör fokusera på för att säkerställa att den nya tekniken förblir deras egen 

och inte blir kopierad, för att minimera de finansiella risker som detta medför. Skulle 

ovanstående inträffa så är företaget och dess koncept förstört och medför då att företaget har 

mer eller mindre tappat sina marknadsandelar, och möjlighet till fortsatt konkurrens då 

konceptet redan läckt ut. Global Eco Energy Sweden AB måste ha kontroll över sina interna 

processer och rutiner för att inte risker ska uppstå. Efter varje förändring som görs måste 

förändring kontrolleras och säkerhetsgranska så det inte tillför någon risk. Detta för att säkra 

arbetsmiljön och säkerheten på grund av hanteringen av petrokemiska ämnen. För att motverka 

bristande rutiner eller felaktiga processer måste företaget uppdatera sina processer 

kontinuerligt.  Figuren nedan visar de nuvarande samt framtida risker som kan förekomma 

Global Eco Energy Sweden AB: 

Nuvarande risk: Framtida risk: 

Verksamhetsrisk 

- Plagiering 

- Varumärkesintrång 

- Miljörisker 

- Hållbarhetsrisker 

- Försäkringar 

- Lagar 

Marknadsrisker 

- Konjunktur 

- Konkurrens 

- Konsumenttrender 

- Råvarupris 

 

Verksamhetsrisk  

- Brand 

- IT 

- Arbetsmarknadskonflikter 

- Leverantörsrisk 

- Lagar 

Finansiering/Likviditetsrisk 

- Ränterisk 

- Valutarisk 

- Kreditrisk 
Operationella risker 

- Bristande rutiner 

- Felaktiga processer 

- Interna/externa 

olyckor/oförutsägbara händelser 
Tabell 9 Global Eco Energy Sweden Ab’s framtida risker 

 

De tre olika kategorier av risker (kontrollerad, kontrollerbar och okontrollerad) som nämnts av 

Cetinkaya, Cuthbertson, Ewer, Klaas-Wissing, Piotrowicz, & Tyssen (2011) är något som 

Global Eco Energy Sweden AB bör ta hänsyn till. Dessa risker har flera former och storlekar 

och måste därför hanteras olika beroende på vilken av kategorierna de tillhör.  

 

För att företaget skall minimera och eventuellt eliminera sina risker bör någon 

riskhanteringsmodell användas.  Idag använder sig inte Global Eco Energy Sweden AB av 

någon modell för att se över sin riskhantering.  Rekommendationen föreligger att börja använda 

sig av likande metoder som de intervjuade företagen använder sig av idag, för att börja 

identifiera sina risker och eliminera dem med skyddande åtgärder.  ISO 31000 kan användas 

som en bra vägledning. Enligt ISO (2009) är standarden  designad och framtagen för att alla 

skall kunna använda den som guidning och är därför inte inriktad mot någon specifik bransch. 

En annan standard som kan tillämpas är ISO 9001 som säkerställer kvalitet i verksamheten och 

därmed skyddar verksamheten mot hot och osäkerheter (ISO, 2009).  

Utifrån de operativa, finansiella och verksamhetsriskerna som föreligger Global Eco Energy 

Sweden AB i sin produktion kan det vara en god idé att ta fram en bra och utförlig 
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riskhanteringsmall över hur riskhanteringen skall fortlöpa. Det finns flera bra metoder som 

nämns i teorin som även de intervjuade företagen använder sig av, som skulle vara en god 

början för Global Eco Energy Sweden AB. För att motverka de risker som finns skulle 

rekommendationen vara att först göra en SWOT-analys för att se över sina eventuella risker, 

hot och svagheter.  SWOT-analys kan även tillämpas för att analysera nuläget på marknaden 

för att veta vilket sätt som är de bästa att angripa nya marknadsandelar. Som Ruin (2008)  

beskriver är SWOT-analys ingen riskhanteringsmodell utan ett redskap företag, nya som gamla, 

kan använda sig av för att bättre få insikt i sitt företag och sin tilltänkta marknad. Genom att 

analysera de svagheter, styrkor, hot, och möjligheter skapar detta en bred bild av nuläget vilket 

kan vara till stor hjälp vid en utveckling och framtagning av en riskhanteringsmodell.  Ett 

exempel hur global Eco Energy Sweden ABs SWOT-analys kan se ut presenteras nedanför. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 8 

Global 

Eco 

Energy Sweden Abs SWOT-analys 

 

En rekommendation är att gå igenom alla de lagar som finns från myndighetshåll och utifrån 
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mot nuläget och de eventuellt existerande riskerna som föreligger Global Eco Energy Sweden 

AB. Det är en metod som kan användas i hela verksamheten oberoende av processer, oavsett 

om handlar om den operativa verksamheten eller att identifiera finansiella risker samt 

existerande externa hot gentemot varumärket eller produkten. Rekommendationen är identifiera 

sina risker dagligen och uppdatera sina processer/modeller årligen. 
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6 Slutsats  
Syftet med studien var att studera riskhantering inom den petrokemiska produktionen och som 

utvecklade följande huvudforskningsfråga Hur bör risker inom hantering av petrokemiskt 

produktion utformas med utgångspunkt från operationella aspekter? Resultatet av studien har 

skapat en större förståelse av vikten att tillämpa riskhantering i ett företag. Företag måste 

utveckla grundprinciper inom riskhantering samt integrera riskhanteringsprocesser för att 

eliminera operationella risker. Genom att utesluta riskhantering innebär det att riskerna förblir 

okända samt oidentifierade. Studien har visat att riskhanteringsmodeller bör användas för att 

reducera kommande risker. De riskhanteringsmodeller som företagen borde tillämpa är 

HAZOP, FMEA-analys, What-If-metoden, IEC och Harland modellen, detta för att analysera 

nuläget och reducera de risker som kan komma att påverka målbilden. För att modellen ska 

fungera väl krävs det en tydlig organisation med tillräckligt av resurser och kompetens. En 

policy där instruktioner kring organisationens rutiner bör finnas så personalen känner till sitt 

ansvar samt befogenheter. Övervakning är en viktig del för att säkerställa att företagen arbetar 

med ständiga förbättringar som effektiviserar organisationen och blir konkurrenskraftiga. 

Företagen kommer få förödande konsekvenser om inte risker hanteras såsom miljöeffekter samt 

stora ekonomiska följder. 
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7 Diskussion 
Vi lever i en värld som genererar att framtiden kommer att bli utmanande och 

konkurrensmässig. Händelser som naturkatastrofer, terrorism, finansmarknadens instabilitet, 

och alltmer komplexa organisationer utgör en stor risk för företagen. De ekonomiska 

konsekvenserna på grund av avbrott eller störningar kan vara förödande. I många fall upptäcks 

detta för sent och därför måste företagen identifiera de tänkbara riskerna innan riskhändelser 

inträffar. Riskhantering är något som måste prioriteras och avsättas tid. Processen är 

tidskrävande, men är lönsam och är en viktig del för företagen. Med rätt riskhanteringsmodell, 

kunskap och erfarenhet kommer Global Eco Energy Global Eco Energy Sweden AB lyckas att 

förhindra och eliminera sina risker. Genom att implementera riskhantering kommer företaget 

få förbättrad säkerhet, effektivare processer samt utge konkurrensfördelar. Utifrån vår 

granskning av ämnet så anser vi att de ekonomiska faktorerna tillsammans med den bristande 

interna kompetensen inom området är det som avgjort att Global Eco Energy Sweden AB idag 

inte påbörjat sin riskhanteringsprocess. 

 

Efter studien har vi observerat att mindre företag oftast inte har tillämpat någon riskhantering 

ur bredare grad, och detta beror på olika faktorer. De större företagen har sin riskhanting 

integrerad i verksamheten som en självklar del i det dagliga arbetet. Även om företagen är 

medvetna om risker måste de sätta sig in och börja analysera, utvärdera och behandla dessa. De 

flesta risker är oförutsebara och oplanerade, därför finns det tekniker och metoder som 

hjälpmedel för att upptäcka dessa.  Den vanligaste formen är att hantera sina risker genom 

riskidentifiering, riskanalys och åtgärder. Processen fortlöper ständigt och är en sluten cykel. 

Då ordet risk har olika betydelser för olika människor måste företaget bestämma en gemensam 

definition av ordet som är förankrat med företagets syfte och verksamhet.   Något som måste 

betonas är att riskhantering anträder med en upplyst ledning som vet och förstår hur risker ska 

hanteras. Nyckeln till framgång för en effektiv riskhantering är en engagerad ledning och att 

riskhanteringen måste anpassas till företagets kultur och målsättning.   

 

Studies syfte är att studera riskhantering inom den petrokemiska industrin men studien kan 

komma att tillämpas i andra industrier, eftersom teorin beskriver en bred grund och 

tillvägagångsätt för att tillämpa riskhantering utan någon specifik bransch. Även 

analys/resultatet kan användas av fler företag då resultatet visar att riskhantering är en generell 

viktig nyckelprocess som bör tillämpas inom alla olika företag oavsett bransch eller 

marknadsområde. 

 

För att utveckla undersökningen vidare kan fler aspekter tillämpas än de operationella som är 

avsatt som en avgränsning och en specifik riskhanteringsprocess skulle kunna implementeras. 

Processen testas och analyseras, för att se huruvida denna riskhanteringsprocess har fungerat 

och hur företaget utifrån analysen kan vidareutveckla arbetet inom riskhantering. 

 

Genom att implementera riskhantering in i företaget kommer de att förebygga en negativ 

påverkan mot miljön och människan. Genom att ta hänsyn till miljöaspekter kommer risker mot 

miljön och människans hälsa att minimeras. Detta är något som måste göras då de petrokemiska 
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ämnena är extremt miljö- och hälsofarliga. Om något går fel påverkas miljön runt omkring det 

olycksdrabbade området kraftigt, vilket kan leda till negativa konsekvenser för både djur- och 

växtriket. Med en kontinuerlig uppdatering kommer företaget förhindra och förhoppningsvis 

eliminera de risker som utgör ett hot mot miljön och arbetsmiljön. 

  

Etiska aspekter är något som studien har tagit hänsyn till då alla intervjupersoner samt företag 

är anonyma. All intervjudata har spelats in efter medgivande från respondenterna och 

alldokumentation från företagen har godkänt från respektive företag. 

 

Företaget rekommenderas att implementera en fungerande riskhanteringsmodell som 

kontinuerligt uppdateras, detta leder till ständiga förbättringar. För att kunna implementera en 

välfungerande riskhantering bör företaget fokusera på att kompetensutveckla personal inom 

området. 

 

På grund av dagens samhälle är riskhantering något som vi rekommenderar och slutsatsen är 

att riskhantering är en utmaning men även en stor möjlighet för företagen att nå sina mål och 

möjliga marknadsandelar. 
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8 Rekommendationer 

Rekommendationen för Global Eco Energy Sweden AB är att integrera en väl fungerande 

riskhanteringslösning in i sitt arbete. Detta för vara bättre skyddade mot de existerande riskerna 

som finns inom industrin och även inom den egna verksamheten.  Efter studien så 

rekommenderas Global Eco Energy Sweden AB att kompetensutveckla personal inom 

riskhantering eller anställa framtida personal som är utbildade inom området. 

Utifrån arbetet som gjorts rekommenderas Global Eco Energy Sweden AB att använda sig av 

bland annat SWOT-analysen för att säkerställa och få större kunskap om de existerande hot, 

svagheter, styrkor samt möjligheter som finns externt och internt. Gör Global Eco Energy 

Sweden AB en SWOT-analys i uppstarten av alla nya projekt bör det lättare kunna finna rätt 

riskhanteringsmetod. Flera av de företag som intervjuats har delgivit deras arbetsmetoder och 

processer av deras fungerande riskhanteringsarbete. Genom att Global Eco Energy Sweden AB 

tar del av detta arbete som gjorts kan de skapa många nya idéer om hur företaget skulle kunna 

påbörja sitt nya riskhanteringsarbete. Global Eco Energy Sweden AB behöver ta fram en 

fungerande riskhanteringsmodell, med tillhörande steg för att kunna eliminera och arbeta för 

att reducera de existerande risker som föreligger företaget. Det finns många potentiella metoder 

i detta arbete som lagts fram för att de skulle kunna passa företaget vid en uppstart av det nya 

riskhanterings arbete, några av de modeller och metoder som rekommenderas är HAZOP, 

FMEA och What-If.  

Supply chain risk management är något företag bör fokusera på när hela flödeskedjan är 

fastställd. Detta för att alla i flödeskedjan tillsammans skall finna de risker och osäkerheter som 

existerar genom uppkomsten av logistiska problem och andra relaterade uppkomster inom 

flödeskedjan. 
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10 Bilagor 

10.1 Bilaga 1 

Inledande frågor 

 Kan du berätta lite om företaget? 

 Vilken roll/position har du inom företaget? 

 Kan du kort beskriva dina arbetsuppgifter? 

Riskhantering frågor 

 Vilka hanteringsprocesser finns inom hantering av ISO- containern/ kan du beskriva 

processer vid hantering av containern. 

 

 Hur ser man på riskhantering inom företaget?  

 

 Hur arbetar ni idag med riskhantering inom företaget? 

- Hur ser procesen ut ? 

-Använder ni er av någon specifik metod inom riskhantering, ex FMEA-analys, ”What 

if”, IEC-metod l? 

- Hur fungerar den ? 

(om nej hur hanterar ni risker ?) 

 

  Hur ser ert tillvägagångssätt ut för riskhantering? 

 

 När/Hur uppdaterar ni era processer?  

Är riskhantering något som företaget prioriterar? 

- Hur prioriteras riskerna? 

- Hur mycket resurser har ni för riskhantering? 

 

 Anledning till att ni använder Er av riskhantering idag?  

 

 På vilket sätt kategoriserar ni företagets interna risker?  

- Hur bemöter ni era externa risker? 

 

 Har ni något område som ni fokuserar mest på vid riskhantering? 

-Vilka risker består riskhanteringen av? 

-Vilka är de bakomliggande orsakerna till dessa? 

Avslutande frågor 

 Har du något att tillägga? 


