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Abstract 
De  flesta  företag  idag  använder  system  för 
riskhantering  som  en  del  av  de  dagliga 
aktiviteterna. Traditionellt sett har detta skett 
med separata angreppssätt  för varje område 
inom  företaget,  t  ex  att  ett  system  används 
för att hantera säkerhet och ett annat system 
för  att hantera  kvalitetsledning.  En  ny  trend 
inom  system  för  riskhantering  är  ökad 
integration  mellan  dessa  åtskilda  system, 
med  en  förändring  i  fokus  för  riskhantering 
från en uppdelning mellan olika områden  till 
holism  och  företagsövergripande  system. 
Denna  rapport  fokuserar på  konsekvenserna 
av  en  ökad  integrationsnivå  mellan  HSEQ‐
områdena för företag och dess riskhantering. 
 

En  av  de  trender  som  har  fått  störst 
genomslag  i  denna  utveckling  är  den  som 
förespråkar en ökad grad av  samordning. De 
flesta  teorier  som  handlar  om  en  ökad  grad 
av samordning hävdar att resultatet blir ökad 
effektivitet  i  arbetet  med  riskhantering  och 
minskade hanteringskostnader. 
       Författarna  av  denna  artikel  ställde  sig 
tveksamma till dessa påståenden på grund av 
bristande  bevis.  Anledningen  att  bevisen 
brister  beror  delvis  på  att  det  inte  finns  en 
vedertagen  metod  för  att  studera 
konsekvenserna  av  en  ökad  grad  av 
samordning. 
       Syftet med denna uppsats är att bidra till 
en  bättre  förståelse  av  konsekvenserna  av 
ökad  samordning  för  ett  företag  och  dess 
riskhanteringsarbete. Målet är att utveckla en 
vägledande  utvärderingsmodell  som  kan 
studera dessa konsekvenser. 
 

Metod 
Undersökningsmetoden  för  uppsatsen  är  en 
omfattande  litteraturstudie  som 
kompletterades med akademisk expertis och 
konsulterfarenhet.  Områdena  ERM, 
ledningssystem  och  samordning  mellan 
HSEQ‐områdena  täcks  av  sagda  studie.   
Studien  fokuserar  på  att  hitta  teorier  som 
behandlar  konsekvenser  av  ökad 
samordningsgrad.  Dessa  konsekvenser 
används  som  en  grund  för  att  utveckla  den 
preliminära  utvärderingsmodellen.  Sedan 
testas  den  preliminära  modellen  genom 
intervjuer  med  ett  antal  företag  som  har 
erfarenhet  av  samordning.  Resultaten  av 
testet  används  för  att  analysera 
förbättringsbehoven  hos  den  preliminära 
modellen.  Justeringar  av  den  preliminära 
modellen leder slutligen till målet med denna 
uppsats;  den  vägledande 
utvärderingsmodellen. 
 

HSEQ 
Denna  artikel  fokuserar  på  den  strategiska 
aspekten  på  HSEQ‐områdena.  HSEQ‐
områdena består av hälsa, säkerhet, miljö och 
kvalitet. Dessa områden har valts på grund av 
deras breda tillämplighet och för att de utgör 
några  av  de  mest  fundamentala 
riskhanteringsområden för de flesta företag.  

Introduktion 
Riskhantering och  ledningssystem är begrepp 
som  under  de  senare  åren  har  fått  ett  allt 
ökande  genomslag.  Som  en  följd  av  denna 
utveckling  finns  det  nu  ett  flertal  skolor  och 
teorier  om  riskhantering,  ledningssystem 
samt dess för‐ och nackdelar. 
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Samordning och ERM 
Enterprise  Risk  Management  (ERM)  är  ett 
koncept  som  behandlar  riskhantering  på  ett 
holistiskt  sätt  till  skillnad  från  uppdelat  i  olika 
områden. De största skillnaderna mellan RM och 
ERM illustreras i Figur 1 ovan. 

  
Samordning ‐ Varför? 
Den  huvudsakliga  poängen med  samordning  är 
att  uppnå  positiva  synergieffekter  i  längden 
rörande  riskhanteringssystemets  effektivitet  och 
kostnadseffektivitet.  Detta  illustreras  i  Figur  2 
nedan. 
  

Teoretiska för‐ och nackdelar 
Konceptet med  samordning mellan  ett  företags 
olika system  för  riskhantering är ett  relativt nytt 
begrepp.  Dock  saknas  det  inte  teoretiska 
spekulationer kring konceptet. 
 

De  flesta  teorier  kring  för‐  och  nackdelarna 
med  samordning  fokuserar  på  fördelarna  ur 
ett  långsiktigt  perspektiv.  Som  motsats  till 
detta  härleds  de  flesta  nackdelarna  till  ett 
tidigt skede av samordningen. 
       Denna  uppsats  fokuserar  inte  på  det 
tidigare  skedet  av  processen med  att  införa 
en  ökad  samordning  och  därför  är  inte  så 
många  teoretiska  fördelar  identifierade. 
Följande  områden  av  förmodade 
konsekvenser  identifierades  under  den 
genomförda litteraturstudien: 
 
 Dagligt arbete för de anställda 

• De anställdas insyn i företaget 
• Effektivitet och produktivitet 

Resurshantering på ledningsnivå 

• Transparens och rapportering 
• Strategiska mål 
• Fördelning av kapital 

Underhåll och administration 

• Underhåll av ledningssystemet I sig 
• Koncentrerat  beroende  av 

mjukvaruleverantörer 

Externa effekter 

• Enklare  jämförelse  inom  den  egna 
organisationen  så  väl  som  med 
konkurrenter 

• Bättre  överblick  gentemot  lagar, 
regler och standards 
 

Dessa förmodade konsekvenser ifrågasätts på 
grund  av  bristande  bevis  och  studier.  Detta 
har lett till syftet med uppsatsen. 

Figur1. Jämförelse mellan RM och ERM 

Figur 2. Den huvudsakliga idén med samordningsvinster. 
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Den preliminära modellen 
De  mest  intressanta  av  de  förmodade 
konsekvensområdena valdes ut att  ingå  i den 
preliminära  modellen.  Efter  att  ha  valt  ut 
dessa områden att granska fick författarna en 
utmaning  i  form  av  att  utveckla  relevanta 
variabler  för  att  studera  respektive 
konsekvensområde. 
      Med  ingenjörers  kvalitet  strävade 
författarna generellt efter att mäta så mycket 
som möjligt med ”hårda fakta” så som siffror. 
Detta  i  kombination med bristen på  empirisk 
erfarenhet  från  det  aktuella  vetenskapliga 
området  ledde  till  en  nyckeltalsbaserad 
modell. 
      Nyckeltalen var vidare kompletterade med 
en  konsekvenskontroll,  som  byggde  på  ett 
antal  frågor om confounder‐faktorer som kan 
ha påverkat konsekvensvariablerna. 
 

Testet 
Den  preliminära  modellen  testades  för  att 
kunna  utvärdera  dess  funktion  och  finna 
områden  som  behövde  förbättras.  Testet 
utfördes under sommaren 2009 och bestod av 
intervjuer med  nyckelpersoner  inom  följande 
företag: 
 
• Kraftringen AB ‐ (Energi‐ och 

värmeleverantör)) 

• Pågen AB ‐ (Bageri)  

• Ballingslöv AB ‐ (Möbelproducent) 

• Karlit Group ‐ (MDF‐tillverkare och 
möbelproducent) 

Gemensamt för dessa företag är att de arbetar 
med  integrerade  ledningssystem  för 
riskhantering och har gjort så under en tid, och 
på  så  sätt blir de  relevanta  för  testet  av den 
preliminära  modellen.  Testresultaten 
analyserades och  förbättringsbehoven av den 
preliminära  modellen  identifierades  och 
bedömdes.  Detta  ledde  till  ett  antal 
justeringar  i modellen; några  variabler  visade 
sig  vara  irrelevanta  och  togs  antingen  bort 
eller  ersattes.  Inga  förändringar  gjordes  dock 
angående  valen  av  konsekvensområden. 
Författarna  ville  inte  ändra  studieobjekt utan 
snarare hur man skulle studera vad som redan 
hade bedömts vara de viktigaste områdena. 
 

Analys och justeringar 
Större  delen  av  den  preliminära modellen  visade 
sig  fungera  relativt  väl  och  lämnades  därför mer 
eller mindre oförändrad. Andra delar av modellen 
visade  sig  däremot  att  inte  fungera  alls  och 
författarna fick överge nyckeltalen till fördel för en 
utvärderingsskala. Utöver detta var några delar av 
modellen tvivelaktiga till sin funktion. Dessa delar 
ändrades  antingen  något  eller  djupare 
analyserade. 
 

Den vägledande utvärderingsmodellen 
Den  vägledande  utvärderingsmodellen  och 
huvudresultatet  av  examensarbetet  redovisas  i 
Tabell  1  nedan.  Den  består  av  sex 
konsekvensområden,  en  eller  flera 
konsekvensvariabler  tillhörande  varje  område 
samt konsekvenskontroll. 
 

Slutsats 
Genom processen att skriva denna rapport kan de 
huvudsakliga  dragna  slutsatserna  summeras  till 
följande: De flesta teoretiska för‐ och nackdelarna 
med  en ökad  grad  av  samordning  kunde  i någon 
mån verifieras. Dock var inte effekterna inom vissa 
konsekvensområden  lika  framträdande  som  i 
teorin. 
      De  flesta  konsekvensområden  kunde 
utvärderas  på  ett  tillfredställande  sätt med  hjälp 
av  nyckeltal.  Bakgrundsdata  fanns  tillgänglig  för 
alla nyckeltal  i utvärderingsmodellen.  Som helhet 
verkar  modellen  vara  relativt  adekvat  i  sin 
nuvarande  design men  vidare  tester  uppmuntras 
av författarna. 
 

Vilka ska använda modellen? 
Syftet med modellen  är  att den  ska  användas  av 
ett  företag  eller  vilken  annan  organisation  som 
helst  som  vill  utvärdera  sitt  samordningsarbete. 
Tabellen  kan  vara  ett  användbart  verktyg  för  att 
identifiera fördelar med ökad samordning, hitta de 
områden som fungerar bäst och även fungera som 
underlag  i diskussioner med syfte att regelbundet 
benchmarka riskhanteringen övergripande. 
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   Konsekvensområde  Konsekvensvariabel  Konsekvenskontroll 
 
A. Effektivitet och 
produktivitet hos de anställda 

 

• Produktion per anställd 
 

• Hur tydligt kan dessa eventuella 
förändringar kopplas till en effekt av 
ökad samordning? 

Bedömning 1‐5 

B. Möjligheten att nå 
strategiska mål 

 

• Bedömning 1‐5 
• Hur tydligt kan dessa eventuella 
förändringar kopplas till en effekt av 
ökad samordning? 

Bedömning 1‐5 

 

C. Underhåll av 
ledningssystemet 

• Arbetstid för administration  

• Tjänster knutna till 
administration 

• Hur tydligt kan dessa eventuella 
förändringar kopplas till en effekt av 
ökad samordning? 

Bedömning 1‐5 

 
D. Rapportering och 
transparens 

• Antal rapporter/anställd  

• Arbetstid för rondering 

• Hur tydligt kan dessa eventuella 
förändringar kopplas till en effekt av 
ökad samordning? 

Bedömning 1‐5 

 
 
E. Ledningssystemets 
effektivitet 

• Sjukfrånvaro per anställd 

• Tillbud/olycksfall per anställd 

• Kassationer per produkt 

• Hur tydligt kan dessa eventuella 
förändringar kopplas till en effekt av 
ökad samordning? 

Bedömning 1‐5 

 
F. Förmåga att jämföra sig 
gentemot lagar, regler, 
standards och andra aktörer 

 

• Bedömning 1‐5 
• Hur tydligt kan dessa eventuella 
förändringar kopplas till en effekt av 
ökad samordning? 

Bedömning 1‐5 

Författarnas  kommentarer  –  är 
ökad samordning den bästa vägen? 
Så  vitt  författarna  av  denna  rapport  kan  se 
finns det några få negativa konsekvenser  i ett 
korttidsperspektiv  för  företag  som  ökar  sin 
samordning,  men  många  fördelar  i  längden 
vilka väger  tyngre än de negativa aspekterna. 
Fördelarna  består  av  ett  brett  spektrum  av 
olika positiva konsekvenser. 
      Under  intervjuerna  mötte  författarna 
nyckelpersoner som alla var väldigt drivna och 
entusiastiska  över  sitt  arbete  med 
samordning.  Att  ha  sådana  nyckelpersoner 
som banar  vägen  verkar ha en  stor påverkan 
på organisationen som helhet. 

 
Säkerhetskultur  inom  en  organisation  är  ett 
begrepp som är svårt att definiera men alla de 
intervjuade  företagen  hävdar  att 
samordningen  har  haft  en  distinkt  positiv 
påverkan på säkerhetskulturen. 
       En  annan  samordningseffekt  som 
uppenbarade  sig  under  skrivandet  av 
rapporten var att  insamlandet av  information 
generellt  sett  underlättades  för  ett  företag 
genom  en  högre  grad  av  samordning.  Att 
kunna  samla  in  information  rörande  hur 
organisationen  och  dess  riskhantering 
fungerar  är  avgörande  för  möjligheten  att 
identifiera områden som kan förbättras. 
 

Tabell1. Den vägledande utvärderingsmodellen
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      Vidare  kan  ett  företag med bra  information 
om sig själv enklare bevisa hur saker och ting är 
organiserade  så  vidare  för  till  exempel 
myndigheter  eller  försäkringsbolag.  Detta  har 
visat  sig  vara  en  fördel  i  form  av  lägre 
försäkringspremier. 
      Författarna av denna artikel hävdar att man 
genom  att  arbeta  med  en  ökad  grad  av 
samordning  skaffar  sig  en  strategisk 
konkurrensfördel. Huvudargumentet för detta är 
att  ökad  samordning  underlättar  för 
övervakandet  av  hur  företaget  fungerar  och 
företagets ledningssystem. Ju mer du vet om ditt 
eget företag, desto lättare är det att göra vettiga 
förbättringar. 
      Den vägledande utvärderingsmodellen, enligt 
författarna,  gör  det  enklare  att  greppa  de 
effekter en ökad grad av samordning kan ha på 
ditt företag. 
       Författarna  anser  att  konceptet  med  ökad 
samordning är väldigt intressant och ser behovet 
av  en  fortsatt  studie  för  att  vidareutveckla 
området  med  system  för  riskhantering  och 
genom detta ytterligare effektivisera  företaget  i 
framtiden. Vi hoppas att genom att skriva denna 
artikel kunna bidra till denna utveckling. 
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