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Förord 

En kombination av de systemvetenskapliga och beteendevetenskapliga programmen, kan 
bidra till ett samspel som ger en unik infallsvinkel på denna kvalitativa studie . Vi kan utifrån 
vår akademiska bakgrund ta ut olika delar från båda utbildningarna och tillämpa dem i en 
litteraturstudie och ett praktiskt projekt med riskföretaget Zert. Det vill säga att kombinera 
den mänskliga och pedagogiska delarna med de tekniska och metodiska delarna i ett 
organisatorisk tänk, tror vi är det som behövs för att nå en förståelse i vår studie. 

Abstract 

This paper presents a project and literature overview about how risk management and 
quality sometimes goes hand in hand and sometimes in two different directions. Meaning 
that the risk management can affect product or process quality differently depending on what 
risks an organisation chooses to control. 
 The purpose with this paper is to get a deeper understanding about how risk and quality 
works together with IT-support and therefore we have been actively participating in a project 
with a risk management company called Zert. A literature study and a qualitative interview 
study have also been undertaken to see what the customers and the other researchers have 
written, to be able to make proper conclusions on the subject.  
 To easily work together and get the information that was needed, four methods where 
used. Besides the qualitative interview and literature study the think-out-loud, card sorting 
and a variation on the extreme programming method where used to help visualize and 
improve communication both with Zert, the costumers and among ourselves.  
 Zert is a risk management company that helps other organisations to control their 
different types of risks that they might be taking, by offering a system where the risk 
management process is held and providing consulting services by helping within the 
processes. Both Zert and their customers see the communication, knowledge and teamwork 
as something important as well as the quality within the work, processes and the end result. 
To be able to get a good quality by controlling the risks, make a plan for the processes and 
following said plan is very important and by using IT-support as a tool, makes the quality 
even better.   
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1 Inledning 

Studier görs fortfarande för att få fram en bättre definition av risk. Det svåra har varit att 
hitta en systematik som gör det möjligt att både greppa riskerna och hitta det optimala 
skyddet mot dem (Hamilton, G., 1996). Studier visar att denna process arbetas ständigt på att 
förfinas och förenklas (Ayyub, B., Beach, J., Sarkani, S. & Assakkaf, I.. 2002), (Soon-Jae, L. & 
Hye-Kyung, C., 2008), (Ayyub, B., Prassinos, P. & Etherton, J. 2010),(Cogdill, R. & Drennen, 
J. 2008). Riskstudier kan bli klassificerade enligt vare sig de fokuserar på värdering, 
management eller kommunikation (Ayyub, B., Beach, J., Sarkani, S. & Assakkaf, I.. 2002). 
Riskvärdering inom riskhanteringen är en tekniskt komplext och vetenskaplig process 
(Ayyub, B. & Amin, M., 2006).  

Just för att detta är en tekniskt komplex process, är det ett problem som företag och dess 
kunder ofta bemöter och problemet kan minimeras med hjälp av olika IT-stöd (www.zert.se, 
2010). Som tidigare studier har visat kan risker delas in i grupper eller kategorier, bland 
förslagen till kategorier finns mänskliga risker (Soon-Jae, L. & Hye-Kyung, C., 2008). 
Studien visar att mänskliga risker kan vara antingen avsiktlig eller oavsiktlig. Denna sorts 
risk kan tillämpas på användandet av ett IT-stöd som arbetar med riskhanteringen. Vad finns 
det för underlag för att kunna få en djupare förståelse för hur användaren med hjälp av ett 
IT-stöd för riskhantering, bättre kan komma till självinsikt om sitt eget bristande beteende? 

Riskanalyser och riskbedömningar krävs för att kvalitetsmärka produkter (www.zert.se, 
2010). Vad finns det för underlag att stå på för att säga att riskhantering och kvalitetsarbete 
hänger ihop? Studier visar att risker fungerar som en bra basis för att arbeta som mätvärde 
och värdering av produktkvalitet eftersom tillverkare och konsumenter är likvärdigt inriktade 
med deras begär att minimalisera risker som är associerade till produkten (Cogdill, R. & 
Drennen, J. 2008). Går det att nå en djupare förståelse till hur kvalitén hänger ihop med 
risk? 

Generellt eftersträvas kvalitet i de flesta sammanhang, i synnerhet av seriösa aktörer inom 
olika branscher. Blomquist (1999) säger att begreppet kvalitet har kommit att bli mer aktuellt 
inom IT-branschen. Fortsättningsvis säger han att kvalitet idag är en betydelsefull 
konkurrensfaktor och att många organisationer har en otillräcklig kontroll över processen att 
ta fram sina produkter. Grönroos (2002) säger att det inte är någon annan än du själv som 
kan bestämma vad du anser som bra kvalité. Grönroos menar också att för att kunna uppnå 
kvalitet som ett säljande företag, måste företaget veta vad ens kunder har för kvalitetskrav 
och vad de upplever som god kvalitet. Ottersten och Balic (2004) menar att IT har över det 
senaste årtiondet utvecklats från att ha varit endast ett stöd för manuellt arbete till att ha 
blivit ett osynligt stöd som företag, organisationer och firmor inte kan drivas utan. Ottersten 
och Balic (2004) förklarar vidare att IT-stödet gör att integriteten hos företagen växer vilket 
innebär att sammanhållningen, kommunikationen och det gemensamma arbetet fungerar 
bättre. Även möjligheterna utvecklas, såsom ökad produktion, vilket kan leda till att den 
totala kvalitén det vill säga på produkt, process och resurs, ökar. Om det är givet att det finns 
en koppling mellan riskhantering och kvalitetsarbete, vad finns det då för attityder till 
process- och produktkvalitet till riskhanteringen hos olika företag? 

1.1 Bakgrund till examensarbetet 

Vad innebär, att ta en risk, för dig? Precis som många människor tar stora risker varje dag 
när de utmanar sin vardag, gör även olika företag i vårt samhälle det, då de inte har försäkrat 
sig om att omgivningen, utrustningen och arbetet är på något sätt riskfritt. Det är även en 
fråga om kvalité då varje företag försöker tillämpa de bästa processerna för att skapa de 
perfekta produkterna. Tar de då olika risker kan kvalitén brista i arbetet och skapandet. Men 
ibland har en riskbedömning ingen påverkan på kvalitén då en produkt skapas. Vad är det 
som egentligen gör att de går hand i hand vissa gånger och åt helt olika håll andra gånger? 

http://www.zert.se/
http://www.zert.se/
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Zert är ett konsultföretag som arbetar med att hjälpa sina kunder med att identifiera 
potentiella risker samt att de utvecklar egna mjukvaror som kan bistå med verktyg för att 
göra det enklare att utföra riskanalyser. Zerts programvaror och konsulttjänster ska främja 
arbetet med produktionen av dokumentation kring ett objekt, anläggning för en produkt, 
inom en produktionsanläggning eller arbetsmiljö. Dokumentationen kan innebära 
riskanalyser, manualer eller certifikat (Zert, 2010). 

Riskhantering är en stor utmaning att åtaga men utmaningen kan underlättas med hjälp 
av ett IT-stöd. Trots att IT-stödet hjälper till med att utföra en riskhantering är det ändå ett 
par hinder som kan stå i ens väg under arbetets gång. Givet riskers otydliga och skilda natur 
kan processen av att utföra en riskbedömning inte automatiseras och behöver fortfarande 
hjälp av människan. För den person som använder sig av IT-stödet för att underlätta sitt 
arbete finns det fortfarande en liten chans att han eller hon felar med sin uppgift. Vad går det 
att göra för att människan ska bli bättre på att inse vilka misstag denne gjort?  

Finns det en koppling mellan riskhantering och kvalitetsarbete? I så fall vad är det som 
gör att riskhanteringen ibland påverkar kvalitén och kvalitén ibland påverkar 
riskhanteringen? Riskhantering handlar om att identifiera och urskilja utfall som inte är 
önskvärda ur mängden och behålla dem som är önskvärda, det är som att vaska efter guld. 
Med kvalitetsarbete å andra sidan arbetar man på ett annat sätt, det handlar om att ta reda 
på vad som är rätt att göra. Resultatet av kvalitetsarbete blir därför det samma som ett 
riskhanteringsarbete, det leder fram till att försöka hitta guldklimparna, det vill säga, det 
mest önskvärda i arbetet.  

För att inte bryta mot de konfidentiella överenskommelserna har vi valt att inte nämna 
namn på någon i företaget Zert eller ge ut tydliga beskrivningar på vilka metoder de 
använder. De tre kunderna till Zert som vi fått chansen att intervjua nämns heller inte vid 
namn utan som kund blå, grön och röd för att bevara deras integritet.  

1.2 Frågeformuleringar 

o Hur kan användaren komma till självinsikt om sitt eget felande under en 
riskbedömning? 

o Vilken betydelse har riskbedömningen gentemot kvalité?  
o Vad finns det för attityder mot produkt- och processkvalité vid riskbedömningar 

och vilken betydelse har IT-stöd i sammanhanget? 

1.3 Syftet 

Syftet med detta examensarbete är att nå en djupare förståelse för relationen mellan 
begreppen risk och kvalité samt diskutera vilken betydelse IT-stödet har i sammanhanget. Vi 
har därför valt att endast ha företaget som exempel i vår kvalitativa studie och lägga fokusen 
på ett forskningsområde, en så kallad ”one-point-paper” (Sørensen, C., 2005), med ett 
problem kring begreppen riskhantering och kvalité. 
 

1.4 Mål 

Målet med examensarbetet är att med hjälp av vår forskning och praktiskt deltagande i 
projekt reda ut vilken påverkan riskbedömningar har på kvalitén gällande produkter och 
processer inom företag, organisation och verksamheter. 
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2 Metod 

2.1 Metodval 

I ett tidigt skede av arbetet har det blivit uppenbart att en kvalitativ metod har varit mest 
lämplig att tillämpa på arbetet. En kvalitativ metod utgår ifrån att genom en nära relation till 
det som studeras skapa en förståelse för aktuella faktum. Denna metod var mest lämplig 
eftersom forskningsområdet var nytt för oss båda och då en kvantitativ metod innebär att 
redan genom en god förståelse kring forskningsområdet ta fram relevanta hypoteser som 
skall prövas. När det kom till att besluta om vilken typ av ansats som kunde tillämpas på våra 
undersökningsmetoder fanns det två valmöjligheter. Vår undersökningsansats kunde 
antingen varit deduktiv eller induktiv. En deduktiv ansats går ifrån teori till empiri, ansatsen 
handlar om att testa och bevisa hypoteser genom undersökningar. Givet vårt uppdrag och 
ämne för uppsatsen passade en deduktiv ansats inte för vårt ändamål. Den induktiva 
ansatsen handlar om att skapa en förståelse för forskningsobjektet genom att studera det i en 
verklig situation. Den går alltså motsatt riktigt ifrån den deduktiva ansatsen, det vill säga att 
den induktiva ansatsen går ifrån empiri till teori. Som tidigare nämnt var detta ett 
forskningsområde som var nytt för oss båda därför var det svårt att skapa hypoteser som 
skulle beprövas. Därför blev en induktiv lämplig, dels för att ta reda på vad användarna till 
Zerts system tyckte om systemet och dels för att kunna få godare kunskaper om ett nytt 
forskningsämne. 
 Inledningsvis genomfördes en litteraturstudie för att få grundläggande kunskaper kring 
ämnet. Bland de grundläggande kunskaperna handlade det bland annat om olika definitioner 
av relevanta begrepp såsom risk, kvalitet, riskanalys och riskbedömning. Denna del 
kompletterades även med information från Zert. Dessa kunskaper låg till grund för en 
intervjustudie där dem hjälpte att konstruera intervjufrågor kring Zerts 
riskbedömningsverktyg och relationen mellan risk och kvalitet.  
 

2.2 Litteraturstudie 

I vår litteraturstudie har vi letat efter relaterad forskning kring vissa nyckelord eller 
definitioner så som produkt- och processkvalité till riskbedömning med flera. Dessa 
nyckelord syftade till att användas för att söka efter relevant information ur bland annat 
Universitetets databas och andra akademiska sökmotorer. Dessa nyckelord har främst 
fokuserat på relationen mellan risk och kvalitet men också mer grundläggande på respektive 
del för att få en god förståelse för begreppen. 

2.3 Intervjuer 

Med vår kvalitativa metod för studien passade att intervjua med frågor som var öppna och 
informella. Användandet av informella och öppna frågor gav möjligheten att skapa en flexibel 
miljö och på så vis ta del av respondenternas subjektiva uppfattning. Detta gjorde det möjligt 
att ta del av deras föreställningar och erfarenheter. Vi ville undersöka hur respondenterna, 
som är tre av Zerts kunder, använde sig av Zerts programvara och hur deras uppfattning om 
programvaran lydde. Utöver det ville vi också ta reda på hur deras attityd till risk och 
riskhantering och om de ansåg att det fanns någon koppling till kvalitet och kvalitetsarbete. 

2.4 Etik 

Av etiska skäl kommer vi inte att presentera någon av respondenterna vid namn eller 
företagsnamn som kan identifiera vilka personer som tagit del av vår intervjustudie. Vi 
kommer att använda oss av godtyckliga färgnamn på respondenterna för att läsarna ska 
kunna urskilja intervjupersonerna ifrån varandra, så som kund röd, grön och blå. Zerts IT-
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stöd, det så kallade riskbedömningssystemet, är till vis del också konfidentiellt. Tillämpade 
och skräddarsydda metoder kommer därför inte nämnas eller beskrivas under arbetets gång. 
Vi kommer endast, på ett övergripande sätt beskriva hur det kan se ut i företag som använder 
sig av sådana system och vilka för- och nackdelar de kan tillför. 

2.5 Urval 

Urvalet av respondenter för vår intervju studie har i sin egentliga mening inte varit under vår 
kontroll. Med hjälp av Zert har vi blivit hänvisade till några av deras kunder som gått med på 
att bli intervjuade. Givet branschen inom risk och riskhantering var det viktigt att Zerts 
kunder inte fick veta av varandra eftersom de kunde till exempel vara 
marknadskonkurrenter. Men det var viktigt för oss att försöka få ett så brett urval som 
möjligt, därför bad vi Zert att hitta respondenter som kunde ställa upp på intervju och svara 
på våra frågor ur olika perspektiv.  

2.6 Genomförande 

Eftersom en del av denna uppsats skett på uppdrag hos riskbedömningsföretaget Zert har vi 
haft ett delmål att även ta fram förslag och prototypbilder på hur deras 
riskbedömningssystem kunde förbättras och göras mer lättanvändligt. Systemet skulle 
tydliggöras och förändras för att bli mer anpassat för vilken användare som helst. Vi har 
därför parallellt med vår litteraturstudie praktiskt studerat Zerts riskbedömningssystem.  

När det blev dags att utföra de intervjuer som blivit inplanerade var våra valmöjligheter på 
hur dem kunde utföras restriktiva. Vi ville helst av allt ha frivilliga intervjupersoner men givet 
omständigheterna kunde detta inte realiseras. Vi blev tillsagda att i Zerts bransch fick deras 
kunder inte veta vilka andra kunder de hade eftersom det kunde uppstå konkurrens 
komplikationer. Därför valde Zert ut företagen som kunde intervjuas. De företag som Zert 
sagt att vi kunde kontakta, var bosatt i södra Sverige, bara en av dem var nära nog att besöka 
i person. I och med detta valde vi att hålla dessa intervjuer över telefonen och bara besöka det 
närmsta företaget. 
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3 Teori 

3.1 Terminologi  

Forskaren Ayyub (2002) så som Sommerville (2001) är två av de främsta när det handlar om 
att ta upp olika definitioner av risk och kvalité i sina studier. Enligt denna författare finns 
olika definitioner runtomkring risk och vilken inverkan det har på kvalité i ett arbete. 

De termer som valts att tas med och definiera i denna studie, som samtidigt kretsar kring 
vår forskning, är ett urval ur projektet och den ovan nämnda litteratur vi studerat. Vi har valt 
just dessa för att de alla behandlar vårt forskningsområde och påverkar varandra på så sätt 
att alla dessa begrepp behövs för att kunna definiera riskhantering och kvalité. Begreppen är 
följande: 

 
o Riskanalys 
o Riskbedömning 
o Riskvärdering 
o Riskkontroll 
o Statiska risker 
o Dynamiska risker 
o Processrisk 
o Produktkvalité 
o Processkvalité 
 
Riskanalys kan förklaras som den del inom riskhanteringen där man ställer sig frågorna; 

Vad kan gå fel? Vad är sannolikheten att någonting går fel? Och vad blir konsekvenserna om 
någonting går fel? Företaget gör en analys på vad för risker som finns och förbereder sig på 
konsekvenserna runt omkring riskerna (Ayyub et al., 2002). 

Riskbedömning sker samtidigt som riskanalys och riskvärdering sker, vilket innebär att 
företaget bedömer de risker som hittas och utvärderar om de behöver åtgärdas eller inte 
(Ayyub, B., Beach, J., Sarkani, S. & Assakkaf, I., 2002). 

Riskvärdering innebär att ett företag kommer överens om vilka risker man kan ta eller inte 
ta (Ayyub et al., 2002). 

Riskreduktion/kontroll är den del då man gör en åtgärd på de risker man valt att inte 
utsätta sig för. Företaget för oftast en kontroll där de mest hotande riskerna åtgärdas direkt 
och tas bort (Brorsson, M. & Nordlander, M., 2007). 

När en processrisk uppstår, det vill säga att det finns någon form av risk i en arbetsprocess 
till exempel, är det ansvariga företaget oftast tvungna att förändra sin process (Pilemalm, S., 
Ericson, L., Lindell, P-O., Hallberg, N. & Andersson, M., 2004). 
Produktkvalité och processkvalité kan sägas gå hand i hand eftersom de båda påverkar 
varandra och är beroende av varandra för att få ett lyckat resultat med god kvalité 
(Sommerville, I., 2001). 

Processkvalité går ut på att skapa en så hög kvalité som möjligt på processen för att 
åstadkomma en hög kvalité på produkten. Ett exempel som kan höja kvalitén på 
arbetsprocessen är en god planering, dokumentation och kommunikation inom de olika 
företagen (Sommerville, I 2001). Det är produktkvalitén som är avgörande för hur 
kundnöjdheten kommer att resultera dock. Om kvalitén på processen är hög blir kvalitén på 
produkten hög vilket leder till att kundnöjdheten blir hög (Cedén, Z., 2009). 
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3.2 Risk  

Begreppet risk valdes att studera efter ett deltagande av ett riskbedömningsprojekt fördes 
med företaget Zert. Att jämföra och söka förståelse för hur viktigt hanteringen av risker 
egentligen är och dess påverkan på kvalité var det vi bestämde oss att göra. 

Begreppet risk kommer antingen ifrån latinets risicum eller arabiska risq. Det latinska 
uttrycket avsåg att beskriva hotet att en sjöman skulle förlisa, med andra ord ett negativt 
utfall. Medan det arabiska uttrycket innebar en möjlighet till ett positivt utfall. Ifrån det 
arabiska uttrycket kom en grekisk variant, rhiza, på 1100-talet vars betydelse syftade till ett 
osäkert utfall och översattes till klippa eller skär. Fortsättningsvis håller Kina samma tema, 
de använder samma ord för risk som för chans. I den svenska akademins ordlista betyder risk 
en möjlighet för att något icke önskvärt skall inträffa (Fredik, J. & Tuva, K., 2005), 
(Bengstsson, C., Bengtsson, D. & Lundström, J., 2003).  

När det kommer till risker och hur de kan beskrivas utgås det oftast ifrån någon egenskap 
hos respektive risk t.ex. vem eller vilka de påverkar eller vad för effekt den har. Enligt 
Hamilton (1996), kan en risk delas upp i två grupper beroende på vilken typ av utfall de har. 
Han säger därmed att det finns dynamiska och statiska risker. Statiska risker kan helt enkelt 
bara ha negativa effekter och ett exempel på det är risken för att en frukt ska ruttna. 
Dynamiska å andra sidan kan ha både positiva och negativa utfall, ett exempel på detta är 
marknadsföring. En väl utförd marknadsföring ger förhoppningsvis ekonomiska vinster 
medan en dåligt utförd marknadsförning kanske inte leder till någon vinst utan är bara en 
extra kostnad (Hamilton, G., 1996). 

 

3.3 Kvalité 

Begreppet kvalité och dess påverkan av riskhantering inom en arbetsprocess, valdes att 
studera för att det har en större betydelse hos företag än man som utomstående tror. Oavsett 
begreppens olika individuella innebörd integreras de i ett arbete mellan minst två olika 
organisationer där en arbetsprocess skapas och produkter tillämpas. Just för att de arbetar 
mot samma mål vilket är att undvika negativa utfall och hitta en bättre och säkrare 
arbetsmiljö.  

Vem är det som avgör vad som är bra eller dålig kvalité på en produkt, arbetsmiljö eller 
livsstil? Kvalité betyder olika för oss människor och oftast sammankopplar vi kvalité till 
någonting positivt. Vi vill också tolka det som någonting positivt eftersom kvalité är 
någonting vi vill åstadkomma. När ett företag till exempel skapar en produkt åt en kund eller 
säljer system där riskbedömningar kan göras av kunden, är företagets mål oftast att 
tillfredställa kunden och nå upp till dennes krav på kvalité. Men de handlar inte bara om att 
leverera kvalité. Det handlar om att överträffa kundens behov och förväntningar och det är 
kvalité samt någonting positivt både för kunden och både för företaget (Bergman, B., & 
Klefsjö, B., 2007). 

Taguchi (1998) är en ingenjör och en statistiker som arbetat med att ta fram en metod som 
applicerade statistik för att kvalitén på tillverkade produkter. Taguchi förstod att andra 
metoder för kvalitetsförbättring är högst effektiva för att ta in och kontrollera redan 
existerande processer. Med kontrollen av dessa processer reduceras avfall som kunde tänkas 
uppstå under processens gång och behovet för att utföra en inspektion av resultatet i slutet av 
processen minskades också. Taguchi igenkände att detta visade att den mest effektiva 
punkten i produktens livscykel för att nå hög kvalitet inte var under produktionen utan 
snarare under designen. Detta arbete har lett fram till en metod som kallas för Quality by 
Design (QbD). Närmandet med QbD var väldikt unikt för sin tid eftersom den fokuserade på 
parameterdesign. Under parameterdesignen sökte ingenjören sätt att optimera 
systemdesignen genom enkla experiment för att identifiera konfigurationer som skulle 
minimalisera prestandavariationer under närvaron av okontrollerbara variansfaktorer. 
Parameterdesign syftar till att reducera behovet att behöva förlita sig på restriktiva 
toleransspecifikationer för att uppnå kvalitet, vilken är essensen av att ”bygga in kvalitet” i 
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design enligt Taguchi. En viktig komponent i Taguchis (1998) metoder är hans funktion som 
kallas för Quality Loss Function (QLF), en metod som har försett honom med den numeriska 
basen för hans andra metoder. Matematiskt sett är QLF essentiellt en beräkning av ”mean 
squared error” (MSE) mellan observerade och givna attributs värden. Utifrån denna 
komponent uppmärksammade Taguchi (1998) ett problem med specifikationer som bara 
hade två utfall, han menade på de specifikationer som var antingen sant eller falskt eller som 
bara gick att godkänna eller att underkänna. Taguchi tyckte att det inte fanns någon 
utmärkelse mellan kvalitén av ett objekt som blev producerat precis rätt eller ett som bara 
uppfyllde specifikationerna. Detta hjälpte Taguchi (1998) att mynta sitt uttryck om kvalitet: 
”the (minimum) loss imparted by the product to the society from the time the product is 
shipped”. Följaktligen betyder det att alla produktavvikelser ifrån designen man siktar mot 
kommer att resultera i en större förlust och därmed sämre kvalitet (Cogdill, R. & Drennen, J., 
2008). 

3.4 Integrerad syn på kvalité och risk – K-R 

Det finns en viss skillnad på risk och kvalité men samtidigt kan det finnas lägen där de går 
hand i hand. När ett företag tar en risk finns sannolikheten att någonting negativt kan hända. 
Därmed har risk en negativ eller hotande vinkel i sin mening. Men det är även ett 
varningstecken som uppmanar oss att vara uppmärksamma för att det finns en sannolikhet 
att någonting dåligt kan hända.  
 Det finns både bra och dålig kvalité men det som är avgörande för vad en viss kund anser 
som bra kvalité är helt individuellt. Mest sannolikt är det till exempel en produkt som 
fungerar precis som en person tänkt sig eller ännu bättre än vad denne förväntade sig, för att 
produkten ska ha god kvalité.  
 Som tidigare nämnt finns det situationer då risk och kvalitet hänger ihop. För att förklara 
och understryka argumentet kan Taguchi (1998) vara till hjälp. Taguchi (1998) nämner 
metoden Quality by Design (QbD) som bland annat består av komponenten Quality Loss 
Function (QLF). Innebörden av denna komponent var att se till att reducera avvikelser som 
kunde tänkas uppstå ifrån specifikationerna. Denna metod och dess komponenter fungerade 
till att bygga in kvalité redan i designfasen. Med vår integrerade syn på begreppen kvalitet 
och risk anser vi att denna metod efterliknar innebörden av att utföra riskanalyser. 
Riskanalyser som utförs för att systematiskt och metodiskt försöka spåra upp händelser, 
avvikelser etc. som kan leda fram till olyckor, bristfälliga funktioner eller liknande. Detta 
anser vi visar på att när ett företag utför riskanalyser jobbar de samtidigt mot kvalitet.  

Samarbetet, systemet och utförandet av hela riskhanteringen ska gå smidigt för att få så 
hög kvalité som möjligt men samtidigt beror det på vad för slags risker som kontrolleras. Vill 
ett företag kontrollera riskerna för människorna på arbetsplatsen påverkas kanske inte 
kvalitén på själva produkten som produceras speciellt mycket utan snarare kvalitén på 
arbetsplatsen. I en sådan situation påverkar risk och kvalité inte varandra. Det som avgör för 
när det inte risk och kvalité påverkar varandra eller går hand i hand är vilka risker ett företag 
bemöter och var kvalitén påverkas och fokuseras.  

För att tydliggöra relationen mellan risk och kvalitet har vi valt att representera det med 
hjälp av ett simpelt venndiagram. Här är ett exempel på hur venndiagram visar relationer 
mellan olika objekt, variabler, funktioner eller dylikt, för att sedan förklara vår egna modell. 
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Figur 1: En egen integrerad definition av risk och kvalité 
 
Figuren 1 ovan, är en beskrivande modell, som vi själva tagit fram, som visar när risk och 
kvalité överlappar varandra. Med denna figur vill vi påvisa att riskbedömningen påverkar 
kvalitén av det slutliga resultatet på det som valts att riskbedömas.  
 Till exempel, Zert har valt att arbeta mot kvalité samtidigt som det har utfört en planerad 
arbetsprocess tillsammans med deras kunder. Det är inte endast processen eller produkten 
som är en betydande faktor utan det är även kvalitén på riskbedömningen och dess utfall som 
spelar roll (Zert, 2010). Därför har en modell sammanställts av oss för kvalité och risk som 
visualiserar olika företags interagerade arbete med sina kunder. Modellen skall fungera till 
att belysa fördelarna med att se på de risker som också främjar kvalité. Detta främjande av 
kvalitet kan beröra riskbedömningar som påverkar produkten, processerna, arbetsmiljön och 
tjänster. Fördelen med att tänka i samma bana som modellen är att det blir ett hjälpmedel 
inför framtiden för de verksamheter som tillämpar den. Det kan exempelvis jämföras med 
när en person trimmar växter i trådgården. Det handlar om att identifiera döda små grenar 
eller kvistar och klippa bort dem för att växten ska kunna frodas och bli större samt finare. 
Det vill säga att växtens totala kvalité ökar då man åtgärdar riskerna. Riskhanteringen inom 
företag fungerar på samma sätt. När de såkallade döda kvistarna identifieras och åtgärdas 
kommer företagets totala kvalitet att växa riskfritt. 

3.5 Riskhantering  

Riskhantering kan förklaras på olika sätt men för att visualisera begreppet har IEC-modellen 
valts ur International Standard 60300-3-9. Riskhantering kan ses som en helhet där företag i 
många fall utgår från en process där riskbedömning, riskanalys, riskvärdering och kontroll 
måste ske för att de ska kunna upptäcka en risk och inte utsättas för den. När ett företag 
hanterar risker ingår de olika delarna på bilden nedan i en process och alla delarna behövs 
för att det ska gå att utföra en riskhantering (Dalaryd, M., 2009).  
 I modellen nedan är riskhanteringen det övergripande för allt som har med att säkra 
arbetet och att åtgärda risker. Innan en riskbedömning startar förs gemensamma beslut och 
en planering mellan kund och företag. Sedan drar själva riskbedömningen igång där företaget 
tillsammans med kunden ska analysera och utvärdera kundens risker. De frågor som ställs är 
först vilka risker som finns och vad sannolikheten är att de kan ske. Sedan beslutar kunden 
med hjälp av riskföretaget om de kan ta riskerna eller måste kontrollera de. Om kunden 
väljer att kontrollera riskerna sker en riskreduktion eller en så kallad kontroll där kunden får 
fatta beslut och genomföra kontrollerna på riskerna. Om riskerna är allt för höga hjälper 
riskföretaget med att hitta sätt att åtgärda riskerna (Zert, 2010). 
 K-R valdes att läggas till i modellen eftersom kvalitén påverkas av riskbedömningen 
majoriteten av gångerna och är någonting både kunderna och företagen har i åtanke både när 
det gäller resultat och konkurrens med andra företag (Kund Blå, 2010). När en verksamhet 
vill skydda sig från alla de sorters risker som kan uppstå är det inte det första bästa sättet att 
skydda sig som gäller utan de vill försäkra sig att den arbetsmiljö eller produkt de använder 
eller vill skapa, får den bästa kvalitén. Även att de företag de väljer att ta hjälp av besitter den 
rätta kompetensen, vilket i sig höjer kvalitén på samarbetet och på resultatet (Kund Grön, 

Kvalité Risk 
 

K-R 
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2010). Därför är K-R en del av en riskhantering eftersom när hantering av risker sker finns 
alltid kvalité i åtanke.  
 
 
 

 
Figur 2: Definition av riskhantering (IEC, 1995). 
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4 Litteraturstudie 

För att nå en djupare förståelse för relationen mellan begreppen risk och kvalité har en 
litteraturstudie tillämpats. Den gemensamma studien visar de aspekter andra forskare har 
studerat kring begreppen.  
 

4.1 Riskhantering inom företag, verksamhet och organisation 

Vad är det som har gjorts på annat håll inom studier av riskhantering? Det finns studier som 
försöker visa metoder för att bättre kunna utföra riskhanteringar. Vad är det som gör att en 
riskhantering lyckas eller misslyckas? För att kunna definiera en riskhanterings misslyckande 
eller lyckande måste först en god förståelse för rollen och begränsningarna återfinnas för 
riskhanteringen. Det är riskkontroll och riskvärdering tillsammans som skapar en 
riskhantering (Ayyub, B. & Amin, M., 2006). 

I ett typiskt företag är riskhanteringens roll att identifiera och bedöma riskerna som 
företaget möts av samt att kommunicera dessa risker till ledningen eller de beslutsfattande 
inom företaget. Till sist att övervaka och hantera dessa risker i ett sådant sätt att det försäkrar 
att firman utsätts för de risker som de beslutsfattande vill bli utsatta för (Stulz, R., 2008).  

Riskhantering involverar att använda informationen som riskvärderingsfasen skapar för 
att göra kvalificerade beslut om olika konfigurationer och operationella parametrar av 
exempelvis ett system. Riskhanteringen underlättar beslutsfattandet som är baserat på 
riskvärderingar och andra faktorer, inkluderande ekonomiska, politiska, miljömässiga, 
lagliga, pålitlighetsmässiga, produktivitet och säkerhet (Ayyub, B., Beach, J., Sarkani, S. & 
Assakaf, I., 2003). 

Som tidigare nämnt är riskhanteringens huvudroll att värdera företagets risker och sedan 
kommunicera denna värdering vidare till de beslutsfattande inom företaget. Det slutgiltiga 
valet att ta redan kända risker ligger alltså inte hos riskhanteraren utan hos ledningen. Detta 
val beror på hur toleransen för risker ser ut hos organisationen eller företaget och att 
definiera denna tolerans är en av de viktigaste ansvarigheterna ledningen kan ha. 
Riskacceptansen eller toleranser för risk utgörs av en definition av säkerhet, därför är 
riskacceptans ansedd som ett komplext och kontroversiellt ämne som ofta är öppet för debatt 
(Ayyub, B., 2006). 

Många företag strävar efter lyckade riskhanteringar, trots det är det många som 
misslyckas. Ett hypotetiskt exempel för en misslyckad riskhantering är då ledningen för 
Long-Term Capital Management (LTCM) stod inför möjligheten att investera i byten som, 
sedd som en portfolio, hade 99 % chans av att producera en retur för fonden före avgifter av 
25 % över det följande året och hade en chans på 1 % att förlora 70 %. Denna möjlighet var 
självfallet väldigt attraktivt givet att the bestämda sannolikheterna och underliggande 
antagandena var rimligt konsistenta med den ekonomiska verkligheten. För detta 
hypotetiska exempels skull antar vi att denna chans av 1 på 100 inträffar och investeringen 
som LCTM gjorde, gick med förlust. Fortfarande i åtanke är att dem gjorde sina 
investeringsbeslut med de bästa tillgängliga värderingarna av de förväntade utdelningarna av 
sannolika utfall av fonder. Var det verkligen riskhanteringen som låg till skuld för deras 
förlust? Som tidigare nämnt ligger det slutgiltiga ansvaret hos ledningen eller de 
beslutsfattande inom företaget att bestämma hur deras tolerans för risker ser ut (Stulz, R., 
2008).  

Den teknologiska delen för riskhantering har kommit långt men det finns fortfarande lite 
hinder att klara av. Att försöka kontrollera ett heterogent och stort utspritt systemnätverk 
men trots det samtidigt globalt sammanlänkat, är det ett stort teknologiskt problem hur man 
än ser på det. Det svåraste med det hela är att kontrollera det för optimal effektivitet och 
försäkra sig om maximal fördel för de främsta konsumenterna medan det fortfarande är 
möjligt att tillåta alla affärskomponenter att tävla rättvist och öppet. En stor utmaning med 
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det hela är framkommen av saknaden av ett enat matematiskt ramverk med robusta verktyg 
som går att tillämpa på kritiskt tidspressade procedurer. Med tanke på vad vi kan 
åstadkomma idag, är det inte längre en dröm att verkliggöra det man vill ha (Ayyub, B., 
2006). Ayyub säger dock att det kvarstår en del tekniska och ekonomiska utmaningar att ta 
sig an innan man kan utveckla ett fulländat verktyg.  

Utöver detta finns det trots allt ett behov att särskilja bristfälliga bedömningar av 
riskhanterare mellan företags risktagande beslut som, trots resulterade i förluster, var 
fundamentalt rimliga vid den tid besluten togs (Stulz, R., 2008). 

Med de senare åren har en trend uppkommit när det kommer till 
riskhanteringsbranschen, intresset för Enterprise Risk Management (ERM) har ökat kraftigt 
(Hoyt, R., Moore, D., Liebenberg, A., 2008). Till skillnad ifrån traditionell riskhantering där 
individuella riskkategorier är åtskilt hanterades tillåter ERM firmor att hantera en större 
uppställning av risker. Hoyt (2008) säger att ERM fungerar till att främja riskmedvetenhet 
vilket underlättar beslutstaganden. Trenden visar på att riskhantering, oavsett i vilken skala 
den utförs, har blivit allt mer betydelsefull.  

4.2 Process och produkt kvalité 

När en verksamhet bestämt sig för att ta itu med de risker de eventuellt utsätt för är en annan 
viktigt åtanke kvalité. Kvalitén, på den produkt de väljer att tillämpa med de passande 
metoderna i den gemensamma processen med ett riskföretag, ska vara hög för att nöjdheten 
ska väga över.  
 Kvalité ses av oss och andra forskare som någonting subjektivt, det vill säga någonting 
som varje individ var för sig bestämmer hur bra eller dåligt någonting är genom att se om de 
tillfredställer ens krav och förväntningar. Det är ingen annan som kan bestämma vad du 
anser som bra kvalité (Grönroos, C., 2002). För att kunna uppnå kvalité som ett säljande 
företag måste företaget veta vad deras kunder har för kvalitetskrav och vad de upplever som 
professionell och god kvalitet. Ett exempel på bra kvalité är ett gott samarbete och ett resultat 
där ett företag inte lovar en produkt som de inte kan leverera utan levererar en produkt som 
överträffar kundens förväntningar. För ett konsultföretag som säljer riskhanteringssystem, 
ligger kvalitén i kundnöjdheten medan det hos kunden sitter i det gemensamma arbetet och 
slutresultatet (Grönroos, C., 2002). 
 Andra kvalitetsaspekter som höjer kundnöjdheten och kundens förtroende på ett fortsatt 
samarbete i framtiden är hur bra kommunikation och kundservice företaget har. Kunden vill 
stå i centrum och ha ett gott samarbete där de företag de väljer att arbeta med ska hjälpa till 
att planera, följa rutiner, besitta kompetens, har tidigare erfarenhet och vara långsiktiga. 
Genom att arbetsprocessen har en god och enkel struktur, höjs kvalitén (Sommerville, I., 
2001). Detta är även en fråga om konkurrens företag emellan som hjälper andra 
organisationer. Om ett riskföretag till exempel siktar på att vara konkurrenskraftigast och ett 
av världens bästa är det viktigt att just det företaget känner sina kunder, skapa förtroende 
och lever upp till de gemensamma beslut som fattats (Bergman, B. & Klevsjö, B., 2001). 
 Bergman och Klevsjö (2001), tar upp några grundläggande tankar om hur kvalitet kan 
utvecklas i en arbetsprocess mellan två samarbetande organisationer, som inte alltid är så 
lätta att följa. Den stora pressen ligger hos det hjälpande företaget som säljer sina 
konsulttjänster till andra företag eftersom det är de som måste sätta kunden i fokus, ta beslut 
utifrån den erfarenhet, kompetens och verklighet som finns. De måste ta fram en 
arbetsprocess och en gemensam riskbedömningsprocess till exempel, med utvalda passande 
metoder som ska hjälpa båda företagen att nå målen. Det ska finnas en långsiktighet där 
förbättringar, kreativt tänkande och förändringar ska ha utrymme och konsultföretaget 
måste vara delaktiga där de är tillgängliga för kunden.  
 Ett annat sätt att öka konkurrensen som ett konsultföretag är att veta vilka dimensioner av 
kvalité ens kunder tycker är viktigast. Grönroos (2001) tar upp i sin studie att det finns två 
olika dimensioner av kvalité, den tekniska och den funktionella dimensionen. Den tekniska 
dimensionen är produkt och resultatmässig och den funktionella dimensionen är process och 



12 
 

arbetsmässig. Den totala kvalitén är alltså en kombination av både process och produkt 
kvalité och viktig för både konsultföretagets och kundernas utveckling.   
 Konkurrenter kommer alltid att finnas på marknaden därför kan det vara viktigt att aldrig 
utesluta kvalité eftersom det kan öka konkurrensen. Genom att ett företag ställer in sig på att 
kvalité alltid kan påverkas vid ett utförande bör de tillämpa tre arbetsområden, process-, 
produkt- och resurs kvalité (Blomquist, R., 1999). Blomquist (1999) menar alltså att det finns 
tre olika arbetsområden där ett företag kan påverka kvalitén och den första är 
processkvalitén där till exempel en kund aktivt utför en riskbedömning i systemet och följer 
planeringen. Den andra är en produktkvalité vilket är den produkt riskföretaget levererar 
som ett riskhanteringssystem till exempel. Den tredje och sista är resurskvalitén vilket är den 
kundservice företaget ger och de metoder samt resurser de har för att hjälpa sina kunder att 
fortsätta riskfritt. Dessa dimensioner är olika slags IT-stöd som konsult företaget erbjuder 
sina kunder. Om ett företag lyckas att leverera dessa tre dimensioner med gott resultat, är 
måttet på den totala kvalitén hög.  

4.3 IT-stöd, essentiellt för riskhantering 

IT har över det senaste årtionde utvecklats från att ha varit endast ett stöd för manuellt 
arbete så som att skriva på maskin till att ha bli ett osynligt stöd där företag, organisationer 
och verksamheter idag inte skulle kunna drivas utan det. IT driver företag framåt och med 
hjälp av dess stöd kan kvalitén och konkurrensen också växa. Ett exempel på IT-stöd hos 
riskföretag är att de kan föra ett samarbete med sina kunder, regelbunden kommunikation 
och sälja produkter digitalt utan att behöva befinna sig i samma rum eller tid. Detta gör att 
integriteten växer, möjligheterna utvecklas och den totala kvalitén ökar (Ottersten, I. & Balic, 
M., 2004). 
 ”Utformandet av IT-produkter bör i minsta detalj göras efter användarnas behov och 
användningssituationen” (Ottersten, I. & Balic, M., 2004). När det kommer till de tjänster 
och produkter ett riskföretag skapar och erbjuder sina kunder är det viktigt att kundens 
behov och vilja står i centrum när dessa produkter, så som ett riskbedömningssystem, ska 
tillämpas. Företag tar hjälp av olika metoder i sina processer för att lägga upp arbetet som de 
vill föra digitalt med sina kunder, dels för att få en struktur på arbetet och dels för att skapa 
ett arbete som passar både företaget och kunderna. Digital kommunikation över Internet, 
mjukvarusystem och olika arbetsmetoder är några exempel på IT-stöd som i dagens 
organisationssamhälle är ett måste för att företag överhuvudtaget ska ha chansen att kunna 
sälja och ge service på distans (Ottersten, I. & Balic, M., 2004). 
 IT-stöd har många fördelar då de driver företag framåt och städjer ett integrerat 
samarbete att fungera men de har även sina nackdelar som kan försämra kvalitén på 
resultatet och innebära att exempelvis en riskbedömning misslyckas. En nackdel är till 
exempel att kompetensnivån vid skapande av system och andra produkter samt verktyg som 
ska levereras åt kunden är inte är tillräcklig. Besitter systemutvecklare inte tillräckligt med 
kompetens om produkten som ska skapas eller om vad kunden behöver, kan utfallet resultera 
i att kunderna inte är nöjda och företaget kan förlora dessa kunder (Ottersten, I. & Balic, M., 
2004). 
 Ayyub och Amin (2006) nämner i sin studie att de IT-stöd som levereras till kunden måste 
innehålla vissa verktyg för att säkerheten ska öka. Verktygen som Ayyub pratar om här kan 
vara ett flertal olika saker, kanske en funktion eller en metod inom IT-stödet. Ett exempel på 
ett verktyg som de anser behövs för att säkerheten ska ökas är en metod med en tillämpad 
arbetsprocess där företaget och kunden tillsammans skapar en plan och utför den 
tillsammans. Ayyub säger också att planeringen måste vara långsiktig, det ska ske 
kontinuerliga kontroller på riskerna även efter att projektet är avslutat. Denna process måste 
finnas tillänglig online där planering, dokumentation och säkerhet ingår både före, under och 
efter kontrollerna. Dessa olika digitala verktyg behöver finnas och vara ständigt tillgängliga. 
För att göra detta möjligt måste även konsultföretagen kunna vara tillgängliga och erbjuda 
sin hjälp när den behövs. Det är även via IT som de ekonomiska och kommunikativa 
verktygen tar plats i olika program som konsultföretagen erbjuder. Bortsätt från de interna 
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finns är externa verktyg så som maskiner företagen kan erbjuda sina kunder för att öka 
säkerheten. 
 Ny teknologi ska kunna få plats i utvecklingen där produkter skapas och kreativitet måste 
få ta plats. IT är någonting som ständigt växer på marknaden. De företag med mest 
välanpassade IT-stöd för sina kunder klättrar upp på kvalitetsstegen men samtidigt får de 
även positiva ekonomiska följder precis som nöjda och kvarstående kunder. Detta i sig är en 
drivkraft för säljande företag att fortsätta utvecklas med hjälp av IT-stöd (Ayyub, B. & Amin, 
M., 2006). 
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5 Case 

5.1 Zert AB 

Zert utvecklar system för riskhantering, produktion av teknikinformation och tillhandahåller 
de konsulttjänster där produkter, produktionsanläggningar och arbetsmiljö ingår. Den 
tekniska delen som Zert ska hjälpa till med kan innebära all dokumentation kring ett objekt 
eller en anläggning, vare sig det är riskanalyser, manualer eller certifikat. Dessa tjänster ska 
syfta till att ge Zerts kunder en konkurrenskraftig utveckling av deras verksamhet. Denna 
ambition som Zert har, uppnår de med hjälp av modern teknik, utvecklad utifrån forskning 
och regelverk, för att skapa den tekniska delen som benämnt ovan. 

Uppdragen som Zert tar till sig utgår från nuläget och fokuserar på de områden som är 
mest angelägna för att ge största effekt för det enskilda företaget. Detta tillsammans med 
deras erfarenhet och kompetens är grunden för en rationell och effektiv reducering. 

Slutmålet i en riskbedömningsprocess som Zert sysslar med handlar om att nå en säker 
arbetsmiljö och konkurrenskraftiga produkter (Zert, 2010). 

För att få djupare förståelse i begreppen risk och kvalité, har vi deltagit i ett projekt med 
detta företag, fört en kvalitativ litteraturstudie och utfört intervjuer med tre av företagets 
kunder.  

5.2 Branschen för riskhantering   

Riskanalyser kan utföras i både mindre och större utsträckningar. Deras tillämpningsområde 
är bredare än man kan först tro och kan förekomma i många olika arbetsmiljöer. 
Riskhantering i en organisation är de organisatoriska aktiviteter och rutiner som är avsedda 
för att hantera de risker och möjliga skador som organisationen kan vålla eller drabbas av. 
Det finns två mål med riskhantering; att undvika risker med negativa effekter och samtidigt 
utnyttja de positiva effekterna som kan uppstå (Smith, N., 1999). 

Under de första 70 åren på 1900-talet, handlade riskhantering i företag till den största 
delen om att köpa försäkring men har under åren vuxit fram till att innebära mycket mer än 
så. Riskhanteringen inom den finansiella industrin var väldigt outvecklat under denna tid 
och denna låga nivå av intresse i riskhantering kan ha påverkats av att det hävdades att ett 
företags värde inte kunde påverkas av kapitalstruktur. Idag har det blivit en betydligt 
starkare betoning på riskhantering och det är allmänt förstått att hänsynslöst beteende bland 
anställda kan leda till att skada firmans rykte (Kevin, B., Andrew, F. & Ron, H., 2008).  

Vanligtvis är det tillräckligt med att dela in riskhantering i tre delar; riskanalys, 
riskvärdering och riskreducering/kontroll (Invarson, J. & Roos, A., 2003). Det första steget 
klargör vilken omfattning och syfte riskanalysen ska ha. Andra steget bestämmer vilka risker 
som är godtagbara och vilka som är icke godtagbara. Till sist handlar det om att ta beslut om 
hur riskerna ska åtgärdas, det vill säga reduceras eller kontrolleras. 

5.3 Tillämpningsområdet 

Som tidigare sagt kan tillämpningsområdet för riskanalyser vara mycket bredare än man 
först kan tro. Enbart en god affärsidé kommer inte att räcka till för att skapa en framgångsrik 
affärsverksamhet. Bland de många olika mätningar ett företag eller en organisation måste 
utföra innan de är redo för att påbörja med ett nytt projekt är av de viktigaste delarna att 
kolla på de medfödda riskerna. Ett bra exempel på effekten av att göra ett riskinformerat 
beslut: En tillverkare av barnvagnar var tidigare tvungen att återkalla en linje av barnvagnar 
som, när ett barn stack in ett finger igenom ett gångjärn på barnvagnen när den veks ihop 
kunde orsaka allvarliga skador. Denna produkt var för det mesta ansedd som mycket lyckad, 
den var gillad av både föräldrar och barn. Barnvagnen var enkel att modifiera för att göra den 
säker för barnens fingrar genom att applicera ett tjockt tyg över den farliga fogen. Men på 
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grund av detta potentiella misslyckande var förbisedd av produktdesignerna fick företaget stå 
ut med en hel del dålig publicitet och har öppnat upp sig själva för potentiella rättstvister 
(Ayyub, B., Prassinos, P. & Etherton, J., 2010). 

Detta var som sagt ett bra exempel på att visa vad för sorts effekter eller påföljder 
riskhantering kan motverka. 
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6 Analys 

För att nå en djupare förståelse för relationen mellan begreppen risk och kvalité har ett 
deltagande i ett projekt med företaget Zert varit till stor hjälp. För att kunna besvara 
forskningsfrågorna har Zert gett tillgång till deras system och valt ut kunder som deltagit på 
digitala och verbala intervjuer.  

6.1 Analys av projektet 

6.1.1 Hur kan användaren komma till självinsikt om sitt eget felande 

under en riskbedömning? 

Det finns olika sätt att komma till självinsikt när felhantering sker under en riskbedömning. 
De vanligaste exemplen på felhantering som kan ske är att kunderna inte följt sin planering 
som de har satt upp för sig själva eller att de har matat in fel information vid utförandet av en 
riskbedömning (Zert, 2010).  

För att användaren skall komma till självinsikt om dess egna potentiellt bristande 
beteende vid utförandet av en riskbedömning krävs det att riskbedömningsföretaget, i detta 
fall Zert, får en så korrekt verklighetssyn av situationen som möjligt för de skall kunna hjälpa 
kunden med att åstadkomma det denne har valt att utföra. Detta blir möjligt genom 
tillgängliggöra exempelvis mallar och stöddokument för användaren som denne kan ta till del 
av för att snabbast och enklast komma till ett godtagbart resultat (Kund Grön, 2010). 

När det kommer till att göra detta möjligt via ett IT-stöd kan det ske på en rad olika sätt. 
För att en användare ska enklast och snabbast komma till skott, samt gärna på rätt spår 
dessutom, ställs det krav på hur systemets gränssnitt bör utformas. Konstruktionen av 
gränssnittet måste vara konsekvent och samtidigt vara självinstruerande. Som tidigare nämnt 
kan det möjliggöras med hjälp av en mall. I Zerts fall kan det tydliggöras med hjälp av små 
förklarande meningar under varje obligatoriskt stycke med instruktioner om vad som dem 
bör innehålla. Sedan, som också nämnt, är stöddokument dessutom till hjälp. Dessa 
dokument kan vara enkla steg för steg beskrivningar som går att komma åt via systemet. 

När det kommer till fel inmatning av data i ett system, kan det motverkas med relativt 
enkla medel. I Zerts fall kunde dessa inkorrekta inmatningar handla om systematiska 
snedvridningar vid värderingar eller slösad tid och resurser på inmatningar som inte 
behövdes utföras. Genom visualisering kan användaren bli bättre varse om vad som behöver 
åtgärdas, exempelvis kan fält som lämnats ofyllda rödmarkeras för att indikera att någonting 
saknas. Ytterliggare kan dessutom vissa fält flaggas som obligatoriska och på så sätt kan inte 
användaren fortsätta utan att denne fyllt i rätt fält. 

6.1.2 Vilken betydelse har riskbedömningen gentemot kvalité? 

Skulle ett företag kunna vara ledande i ett risksamhälle om kvalité inte hade någon större 
betydelse då riskbedömningar utförs? Ja och nej, det beror på vad det är som riskbedöms och 
varför. En riskbedömning påverkar ibland inte alls kvalitén på det som bedöms. Om till 
exempel två kunder får ut samma kvalité på sina produkter i slutändan men ena företaget 
varit kund hos Zert och genomgott en hel process med riskbedömning på produkterna är det 
svårt att säga vilken roll kvalitet har i frågan. Den har mest troligen ingen betydelse alls 
eftersom resultatet i slutprodukterna hade samma kvalité. Det betyder att kvalité i själva 
riskbedömningen kan ha en väldigt liten påverkan på resultatet men de företag som valde att 
inte göra riskbedömningar på sina produkter har förmodligen utsatt sig för samma risker och 
bara haft tur.  

Väljer en kund att göra en riskbedömning på de mänskliga riskerna eller de risker som 
finns för miljön har arbetet en inverkan på resultatets kvalité, detta resultat kan exempelvis 



17 
 

vara produkter eller ekonomiska resultat. Eftersom det är vi människor och den yttre miljön 
som oftast tar många omedvetna risker då vi befinner oss i en viss situation och arbetar med 
vissa maskiner samt kemiska vätskor (Kund Röd 2010). Ekonomin kan också vara den faktor 
som tar en risk om verksamheterna inte har säkrat en förlust, därför har kvalitén vid vissa 
riskbedömningar en väldigt stor och avgörande betydelse för en verksamhet.  
 Beroende på vilken typ av riskbedömning en kund väljer att göra hos ett företag som Zert, 
kan kontrollen påverka kvalitén på resultatet på olika sätt. Självklart påverkar även företagets 
produkter kvalitén på resultatet. Om systemet, vilket är en av produkterna Zert erbjuder, inte 
får fram exakta eller trovärdiga utfall på om en risk bör åtgärdas eller inte, kan det sänka 
kvalitén på riskbedömningen. Om exempelvis en kund med hjälp av Zert skulle komma fram 
till att en risk inte behöver åtgärdas och en olycka av samma misstänkta risk sker, har 
kvalitén en väldigt stor betydelse för det arbete man valt att lägger ner hos företaget.  

6.1.3 Vad finns det för attityder mot produkt- och processkvalité vid 

riskbedömning och vilken betydelse har IT-stödet i sammanhanget? 

De kunder som intervjuats har samtliga haft god inställning till att utföra riskbedömningar 
och ansett det vara väldigt viktigt för deras organisationer. Med en god inställning menar vi 
att det inte fanns någon kund som tyckte att det inte var nödvändigt att utföra 
riskbedömningar. Men attityden har ändå skiljt sig en del ifrån kund till kund, det vill säga 
att vikten av dess betydelse har vart olika ifrån respondent till respondent. 

Kund Röd (2010) hävdar att produkten nödvändigtvis inte blir bättre av att exempelvis 
miljöriskerna på deras organisation åtgärdas. Men däremot säger de att det förbättrar 
kvalitén för miljön i fråga. Kvalité och risk skiljer sig beroende på syfte och produkt (Kund 
Röd, 2010).  

Kvalitén på riskbedömningarna som utförs beror på hur riskbedömningarna i sin tur 
bedöms. Detta är för att fastställa om riskbedömningarna är korrekt utförda. Detta blir en 
bedömning av en bedömning som i många fall kan vara svårare att utföra än den 
förstnämnda bedömningen, det vill säga den kunden först utför. Med detta utfört 
kontrolleras att man fortfarande är på rätt spår och följer planeringen. Denna bedömning 
beror på hur bra en grupp är sammansatt, det vill säga att gruppmedlemmarna har rätt 
kompetenser för ämnet. Kund Röd (2010) säger slutligen att riskbedömning handlar om att 
ställa de rätta frågorna och riskhantering kan leda till en säkrare anläggning. Kund Grön 
(2010) tänker i samma banor som Kund Röd (2010) och säger att företag som utför 
riskbedömningar planerar bättre för framtiden och får samtidigt en bättre attityd i sitt arbete. 
Om början är positiv gör det ofta att fortsättningen också blir positiv, vilket gör att det finns 
ett bättre flyt i arbetet (Kund Grön, 2010). Fortsättningsvis säger Kund Grön (2010) att när 
det handlar om kvalitet ska företaget i fråga kunna hamna så rätt som möjligt så fort som 
möjligt. I samband med nya projekt är riskhantering ett bra sätt att arbeta på och att 
upptäcka riskerna innan de inträffar. Slutligen säger Kund Grön (2010) att när det kommer 
till risk och kvalitet hänger dem ihop med det man arbetar för, det vill säga arbetsprocessen. 
Härifrån håller Kund Röd (2010) samma tankesätt som Kund Grön (2010). Kvalitén av 
processarbetet blir bättre vilket i sin tur leder till att resultatet som framgår av processerna 
blir bättre (Kund Blå, 2010). 

Härifrån har det framgått att attityden för processkvalité och produktkvalitet inte alltid 
gått hand i hand med riskbedömningar men att respektive del har påverkats av att utföra 
dem i olika utsträckningar, enligt kunderna. I vissa fall har riskbedömningar inte ansetts 
påverka produktkvalitén men däremot andra aspekter ur verksamheten såsom säkerhet.   

Som tidigare nämnt har vi inte helt fria händer med att förklara i detalj om Zerts IT-stöd. 
På grund av detta kommer vi bara att gå igenom och förklara i grova drag hur IT-stödet ser ut 
och fungerar. IT-stödet som företaget Zert säljer till sina kunder har varit en viktig del för att 
det samarbete som de vill föra som konsultföretag. För att hjälpa sina kunder har företaget 
Zert skapat ett system som ingår i den gemensamma processen där själva riskhanteringen 
sker. Inom detta system får kunden en passande metod för just deras specifika behov av att 
kontrollera någonting inom deras företag. Dessa metoder kan innehålla en rad olika 
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funktioner som är specifika för området som skall kontrolleras. Funktionerna i fråga kan 
handla om till exempel att fylla i ett enkelt flödesschema med förloppet av en process och 
sedan tillägga kommentarer med utfall på kända risker. Det finns även händiga funktioner 
som underlättar planeringen som görs mellan Zert och deras kund då båda ingår i processen. 
Riskbedömningarna görs online via en användare som blivit tilldelad kunden där denne får 
genomgå olika steg och fylla i relevant information för att i slutskedet se om det finns risker 
och om dem bör åtgärdas. Om risken eller riskerna behöver åtgärdas görs en åtgärdsplan för 
detta med hjälp av det IT-stöd konsultföretaget erbjuder. Utan detta system är det väldigt 
svårt för kunderna att göra kontroller på de risker som de eventuellt utsätter sig för. Utan de 
resterande verktyg som Zert erbjuder så som digital kommunikation, stödmallar online och 
visualiserande hjälp skulle kontakten och samarbetet inte fungera. Detta är en av 
anledningarna till att IT-stöden har en sådan stor betydelse för Zert och deras kunder. En av 
idéerna bakom IT-stödet som Zert erbjuder är kunden kunna göra det mesta arbetet 
självständigt och Zert skall bara behöva kliva in när det behövs experthjälp. Zert menar att 
detta ska främja deras konkurrenskraft samt kvalitén på arbetet som utförs (Zert, 2010). 
Arbetsprocessen, resultatet och produkten tillsammans med ett gott samarbete och den rätta 
kompetensen, är det som behövs för ett lyckat arbete (Kund Grön, 2010). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 4: Skärmdump från ett riskbedömningssystem (Zert, 2010). 
 
Bilden ovan är ett exempel på hur en liten del i ett riskbedömningssystem kan se ut. Den har 
avsiktligen valts att visas i ett litet och suddigt format. Bilden visar dock ett en vy som 
beskriver en organisations struktur med dess olika avdelningar. Denna struktur har vi själva 
skapat i Zerts system för att bara visa som ett exempel. Både Zert och deras kunder tycker att 
det är viktigt att tydliga och strukturerande ikoner eller kataloger återfinns i systemet. 
Exempelvis säger Kund Blå (2010) att genom att få tillgång till en överblick av arbetet via 
systemet kan företaget få ett bra stöd. Detta är för att användaren av systemet ska på ett så 
enkelt och smidigt sätt som möjligt kunna orientera sig. Via denna katalogstruktur som 
skapats kan riskbedömningar eller annan relevant information placeras i rätt katalog, det vill 
säga i rätt avdelning inom organisationen.  Kort sagt är IT-stödet som Zert erbjuder det som 
verkligen möjliggör chanserna att nå deras företagsmål, vilket är en riskfriare miljö.  

6.2 Diskussion av det lilla risksamhället och de färgglada 

kunderna 

Det lilla risksamhället och de färgglada kunderna representerar riskföretaget Zert, dess 
arbete och deras kunder som de för ett samarbete med. Utifrån deltagandet i projektet med 
Zert är det underförstått i att oavsett om man är ett litet företag kan man vara det mest 
ledande risksamhället i världen, genom att frigöra andra företag från risker i deras samhälle, 
bara ambitionerna finns för att ständigt utvecklas till någonting bättre och större (Zert, 
2010). 

Zert arbetar som många andra företag mot kundservice och har en regelbunden kontakt 
med sina kunder för att bidra med den hjälp som kan behövas. Men de arbetar även mot 
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produkt- och processkvalité som är stommen i företaget och avgörande för hur bra service de 
kan ge. Utöver det anser också Zert att terminologin är viktigt som finns i arbetsprocessen så 
som riskbedömningsprocessen och själva riskbedömningen i sig där kunderna integreras 
(Zert, 2010). 

När projektet var igång och de första intervjuerna med Zert utförts, förstods det snabbt att 
arbetsprocessen och processen för en riskbedömning går parallellt då både företaget och 
kunderna arbetar inom processen tillsammans och företag för sig. Zert anser att planering, 
dokumentation och utförande av planeringen är tre viktiga delar när de själva ska utföra ett 
arbete och hjälpa sina kunder med en riskbedömning. Att följa planeringen och göra ständiga 
kontroller på arbetet minimerar tids fördröjningar och försämrat produktresultat. Produkt 
resultatet är bland annat det ett företag får ut av sin riskbedömning och själva produkten som 
Zert bidrar med är systemet där riskbedömningarna utförs. Att föra kontroller under hela 
processen är någonting som inte går att bortse från, eftersom det är kontrollerna som visar 
hur processens bana ser ut och om kunderna behöver göra ändringar eller har glömt 
någonting till exempel. Att göra kontroller är därför lika viktigt som att följa planeringen för 
att processen i en riskbedömning och för det enskilda arbetet ska få någon såkallad kvalité 
(Kund Grön, 2010). 
Att ge en god service, hjälpa kunderna att följa sin planering och erbjuda en produkt där en 
riskbedömning görs kan leda till att kunderna minimerar sina risker, detta anses vara kvalité 
på ett samarbete som förts.  

Terminologin är det språk som förts i både skriftlig och muntligt kommunikation. För att 
interaktionen i samarbetet ska fungera på företaget och mellan Zert och kunderna måste 
språket vara någorlunda lika och förståligt för alla aktörer. När en riskbedömning görs av 
kunden finns specifika termer i systemet. Om då kunderna har andra begrepp för samma 
funktion kan missförstånd uppstå till exempel. Därför är det viktigt att ett starkt samarbete 
sker mellan kunden och företaget för att skapa ett enda språk. Har Zert och dess kunder ett 
gemensamt språk stärks integriteten och resultatet kan bli bättre. Därför är det också en 
viktig del inom hela processen, menar Zert (2010). 

Att läsa sig till hur en riskhantering och en arbetsprocess kan gå tillväga med hjälp av olika 
metoder är en sak, men att i ett verkligt skede driva ett företag och se till att företaget går i 
vinst och samtidigt skapa en arbetsprocess samt en interaktion med flera kunder, är inte 
någonting som går att planera och förutspå alla gånger. Hinder, problem och ändringar sker 
hela tiden, därför är det ibland svårt att följa en planering. Ändå är det viktigt att ha en 
planering för att åstadkomma det man tänkt göra eftersom en process kan ta flera månader.  
 Kunderna har själva upplevt att ett arbete med riskhantering kräver en hög 
kompetensnivå och rätt personal på rätt ställe. Därför kan kvalitén på 
riskbedömningsprocesserna bero på hur grupperna är sammansatta och hur väl gruppens 
förmåga att kunna förmedla sin kunskap vidare är. En enkel slutsats att dra är att 
kommunikation är en återkommande faktor som ger resultat. Om varje enskild anställd inom 
en organisation, oberoende av plats, får mer kunskap om sin arbetsuppgift och aktivt jobbar 
på att förbättra och förmedla sin kunskap vidare. Denne kan tillslut förmedla tillräckligt bra 
information till de beslutsfattande och hjälpa till för att skapa en lämplig helhetsbild. Desto 
bättre helhetssyn en person har, desto bättre påverkar det organisationens syn på och arbete 
med kvalitet (Kund Grön, 2010). 
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7 Slutsatser 

Syftet med detta arbete var att nå en djupare förståelse för hur relationen mellan begreppen 
risk och kvalité ser ut och hur de kan påverkas med hjälp av IT-stöd. Begreppet risk 
förknippas oftast med någonting negativt som inte är önskvärt samtidigt som kvalité oftast 
förknippas med någonting positivt och någonting vi vill ha så länge det har bra kvalité. 
Oavsett om dessa två begrepp går åt två olika håll i sin individuella mening, går de oftast 
hand i hand vid ett riskhanteringsarbete företag emellan. IT-stödet för de arbete som utförs 
är en drivande faktor som ökar den totala kvalitén det vill säga på produkt, process och resurs 
erbjudandet. Men även för att arbetet överhuvudtaget ska fungera.  

När det gäller riskhantering gentemot kvalité, är slutsatserna att när ett företag utför 
riskbedömningar, tillsammans med sina kunder, kan det indirekt påverka slutresultatet av en 
process, givet att riskbedömningen inte utfördes precis på slutprodukten. Ett exempel är då 
en den yttre miljön riskbedöms där produkten som kunden vill använda inte påverkas. Men 
det är skillnad mellan kundernas produkter som kan vara vad som helst och riskföretagens 
produkter som är systemet och metoderna i frågan.  

Om en riskbedömning utförs på en process som exempelvis producerar en produkt blir 
processens kvalitet direkt påverkad. Utifrån våra observationer blir dessutom produkten, 
som processerna producerade, indirekt påverkade av den förstnämna riskbedömningen. För 
att lättare förklara detta kan vi ta till hjälp av ett simpelt exempel. Låt oss säga att vi har tänkt 
fylla upp en hink med vatten med hjälp av en vattenslang. I detta fall representerar 
vattenslangen processen och hinken som blir fylld med vatten skall representera produkten. 
För exemplets skull märker vi att vattenslangen läcker genom några små hål i slangen. Vi 
utför en enkel riskbedömning på dess egenskaper och kommer fram till att vi täpper igen de 
små hålen med hjälp av lite silvertejp. Med detta utfört har vattenslangens kvalitet förbättrats 
med hjälp av vår applicering av silvertejp. Produkten i fråga, hinken, blir indirekt påverkad 
av silvertejpen eftersom vattenslangen kan nu bättre fylla upp hinken med vatten. Med detta 
sagt anser vi att någon del i den totala kvalitén påverkas nästan alltid på något sätt i 
slutändan. Om det inte är produkten, är det oftast processen eller de resurser som ett företag 
erbjuder sina kunder där kvalitén ökar förutsatt att respektive del uppfyller och överträffar 
kundens förväntningar. 

Genom att ha deltagit i ett verkligt projekt tillsammans med företaget och fått testa att 
riskbedöma och skapa en process för en riskhantering i ett riskbedömningssystem, har en 
förståelse för hur en organisation gentemot en annan organisation arbetar och vilka attityder 
de har på kvalité, för att vara de ledande på marknaden. Det är en svår process och i 
jämförelse med andra studier ser den nästan likadant ut. Säkerhet och kvalitet är alltid 
någonting företag har i åtanke när de producerar, marknadsför, köper, säljer eller arbetar. 
Nivån på kvalité enligt en kund är avgörande för vilka resurser de väljer att tillämpa och 
vilket riskföretag till exempel de väljer att kontrollera sina risker hos. Kompetens och 
tillgänglighet är också avgörande för hur bra eller dålig kvalitén kan bli på en produkt, 
process eller en viss resurs. Besitter inte systemutvecklarna exempelvis den kompetens som 
krävs för att skapa de system som kunden behöver, sjunker kvalitén och riskföretaget kan 
själva riskera att förlora sin plats på marknaden.  

IT-stöd är någonting osynligt i dagens företag. Från att ha varit ett litet hjälpmedel har IT-
stödet blivit en drivande faktor hos företag som gör att många företag idag inte kan fungera 
utan stödet. Zert som många andra företag är en av dem som behöver IT för att kunna föra 
ett samarbete med sina kunder och nå ut till dem. Det är via Internet produkterna erbjuds 
och oftast där kommunikationen sker. Det är även där kunderna utför sina riskbedömningar 
och åtgärdar dem med hjälp av de verktyg som erbjuds anpassade för just de. Det är nästintill 
omöjligt att utföra någon form av teamwork där risker ska kontrolleras och mjukvara samt 
hårdvara ska produceras, därför är IT ett stort stöd med stor betydelse. Med hjälp av IT 
utvecklas även företag och deras visioner. Det skapar konkurrenskraft och påverkar 
ekonomin så som kvalitén. 
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IT har hos företag sina nackdelar också. Finns inte den kreativa driften och kundfokusen 
för att utveckla exakt det en kund behöver kan det resultera i att företaget inte når fram till 
målet, konkurrensplatsen på marknaden flyttas ner och gamla problem upprepas. Därför är 
det även viktigt att ha erfarenhet och just se upp till kunden. Kunden har alltid behov och 
genom att tillämpa rätt verktyg kan utveckling ske, vilket resulterar i kundnöjdhet och vinst 
för företaget.  

Detta är även en betydande faktor då kunderna ska komma till självinsikt när de gör fel i 
sin riskbedömning till exempel. Det är med hjälp av IT som felandet kan reduceras där 
varningssignaler i systemet till exempel kan vara en lösning.  

Det är viktigt att de resurser som företaget erbjuder, bortsätt från systemet, också hjälper 
kunderna att föra ett gott samarbete och att risken att göra fel minimeras. Kunderna ska på 
ett enkelt sätt kunna föra regelbundna kontroller, en kommunikation och använda en metod 
där de kan följa den utsatta planeringen med hjälp av systemet. Följer de planeringen och har 
ett gott samarbete med företaget ska fel inte uppstå. Det blir inte bara felfriare utan den 
totala kvalitén ökar också, det vill säg utfallen på resurserna, produkten och arbetsprocessen. 

Under de senaste årtiondena har utvecklingen inom riskhanteringen i sin helhet kommit 
långt. Trots denna imponerande utveckling har de olika delarna som utgör riskhanteringen 
inte utvecklats lika långt som vissa andra delar. Till exempel, den tekniska delen av att utföra 
en riskhantering är långt framkommen medan det fortfarande kvarstår ett par utmaningar i 
den ekonomiska delen att behandla. Allt som allt finns det fortfarande många utmaningar 
som kvarstår att tackla innan riskhanteringen kan påstås vara fulländad 

Ett mål varje verksamhet bör ha är att sträva efter att få en så bra överblick över sig själva 
som möjligt och det bör börja redan på individ nivå. Detta för att inte själva misslyckas. Vad 
händer om riskbedömningsföretaget själva misslyckas? Ett riskbedömningsföretag tar 
självklart också risker i sitt arbete eftersom risker trots allt ingår i deras vardag. Riskernas 
utfall är inte alltid 100 % säkra och på så vis kan även riskbedömningsföretag misslyckas om 
de inte har rätt kompetens, en bra kundfokus samt en bra relation till sina kunder. Detta är 
någonting som en framtida forskning skulle kunna tittas närmare på med hjälp av vår 
forskning där definitionen av risk och kvalité, som är så olika i sin mening, går ihop i en 
sådan verksamhetsprocess. Även med hjälp av vårt praktiska projekt deltagandet och en 
litteraturbaserad studie där diskussionen om IT-stödets betydelse på riskhantering och den 
totala kvalitén studerats.  
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9 Bilagor 

9.1 Intervju för kund Grön, Blå och Röd 

Varför? 
Vad är syftet med vår intervju? 
Syftet med denna intervju är att få reda på vad respektive kund för riskhanteringsföretaget 
anser om systemet och deras eventuella åsikter om förändringar på systemet de kan tänkas 
ha. Genom att få relevant fakta ifrån varje kund kan vi hitta ett nytt perspektiv till hur det kan 
förbättras. 
 
Vad? 
Vad vill vi veta? 
Vi vill först och främst ta reda på hur kunderna agerar när de använder systemet. Sedan vill 
vi kontrollera om deras agerade stämmer överens med företaget Nord och utvecklarnas sätt 
att agera. Vi vill även ta reda på vad kunderna använder för begrepp för att förklara systemet 
med sina egna ord gentemot företaget Nords respektive utvecklarnas begrepp. 
 
Hur? 
Hur har vi tänkt föra vår intervju? 
Vi har tänkt genomföra en explorativ telefonintervju där vi för öppna frågor för att få 
bakgrundsinformation.  
 
Metod? 
Vad för metod skall vi använda för att utföra intervjun? 
Intervjuerna kan inte spelas in eftersom det är telefonintervjuer det handlar om. Vi kommer 
däremot att föra anteckningar under intervjuerna som sedan renskrivs. 
 
Vem intervjuas? 
Vi har tänkt intervjua kunder Grön, Blå och Röd som har haft tidigare kontakt med 
riskhanteringsföretaget Nord. 
 
Vad får de intervjuade för uppgifter? 
Vi vet inte exakt vilka uppgifter vi kan tänkas ge dem eftersom intervjun sker över telefon. 
Kundernas uppgift är att namnge de begrepp för funktioner som finns i systemet med deras 
egna ord och sedan eventuellt komma med förslag till hur de anser att systemet kan 
förbättras. 
 
Hur utförs analysen? 
Sedan när all data har renskrivits ska dem jämföras mot varandra dvs. kund, företag och 
utvecklare, för att hitta liknelser och avvikelser i deras använda begrepp. 
 
Intervjufrågor 

o Uppfattar ni systemet som bra eller dåligt? 
o Tycker ni att systemet är svårt att förstå? 
o Fattas det någon funktion, eller behöver något förändras? 
o Vad anser ni om språket, är det svårbegripligt? 
o Vad använder ni för underbegrepp, de befintliga begrepp eller egna? 
o Vad uppfattar ni att konfiguratorn är i systemet? 
o Hur viktigt anser ni att riskhantering för er är? 
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o Vad betyder kvalitetshantering för er och hänger den ihop med riskbedömningen? 
Det vill säga, de riskbedömningar som utförts, har dem en påverkan på vad ni anser 
som kvalitet i era arbetsprocesser, produkter och dylikt. 

9.2 Intervjufrågor till Zert 

Varför? 
Vad är syftet med vår intervju? 
Syftet med intervjun är att bli mer insatta i systemet och få en insikt till hur en utvecklare 
 benämner olika funktioner i systemet. 
 
Vad? 
Vad vill vi veta? 
Vi vill ta reda på hur utvecklaren använder systemet. Få en uppfattning om vad 
utvecklaren anser som lätt eller svårt i deras system.  
 
Hur? 
Hur har vi tänkt föra vår intervju? 
Vi tänker utföra en explorativ intervju med hjälp av en videokonferens på Skype. Vi har  
även tänkt låta den intervjuade berätta fritt om den information, utöver våra frågor, som  
denne tycker vi bör besitta. 
 
Metod? 
Vad för metod skall vi använda för att utföra intervjun? 
Intervjuerna kan inte spelas in eftersom det är telefonintervjuer det handlar om. Vi 
kommer däremot att föra anteckningar under intervjuerna som sedan renskrivs. 
 
Vem ska intervjuas? 
Vi har tänkt intervjua en av utvecklarna för systemet som riskhanteringsföretaget Nord 
erbjuder. 
 
Vad får de intervjuade för uppgifter? 
Utvecklaren får i uppdrag visa systemet mer genomgående och förklara med sina egna ord 
för hur saker och ting sker och ser ut. Sedan berätta på vad som han anser kanske behöver 
ändras eller till och med vad som möjligtvis redan är planerat att förändras. 
 
Hur utförs analysen? 
Om utvecklaren kommer gå med på en videokonferens med Skype hoppas vi på att spela in 
samtalet som vi sedan kan renskriva ord för ord, inklusive att anteckna citat och så vidare. 
Resultatet av intervjun vill vi sedan använda som ett remverk för jämförelse mot de andra 
aktörerna.  
 
Intervjufrågor 

o Kortfattat beskrivet, vad gör systemet? 
o Hur får man fram resultat ur en riskbedömning? 
o Några idéer på hur konfiguratorn kan sammanställas? 
o Hur ser konfiguratorns olika delar ut och vilken ordning kommer dem? 
o Kallar du de befintliga delarna i systemet för deras grundläggande namn? 


