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Design av Riskdatabas 

- En studie för effektivare hantering av risker 

Johnny Ho 

Henry Shi 

Sammanfattning 

Riskhantering är ett viktigt kompetensområde som forskas om hur den ständigt kan förbättras inom 

projektledning. Riskhanteringsprocessen består av fyra viktiga steg: identifiera risker, bedöma 

riskernas betydelse för projektet, utvärdera och åtgärda de viktigaste riskerna och till sist följa upp 

dem.  
 

Majoriteten av företagen försummar vissa identifierade risker och utesluter att åtgärda risken om den 

inte anses medföra negativa effekter för verksamheten. För att motarbeta oönskade konsekvenser, samt 

hjälpa organisationer att bli effektivare på att hantera risker har ett förarbete tagits fram till en 

riskdatabas.  
 

Arbetet tar fram förslag på design av en riskdatabas med syfte att i praktiken kunna stödja en 

databasimplementation. Examensarbetet innefattar litteraturstudier som resulterat i relationsmodeller 

för databasimplementation. Problemformulering har skapats utifrån en induktiv metod, genom att ha 

samlat information och dragit slutsatser av erfarenheter. Vidare har även personliga möten genomförts 

inom riskhantering. 
 

Studiens resultat av arbetet är framtagna relationsmodeller, en entitetrelationsmodell och en 

datamodell som är väsentliga för databasimplementation. Modellerna har baserats på 

modelleringstekniken som grundades av Chen (1976). En teknik som fortfarande aktivt tillämpas i 

utbildningssyfte samt av utvecklare inom entitetrelationsmodellering och databasdesign.  
 

Den framtagna designen skall stödja implementering av datamodellen i en riskdatabas som på sikt 

stödjer beslutsfattandet inom riskhantering. Ett förslag för vidare forskning har även lyfts fram till 

riskdatabasen. Förslaget har som syfte att utöka effektiviteten av databasen med ett beräkningssystem 

som möjliggör kostnadsberäkningar över potentiella risker. 

Nyckelord 
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Abstract 

Risk management is a key competency that is constantly being researched how it can be improved 

within project management. The risk management process consists of four major steps: identify risks, 

assess the risks’ significance on the project, evaluate and address the key risks and follow up.  
 

The majority of companies seem to neglect certain identified risks, and decide not to mitigate if the 

risk does not cause adverse effects to the business. To counteract undesirable consequences and help 

organisations to become more effective at managing risks an initial work has been conducted for a risk 

repository. 
 

The project develops a proposal on the design of a risk repository which aim to effectively support a 

database implementation. The study includes literature studies which resulted in a relational model for 

database implementation. Furthermore, personal meetings were conducted within the framework of 

risk management. 
 

The study has resulted in development of relational models, one entity relationship model and one data 

model, which are essential for the database implementation. The modelling technique was based on an 

approach founded by Chen (1976). This modelling approach is still actively used in education and by 

developers within entity-relationship modelling and database design. 
 

The developed design supports the implementation of the data model in a risk repository, which 

eventually supports decision-making in risk management for businesses. A suggestion for further 

research has also emphasized the risk repository. The suggestion aims to increase the efficiency of the 

database of a computing system which enables cost estimates of potential risks that may occur. 

Keywords 

Risk, risk management, database, mitigation, modelling, design, relational database, design science  
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Terminologi 
 

Attribut – Representerar en entitets egenskap med en variabel eller konstant. Attribut ges ett namn så 

att den kan användas och anropas i kolumnerna och tabellerna i relationsmodellen.  

 

Data - Data är uppgifter alternativt representation av fakta, begrepp och/eller instruktioner i form 

lämpad för överföring, tolkning, bearbetning av människor eller maskiner. 

 

DDL – Datadefinitionsspråk (Data Definition Language), ett språk som används för att tala om för 

databashanteraren vilken data som ska kunna lagras i databasen. 

 

ER-modell/diagram (Entity-Relationship model) - En konceptuell datamodell där man beskriver 

verkligheten genom att ange de typer av entiteter eller saker som finns i verkligheten och vilka typer 

av samband/relationer som finns mellan dessa. Relationsmodellen är den överlägset vanligaste 

datamodellen inom databaser.  

 

Entitet – Ett objekt som har en varaktig identitet utöver dess attribut.  

 

Främmandenyckel - Ett attribut, det vill säga en kolumn i en tabell som refererar till eller "pekar ut 

rader i" en annan, ibland samma tabell. Det är ingen "pekare" av samma typ som man har i många 

programmeringsspråk, utan referensen består av ett värde, där samma värde ska stå på en rad i den 

refererade tabellen. 

 

Integer – Förtortat int, är en datatyp som representerar heltal inom programmering 

 

Kardinalitet – Är ett mått på storleken av en mängd M. Både ändliga och oändliga mängder har 

kardinaliteter. 

 

Null – Null indikerar att det inte finns något definierat värde. När man skapar en kolumn i en tabell i 

sin databas anger man förutom datatyp, huruvida kolumnen får vara null eller inte. Null kan till också 

användas i programspråk som C/C++, Java och C# för att markera att en pekare har ett ogiltigt värde.  

 

ORM – (Object Relational Mapping) används för att modellera semantiken av en mängd entiteter i 

datamodellering. ORM tillämpas i ett objektorienterat system som konverterar databastabeller till 

klasser, tabellrader till objekt, samt celler till objekt-attribut. 

 

Primärnyckel - En kolumn, eller en kombination av kolumner, som alltid har ett unikt värde för varje 

rad i tabellen. (Man får dock inte ta med några onödiga kolumner.) Om det finns flera möjliga 

primärnycklar säger man att man har flera kandidatnycklar, och man väljer en av dem som 

primärnyckel. 

 

SQL - (Structured Query Language) är ett standardiserat språk för att hämta och modifiera data i en 

relationsdatabas. SQL är den standard som de flesta databaser följer. 

 

UML – (Unified Modeling Language) är ett objektorienterat språk för modellering av alla typer av 

informationssystem. Språket är användbart inom programvarukonstruktion men är användbart inom 

andra områden som exempelvis modellering av affärsprocesser.  

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Java_%28programspr%C3%A5k%29
http://sv.wikipedia.org/wiki/C
http://sv.wikipedia.org/wiki/Pekare
http://www.databasteknik.se/webbkursen/ordlista.html#kandidatnyckel
http://sv.wikipedia.org/wiki/Relationsdatabas
http://sv.wikipedia.org/wiki/Databas
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1 Introduktion  

Syftet med kapitlet är att presentera bakgrunden och problemet som ligger till grund för rapporten. 

Vidare följs problemformuleringen, syftet och målet som studien avser att besvara. Avslutningsvis 

presenteras rapportens disposition. 

 

1.1 Bakgrund 
Project Managament Institute (2004) listar riskhantering som ett av de viktigaste kompetensområdena 

inom projektledning. Detta konstaterar även Shenhar och Dvir (1995) som menar att det krävs 

integration mellan ledningsfunktionerna för ett lyckat projekt. Raz och Michael (2001) hävdar också 

att riskhantering är ett huvudområde för studier inom projektledning samt praktiskt arbete med 

projektledning. 

 

Riskhanteringsprocessen består av tre principiella steg. Enligt Jansson och Ljung (2004) är de: 

identifiera risker och möjligheter, bedöma riskerna utifrån deras betydelse för projektet samt reagera 

och bemöta dem viktigaste riskerna. Jansson och Ljung (2004) understryker också behovet av ett 

systematiskt arbetssätt för riskanalys som fortgår och genomförs under hela projektets livscykel. För 

att undvika skador och negativa påföljder så bra som möjligt måste de hanteras metodiskt i 

verksamheten. Beroende på vilken typ av organisation hanteras de på olika sätt och det krävs ett 

gediget riskhanteringsarbete. I dag finns en uppsjö av metoder för att bedöma, kommunicera och 

kvantifiera risker (Borking et al. 2010). 

 

Traditionella riskhanteringssystem består av en lokal applikation och varierar stort i deras 

funktionalitet. I vissa fall används enkla Microsoft Excel-mallar för kalkylering och hantering av 

risker. Andra företag förlitar sig på mer välutvecklade lösningar som ger användarna möjlighet att 

hantera risker och åtgärder från olika avdelningar över en viss period i ett integrerat system. Dessa 

avancerade lösningar möjliggör en verksamhet att bedöma riskerna i en liten skala, som enskilda 

projekt i en särskild avdelning, men likaså på en koncernövergripande nivå. 

 

Sedan det uppstått stora finansiella kriser runt om i världen har riskhantering blivit viktigare och mer 

prioriterat för organisationer. En artikel publicerad av Sascom Magazine skriver Richard Apostolik 

(2012) om att kriser har tvingat företag att anpassa sig och följa med strömmen för att kunna överleva, 

vilket anses som en mycket positiv händelse. Detta är positivt eftersom företag behöver anpassa sig till 

sin omgivning och miljö för att kunna behålla sin konkurrenskraft. Det är en enorm stor press på 

riskhanterarna eftersom de hanterar nya och ovanliga frågor inom branschen. I dag finns det ännu 

ingen standard eller best-practice som kan vägleda managers i dagsläget, utan de flesta byggs om på 

nytt och det blir mer utav en ”prova-sig-fram” metod.  

 

Globalt sett kopplas dagens marknader och branscher samman allt tätare, vilket medför att 

risklandskapet ofta utsätts för oförutsedda risker som uppstår, var och när som helst i världen. Detta 

kan skapa enorm oro och osäkerhet, speciellt för riskhanterarna. Därför är det idag viktigt för 

riskhanterare att få korrekt information att utgå ifrån samt ta besluten med avseende på ett antal frågor 

och alternativ.  

 

Vidare i artikeln diskuteras sex faktorer som ökat markant i riskhanterarens ögon sedan krisen 

uppstod: 

Operativa risker har blivit allt vanligare inom marknaderna. Transaktioner ökar i komplexitet såväl 

som den globala karaktären av marknaderna och riskerna de representerar, därför är det inte längre 

ovanligt för företag att anlita en chef för operationsrisker. Denna roll existerade inte för bara några år 
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sedan, utan en roll som tagits fram vid det ökande behovet av riskhantering och dess betydelse för 

samhället i dag.  

 

Sedan krisen slog till har modeller och deras roller på marknaden ökat i betydelse, vilket har lett till 

att vissa frågor är svårare att svara på. Är det rimligt att fortsätta förlita sig på företagens egna 

modeller? Kan det möjligen behövas modeller från offentliga sektorn, eftersom det har påvisats i fallet 

av ett misslyckande - speciellt viktiga för en finansinstitution - är det troligast att offentliga sektorn får 

plocka upp bitarna efter sig? 

 

Frågor angående systemrisker dominerar den rättsliga diskussionen globalt, dessutom tar de upp en 

stor del av riskhanteringschefens tid, som framkallar många komplexa risk-relaterade frågor.  

 

Kapitalkrav och effektiv kapitalanvändning har varit och kommer att vara ett viktigt fokusområde för 

riskhanterare långt in i framtiden. 

 

Bolagsstyrning är också ett växande intresse för riskhanterare. Riskhanterare är allt mer involverade i 

företagens diskussioner om kompensation. I vissa fall till och med blivit ombedda att uttrycka sin åsikt 

om ersättningspaket, samt om incitamenten inbyggda i paketen kan öka företagets riskprofil. 

 

Styrelsens roll har under de senaste åren förändrats radikalt med risk relaterade frågor som blivit allt 

viktigare för direktörer. Detta är inte bara på grund av att direktörer vanligtvis håller högre standard 

med avseende på beteende men även för att de objektivt vill visa och garantera att de utför sina 

arbetsuppgifter ordentligt till sina bolag och aktieägare. Styrelsen kräver också att en kultur av 

riskmedvetenhet genomsyrar hela organisationen och att riskmedvetandet blir och förblir en integrerad 

del av företaget. 

1.1.1 Dagens riskhanterare 

Dagens riskfunktion och riskhanterare ombeds att ta på sig en roll som inte var relevant tidigare. 

Riskhanterare måste bli bra kommunikatörer och vidareutveckla den förmågan. De är ombedda att ta 

huvudrollen i hanteringen av regelverk, blivit oumbärlig att förklara effekten av regeländringar hos en 

firma och uttrycka företagets uppfattning om nya eller kommande lagstiftningsinitiativ. 

 

Riskhanterare i många företag tar på sig en kvasi-försäljningsroll vilket ämnar utöka företagets 

säljaktiviteter genom att fungera som en "oberoende" rådgivare. Dessa säljaktiviteter går ut på att 

förklara riskerna med vissa transaktioner till investerare och ge insikt i ett företags infrastruktur. 

Infrastrukturens förmåga är att på ett effektivt sätt hantera de risker som är förknippade med en viss 

transaktion eller portfölj av verksamheter. 

 

Under de senaste åren har rollen som riskhanterare ökat i betydelse. Men det finns fortfarande en hel 

del utrymme för att expanderas, det vill säga för riskhantering att bli ännu mer integrerad av ett 

företags dagliga tankeprocess. Riskhanterare tar sin plats bland företagets ledningsgrupper och 

integreras i många företags strategiska planeringsprocesser. 

 

Resultat från en undersökning utfärdad av Economist Intelligence Unit visar i korthet bland annat: 

 

 Att finansiella institutioner ökar sin riskexponering 

 Att hantera komplexitet håller på att bli en av de största utmaningarna för företag 

 Riskhanteringsfunktionen har svårt att stärka sin auktoritet 

 Det finns gott om utrymme för förbättringar i relationen mellan riskfunktionen och andra delar 

av verksamheten 

 Framsteg på förnyande och stärkning av riskhanteringen har minskat 

 Styrelser lägger ner mer uppmärksamhet på risker 

(Sascom Magazine 2012)  
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Det har skett stora förändringar inom affärsvärlden som påverkat företagens synsätt på riskhantering. 

Det har gått från ett väldigt oklart och suddigt område till en av de mest prioriterade och nödvändiga 

processer som en organisation hanterar, oavsett storlek eller industri. Riskhantering har alltid varit 

relevant eftersom man alltid har utfört någon typ av riskhantering under många decennier. Vid 

utvärdering och analys av risker har någon aktivitet eller åtgärd tagits i anspråk för att motverka risker 

på affärer som utförs. Det finns ett direkt samband mellan en organisations förmåga att uppnå sina mål 

och dess självkännedom av riskerna den möter. I dagens affärsvärld finns det mycket guidning, 

institutioner, sociala medier och forum samt globala verksamheter som hjälper hela det internationella 

samhället att öka kunskapen och förståelsen kring riskhantering samt bidra med assistans och 

vägledning vid behov av konsultation (CQS 2012).  

1.2 Problemformulering 

Risk är en viktig aspekt inom samtliga industrier, men det finns fortfarande många fall där 

riskhantering inte prioriteras tillräckligt högt inom verksamheter. För att ta ett exempel måste 

flygbolag och kraftverk vara extra säkra och utförliga inom sin riskhantering för att aktiviteterna skall 

kunna verka och underhållas på en pålitlig nivå.  De flesta industrier och dess organisationer, särskilt 

inom IT, har en riskhanteringsprocess, en metod dem tillämpar för att hantera och åtgärda dem 

identifierade riskerna. Allmänt inom organisationer är riskhantering inte allt för komplicerad, ibland 

förekommer till och med nonchalant hantering av risker. 

 

Litteraturstudier, kapitel 2 i arbetet, visar en överblick på ämnet riskhantering, möjliga arkitekturer och 

metoder på hur verksamheter hanterar risker i dag. Eftersom företag har olika behov hanteras risker på 

olika sätt. Detta medför att alla industrier inte använder samma riskhanteringsmetod. Beslut om vilket 

verktyg eller metod som bäst passar ett specifikt scenario beror på företagets krav och parametrar som 

datasäkerhet, systemprestanda, skalbarhet, användbarhet, underhållbarhet och möjlighet till 

expansioner. 
 

Riskhantering är ett område med stor förbättringspotential. Arbetet syftar till ta fram design till en 

riskdatabas. Idén med en riskdatabas är att kunna bygga upp kunskap kring risker och hur de 

lämpligast ska hanteras. Riskdatabasen skall fungera som ett bibliotek med redan existerande risker 

där andra skall kunna utgå ifrån och få ”best practice”. Med andra ord skall man kunna utgå från en 

databas av risker där man snabbt kan välja antingen en ”mall” och/eller enskilda risker med kopplade 

åtgärder som man sedan skräddarsyr efter sitt eget projekt. Om en risk eller risktyp är ny skall man 

kunna uppdatera riskdatabasen så att andra kan dra nytta av denna risk i framtiden.  

 

Man vill alltså inte att kunskapen om riskfrågor ska vara personorienterad. Alltså att kunskapen om 

riskrelaterad information som en person har inte skall gå förlorad om denne av någon anledning 

försvinner från verksamheten. Därför är en riskdatabas ett sätt att samla all kunskap, som skall 

möjliggöra för företag och organisationer att ta del av ett större syfte; att främja och förbättra den 

generella riskhanteringskunskapen inom IT-industrin och övriga områden som tillämpar riskhantering.  

1.3 Frågeställning 

Huvudfrågan som arbetet ämnar besvara lyder enligt nedan, följt av en subfråga som båda berör det 

tekniska området för design av databasen: 

 

Hur skall informationsstrukturen av en riskdatabas utformas? 
 

o Vad ska en riskdatabas tillhandahålla för information?  



4 

 

1.4 Avgränsningar 
Rapporten kommer inte att behandla ekonomiska aspekter eftersom studiens tyngdpunkt ligger på 

design. Det vill säga informationsstrukturen i en databas som hanterar risker, vilken typ av information 

som skall lagras och hur den kan lagras. Målet och resultatet är ett lämpligt förarbete, ett förslag på en 

databasimplementation som kan byggas vidare på. 

1.5 Disposition 
Rapporten består av 5 kapitel enligt nedan: 

 

Kapitel 1 Introduktion: Syftet med kapitlet är att presentera bakgrunden och problemet som 

ligger till grund för rapporten. Vidare följs problemformuleringen, syftet och målet som 

studien avser att besvara. Avslutningsvis presenteras rapportens disposition. 

 

Kapitel 2 Litteraturstudie: I detta kapitel presenteras teoretiska referensramar samt 

litteraturstudier inom ämnesområdet. 

 

Kaptiel 3 Metod: I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet med studien och argument till 

metodval. Vidare diskuteras även för- och nackdelar med den valda metoden. 

 

Kapitel 4 Resultat: I detta kapitel presenteras studiens resultat som baseras på den 

utvecklingsmodell och metod som använts för rapportens syfte. 

 

Kapitel 5 Slutsats och diskussion: Detta avslutande kapitel diskuterar studiens slutsats med 

reflektion till frågeställningen. Vidare utvärderas rapportens grund till vidare forskning 

baserat på studiens resultat. 
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2 Litteraturstudie  

I detta kapitel presenteras teoretiska referensramar som är relevanta samt litteraturstudier inom 

ämnesområdet. 

 

2.1 Risk 
Ordet risk är ett vanligt förekommande ord som används i det dagliga språket människor emellan som 

ger upphov till att något potentiellt kommer inträffa. Risk kan inträffa och drabba individer, miljön 

eller samhället av sociala eller ekonomiska skäl (NE 2013). Risk innebär en osäkerhet men samtidigt 

en möjlighet. Enligt Burke (2003, s. 252-253) är de nära relaterade till varandra.  
 

Efter olika resonemang har risk tolkats och kategoriserats på en mängd olika sätt av författare och 

standarder. Beroende på organisation har olika anspråk på definitionerna gjorts. I tabell 1 nedan 

presenteras olika definitioner som tagits fram från olika källor. 

 

Tabell 1 Riskdefinitioner 

Källa Definition 

ISO 31000:2009 “Effekten av osäkerheten på uppsatta mål. En effekt är en positiv 

eller negativ avvikelse av vad som förväntas.”  

Factor Analysis of 

Information Risk (2005 s. 5) 

“Den troliga frekvensen och sannolika omfattningen av framtida 

förluster.” 

PMI (2004, s. 238)  "En osäker händelse eller ett tillstånd som, om den inträffar, har en 

positiv eller negativ effekt på projektets mål." 

Vaughan (1997 s. 8)  “Risk är ett tillstånd där det finns möjlighet till en negativ avvikelse 

från ett önskat resultat som förväntas eller hoppats på.” 

Hillson (2004) "En osäkerhet, att om den inträffar kan påverka ett eller flera mål." 

 

Nigel (2003) lyfter fram en beskrivning, definierad av Jagdish Parihar som menar att osäkerhet nästan 

finns överallt och kan påverka de flesta händelser i ett företag, men så länge risken inte exponeras 

inför osäkerheten finns det heller ingen risk. Ett exempel är eventuella skador som kan uppstå vid 

sprängning av en tunnel för banarbete. Här uppstår en osäkerhet om skador kommer att äga rum eller 

inte. Om inget banarbete ska göras existerar ingen osäkerhet och risken för skador kommer heller inte 

att exponeras. Definitionen lyder enligt följande: 

 
”Risk kan definieras som potentiell förlust av eget kapital. Risk har två komponenter: osäkerhet och 

exponering. Om båda inte är närvarande, finns ingen risk. För att risk skall materialiseras bör det 

finnas exponering till osäkerheten.” 

                                           (Nigel 2003)  

 

I rapporten kommer risk att definieras som “Effekten på en osäker händelse, som inträffar med positiv 

eller negativ effekt på projektets mål”. Formuleringen är taget från PMI (2004) men byggs på 

beskrivningen enligt standarden ISO 31000:2009 som anses vara mest spridd (Viadiu, Fa & 

Saizarbitoria 2006). 
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2.1.1 Risker i tekniska sammanhang 

I tekniska sammanhang brukar risk definieras som sannolikheten för en specificerad riskkälla och kan 

leda till en specificerad oönskad händelse eller effekt under en angiven tidsperiod. I tekniska 

bemärkelser anges risk som ett numeriskt värde och kan till exempel uttryckas som sannolikheten att 

personal omsätts, förlorat kapital eller sannolikheten att krav kommer förändras i ett projekt. Två 

huvudkomponenter som definierar risk är sannolikheten för en oönskad konsekvens samt 

konsekvensens storlek (NE 2013).  

2.2 ISO 31000:2009 
ISO, The International Organisation for Standardisation presenterade år 2009 en ny standard med 

riktlinjer fokuserad på riskhanteringens principer. ISO är global och förekommer i 140 länder. ISO är 

en organisation med medlemmar från privat sektor och statliga organisationer vilket skapar en 

sammanslutning från olika industrier. Detta skapar således en ömsesidig förståelse för affärsändamål 

på de framtagna lösningarna med sociala behov. 

 

ISO är standardiseringsorganisationen som lyckats sprida sina standarder bäst runt om i världen 

(Viadu m.fl 2006). En av dem är ISO 9000 som innefattar kvalitetsledningssystem och ISO 14000 som 

handlar om miljöledningssystem. Standarden ISO 31000 är inte vanligt förekommande i litteraturer, 

troligtvis av anledningen att den presenterades 2009. Standarden är relativt ny i jämförelse med de 

nationella standarder som förekommer vanligare, till exempel the UK Association for Project 

Management 2005, British Standard Institutions 2000, Japanese Standards Association 2001 och the 

Office of Government Commerce 2007. Sverige har ingen nationell standard för riskhantering, i stället 

är ISO generellt den mest tillämpade. ISO 31000:2009 kommer att användas som grund och 

utgångsläge för riskhanteringens principer. 

2.3 Riskhantering 
Riskhantering är det överordnade begreppet för hantering av risker. Riskhantering är en systematisk 

process som identifierar, värderar och prioriterar riskerna i en organisation eller verksamhet genom 

hela projektets livscykel. Den kan fungera som ett verktyg för att underlätta de beslut företaget eller 

projektledningen måste ta för att eliminera, förebygga eller begränsa sina risker (Flanagan, Jewell & 

Johansson 2007).  
 

I allmänhet strävar man för att reducera risker samt vidta åtgärder för oönskade händelser eller skador 

som en organisation kan drabbas av. Ur PMI (2004)  diskuteras två huvudsakliga mål med 

riskhantering; att minska sannolikheten för negativa konsekvenser samt öka effekten för positiva 

händelser. Riskhantering handlar dock inte enbart om att undvika risker, den kan även ge stora 

förmåner genom att risken har blivit identifierad, analyserad, förstådd och hanterad (Flanagan, Jewell 

& Johansson 2007). Detta kan med största sannolikhet ge ekonomiska men även miljö, såväl som 

känslomässiga fördelar. En definition framtaget av Institutionen för risk och säkerhetsanalys (2009) 

lyder beskrivningen enligt följande:  

 
”Riskhanteringen i en organisation är de organisatoriska aktiviteter och rutiner avsedda för att hantera 

risker och möjliga skador som organisationen kan vålla eller drabbas av.” 

 (IRS 2009) 

2.3.1 Riskhanteringens betydelse 

I dagens dynamiska IT-samhälle är riskhantering en betydande faktor för organisationernas framgång. 

Riskhantering bidrar till att behålla en stark position på marknaden, att skydda tillgångarna och 

samtidigt skapa värde för verksamheten (Hamilton 1996). Riskhantering ger en ökad förståelse för 
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risker och dess konsekvenser, samt en beredskap för hur man ska agera när en risk övergår till en 

faktisk händelse. En framgångsrik riskhantering kan faktiskt minska sannolikheten för oönskade 

händelser och minimera eventuella skador. Oavsett om riskerna är stora och innebär katastrofer eller 

bara gäller småsaker behövs en kvalitativ riskhantering (Borking et al. 2010). Konkurrenskraften ökar 

desto bättre kontroll och beredskap man har över de risker som inträffar. Riskhantering är därför en 

väsentlig spelpjäs och vidtas under alla omständigheter där risker existerar med hot mot 

organisationens framgång. 
 

I en studie genomförd av Karin Brander (2000) påpekar hon att det behövs ökad kunskap och 

förståelse av risker i systemutvecklingsprojekt. Bättre förståelse av risker i ett 

systemutvecklingsprojekt kan hjälpa projektledare att bli medvetna om möjliga hot mot ett lyckat 

slutförande av deras utvecklingsprojekt, så att de kan vidta lämpliga åtgärder för att kontrollera dessa 

hot. Om de verktyg och processer som utvecklas inom riskhantering ger projektledare en riktigare 

uppfattning av dem risker som kan associeras till ett projekt, kommer dem att kunna fatta bättre beslut. 

2.3.2 Informell riskhantering 

Informell riskhantering är det arbetssätt som de flesta företag och organisationer tillämpar utan att inse 

att processer faktiskt utförs. Arbetssättet ger ofta en bild av subjektiv bedömning. Ett exempel 

på informell riskhantering är att inråda konsultation av experter med erfarenhet från liknande projekt, 

för att applicera det på sitt egna projekt med nya lärdomar (Flanagan, Jewell & Johansson 2007). 

2.3.3 Formell riskhantering 

Vidare i rapporten diskuterar Flanagan, Jewell & Johansson (2007) formaliseringen av det informella 

arbetssättet, som innebär att man följer ett specifikt tillvägagångssätt för att hantera riskerna. Den har 

syftet att ge struktur och riktlinjer som användaren kan följa. Beroende på vilken typ av organisation 

har varje företag sin egen modell, och justerar därför tillvägagångssättet efter sina behov och ramar för 

att kunna anpassa och tillämpa rätt teknik inför riskhanteringen. I nästa avsnitt beskrivs en generell 

process för riskhantering. 

2.3.4 Riskhanteringsprocess 

Riskhantering ingår i nästan alla verksamheter och industrier. Eftersom området är omfattande följer 

en sekvens aktiviteter för riskhanteringsprocessen. Aktiviteterna som ingår i processen ser i stort sett 

snarlika ut, oavsett verksamhetstyp. Enligt Borking (Preference AB) och som även standarden ISO 

31000 - ”Risk management – Principles and guidelines on implementation” lagt en grund för 

består huvudaktiviteterna av följande faser: 
 

1.       Riskidentifiering 

 Här identifieras risker i verksamheten. Alla tänkbara risker bör tas upp, såväl externa 

som interna. Om mål/framgångsfaktorer fastställts ska risker som kan hota 

måluppfyllnaden tas upp. En riskanalys genomförs hädanefter av de identifierade 

riskerna. 
 

2.       Riskutvärdering och prioritering 

 Värdering och prioritering av risker i dimensionerna sannolikhet/frekvens och 

konsekvens. 
 

3.       Åtgärder 

 Att besluta om och genomföra åtgärder. Ofta hanteras riskerna i det löpande arbetet. 
 

4.       Uppföljning 

 Uppföljning av riskernas aktualitet och åtgärdernas effektivitet. 
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ISO 31000 illustrerar riskhanteringsprocessens samtliga steg enligt figur 1 nedan: 

 

 
 

Figur 1 Riskhanteringsprocess (ISO 31000:2009) 

 

Processen börjar med etablering av innehållet i riskhanteringen. Det innebär att definiera kriterier och 

parametrar för möjliga risker. Ett väldefinierat riskhanteringsinnehåll är nödvändigt på grund av att det 

finns olika typer av risker. Innehållet beror på externa faktorer som politiska föreskrifter, kulturell 

inflytelse eller den konkurrenskraftiga miljön och interna påverkan så som organisatorisk kultur, 

struktur och etablerade processer i företaget. Vidare definierar innehållet intressenterna, det vill säga 

de inblandade i processen, deras ansvar och metoder som används för att utföra dem olika stegen i 

riskhanteringsprocessen. 

 

Första steget i den primära riskhanteringsprocessen identifieras riskerna (Hillson 2004). För att kunna 

hantera dessa måste de först identifieras. En risk som inte är fullt definierad kan heller inte bli 

hanterad. I denna etapp identifieras nya risker, såväl de som redan är under hantering. Målet är att 

generera en lista över riskhändelser som kan öka eller minska sannolikheten för att uppnå projektets 

mål. En metod att identifiera risker är det informella sättet, nämligen att använda sig av egen 

erfarenhet och kunskap, analyser, intuition eller inrådan av tredje part. För att effektivt kunna 

identifiera potentiella risker anser Burke (2003) att riskerna skall utgå från projektets mål för att 

relevanta risker skall kunna identifieras samt åtgärder som vidtas för att uppnå projektmålen. Tekniker 

för riskidentifiering kan ske genom bland annat Brainstorming, Intervjuer och Risk Breakdown 

Structure (Flanagan, Jewell & Johansson 2007).  
 

För att undvika felbedömningar i den viktiga processen bör man använda en grupp av människor i 

stället för individuell identifiering. Gärna en grupp av människor med olika kompetens och 

erfarenheter från liknande projekt inom riskhantering. Personer utan erfarenhet kan även vara bra att 

inkludera, eftersom de kan bidra med ny insyn till projektet utan erfarenhet i riskhanteringsfrågor 

(Flanagan, Jewell & Johansson 2007).  

 

Riskanalys kan ses som den viktigaste delen under riskhanteringsprocessen. För att överbrygga gapet 

mellan risk och nytta applicerar organisationer processen som ovan beskriver för att vidta åtgärder 

utifrån de identifierade riskerna. Riskanalys, som är steget efter riskidentifiering, kan sägas vara den 

mest formella delen av riskhantering och kan tillämpas på alla områden och nivåer (Borking et al. 

2010). En riskanalys är tänkt att vara en systematisk identifiering av risker och risktagande. Vidare 

fastställs riskens nivå och natur för att fatta beslut om risken skall hanteras eller inte (Preference AB 

2013). Riskanalys kan beskrivas som: 
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”En systematisk användning av tillgänglig information för att avgöra sannolikheten av ett visst 

händelseförlopp, samt att fastställa möjliga konsekvenser av en identifierad risk.” 

                           (Flanagan, Jewell & Johansson 2007) 

 

I en riskanalys görs bedömningar och värderingar på risker med olika metoder som används för att 

reducera eventuella skador som riskerna kan medföra på en verksamhet. Olika metoder för riskanalys 

brukar användas och dessa kan kategoriseras som kvalitativa eller kvantitativa. Kvalitativ innebär att 

man rangordnar riskerna med adjektiven låg, medel eller hög och kvantitativ innebär att man 

förslagsvis kan mäta riskerna i kronor eller timmar. 

 

Clarizen Management Team (2013) har sammanfattat tekniker och verktyg för kvalitativ och 

kvantitativ riskanalys med huvudrubriken ”Risk Management – Useful Tools and Techniques”. Nedan 

följer några användbara tekniker för kvalitativ riskanalys och därefter tekniker för kvantitativ 

riskanalys. 

 

Kvalitativ riskanalys kan göras som ovan nämnt att bedöma sannolikheten att risken inträffar och 

dess effektivitet. Detta kan till exempel handla om ett projekt, tidsplan, kostnad, kvalitet eller 

prestanda (negativa effekter för hot och positiva effekter för möjligheter). Riskerna skall kategoriseras 

på olika nivåer, genom intervjuer eller möten med relevanta intressenter, som dokumenterar resultaten. 

 

En annan teknik är att rita upp en matris för sannolikhet och påverkan av riskerna, detta genom att 

rangordna riskerna för vidare bedömning med siffror som bestäms av organisationen i förväg. 

 

Ytterligare en metod går ut på att kategorisera riskerna för att avgöra vilket område av projektet som 

blir mest utsatt för effekten av osäkerhet. Att gruppera riskerna utifrån en gemensam rot för orsaken 

underlättar att utveckla en effektiv lösning för risken. 

 

Konsultation av experter är också en vanligt förekommande metod för kvalitativ riskanalys eftersom 

personen har tidigare erfarenhet av liknande projekt och kan göra bedömningar genom intervjuer och 

seminarier för de aktuella riskerna.  

 

I en kvantitativ riskanalys ingår bland annat känslighetsanalys som avgör vilka risker som har mest 

potential att påverka projektet. Här tittar man närmare på effekten genom att variera input av en 

matematisk modell på dess output. Vidare undersöker man effekten av osäkerheten av varje enskilt 

projektelement till ett specifikt projektmål när alla andra element återlämnas kvar som basvärde. 

 

Förväntat monetärt värde eller på engelska Expected Monetary Value, är en statistisk metod som 

beräknar det genomsnittliga resultatet på framtida scenarion, om de inträffar eller inte. De positiva 

värdena av resultaten står för möjligheter och risker av negativa värden. Det är vanligt att värdena för 

EMV presenteras i ett träddiagram. 

 

Projekt simulation är en process som tillämpar en modell som översätter de specifikt detaljerade 

osäkerheterna av projektet till potentiella effekter på projektmålen, vanligtvis iterativt. Monte Carlo är 

ett exempel på en iterativ simulation. 

 

För riskutvärdering används oftast en matris där analysen baseras på sannolikhet och konsekvens. 

Sannolikhet - hur troligt är det att en händelse inträffar? Konsekvens - vad skulle skadan/nyttan bli om 

händelsen inträffar? Risker som medför stora hot skall minimeras eller helst elimineras. Åtgärder (eng. 

mitigation) vidtas i så fall för att skydda företagets inkomster och resurser. Dessa medför i sin tur att 

verksamhetens mål kan nås till en så låg kostnad som möjligt och samtidigt leverera sina tjänster och 

produkter med hög kvalitet (Hamilton 1996). 

Ett enkelt sätt att åskådliggöra riskernas nivå och inverkan är att rita upp ett diagram med sannolikhet 

och konsekvens på varsin axel, vilka även Burke (2003) och Preference (2013) demonstrerar som 

exempel, se figur 2 nedan. De värden, i form av siffror som anges i respektive axel resulterar som 
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produkten av en sannolikhet och konsekvens, därefter kan man avgöra om hotet mot företaget är låg, 

måttlig eller hög. Risker som upptäcks inom de fyra kvadraterna behandlas som en del av analysen för 

vidare utvärdering av riskerna. Med andra ord så fattas beslut om prioritetsordning av vilka risker som 

ska åtgärdas (ISO 2009). Beroende på vart risken hamnar i diagrammet inom de fyra kvadraterna tar 

man specifika åtgärder för den aktuella riskhändelsen.  
 

 
Figur 2 Diagram för riskbemötande, sannolikhet och konsekvens (Preference AB 2013) 

 

I slutskedet gällande riskåtgärder illustrerar figur 2 även inverkan på hur man kan bemöta risker i en 

verksamhet som de fyra kvadraterna visar, eller dem fyra fälten som Borking (2013) benämner det. En 

tolkning av diagrammet menar att man skall flytta risken, eftersom den kan medföra förödande 

konsekvenser trots att sannolikheten för den att inträffa är låg. Närmare betyder det att flytta risken till 

en annan eller flera andra intressenter utan att den totala risken i projektet minskar. Det sker om 

verksamheten inte anser sig kapabla eller villiga att ta sig an en risk, men samtidigt som andra 

inblandade parter har större förutsättningar att ta sig an risken. Att minska en risk betyder att hitta 

åtgärder för att minska sannolikheten för risken att inträffa. Detta sker oftast i ett tidigt stadium i ett 

projekt efter att en risk är identifierad och analyserad, som medför mindre allvarliga konsekvenser. 

Resultatet blir en ny och/eller förändrad samt mer detaljerad projektering för att minska potentiella 

risker. Det tredje fältet visar att det finns stor sannolikhet för risken att inträffa med 

allvarliga konsekvenser. I denna situation vill man undvika risken och inte involveras, utan ta 

nödvändiga åtgärder. Om risken bedöms ligga i zonen för att undvikas skall högsta prioritet av 

beredskap läggas på denna. För samtliga fall om en risk har låg sannolikhet att inträffa och mindre 

allvarliga konsekvenser är det vanligt att företag enbart accepterar de identifierade riskerna. 

Anledningen till det är att man inte vill riskera ekonomiska förluster om kalkylen av resultatet inte 

påvisar ekonomiska vinster för organisationen. För att inte försumma de mindre hotfulla riskerna helt 

gör man eventuellt en mindre uppföljning av dem i form av övervakning och kontroll för att se till att 

dem inte utvecklas och medför allvarliga konsekvenser för verksamheten. 

 

Vilken typ av åtgärd beror inte enbart på vilken typ av risk det handlar om, även andra faktorer som 

till exempel riskernas prioritet, mängden pengar som risken medför och kostnaden för att åtgärda 

riskerna. Dessa faktorer i sin tur beror på riskhanteringens innehåll som definierades i första steget. 

Vidare är det viktigt att ta hänsyn till kostnaderna för implementationen, effekterna som åtgärden har 

på utfallen av riskerna samt vilka risker åtgärden själv kan medföra. 

 

a 
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Vid sidan om de primära stegen i riskhanteringsprocessen fastställer ISO standarden två extra 

processer som exekveras genom hela riskhanteringsprocessen och är delaktig i varje steg. Den första 

kommunikation och konsultation med interna och externa intressenter är en huvudsaklig aktivitet i 

riskhanteringsprocessen. Möjlighet till diskussion med intressenterna är viktig i alla stegen och bör ske 

under alla stadier i riskhanteringen. En kommunikationsplan utvecklas med dessa. Avsikten med 

kommunikationsplanen är att samla in alla synpunkter och perspektiv från olika kompetensgrupper för 

att förstå kundens krav och förväntningar, som i sin tur skall medföra att den vidare delen av processen 

av riskbedömning och riskhantering skall bli lättare (Preference AB 2013). Hillson (2004) poängterar 

vikten att fastställa projektets och riskhanteringens mål med externa och interna intressenter, eftersom 

arbetssättet ger upphov till samarbete i stället för motarbete på grund av skilda synsätt. En av de 

främsta anledningarna ISO (2009) nämner, som påverkar projekt mest, är bland annat värderingar, 

behov och önskemål som intressenterna har. 

 

Den andra definierade extra processen är övervaka och granska. När förändring råder genom hela 

riskhanteringsprocessen, vare sig det gäller innehållet eller riskerna själva, måste de bli identifierade, 

dokumenterade och övervakade. Det är även viktigt att lista ut vilka åtgärder som skall tas. Dessutom 

skall denna process ansvara för att spåra framgång eller misslyckande av hela riskhanteringsprocessen 

men även vidtagna åtgärder och behandlingar.  

2.4 Tillämpningsområden av riskhantering 

Riskhantering tillämpas i följande områden: 

 Företagsövergripande riskhantering (eng. Enterprise Risk Management) 

Hantera händelser som kan ge inflytande till de mål som definieras av organisationen. Detta betyder 

att alla andra riskhanteringsprocesser framtaget i ett företag är relevant för hela organisationen 

eftersom resultaten kan påverka företagets mål. 

 

Riskhantering på organisationsnivå är i dag ett måste för samtliga företag. ”Global 

riskhanteringsundersökning” utförd av Deloitte tillfrågade 131 finansiella institutioner, med tillgångar 

på över $17 biljoner, om deras engagemang kring riskhantering på organisationsnivå. Resultaten från 

undersökningen visar att mer än 79 % av de tillfrågade företagen redan har existerande ERM program 

eller som för närvarande utvecklas. 

  

Finansiell riskhantering 

Finansiell riskhantering består inte enbart av företagens finansiella risk men även riskhantering 

globalt. Den globala finanskrisen, orsakade enligt IMF förluster på ”$8,5 biljoner i finansiella 

tillgångar och $2,5 biljoner i bostäder” (International Monetary Fund, 2009) för individer. 

Medvetenhet om betydelsen av finansiell riskhantering ökar. Globala och finansiella risker påverkar 

framgången av ett företag med internationell närvaro. Det vill säga att en drabbad organisation i en 

nation, som andra företag investerar i, kan direkt påverka deras framgång i ett annat land. Därför är 

medvetandet om finansiella risker på en global skala oerhört viktigt för en nation som verkar på en 

global skala. 

Föreskrifter som Basel 2 (Bank For International Settlements, 2004) tvingar organisationer, särskilt 

sektorn inom bank, att implementera en finansiell riskhanteringsprocess. Målet är att öka medvetandet 

om risk, existensen om möjliga åtgärder för enskilda risker samt en garanterad summa pengar för att 

reducera effekterna av inträffade risker. 

 

 Miljö riskhantering 

Miljörisker påverkar allt oftare målen ett företag satt upp eller till och med förhindrar avslut av ett 

projekt. Miljörisker innefattas av extrema naturkatastrofer som jordbävningar och tsunamis. Följden 

av dessa resulterar inte enbart i extrem skada på infrastruktur och byggnader men främst för 
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människan. Detta påverkar både förmågan att fortsätta arbetet i ett pågående projekt och kunderna. 

När skador uppstår tillkommer även onödiga kostnader. Naturkatastrofer klassas som externa 

miljörisker och ingen human inverkan kan förhindra de från att inträffa. Det finns också interna 

miljörisker, det vill säga aktiviteter inom en verksamhet som direkt kan ge upphov till miljörisker. 

Bland annat förorening som skadar miljön och/eller medarbetare. De interna riskerna kan ha stor 

inverkan på ett företags framgång på grund av ökad medvetande av miljön i ett modernt samhälle och 

betydelsen av dem anställdas säkerhet. 

 

IT riskhantering 

IT risker kan definieras som skador eller hot mot IT-infrastruktur, data eller mjukvara och påverka 

företagets resultat negativt. Betydelsen av riskhantering inom IT-säkerhet understryks av Ekenberg 

och Danielson (1995) i en framtagen rapport av ”European Security Forum” (1991).  ESF definierar 

riskhantering som ”en nödvändig del av en effektiv metod för informationssystemssäkerhet. Vid 

korrekt användning, ökas hanteringen av säkerhetsexponeringar, bättre förståelse av magnituden för 

exponeringarna, stödjer utvärderingen och valet av lämpliga skyddsåtgärder.” (Ekenberg och 

Danielson 1991). 

 

Ramverket ”Risk IT” (ISACA 2009) utvecklad av ledande företag inom IT-industrin bland andra IBM, 

PWC och KPMG ger riktlinjer på hur man kan integrera IT riskhantering i en verksamhet, dess 

processer samt hur man utför IT riskhantering. Detta ramverk beskriver inte bara säkerhetsrisker inom 

mjukvara som en del av IT riskhantering, men även risker som missade möjligheter efter dåliga beslut 

när ny teknik dyker upp. Andra IT-relaterade risker innefattas av projektrisker som beskrivs i nästa 

stycke. 

 

Projekt riskhantering 

 

Projektrisker kan uppstå från olika delar av företagets aktiviteter. Vanliga och typiska risker inom 

projekt är dålig projektledning, förändring av krav, dålig kommunikation och brist på specifikation. 

Projektrisker har stor betydelse för IT-projekt som en framtagen statistik visar. Studien ”Strategier för 

Projektåterhämtning” (Project Management Solutions Inc. 2011) anger att 37 % av de analyserade IT-

projekten antingen misslyckas eller har misslyckats. Eftersom 37 % anses vara lågt enligt andra källor 

(Kriegsman 2011) visar det hur högt felfrekvensen är för IT-projekt. 

 

”Business Risk Solver”, som kommer beskrivas i kapitel 4.1, är utgångspunkten för detta arbete och 

utvecklades som syfte att stödja och förbättra funktionaliteten för utvärdering av projektrisker som del 

av riskhanteringen. Verktyget kan tillämpas för alla typer av risker oberoende av område. 

2.5 Riskområde 
Som det inledande kapitlet nämnde, existerar olika typer av risker. Risk kan drabba och påverka olika 

delar av en verksamhet och varje risk kan kategoriseras inom olika riskområden som organisationer 

kan påverkas av, se figur 3. 

  

Kommersiella risker Lösande risker Uppfyllelse risker  Finansiella & 

Redovisningsrisker 

Säkerhet, 

Hälsa & 

Miljörisker 

 Tidig start 

Kontrakt och 

affärskritiska regler 

& villkor 

 Avvikelser mot 

försäljningsdirektive

t 

 Prestanda KPI 

 Produkt ställning 

 Datamodellering 

och datamigration 

 Kundspecifika 

anpassningar 

 Krav 

 Leveransbereds

kap 

 Arbetets 

omfattning 

 Otydlig 

ansvarsmatris 

 Acceptans och 

 Faktureringsvillk

or 

 Insamling av 

fordringar 

 Kostnadsbedömni

ngsförmåga 

 Regler & villkor 

 Social och 

kulturell 

 Hälsa 

 Personlig 

säkerhet 

 Produktansv

ar 
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 Kuponger 

 Handelsöverensstäm

melse 

 Kundens finansiella 

ställning 

 Prissnivåer 

 Factoring möjlighet 

 Affärsfall 

 Inköp av regler & 

villkor 

 Ny eller ”innovativ” 

prissättning eller 

affärsmodeller 

 Avtalstid 

förväntningar 

 Testmiljö krav 

 Avgränsa risk 

 Ny lösning 

domän/område 

faktureringskrit

erier 

 Kund/mottagnin

gsorganisation 

 Resurser 

 Kompetenser 

 Affärskritiska 

regler och 

villkor 

 Land 

specifikationer 

 Tidsplan 

 Styrning och 

kontroll av 

förändringar 

och KPI 

 Oklara 

rabatterade regler 

 Incitament 

 Skattekonsekvens

er 

 Valuta 

 Kemikalieha

ntering 

(farlig 

förvaltning) 

 Transport 

Figur 3 Risktyper inom olika riskområden (Preference AB 2013) 

2.6 Riskdatabas 
Clinical Trials publicerade 2011 en artikel ”A proposal and prototype for a Research Risk Repository 

to improve the protection of research participants” beskriver bakgrunden med en riskdatabas som 

“Exakt och konsekvent riskbedömning är avgörande för att skydda forskningspersoner. Ändå tar 

pågående utvärdering av riskerna för forsknings insatser sällan hänsyn till relevanta empiriska data. 

Denna strategi väcker oro för att nuvarande praxis inte kan skydda forskningsdeltagare tillräckligt, 

eller att den förhindrar acceptabla forskningar.” (2011). 

 

Skribenterna Rid & Wendler (2011) menar att syftet med en riskdatabas är att kunna föreslå och 

utvärdera möjligheten att skapa och underhålla en riskdatabas. Detta skulle göra empirisk data om 

risker för forskningsinterventioner tillgängliga med stöd gentemot institutionella prövningsnämnder, 

utredare, finansiärer samt andra utövare. 

 

Skapandet av en riskdatabas skulle ge en viktig resurs för att systematiskt och noggrant utvärdera 

biomedicinskt forskning men även för IT-industrins framtid. Genom att inse detta mål krävs data som 

har minst fyra egenskaper, (1) trovärdig: för att säkerställa trovärdigheten för alla berörda parter, (2) 

robust: att stödja säkra riskbeslut, (3) inkluderande: att täcka alla potentiella skador som uppstår under 

granskning och (4) omfattande: att avgöra vilka faktorer som påverkar risken för interventionerna 

under granskning. Utvärdering av befintlig data visar att de uppfyller dessa krav för ett fåtal 

forskningsinterventioner, men även till en begränsning. 

 

Skapandet och underhåll av en riskdatabas innebär höga kostnader som behöver regelbundna 

uppdateringar allt eftersom nya risker upptäcks, samt när nya interventioner och praxis dyker upp. 

Men riskdatabas är en väldig smidig och användbar metod som på sikt gynnar alla industrier. 

 

Riskdatabas har potentialen att avsevärt förbättra konsekvensen och noggrannheten för utvärdering av 

forskningsprogram och den framtida riskhanteringen. Existerade data och verktyg anser Rid och 

Wendler (2011) är otillräckliga för detta ändamål. Genom framtida insamlingar av data och tekniker 

kommer riskdatabas att bidra till en omfattande förändring inom samtliga industrier som applicerar 

detta verktyg i deras verksamheter som ett lämpligt skydd för att främja vidare forskning. 

2.6.1 Centraliserad riskdatabas 

Security Executive Council, specialister inom riskåtgärder, är ett forsknings- och rådgivande 

tjänstefirma som ämnar att ge råd till riskmanagers med uteblivna kunskaper att ta de mest 

fördelaktiga besluten. För att ta reda på hur pass intresserade företag är om en riskdatabas har de gjort 
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en undersökning. Verktyget kallar de för centraliserad riskdatabas och undersökningen visar positivt 

upplysande resultat. Nedan presenteras ett diagram med resultat från undersökningen där frågan lyder 

”Har du skapat en centraliserad databas med identifierade risker till din organisation?” 

 

 

Figur 4 Resultatet från en undersökning om riskdatabas 

Det visar sig att fastän 90 % av respondenterna anser att en riskdatabas är värt att utveckla har endast 

44 % planer på att skapa ett. Anledningarna till varför andelen 44 % inte har en riskdatabas körandes 

beror främst på bristande resurser och stöd från ledningen.  

SEC listar en sammanfattning på några utvalda råd/argument med att införa en riskdatabas: 

 

 En centraliserad riskdatabas ger starkare relationer till interna kunder. Den fungerar som fokus 

under möten för att hantera riskfrågor. Mötena ska hjälpa verksamheten att samarbeta i 

planeringen angående förbättringar samt hjälpa säkerhetsteamet att förstå och tala 

koncernspråket. 

 Arbetet med att analysera riskdatabasen kommer utvecklingen från en strategi. 

 Ömsesidigt beroende och syn på systemen blir tydligare. 

 Från riskdatabasen uppstår otroliga insikter i fråga om support samt analysering av nya 

trender. 

 Det är fortfarande värt att skapa en riskdatabas med liten budget, efter att ha använt ett 

kalkylblad i Excel, föreslog en respondent att en databas skulle varit bättre för lagring av den 

insamlade informationen. 

 

Trots att undersökningen endast visar fördelaktiga påståenden, föreslår experter att utövare skall under 

processen av utvecklingen lära sig att förstå verksamheten bättre. Vidare konstaterar de att djupa 

analyser och ytterligare insikter kommer att erhållas vid applicering av riskdatabasen. Det bästa sättet 

att skapa databasen är IT, säkerhet, revision samt resten av verksamheten som bidrar till arbetet. Det 

skribenterna menar med detta är att om ett bra arbete har gjorts kommer värdet av ansträngningen att 

visas med förbättrad säkerhet som medarbetarna tillfört riskhanteringen (SEC 2012). 

2.6.2 Risk5 – Den effektiva riskhanteringsmetoden 

Risk5 är ett system utvecklat av organisationen Effektiv Risk Management (ERM) med Lennart 

Axelsson som VD. ERM erbjuder professionell och kostnadseffektiv support avseende riskanalys, 

riskidentifiering, riskeliminering, grundorsaksanalys, SWOT-analys, Risk Management-

Ja, för säkerhetsrisker 

Ja, för alla risker 

beroende på funktion 
(säkerhet, IT, HR 

etc.) 

Nej, och planerar inte 

för tillfället 

Nej, men planerar 
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implementering, utbildning, dokumentation, föreläsningar samt generell support inom Risk 

Management. 

 

Risk5 är en effektiv riskhanteringsmetod som är ISO 31000-anpassad och fungerar som ett systemstöd 

för verksamheter. Systemetstödet består bland annat av komponenter som ett användarsystem med sju 

olika behörighetsnivåer, en omfattande risköversikt, dynamisk rapportering med exportmöjligheter till 

CSV och PDF samt ett mailsystem som håller reda på deadlines och automatiskt påminner berörda 

användare. Verktyget liknar en riskdatabas men saknar ett bibliotek för lagring av risker. Däremot är 

det ett väldigt effektivt stöd för riskhantering. 

 

Lennart Axelsson med 15 års erfarenhet inom riskhanteringsindustrin är medlem i Sveriges 

arbetsgrupp ISO 31000. Risk5 är enligt honom mycket effektiv trots sin enkelhet, som säkerställer hög 

kvalitet på riskidentifiering och riskbeskrivning, förenklar riskvärdering och eliminerar risker för evigt 

genom att deras grundorsaker fastställs och elimineras (ERM 2013).  

2.7 Databasdesign  
Arbetet ämnar ta fram designen för en riskdatabas har litteraturstudier gjorts på området för 

databasdesign och entitetrelationsmodellering. Detta kapitel ger en bakgrund och inblick i hur man kan 

modellera för att förstå förarbetet innan implementeringen i en databas sker.  

2.7.1 Datamodell  

Syftet med design av databasen är att den skall ligga som grund för implementering av modellen i en 

databas. Datamodellering kallas ofta för process av strukturdesign som främst syftar på strukturering 

och design av data i system. Enligt Microsofts designprocess (Microsoft TechNet 2005) sker 

utvecklingen för datamodellering iterativt: utveckla en modell, kontrollera modellen med domän 

experter samt förbättra modellen. 

  

Första momentet innan modellering skall verksamhetskrav fastställas med berörande intressenter. 

Utifrån kraven tar man sedan beslut om vilken typ av datamodell som skall användas för att designa 

databasen (IBM 2005). Modellen presenteras som en logisk datamodell och innehåller all nödvändig 

information, såväl logisk design som fysiska lagringsparametrar. Detta ger i sin tur upphov till att 

skapa en databasdesign i DDL, datadefinitionsspråk (Data Definition Language) med hjälp av ett 

databashanteringssystem som bland annat MS Access och MySQL server.  
 

Den viktigaste modellen är relationsmodellen som representerar tabeller i form av två rader och 

kolumner. Modellen är enkel men trots det rigoröst definierad och begriplig för användaren. 

Relationsmodellen är baserad på en matematisk teori, där varje tabell representerar en mängd av data. 

År 1969 förklarade Edgar F. Codd från IBM relationsdatabasen som en samling av tabeller bestående 

av data. Relationen mellan tabellerna är den så kallade logiska vyn av databasen. 

2.7.2 Designfaser 

Inför planering av databasen är det vanligt att handskas med tre modelleringsfaser. Enligt Microsofts 

Solutions Framework (MSF) är de följande: 
 

 Konceptuell fas - I den konceptuella fasen är första steget att samla in all verksamhetskrav. 

Normalt brukar domänexperten tillsammans med databasdesignern bestämma vad som skall 

lagras i databasen. Utifrån de uppsatta kraven skapas en konceptuell modell genom att 

tillämpa metoden Object Role Modeling (ORM) eller Entity-Relationship Modeling (ER). 

Modellen kommer återspegla de verksamhetsbehov som databasen ska lösa. Ett tredje 

modellerings alternativ är Unified Modeling Language (UML), dock lämpar sig metoden mer 

för applikationsdesign än databasdesign. 
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 Logisk fas - Transformera den konceptuella modellen till en ny modell som passar för en 

relationsdatabas. I denna fas läggs relationer och attribut till mellan entiteterna som skapas i 

den konceptuella fasen, dessutom dokumenteras ER-modellen som den logiska designen.  

 Fysisk fas - Under den fysiska fasen implementeras relationsmodellen i ett 

relationsdatabashanteringssystem, ett exempel som tidigare nämnt är Microsoft SQL Server. 

Oavsett vilken databashanterare som används för implementation skall definitionsuttryck 

(Data Definiton Languge statements) föberedas som skapar objekten i databasen. 
 

I tabell 2 presenteras stegen för datamodellering som beskrevs ovan. Vid design av en databas för 

applikationer är det vanligt att inkludera ytterligare ett steg som Microsoft valt att kalla extern fas. 

Modellen i denna fas visar hur systemet används funktionsmässigt. UMLs modelleringsteknik med use 

cases är en vanlig metod.  

 

Tabell 2 Datamodelleringssteg (Microsoft Technet 2005) 

 Extern fas Konceptuell fas Logisk fas Fysisk fas 

Fokus Analysera 

affärsbehov, verifiera 

användargränssnitt 

och rapportera behov 

Fånga affärskrav Dokumentera 

relationsdesign 

Implementera 

relationsdesign 

Roller inkluderade Domän expert, 

applikationsdesigner 

Domän expert, 

databasdesigner 

Databasdesigner Databasdesigner, 

utvecklare 

Metodik UML ORM ER DDL 

2.7.3 Entitetrelationsmodellering 

En fördel med att formalisera notationen är att man noggrant tänker genom datamodellen eftersom 

olika antaganden oftast dyker upp när man modellerar, ytterligare fördel med formaliserad modell gör 

den explicit och underlättar kommunikationen med andra (IBM 2005). 
 

En av de formella metoderna är entitetrelationsmodellering (Chen, 1976), vilket också är metoden som 

kommer användas som grund för databasdesign i detta arbete. 

2.7.4 E-R modelleringssteg 

Följande steg refereras till IBMs designprocess av databaser för E-R modellering: 
 

1. Identifiera och definiera dataobjekt (entiteter, relationer och attribut). 

2. Rita och koppla dataobjekt genom E-R modellering. 

3. Översätt E-R dataobjekt till relationskonstruktorer. 

4. Förbättra och lös den logiska datamodellen. 

5. Normalisera logiska data modellen. 
 

E-R modellering är en så kallad top-down metod för datamodellering. En entitet kan tydligt 

identifieras och som är av intresse för en verksamhet. Microsoft TechNet (2005) som publicerat en 

egen beskrivning baserat på Chens (1976) modelleringsteknik lyfter fram tre egenskaper som entiteter 

innehar i en E-R modell: 
 

 Unikt identifiera varje representation av en entitet. 

 Varje entitet utgör en viktig roll i systemet den representerar. 

 Entiteten kan beskrivas med en eller flera attribut (dataelement som namn, ålder och 

kvantitet). 
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2.7.5 Normalisera datamodell 

Det sista steget som även är den viktigaste inom databasdesign är normalisering. Normalisering ses 

som en process med applicering av regler till databasdesign, främst för att uppnå minimal redundans i 

data men även för strävan efter den perfekta designen. Normalisering sker oftast genom tre steg, som 

kallas för normalformer (Jewett 2006). Syftet med normalisering går ut på att: 
 

 Möjliggöra större flexibilitet i designen 

 Säkerställa att attribut placeras i rätt tabell 

 Reducera data redundans 

 Öka effektiviteten för programmerare 

 Minska underhållskostnader för applikation 

 Maximera stabilitet av datastrukturen 

          (IBM 2005) 
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3 Metod  

I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet med studien och argument till metodval. Vidare diskuteras 

även för- och nackdelar med den valda metoden. 

 

3.1 Metodval - Designforskning 
Empirisk forskning försöker att beskriva, förklara och förutse världen. Exempel på detta är 

meteorologi, som förutser regnfall, stormar och andra väderfenomen. Målet med forskningen är att på 

ett troget sätt beskriva och förklara världen som den är oavsett mänskliga intressen och fördomar. 

Världen ska kunna förklaras genom forskning på ett sätt att människor får en allmän förståelse för den, 

oberoende av deras bakgrund, traditioner eller värderingar.  
 

Till skillnad från empirisk forskning är designforskning inte bara ute efter att beskriva, förklara och 

förutse världen. Man vill dessutom förändra världen, förbättra den och skapa något nytt. Detta uppfylls 

genom att man utvecklar artefakter som kan hjälpa människor uppfylla sina behov, övervinna sina 

problem och ta vara på nya möjligheter. Vid utvecklingen skapas också kunskap om artefakterna, 

deras användning och miljö (Johannesson & Perjons 2012). 

3.1.1 Vad är en artefakt?  

Artefakter är lösningar till praktiska problem och dessa praktiska problem kan få olika reaktioner från 

människor. Vissa kan helt enkelt ge upp när de möter ett praktiskt problem och bara acceptera det som 

det är, andra kan ta problemet allt för givet så att nästan hela praktiken bör överges. Men den allra 

vanligaste reaktionen från människor är att försöka lösa problemet så gott det går för att underlätta den 

problematiska situationen.  

 

En artefakt definieras som ett objekt, skapat av människor med syfte att adressera ett praktiskt 

problem. Exempel på artefakter kan vara fysiska objekt som hammare och bilar, en arkitekts ritningar 

över en byggnad eller till och med metoder och riktlinjer. Ett exempel på detta är design av databaser. 

Dessa är alla olika typer av artefakter som löser diverse praktiska problem i världen.  I dagens 

samhälle där beroendet för informationsteknologin är stort har de mest innovativa artefakterna varit 

riktade för praktiskt användande i vardagen. Till exempel sociala medier, hålla kontakten med vänner, 

dela bilder och information samt spela spel. Det finns en bild som sammanfattar relationerna om 

artefakter och deras koppling till andra objekt som figur 5 visar. 
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Figur 5 Människor, praktik, problem och artefakter (Johannesson & Perjons 2012)  

 

Människor engagerar sig inom praktiker där de stöter på problem och använder sig av artefakter för att 

adressera dessa praktiska problem, det vill säga lösa problemen. Artefakter är alltid en del av ett större 

sammanhang och existerar inte på egen hand.  
 

En artefakt består av en insida och utsida samt ett samspel mellan dessa två komponenter. Insidan är 

själva konstruktionen av artefakten, vilka komponenter den innehåller, hur de samarbetar samt hur 

dessa är relaterade till varandra. Komponenterna är alltid mindre, vilket medför att de kombineras med 

varandra på ett sätt i någon form av beteende. I detta fall är det de olika designmodellerna som tagits 

fram för arbetet som utgör en grund för den slutgiltiga databasen.  

 

Utsidan innebär själva miljön som artefakten befinner sig i samt där den kommer att verka. Miljön 

omfattar alla möjliga intressenter och objekt som den kommer att påverka i praktiken. Praktiken i detta 

fall beskriver hur man effektivt kan hantera risker inom en databas och miljön kan i sin tur omfatta 

andra praktiker omedvetet. Genom riskhantering kan andra delar av till exempel ett projekt bli en del 

av artefaktens miljö. Insidan och utsidan tillsammans utgör artefaktens funktionalitet, alltså hur den 

ska användas inom praktiken för att lösa problemet. Det kan vara nyttan och fördelarna som artefakten 

medför till praktiken i fråga och dess slutanvändare. Modellerna utgör grunden till riskdatabasen, 

kommer förhoppningsvis göra det lättare för företag att ta snabbare och effektivare beslut kring risker 

och dess åtgärder. Användningen av databasen kan i sin tur eventuellt också medföra både avsedda 

och oförutsedda händelser. Den kommer sannerligen leva upp till sin funktion med att tillföra företag 

med nyttig och användbar kunskap inom riskhantering. Vidare kan det säkerligen dyka upp oväntade 

situationer som kan kräva förändringar i artefaktens miljö (Johannesson & Perjons 2012). En visuell 

bild över det som beskrivits ovan visas i figur 6.  

Artefakt 

adresserar 

Praktik 

uppfattar 

Problem Person 

använder 
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Figur 6 Konstruktion, funktion och miljö för en artefakt (Johannesson & Perjons 2012)  

3.1.2 Avsikten med designforskning 

Anledningen till varför designforskning har valts som arbetsmetod är för att den anses vara mest 

lämplig för denna typ av studie, nämligen att ge förslag på en design för en riskdatabas. Riskdatabasen 

ämnar lagra information om risker och dess åtgärder på ett effektivt sätt som sedan riskhanterare skall 

kunna dra nytta och anpassa till sina egna projekt. Generellt är detta ett praktiskt problem bland 

verksamma företag och gäller inte bara för en specifik individ. Därför har problemet kommit till 

kännedom att det finns enorm förbättringspotential inom området riskhantering. Resultatet från arbetet 

skall ge en grund för den kommande implementeringen av en riskdatabas i molnet, det vill säga en 

webbaserad databas som hanterar risker. Användningen av denna kommer underlätta för 

organisationer att ta beslut om vilka risker som skall åtgärdas för effektivast resultat som möjligt med 

avseende på kostnad och sannolikhet. Målet är att skapa en artefakt, en lösning i form av modeller som 

ska lägga grunden för riskdatabasen.  

3.1.3 Etiska överväganden 

När det kommer till etik tänker de flesta på vad som är moraliskt rätt eller fel. Det mesta som etik 

baseras på grundar sig i regler som handlar om att respektera andra, behandla andra som man själv vill 

bli behandlad eller avgöra om ett uppförande anses vara acceptabelt eller inte. Etiska normer är något 

man växer upp med och lär sig, främst hemma, skolan, omgivning och sitt umgänge. Etiken kan ofta 

jämföras och liknas med människans sunda förnuft, men om de båda skulle vara samma sak, varför 

existerar det fortfarande etiska dispyter i dagens samhälle? Det handlar mycket om människornas 

bakgrund, uppväxt och individuella vy på omvärlden som skapar livliga diskussioner kring ämnet. Det 

finns ett antal etiska principer som är vanligt förekommande inom etikens diskussion (Resnik 2011):  

 Ärlighet – att alltid sträva efter att vara ärlig i alla situationer. Kommunicera information, 

metoder och resultat med yttersta ärlighet och sanning. Försök inte lura människor eller 

publicera falsk information. Lura inte kollegor, organisationer eller allmänheten. 

 Objektivitet – Försök att undvika snedvridningar inom till exempel dataanalys, tolkning av 

data, expertutlåtanden och andra aspekter av forskning där objektivitet förväntas eller krävs. 

Undvik eller minimera partiskhet eller självbedrägeri. Utelämna personliga eller finansiella 

intressen som kan påverka forskningen. 
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 Integritet – Håll dina löften och avtal; agera med uppriktighet, sträva efter konsistens av tankar 

och åtgärder.  

 Öppenhet – Dela med dig av dina resultat, data, idéer, verktyg och resurser. Var öppen för 

kritik och nya idéer. 

 Sekretess - Skydda konfidentiell kommunikation som till exempel papper eller bidrag som 

lämnats in för eget bruk och känslig data gällande relevanta projekt och uppdrag givna av 

företag.  

 Respekt – Respektera dina kollegor och behandla de rättvist.  

3.2 Metodtillämpning 

3.2.1 Förklara problem 

Designforskning inleder med aktiviteten att formulera och definiera vad det initiala problemet är, 

motivera varför problemet är så viktigt och undersöka orsakerna till problemets uppkomst. Den stora 

frågan är: 
 

Vad upplever intressenterna som ett problem inom praktiken och varför det är viktig att lösa 

den? 

 
När det finns ett problem, är problemet en oönskad situation, alltså ett gap mellan det nuvarande och 

det önskvärda tillståndet. Till exempel om ett företag utlovat en leveranstid inom en vecka, men 

levererar produkterna till kunden så sent som tre veckor senare kan detta anses som ett gap mellan 

deras nuvarande leveranstid och den önskvärda på en vecka.  

 

I denna studie är databasdesignen motsvarande leveranstiden i exemplet. Den ämnar skapa ett 

effektivare sätt att lagra, filtrera och söka specifika risker i databaser samt till att agera underlag för att 

kunna skapa denna effektivitet. Problemställningen tolkas som ett behov från företagens sida att kunna 

hantera sina risker på ett effektivare sätt. Dagens riskhantering är väldigt enkel och dokumenteras 

sällan tillräckligt noggrant för att kunna bevara en historik kring sina risker och åtgärder. Om risker 

kan hanteras och ge en verksamhet enklare översikt på både befintliga och forna risker kan 

beslutsprocessen om risker fortgå snabbare och effektivare.  

3.2.2 Beskriva artefakt och definiera krav 

Nästa steg är att kartlägga artefakten och fastställa kraven. Det gäller att hitta en artefakt som kan 

agera lösning åt det tidigare definierade problemet.  
 

 Hur ska lösningen utformas och anpassas för att på bästa sätt lösa det aktuella problemet?  

 Vilka krav ska sättas på artefakten, utifrån intressenternas perspektiv?  

 

Här behövs en utförlig kravspecifikation från intressenterna för att kunna skapa bästa möjliga artefakt. 

I arbetet har en kravlista tagits fram med de mest relevanta kraven från intressenten. Kraven kommer 

främst adressera artefaktens funktion samt uppbyggnad, men också dess relationer till miljön som den 

verkar inom. Det vanligaste sättet att komma åt dessa krav är genom möten och/eller intervjuer, i detta 

fall har främst möten genomförts med Kjell Borking, VD för Preference AB. Genom att få bättre insikt 

från intressenternas sida får arbetet mycket tydligare direktiv och mål gällande önskemål och 

förväntningar på designen som skapas.  

 

Fördelar med intervjuer är att det går att få ut mycket information på kort tid, men samtidigt kan det 

betyda att informationen och kraven lätt kan bli statiska. Oftast är ett iterativt arbetssätt lämpligare för 

att man regelbundet skall ha möjlighet att uppdatera kraven eftersom det oftast dyker upp nya 

funderingar och idéer kring behoven under projektets livscykel. Dessutom är möten och intervjuer bra 
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sätt att få mer inblick om artefaktens syfte i praktiken som den är tänkt att tillämpas i. Kraven här 

måste vara tydliga och lätta att förstå. Vidare är det bra att förklara varför kraven är viktiga för 

uppbyggnaden av artefakten. 

3.2.3 Utforma och utveckla artefakt 

Efter de två första aktiviteterna är det hög tid att designa och utveckla artefakten. Syftet med detta steg 

är att skapa en artefakt där kraven som definierades i föregående steg adresserar det praktiska 

problemet. Design betyder med andra ord själva uppbyggnaden och den medförande funktionaliteten 

av lösningen.  

 

I detta stadium har vi utvecklat förslag på modeller som kan utgöra grunden för den framtida 

databasen. Modellering har utförts utifrån krav och synpunkter från våra personliga möten med Kjell 

Borking, VD för Preference AB och Joakim Mårlöv, erfaren databasdesigner- och utvecklare. Det 

utfördes workshops, där många av kraven från tidigare möten klargjordes ännu tydligare. Synpunkter 

med expertiserfarenhet som applicerades på arbetet, hjälpte projektet vidare i processen. I samband 

med modellering har information dokumenterats i form av detaljerade beskrivningar av modellerna 

och dess struktur samt tankegång och resonemang för utvecklingsprocessen. Ett förslag på generering 

av idéer för designen är Brainstorming som går ut på att göra en visuell karta över sina tankar och 

funderingar. Därefter avgränsas kartan ytterligare tills ett fåtal idéer kvarstår som slutkandidater. I 

arbetet skedde en kommunikativ brainstorming i form av workshop och diskussioner.  

 

Till arbetet har kunskaper från tidigare databasdesign och modellering tillämpats för att framställa 

samt fastställa vilken typ av modell som ska appliceras. När alternativen är utvalda utvärderas de och 

vägs mot varandra mot kraven som är ställda, sedan kan en slutkandidat väljas bland dessa. Mycket av 

indatat som utnyttjas i aktiviteten kommer genom jämförelser och kunskaper från tidigare forskning 

som gjorts inom området, men framför allt intressenternas synpunkter som utformar strukturen av 

modellerna.  

3.2.4 Demonstrera artefakt 

Den fjärde aktiviteten i processen är att demonstrera artefakten i ett relevant sammanhang. Här ska den 

skapade artefakten presenteras och samtidigt visa hur den fungerar i praktiken för att lösa det praktiska 

problemet, alltså besvara frågeställningen som definierats. Anledningen till detta är för att bevisa att 

artefakten verkligen kan lösa problemet delvis eller helt i ett fiktivt eller verklighetsbaserat scenario. 

Det är en form av utvärdering för att visa om lösningen fungerar i ett sammanhang. Om så är fallet kan 

det även fungera i andra. Dessutom är det ett bra sätt att kommunicera med allmänheten, hur 

artefakten kom till liv och processen bakom hela arbetet.  

 

Aktiviteten kan delas upp i två sub-aktiviteter, det första innebär ett val eller skapande av en miljö som 

artefakten testas i. Det andra steget innebär ett faktiskt test av lösningen och dokumentation av 

resultatet. Det är viktigt att fastställa och motivera varför modelltypen har blivit vald att testas i den 

specifika testmiljön samt varför den är tillräckligt utmanande för att vara trovärdig.  

 

I arbetet har ett test utförts med artefakten för att sätta den på prov som validering av resultatet. Syftet 

med testet, implementeringen av modellerna är för att bekräfta att resultatet ska kunna stödja vidare 

arbete som kommer använda sig av modellerna vid implementering av den slutliga databasen. Det har 

skapats en konkret testmiljö för resultatet. I Microsoft Access har en databas skapats utifrån projektets 

resultat. Det bekräftar och validerar mer eller mindre en verklig implementation som möjlig. Tabeller, 

attribut, relationer har skapats och sedan har tester utförts genom att extrahera lagrade data från 

databasen via så kallade queries eller förfrågningar. Även olika typer av rapporter och formulär 

skapades för att enkelt presentera den lagrade datan på. Informationen som använts inom test och 

valideringen är självklart bara exempeldata, en del fiktiva och andra mer verklighetsbaserade. En 

konkret validering är ett praktiskt sätt att testa modellerna, se om de är funktionella i förhållande till 

det önskvärda tillståndet och se om de löser det initiala problemet. 
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3.2.5 Utvärdera artefakt  

Det femte steget handlar om att göra en utförlig utvärdering av artefakten för att se hur väl artefakten 

löste det praktiska problemet som adresserats. Samtidigt visa till vilken grad man uppfyllt målen och 

kraven som ställdes på den skapade lösningen. Precis som föregående steg består aktiviteten av två 

delar. Att först bestämma vilken utvärderingsstrategi som ska användas, sedan att utföra strategin.  

 

Det finns två typer av strategier som är vanliga att tillämpa, ex ante och ex post valuation. Den 

förstnämnda innebär att ta vara på intervjuer och experternas åsikter vid utvärderingen, eftersom de får 

uttrycka sina tankar och synpunkter på artefakten. Den sistnämnda kan ses som en mer pålitlig och 

starkare strategi eftersom den kräver att artefakten faktiskt sätts på prov i verkligheten för att se hur 

den fungerar innan den utvärderas ordentligt. På så sätt kan artefakten verkligen få visa sina styrkor 

och svagheter, sin användbarhet och vilken påverkan den faktiskt har på omgivningen. Till sist utförs 

utvärdering, detaljerad dokumentation samt en diskussion kring pålitligheten och validiteten av 

analysen (Johannesson & Perjons 2012).  

 

Detta arbete använde sig av en faktiskt implementation av resultatet för att bekräfta att artefakten 

uppfyller kraven med avseende på dess konstruktion och interna egenskaper. Implementationen är 

dock inte fullständig eftersom den ska integreras mot andra verktyg i verkligheten, men den fungerar 

som en validering för att visa att modellerna faktiskt är godtyckliga nog för implementering och 

lagring inom en databas. Arbetet har även setts över av databas- och modelleringsexperter, som har 

bidragit med sina värdefulla kunskaper under projektets gång.  

 

Figur 7 Översikt på Designforskningsmetoden (Johannesson & Perjons 2012) 

3.3 Koppling till projektets syfte 
Designforskning kan kopplas till projektet genom att det finns ett generellt praktiskt problem, alltså att 

företag idag inte använder sig av någon typ av formell riskdatabas som lagrar och hanterar riskerna i 

ett system på ett effektivt sätt. Det mesta av dokumentationen kring riskhantering hanteras mer 

personligt än teknologiskt, det vill säga att mycket av information sitter i de anställda och inte lagrade 

i databaser. Därför kan organisationer tappa mängder av resurser om anställda av någon anledning 

försvinner från verksamheten. Vid hantering av risker går riskerna dessutom inte att räkna på. Genom 
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att kunna beräkna och sätta ett värde på risker och åtgärder kommer det att underlätta för alla företag 

att ta beslut inom riskhantering. 

 

Resultatet kommer leda till snabbare, säkrare och effektivare beslut där all information som finns för 

att stödja beslutsfattandet finns tillgänglig på ett helt nytt sätt. Designen lägger en grund för hur 

informationen kommer att fördelas och sorteras, men även hur den kan sökas fram på ett snabbt och 

effektivt sätt. Själva artefakten är en plan för hur databasen ska byggas upp. 

3.4 Etiska aspekter  
I detta arbete finns etiska synpunkter främst på aspekter gällande intervjuer som genomförts, eftersom 

känslig data har involverats. När det kommer till intervjuer så kan man gräva djupare och få ut mer 

detaljerad och specifik information gällande forskningen, mer än bara en enkel enkätundersökning. I 

samband med det tillkommer flera ”regler” som måste följas, som kan medföra stora skador mot den 

intervjuade om de skulle brytas. Exempel på dessa regler är (Unite For Sight 2013): 

 Sekretess och konfidentialitet mot den intervjuade.  

 Respektera motpartens åsikter, känslor, traditioner, värderingar och bakgrund.  

 Använd den givna informationen med ärlighet och korrekthet för att måla en rättvis bild. 

Intervjuerna för detta arbete var väldigt diskret genomförda, vi fick frihet att använda insamlad data 

och information från intervjuade personer med enstaka begränsningar. Originella dokument och bilder 

fick inte användas, vid användning skulle de modifieras. Med andra ord kunde studien utnyttja de men 

med egna initiativ att skriva om med egna ord och göra om diverse figurer med egen stil.  

Det var överenskommet att allting som sades under mötena skulle stanna mellan utövarna och 

involverade intressenter från företaget. Namn från företaget kunden nämnas i arbetet, däremot fick 

inga andra namn som inte var involverade under mötena nämnas.  

I allmänhet är ämnet som arbetet tar upp inte alltför etisk upprörande därför uppstod heller inga 

negativa tankar eller känslor som mötena kunde orsaka. För övrigt var alla tillmötesgående och 

samarbetsvilliga under alla tillfällen.  

Målet med arbetet är att göra företaget och deras information, som de bidragit med, rättvisa och 

korrekt förmedling av deras vision. 
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4 Resultat 

I detta kapitel presenteras studiens resultat som baseras på den utvecklingsmodell och metod som 

använts för rapportens syfte. 

 

4.1 Preference Business Risk Solver 
Preference Business Risk Solver eller BRS är en modern metod som tillämpas för att bedöma risker i 

en organisation eller ett projekt genom den definierade sannolikheten för risker och eventuella 

riskkostnader som kan uppstå. Sannolikheten för risker och/eller riskkostnader kan reduceras med 

hjälp av metoden som föreslår lämpliga mått på effektiviteten av enskilda fall eller hela 

reduceringsstrategin. Verktyget kan dessutom föreslå en budget för riskhanteringen. 

Verktyget BRS utvecklas för närvarande för webbaserad driftsättning för att på sikt kunna erbjuda 

kunder en enklare och till synes mer ekonomiskt alternativ. Preference AB är i behov av utformningen 

av en webbaserad riskdatabas och implementation som hanterar riskerna på ett mer effektivt sätt 

(Preference AB 2013). 

4.1.1 Preference Business Risk Frame 

Forskare från Preference AB har utvecklat ett matematiskt verktyg som stödjer beräkningen av 

projektrisker och kostnader samt värden av åtgärder som påverkar riskerna. Verktyget utvecklades i 

C++ som sedan paketerades i DLL (Dynamic Link Library) som kallas för Preference Risk Library, 

PRL. Kopplat till PRL finns en beräkningsmotor, Preference Business Risk Frame som hjälper till att 

uppskatta både riskkostnader och sannolikheten för riskexponering. Figur 9 visar en demonstration av 

hur BRF beräkningsmotor skulle kunna se ut: 

 

 

Figur 8 BRF med S-kurvor och tornadodiaram som visar värden på kostnad och sannolikhet 
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Signifikant för BRF är att den kan associera risker med åtgärder och ta fram effektiva förslag på 

lösningar åt organisationer baserad på kostnad och effekt som skall förbättra organisationens tillväxt 

och intäkter. BRF kan dessutom identifiera risker som påverkar mest på den totala risken, ta fram 

åtgärder som har påverkan på riskkostnader och sannolikhet, koppla risker med olika affärsenheter, 

aggregera stora mängder risker och åtgärder samt ta fram väldefinierade tröskelvärden som kan 

användas för att rama in den totala risken (Preference AB 2013). 

4.2 Kravlista 
Syftet med listan är att visa vad designen för riskdatabasen behöver uppfylla för att anses fullständig 

och användbar. Dessutom skall den täcka den önskade funktionaliteten i systemet. Kraven är 

framtagna i samband med intervjuerna som utfördes inom studien.  

 

Tabell 3 Kravlista 

Krav ID Kravbeskrivning 

1.  En risktyp kan lösas av en eller flera åtgärder 

2. Kunna lagra olika typer av risker och åtgärder 

3. Kostnad ska definieras med min, mest trolig och max värden 

4. Sannolikhet ska definieras med min, mest trolig och max värden 

5. Riskkategorier innehåller en eller flera riskområden 

6. Risktyper fördelas på en eller flera riskområden 

7. För de identifierade risktyperna skall en passande riskmall kunna appliceras 

8. Riskområden ska innehålla en eller flera risktyper 

9. En projekttyp skall innehålla en eller flera riskmallar 

10. Olika åtgärdstyper skall kunna lösa en särskild risktyp  

11. En riskanalys skall generera två analysresultat; ena med riskvärden för kostnader och 

den andra totala värden för sannolikhet och värde (kostnad) 

12. Riskanalys utförs först efter en riskmodell tagits fram 

13. Specifika projektrisk åtgärder skall först väljas från olika åtgärdstyper 

14. Valuta skall fastställas i samband med skapelsen av ett projekt 

15. Ett projekt har en projektledare som ansvarar och leder projektet 

16. För varje projekt finns det alltid en kund involverad 

17.  Projektets kapital har en fördefinierad valuta som visas i resultatet 

18. En affärsenhet tillhandahåller en riskmodell för ett specifikt projekt 

19. Varje projektrisk modell har specifika identifierade projektrisker 
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20. Specifika projektrisker skall åtgärdas med en specifik åtgärd 

4.2.1 Fullständighet 

Bra krav skall ha egenskaper som att vara konsekvent, nödvändig, otvetydig och verifierbar (Firesmith 

2003). 

 

I samband med projekt är det givet att tidsplan och budget oftast är begränsade vid framtagning av 

krav, särskilt kravanalys, kravspecifikation och kravhantering, vilket får en att undra hur fullständiga 

kraven bör/skall vara. Vidare är det typiskt att dagens utvecklingsmetoder tar fram krav på ett iterativt, 

inkrementellt och tidsbegränsat sätt. Fullständighet kan därför ha många betydelser och väcka en 

mängd frågor om hur varje enskild krav bör formuleras för att den ska vara fullständig (Firesmith 

2005). 

 

När man pratar om att krav skall vara fullständiga är det viktigt att fastställa omfattningen av 

begreppet fullständighet. Enligt Firesmith (2005) finns det minst sju sätt som uppfyller fullständighet 

av krav och nämner följande sätt: 

 

1. Kravanalysmodeller 

2. Individuella krav 

3. Metadata som beskriver individuella krav 

4. Kravbibiliotek 

5. Uppsättningen av kravdokument 

6. Individuella kravspecifikationsdokument 

7. Utgångspunkt för krav 

 

Efter framtagna krav följer kravanalysen, som typiskt sätt involverar utvecklingen av olika 

kravmodeller. Modeller på kravanalys är modeller som dokumenterar olika vyer för behovet av ett 

system. Firesmith (2005) hävdar att de kan vara av textuell karaktär, grafiska eller matematiska. 

Vidare konstaterar han att en kravmodell är fullständig om den innehåller all information som behövs 

för att fullständigt utveckla systemets associerade krav. Eftersom olika modeller innehåller olika 

komponenter kan olika modeller ha viss saknade eller ofullständig information. 

 

En av de etablerade modellerna för kravhantering är nämligen att ta fram en processmodell för det 

önskade systemet. En processmodell beskriver Firesmith (2005) som en modell, som dokumenterar 

systemprocesser gällande funktioner och viktiga relationer mellan dem. Processmodellerna används av 

de som tar fram krav för att identifiera och analysera funktionella krav. 

 

I arbetet har metoden applicerats på ett liknande sätt. Alla framtagna krav ovan har tagits fram med 

hjälp av VD och anställda på besluts- och riskanalys företaget Preference AB. En kravlista har tagits 

fram genom diskussioner och samarbete med Kjell Borking. Borking har fått uttrycka sina åsikter och 

preferenser kring huvudidén med riskdatabasen och även specifikt för designen. Kjell är 

huvudansvarig för uppdraget eftersom han är VD för företaget. Sedan kommer han att föra vidare 

ärendet och diskutera med andra anställda på företaget som utför databasimplementationen. Resultatet 

av vår studie är ett förslag på en design, som sedan kan implementeras för att skapa en riskdatabas. 

Riskdatabasen skall kunna effektivisera sin riskhantering genom att lagra sina risker och åtgärder 

effektivt via en webbaserad riskdatabas. Riskdatabasen skall även kunna visa hur kostnadseffektiv en 

enskild risk är när eventuella åtgärder vidtas för det aktuella projektet.  
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4.3 Entitetrelationsdiagram 

 

Figur 9 ER-diagram av informationsstrukturen i en riskdatabas  

Denna entitetrelationsmodell visar hur informationsstrukturen i en riskdatabas sammanhålls. Det vill 

säga att de beskriver entiteter som står för saker eller ting och deras relationer till varandra. Detta är ett 

snabbt och enkelt hjälpmedel för att få bra överblick på hur processen går till innan man översätter 

entitetrelationsmodell till datamodell. Modellen visar dessutom vad som ska lagras i databasen. 

 

Riskdatabasen är en mall som ett företag kan utnyttja i sina projekt, det vill säga att utomstående 

organisationer kan ta lärdomar från andras misstag eller framgångar för att lyckas bättre i sina egna 

projekt. Därför kommer detta bli ett återanvändbart register, en pool av kunskap där företag kan lära 

sig av varandra och sedan applicera de för pågående eller framtida projekt. Dessutom är tanken att 

detta register skall uppdatera gamla risker och fyllas på allt efter som nya risker identifieras.  

 

Man kan till exempel föreställa sig att jobba på ett företag som har mängder med projekt igång 

samtidigt. En anställd har fått uppdraget att ta fram en riskmodell för just ett nytt specifikt projekt. 

Vart ska den anställde få sina idéer eller best practices från? I stället för att komma på egna risker och 

åtgärder kan man ta del av erfarenheten som redan existerar från tusentals andra projekt. Man kan 

alltså utgå från en databas med samlade risker där man kan välja ut en passande mall och/eller enskilda 

risker som man sedan kan skräddarsy till sina egna projekt. Om det sedan visar sig att det är nya risker 

eller risktyper som exponerats uppdateras databasen så att kunskapen kan föras vidare och komma till 

nytta.  
 

I modellen finns tre grupperingar, dessa visar vad som förekommer och lagras i respektive del av 

databasen. Till vänster finns data om risker och dess åtgärder. Till höger finns perspektiv utifrån ett 

projekt och sedan analysen längst ner till höger som kan generera resultat av riskerna för projektet.   
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Nedan följer en detaljerad beskrivning av entitetrelationsmodellens samtliga entiteter med syfte, 

attribut- och associationsbeskrivning. Observera att samma beskrivning gäller för den översatta 

datamodellen. 

 

Entitet: Projekt 

Syfte: Riskdatabasen kommer först till användning när ett aktuellt projekt existerar. När ett projekt 

skall skapas avgörs helt utifrån verksamhetens behov. Ett projekt startas oftast i samband med att en 

organisation till exempel vill införa en förändring, vidareutveckla eller möjligtvis skräddarsy ett helt 

nytt informationssystem. Syftet med projekt i en riskdatabas är dels för att upptäcka nya projektrisker 

som inträffar och lagra dessa, dels för att kunna dra nytta av gamla projektrisker (best practice) och 

skräddarsy de efter sitt eget. Ett projekt kan sägas vara den mest centrala delen av riskdatabasen där 

både lagring och riskanalys är baserade på projektets utfall och mål. 

Attribut: Projekt_ID, Titel, Status, Datum, Tidpunkt 

Attributbeskrivning: Entitet Projekt har en lämplig titel. Varje projekt har ett tillhörande nummer 

som unikt identifierar projektet. För varje enskilt projekt kan man kontrollera status, med andra ord 

vilken fas den ligger i. Vidare har varje projekt ett datum för när det skapades samt tidpunkt när 

projektet startade. ProjektID identifierar entiteten unikt. 

Associerade entiteter: Valuta, Projektledare, Kund, Projekt Riskmodell, ProjektTyp 

Associationsbeskrivning: En projektledare ansvarar för ett eller flera projekt. För det aktuella 

projektet är antingen en eller flera kunder involverade. Projektets kostnadseffektivitet och kapital 

presenteras i en specifik valuta. Alternativa valutor som används är till exempel amerikanska dollar, 

euro eller svenska kronor. Projektet skall ha en fördefinierad valuta som används i projektet. Ett 

projekt har en riskmodell varpå den analyseras ifrån. Varje projekt avser bara en projektledare i taget. 

Ett projekt har en involverande kund åt gången. Varje projekt har dessutom endast en projekttyp i 

taget att arbeta med.  

 

Entitet: Valuta 

Syfte: Ett projekt har alltid en fördefinierad valuta för att resultat- och kapitalvärde skall kunna 

presenteras i en enhetlig form när kostnader och analyser genereras i riskdatabasen.  

Attribut: Valuta_ID, Valuta_namn 

Attributbeskrivning: De valutor som ett projekt skall kunna välja mellan är bland annat amerikanska 

dollar, euro och svenska kronor med argumentet att riskdatabasen kommer tillämpas i en internationell 

koncern inom Europa samt Sverige. Möjlighet att lägga till flera valutor finns. 

Associerade entiteter: Projekt 

Associationsbeskrivning: För det aktuella projektet kommer en valuta antingen fastställas eller utebli, 

som sedan kapitalvärdet presenteras i. Resultatet av kostnaden kommer i slutändan att visas i den 

specificerade valutan. 

 

Entitet: Projektledare 

Syfte: En projektledare ansvarar främst för projektets flöde. Med andra ord att styra, leda eller 

koordinera alla funktioner och aktiviteter inom projektet. Projektledaren ser till att fånga upp alla 

väsentliga delar och att inget tappas inför varje milstolpe. Vidare ser projektledaren till att mål uppnås 

med avseende på tid och ekonomi samt motivera sina projektmedlemmar att utföra rätt arbete i rätt tid 

samt rätt kvalité. Projektledaren driver alltså riskhanteringen med sina gruppmedlemmar och 

fastställer att eventuella risker som inträffar lagras och analyseras för det aktuella projektet.  

Attribut: Anställning_ID, Förnamn, Efternamn, Telefonnummer, E-post, Avdelning 

Attributbeskrivning: Varje projektledare har för- och efternamn med anställningsnummer som 

identifierar personen unikt. En projektledare skall kunna kontaktas via telefonnummer eller e-post. 

Vidare är det relevant inom vilken avdelning projektledaren jobbar i. 

Associerade entiteter: Projekt 

Associationsbeskrivning: En projektledare har ansvar för inget eller flera pågående projekt.   

 

Entitet: Kund 

Syfte: Ett projekt startas oftast i samband med att kunden har ett behov som projektet skall leverera 

resultatet till. En kund är delaktig under hela projektets livscykel så att kraven fastställs på korrekt sätt. 
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När nya krav fastställs brukar även nya risker upptäckas och riskdatabasen skall som syfte att åtgärda 

dessa och anpassas till kundens aktuella projekt. 

Attribut: Kund_ID, Förnamn, Efternamn, Telefonnummer, E-post 

Attributbeskrivning: En kund som är involverad i ett projekt har ett för- och efternamn. Ett 

kundnummer identifierar kunden unikt för att se vem man har samarbetat med. Kunden kan kontaktas 

via telefonnummer eller e-post. 

Associerade entiteter: Projekt 

Associationsbeskrivning: En kund är involverad i ett eller flera pågående projekt. Resultatet skall i 

slutändan levereras till kunden som projektets resultat skall göra nytta för. 

 

Entitet: Affärsenhet 

Syfte: Affärsenheten är en avdelning i en organisation och ansvarar för den riskmodell som tas fram 

för aktuella projektrisker som skall analyseras. 

Attribut: Affärsenhet_ID, Affärsenhet_namn 

Attributbeskrivning: En affärsenhet identifieras unikt med ett ID nummer som skiljer olika 

avdelningar/områden åt. Varje affärsenhet benämns med ett namn.  

Associerade entiteter: Projekt Riskmodell  

Associationsbeskrivning: En affärsenhet har inga eller flera projekt riskmodeller som projektet kan 

utgå ifrån.  

 

Entitet: Projekt Riskmodell 

Syfte: Ett aktuellt projekt med involverade projektrisker skall åtgärdas enligt den riskmodell som en 

affärsenhet har satt upp, eller redan har tillgänglig. Riskmodellen agerar som ett stödverktyg, en 

modell för ett specifikt projekt för att lösa de inträffade projektriskerna. 

Attribut: Riskmodell_ID, Riskmodell_namn  

Attributbeskrivning: Riskmodellen identifieras unikt via ett nummer och döps även till ett specifikt 

namn för just detta projekt.  

Associerade entiteter: Projekt, Affärsenhet, Specifik ProjektRisk, Riskmodell Analys 

Associationsbeskrivning: Ett aktuellt projekt har en riskmodell som projektet baseras på. Projekt 

riskmodeller ansvaras av och kan påverka en affärsenhet. En projekt riskmodell kan innehålla flera 

specifika projektrisker som modellen behandlar. Varje framtaget projekt riskmodell associeras med 

riskmodellanalys, som kan utföras en eller flera gånger för att få fram resultat.  

 

Entitet: Specifik ProjektRisk 

Syfte: En specifik projektrisk är framtagen utifrån “best practice” där äldre liknande risker skräddarsys 

efter det aktuella projektet. Det kan även vara nytillkomna projektrisker som inträffat för ett projekt. 

De specifika riskerna skall i sådana fall uppdateras och lagras på nytt i riskdatabasen. 

Attribut: Projektrisk_ID, SPR_beskrivning, Kostnad_min, Kostnad_max, Kostnad_mesttrolig, 

Sannolikhet_min, Sannolikhet_max, Sannolikhet_mesttrolig 

Attributbeskrivning: Varje risk beskrivs med en text eller sammanfattning som underlättar för 

berörande intressenter att förstå vad risken innebär. Vidare presenteras de specifika projektriskerna 

med värden i form av kapital där användaren kan se minsta kostnad, maximal kostnad och mest trolig 

kostnad för att åtgärda den. Det är även intressant att veta hur stor sannolikheten är för risken att 

inträffa, även där med minsta sannolikhet, största sannolikhet och mest trolig. 

Associerade entiteter: Projekt Riskmodell, RiskTyp, Specifik ProjektRisk Åtgärd, Riskmodell 

Analys Riskvärde 

Associationsbeskrivning: De specifika projektriskerna som identifieras kommer från en risktyp där 

de togs fram ur riskdatabasen. Specifika projektrisker ingår i projekt riskmodellen som sedan 

analyseras. Varje projektrisk för det aktuella projektet åtgärdas specifikt av de utvalda åtgärderna som 

skräddarsys efter egna behov. Vidare presenteras en specifik projektrisk i riskvärden efter utförd 

riskmodell analys.  

 

Entitet: Specifik Åtgärd 

Syfte: Denna entitet har som syfte att åtgärda de specifika projektriskerna för det aktuella projektet 

som projektmodellen analyseras för. Åtgärder i detta fall är specifikt framtagna från entiteten 
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åtgärdstyp som skräddarsys för det aktuella projektet. 

Attribut: Specifikåtgärd_ID, Vald/Ej vald, Val_orsak, Värdeminskning min, Värdeminskning max, 

Värdeminskning mest trolig, Sannolikhetminskning min, Sannolikhetminskning max, 

Sannolikhetminskning mest trolig  

Attributbeskrivning: För de specifika projekt riskåtgärderna anges en orsak till varför den är vald 

eller inte vald för det aktuella projektet. Hur mycket det nya värdet (kostnaden) har minskat med 

minst, maximalt samt mest troligt efter vidtagna åtgärder. Vidare är det av intresse att veta hur stor 

sannolikheten är för riskerna att inträffa har minskat, även här med faktorerna minsta, maximala och 

mest trolig. Sedan finns det angivet en kostnad för den specifikt valda riskåtgärden. 

Associerade entiteter: Specifik ProjektRisk, ÅtgärdTyp 

Associationsbeskrivning: En specifik projektrisk som inträffat har en eller flera tillhörande åtgärder. 

Det vill säga att flera åtgärder kan lösa en projektrisk. Innan ett specifikt projekt riskåtgärd definieras 

för en projektrisk, så existerar alternativa typer av åtgärder som finns lagrade i riskdatabasen.  

 

Entitet: Riskmodell Analys 

Syfte: I detta steg analyseras riskmodellen med de specifika projektriskerna. Här analyseras även de 

specifikt framtagna åtgärderna som är kopplad till varje projektrisk för att på fram resultat, värden på 

kostnaden varje risk medför samt om det skulle bli mer kostnadseffektivt om eventuella åtgärder 

skulle vidtas. 

Attribut: Riskanalys_ID, RA_namn, AntalRisk, AntalÅtgärd 

Attributbeskrivning: Entiteten har ett unikt ID nummer som identifierar varje enskild analys samt ett 

namn. Till varje riskanalys finns beskrivna indata om antal risker och antal åtgärder som analysen 

skall generera et resultat på. 

Associerade entiteter: Projekt Riskmodell, Riskmodell Analys Riskvärde, Riskmodell Analys Värde 

Associationsbeskrivning: En riskmodellanalys avser en Projekt Riskmodell. En Riskmodell Analys 

innehåller indata bestående av antal risker och antal åtgärder. De risker och åtgärder som riskmodell 

analyserar presenterar resultat av sannolikhetsvärden och kostnaden om riskerna skulle inträffa. Varje 

analys sker per projekt och genererar output för risker med åtgärder respektive utan åtgärder. 

 

Entitet: Analys Riskvärde 

Syfte: Används för att presentera värdena efter en genomförd riskanalys. Det som visas är bland annat 

kostnaden för riskexponeringarna och kostnad för åtgärderna, med andra ord riskvärdena av varje risk 

som exponerats samt dess totala värde för att åtgärderna dessa. Dessutom kan man få överblick 

nettovinsten samt se hur stor effektiviteten är av varje post. Vidare genereras resultatet av analysen ett 

tornado diagram med de risker som analyserades.   

Attribut: AR_ID, Riskexponering, Riskexponering_värstafall, Åtgärdarisk_exponering, 

Åtgärdarisk_exponering_värstafall, Åtgärd_kostnad, Åtgärd_strategi_nettovinst, 

Åtgärd_strategi_effektivitet, Tornado_kostnad, Tornado_sannolikhet, Utvärdering_åtgärd_effektivitet, 

Utvärdering_åtgärd_nettovinst 

Attributbeskrivning: ID nummer identifierar attributet unikt. När riskanalysen genomförts 

presenteras olika värden bland annat riskexponering, riskexponering värsta fall (då kostnaden är som 

högst), kostnaden för att åtgärda de exponerade riskerna, det värsta fallet och total kostnad för 

åtgärderna. I detta resultat är ett tornadodiagram inkluderad där värden visas för kostnad och 

sannolikhet med och utan åtgärd i form av spridda värden där ett värde är lagt som bas. Till sist visas 

andelen nettovinst och effektivitet för åtgärdsstrategin där även en utvärdering görs på effektiviteten 

och nettovinsten. 

Associerade entiteter: Riskmodell Analys, Specifik ProjektRisk 

Associationsbeskrivning: I detta resultat visas riskvärdena efter en utförd Riskmodell Analys. Alla 

presenterade riskvärden avser specifika projektrisker som definierades utifrån riskdatabasen. 

 

Entitet: Analys Värde 

Syfte: Analysens resultat presenteras i en vy med ett diagram. Diagrammet visar ett resultat på en 

gemensam kurva där totala värden för sannolikhet och kostnad kan läsas av. Diagrammet är kopplat 

till Preference Business Risk Frame beräkningsmotor som aggregerar, tar fram värden, det vill säga 

resultat efter eventuella åtgärder har vidtagits samt värden när åtgärder inte vidtagits.  
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Attribut: AV_ID, Index_utanåtgärder, Sannolikhet_utanåtgärder, Kostnad_utanåtgärder, 

Index_medåtgärder, Sannolikhet_medåtgärder, Kostnad_medåtgärder 

Attributbeskrivning: ID nummer identifierar attributet unikt. Analysvärdet visar index (specifik 

risk), sannolikhet och kostnad varje risk medför. Resultatet visar risker med vidtagna åtgärder samt 

risker utan åtgärder.  

Associerade entiteter: Riskmodell Analys 

Associationsbeskrivning: I denna analys resulterar värdena i en vy i form av ett diagram med en 

kurva, där sannolikhet och kostnad (värde vid risk) står för respektive x- och y-axel. I diagrammet 

presenteras alla identifierade risker, kostnaden och sannolikheten för varje risk i en kurva. En annan 

kurva visar den nya kostnaden efter att åtgärder har vidtagits. Genom att göra en jämförelse av 

marginalen mellan kurvorna kan man se hur kostnadseffektiv eventuella åtgärder blir för riskerna och 

beslut kan tas om åtgärder skall utföras eller utebli.  

 

Entitet: Riskkategori 

Syfte: Ett objekt som samlar alla tänkbara kategorier inom riskhantering. Riskkategori är i sin tur 

indelad i underkategorier efter riskområde och risktyp. Detta underlättar således för riskhanteraren att 

söka efter äldre risktyper som exponerats i tidigare projekt. 

Attribut: Kategori_ID, Kategori_namn  

Attributbeskrivning: Varje kategori har ett unikt ID som identifierar riskkategorin och kategorins 

namn. 

Associerade entiteter: Riskområde 

Associationsbeskrivning: En riskkategori innehåller minst ett eller flera riskområden där olika typer 

av risker finns lagrade.  

 

Entitet: Riskområde 

Syfte: Riskområde samlar samtliga risktyper till tillhörande område. Ett riskområde har alltså lagrade 

risktyper där risker har inträffat och där riskhanterare kan plocka och skräddarsy åtgärderna efter nya 

projekt.  

Attribut: Område_ID, Område_namn 

Attributbeskrivning: Ett riskområde identifieras unikt av ett ID och ett namn för det område som en 

eller flera risker tillhör.  

Associerade entiter: Riskkategori, RiskTyp 

Associationsbeskrivning: Ett eller flera riskområden tillhör en kategori. Varje riskområde har en eller 

flera risktyper lagrade inom sig. 

 

Entitet: RiskTyp 

Syfte: Risktyper finns lagrade i riskdatabasen och är unik. Varje risktyp har antingen en eller flera 

åtgärder kopplade till sig. Risktyp identifieras för varje projekt med syfte att förhindra de hot som kan 

inträffa och hämma resultatets inverkan. 

Attribut: RiskTyp_ID, RT_namn, RT_beskrivning, RT_datum 

Attributbeskrivning: Varje risktyp har ett ID som identifierar den unikt. Varje risk har ett namn och 

beskrivning för att underlätta för intressenter att förstå vad risken innebär. Vidare anges datum för när 

risken upptäckts och lagras för att hålla historik i databasen vid eventuella sökningar. 

Associerade entiter: Riskområde, ÅtgärdTyp, Riskmall RiskTyp, Specifik ProjektRisk 

Associationsbeskrivning: En eller flera risktyper kan tillhöra ett och även flera riskområden. En 

risktyp har kopplade åtgärder av en eller flera typer. För varje risk finns en eller flera riskmallar 

specifikt för den definierade risktypen. 

 

Entitet: ÅtgärdTyp 

Syfte: Varje typ av åtgärd är unik i den meningen att det skapas åtgärder för varje risktyp med mål att 

förhindra riskens exponeringsmöjlighet.  

Attribut: ÅtgärdTyp_ID, ÅT_namn, ÅT_beskrivning, ÅT_datum 

Attributbeskrivning: Åtgärdstyp identifieras unikt av ett ID. Ett namn och beskrivning för att varje 

intressent skall förstå innebörden av åtgärden. Varje åtgärd har även historik på när den lagrades i 

databasen.  
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Associerade entiter: RiskTyp, Specifik ProjektRisk Åtgärd 

Associationsbeskrivning: Flera åtgärdstyper kan lösa en risktyp. Av de lagrade åtgärdstyperna väljs 

sedan en eller flera typer av åtgärder för det specifika projektet. Åtgärdstyper kan vara en eller flera 

specifika åtgärder.  

 

Entitet: Riskmall Risktyp 

Syfte: Skapades utifrån riskmall och risktyp med syfte att agera som en mellanklass för dessa. 

Attribut: Riskmall_ID, RiskTyp_ID 

 

4.4 Datamodell 
 

 

Figur 10 Datamodell av informationsstrukturen i en riskdatabas  

 

Datamodellen är en översättning från ER-diagrammet. Datamodellen använder en annan typ av 

notation där man specificerar tabeller i stället för entiteter. Attribut lagras fortfarande på samma sätt 

med skillnaden att tabellerna identifieras unikt utifrån utsatta primärnycklar. Vid implementering av 

modellen i databasen sker även tillägg av främmande nycklar för att kunna koppla ihop tabellerna med 

varandra för att kunna skapa logiska relationer inom databasen. Detta för att möjliggöra att all data 

som ska kopplas med varandra kan göra det smidigt. 

 

Modellen har modellerats i programmet Microsoft Visio. Relevanta datatyper har definierats för 

attributen som visar vad attributen ska kunna lagra för typ av värden.  
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4.5 Implementation i databas 
För att de skapade modellerna skall vara användbara behöver de valideras i en databas för att försäkra 

om att modellerna är fullständiga. För att göra valideringen implementeras datamodellen i en databas. 

Microsoft Access 2010 är valet av databashanteringssystem för implementation. Varje tabell i 

databasen har konfigurerats med egenskaper definierat av datatypen som specificerades inom 

datamodellen. Implementationen är baserat på olika testfall, som finns beskrivet i tabell 4. För att 

demonstrera valideringen illustreras den med ett fiktivt scenario, se kapitel 4.6.1 där en användare 

utnyttjar databasen till sitt eget projekt genom att dra nytta av äldre risker som kan skräddarsys till sitt 

eget projekt. Scenariot kommer behandla alla beskrivna testfall och demonstreras med skärmdumpar 

som visar hur allt genomfördes i databasen. 

 

För att tabellerna i databasen ska vara sammanhängande och relaterade till varandra så behövs det en 

struktur för detta. Det kommer i form av ett relationsschema som skapas och definieras i Microsoft 

Access. På detta sätt förhåller sig datan till varandra och multipliciteterna som definieras utifrån 

datamodellen faktiskt kan implementeras.  

 

 

Figur 11 Relationerna mellan tabellerna i databasen skapad i Microsoft Access 

4.6 Testning av riskdatabas 

Tabell 4 Testfall 

ID Testfall Syfte Testresultat 

1 Lägg till risker i 

riskdatabasen med nya 

risker 

Testa att databasen kan 

uppdateras med nya risker 

samt redigera äldre risker 

Godkänd, nya risker kan 

läggas till i databasen 

2 En risk kan ha många 

åtgärder 

Testa att en risk kan ha många 

åtgärder 

Godkänd, en risk kan lösas av 

flera åtgärder 

3 Ta bort risker från 

riskdatabasen 

Testa att risker går att raderas 

från databasen 

Godkänd, oönskade risker går 

att ta bort från riskdatabasen 
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4 Redigera befintliga risker Testa att risker kan redigeras i 

sin befintliga post 

Godkänd, risker som behöver 

redigeras går att genomföra 

5 Resultat från riskanalys 

kräver att data skall fyllas i 

Testa att utesluta poster i 

resultattabellerna 

Godkänd, om data inte anges i 

posten återges ett 

felmeddelande 

6 Ett formulär skall visa 

samtliga risker med 

kopplade åtgärder 

Testa att skapa formulär som 

visar alla risker och tillhörande 

åtgärder 

Godkänd, formuläret visar 

samtliga risker i databasen 

med dess tillhörande åtgärder 

7 Skapa formulär som visar 

ett projekt med exponerade 

risker 

Testa att skapa ett formulär där 

alla risker som exponerats 

visas för ett aktuellt projekt 

Godkänd, formuläret visar ett 

specifikt projekt och dess 

tillhörande risker 

8 Skapa formulär som visar 

projekt med tillhörande 

riskmallar 

Testa att skapa formulär med 

projekt som visar vilken 

riskmalla som använts 

Godkänd, forumläret visar ett 

specifikt projekt och dess 

tillhörande riskmallar  

9 En projektriskmodell kan 

endast ansvaras av en 

existerande affärsenhet 

Testa om en projektriskmodell 

kan ansvaras av en icke-

existerande affärsenhet  

Godkänd, en affärsenhet måste 

finnas tillgänglig för att en 

riskmodell skall kunna kopplas 

till den 

 

4.6.1 Fiktivt testscenario för användning av riskdatabas med resultat av 

testfallen 

En projektledare har nyligen skrivit på ett kontrakt med en kund angående ett projekt som de kommit 

överens om. Projektgruppen skall utföra projektet med mål att effektivisera kundens verksamhet. 

Kunden är i behov av ett nytt affärssystem och har därför tagit kontakt med projektledaren. Djupa 

diskussioner kring systemets behov och funktionalitet har lett till många krav från beställaren. Då 

systemet skall täcka hela verksamhetens behov är projektgruppen medveten om och beredd på att 

implementeringen kommer innebära mycket jobb och analyser kring deras informationssystem och 

företag, såväl internt som externt. 

  

För att undvika så många misslyckanden och problem som möjligt utnyttjar projektgruppen en 

riskdatabas som de tillämpar i alla typer av projekt. Riskdatabasen har därmed medfört stora bidrag till 

resultaten av olika kundprojekt. Genom att lagra och arkivera risker i en databas har projektgruppen 

möjlighet att återanvända äldre risker, göra förändringar på åtgärder och skräddarsy dessa till nya 

projekt med samma eller nya åtgärder. På så sätt får alla projekt unika åtgärder för de exponerade 

riskerna. Detta resulterar i att kvalitéten ökar, dessutom effektiviseras arbetsprocessen med avseende 

på tid och ekonomi. 

 

En erfaren riskhanterare ansvarar för riskanalys och allt inom området risk. Eftersom riskhanteraren är 

en del av projektgruppen genomförs även kontinuerliga diskussioner och konsultation med övriga 

projektmedlemmar. Riskhanteraren öppnar riskdatabasen och registrerar ett nytt projekt. I allmänhet 

har ett projekt en projektledare och en kund. Vidare specificeras önskad valuta som riskernas värde 

skall visas i, se figur 13. I figuren visas bland annat samtliga projekt med specificerad valuta, den 

ansvariga projektledaren samt berörande kund. 
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Figur 12 Tabellen Projekt som visar alla pågående (eller avslutade/parkerade) projekt 

 

I nästa steg väljer riskhanteraren en riskmodell som skall användas för det aktuella projektet. Det är 

alltid en affärsenhet som har ansvar en riskmodell. Syftet med riskmodellen är att tillhandahålla alla 

nya exponerade risker som kommer att analyseras. Figur 14 visar de riskmodeller som kan väljas.  

 

 

Figur 13 Tabellen Projekt Riskmodell med samtliga riskmodeller inom olika affärsenheter 

Figuren visar även resultat av testfall 9. En riskmodell kan inte läggas till om det inte finns en 

existerande affärsenhet i tabellen affärsenhet. Ett felmeddelande avvisar användaren att skapa en post 

och ber användaren att lägga till en affärsenhet. Detta validerar och godkänner testfall 9. 

 

Varje projekt är unikt och har en egen så kallad riskmall. Riskmallen utformas efter varje projekt och 

det är riskmallen som en ny projekttyp gör best practices och drar nytta av. I varje riskmall finns 

tillhörande risktyper och åtgärder som är kopplade, se figur 14 med alla exponerade risker och 15 med 

alla åtgärder. Resultaten av Testfall 1 och 2 valideras även här och är godkända. 
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Figur 14 Tabellen Risktyp med riskbeskrivning 

 

 

Figur 15 Tabellen Åtgärdtyp som visar att en risktyp kan lösas med flera åtgärder 

 

Efter att riskhanteraren haft diskussioner med övriga projektmedlemmar väljs relevanta risker och 

åtgärder ut. De specifika riskerna och åtgärderna anpassas sedan till deras nya projekt. Varje risk 

består av en ny riskbeskrivning med attribut i form av värden som visar kostnad och beskrivning. 

Varje åtgärd har en beskrivning av vald orsak samt attribut med värden som visar värdeminskning och 

sannolikhetsminskning. För demonstration visar figur 16 och 17 manuellt lagrade data.  

 

 

Figur 16 Tabellen Specifik projektrisk som visar de valda riskerna för det aktuella projektet 
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Figur 17 Tabellen Specifik Åtgärd med alla specifikt valda åtgärder för det aktuella projektet som skall 

analyseras tillsammans med riskerna 

 

Riskdatabasen är kopplad till Preference Business Risk Frame beräkningsmotor, se tidigare kapitel 1, 

figur 1. I nästa steg analyseras samtliga risker och åtgärder som resulterar i ett diagram med två S-

kurvor, en som visar risker utan åtgärder en kurva med åtgärder. På x-axeln respektive y-axeln står det 

sannolikhet och kostnad. Samtidigt visas ett tornadodiagram med spridda värden av kostnad, 

sannolikhet och effektivitet. På detta sätt får man en god överblick på situationen med värden. Detta 

underlättar för beslutstagaren, projektgruppen och kunden om vilka lösningar som är effektivast för 

deras verksamhet. Dessutom kan man avgöra hur kostnadseffektiv varje åtgärd är och jämföra dessa 

med varandra och således fokusera på risken som påverkar verksamheten mest. Eftersom databasen är 

kopplad till ett externt beräkningssystem importeras och lagras data i praktiken per automatik i 

databasens tabeller.  

 

För risker som man inte längre vill skall existera i riskdatabasen går de att radera eller ändra. Testfall 3 

och 4 är godkända eftersom oönskade risker går att ta bort och redigera. Det som händer är att ett 

fönstermeddelande dyker upp när man väljer att ta bort en post som figur 19 nedan visar. 

 

 

Figur 18 Vid borttagning av en risk dyker ett meddelandefönster upp som frågar om man vill ta bort en 

post 
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4.6.2 Formulär och resultat av testfall 

I ett skede av projektet, när riskhanteraren vill få ut diverse samlade resultat från databasen går det att 

generera formulär som sammanfattar information från olika tabeller i databasen på en gemensam sida. 

Riskhanteraren vill ta fram formulär och visa för kunden eller projektledaren en strukturerad vy av 

data från databasen. I följande kapitel har ett fåtal formulär skapats som exempel på hur det skulle 

kunna se ut när man väljer data från olika tabeller och visar dem i en enda vy. I figuren nedan har vi 

resultat från ett genererat formulär som visar data från tabellen RiskTyp och kopplade åtgärder från 

tabellen ÅtgärdTyp. Denna figur visar enbart en risk och dess åtgärd men formuläret i systemet består 

av flera sidor av samtliga risker som man kan bläddra genom. På varje sida finns alltså specifika 

värden som definierades i databladsvyn. Detta validerar och godkänner Testfall 6. 

 

 

Figur 19 Formulär med information från tabellerna RiskTyp och ÅtgärdTyp 



40 

 

Sedan kan projektgruppen till exempel kräva att en sammanfattning av information på nuvarande 

projekt med dess tillhörande risker skall presenteras. Detta är ett utmärkt tillfälle för riskhanteraren att 

skapa ett formulär med data från tabellerna Projekt, Valuta, Projektledare, Kund och Specifik 

Projektrisk. Att skapa frågeformulär är ett bra sätt för att samla all information kring olika attribut på 

en och samma sida. Projektgruppen blir effektivare i sitt arbetssätt och kan således snabbt och enkelt 

få en klar överblick på sina aktuella projekt. Detta formulär kan man enkelt göra best practices av för 

att se vilka risker varje projekt har medfört. Detta validerar och godkänner Testfall 7. 

 

 

Figur 20 Formulär med information från tabellerna Projekt, Valuta, Projektledare, Kund och Specifik 

Projektrisk. 

 

Till sist vill riskhanteraren också ha en översikt på aktuella projekt och dess tillhörande riskmallar. 

Användaren skapar ett formulär med information från tabellerna Projekt och Riskmall som kan ses i 

figuren nedan. Detta formulär är användbart för att välja ut samtliga specifika risker med åtgärder som 

skräddarsys efter det aktuella projektet efter en slutförd riskanalys. Därmed valideras Testfall 8. 

 

 

Figur 21 Formulär med information från tabellerna Projekt och Riskmall. 
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4.6.3 Slutsats av test 

Implementationen av datamodellen till ett databashanteringssystem blev lyckad och visar att projektets 

datamodell är valid och implementerbar. Det fiktiva scenariot illustrerar tillvägagångssättet av en 

användare som utnyttjar databasen för riskhantering i ett pågående projekt. Scenario är ett bra sätt för 

läsaren att förstå hur man kan använda sig av databasen i en arbetsliknande miljö som möjligt. Detta 

förmedlar en känsla av verkligheten och visar en vy av hur det kan fungera när det kommer till att 

generera information från en databas i ett verkligt projekt. Scenariot visar exempel på vad en anställd i 

skulle vilja hämta för information som kan vara relevant att visa för övriga projektmedlemmar i 

företaget. 

 

Samtliga skapade testfall uppfylldes och godkändes. Tillsammans med skärmdumpar på databasen och 

lagrade data kan den valideras. Test av en artefakt som projektet har producerat, i detta fall 

datamodellen är det viktigt att visa hur den faktiskt kan förverkligas och användas i ett 

verklighetsbaserat scenario. Detta är en bra grund för framtida arbeten inom databaser gällande risker, 

som kan appliceras på andra databashanteringssystem och anpassas efter hur ens egen verksamhet 

fungerar.  
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5 Slutsats och diskussion  

Detta avslutande kapitel diskuterar studiens slutsats med reflektion till frågeställningen. Här kommer 

även begränsningar av resultatet samt etiska och samhälleliga konsekvenser att diskuteras. Till sist 

utvärderas rapportens grund till vidare forskning baserat på studiens resultat.  

 

5.1 Frågeställning besvaras 

Hur skall informationsstrukturen utformas i en riskdatabas? 

o Vad ska en riskdatabas tillhandahålla för information? 

 

Ämnet riskhantering är brett och ett område med stor förbättringspotential som ständigt kan utvecklas. 

Som tidigare diskuterat i kapitel 1.1 är riskhantering ett viktigt kompetensområde som inte får 

försummas eller tas med en nypa salt. En kombination av riskhantering och databas har resulterat i att 

arbetet kan medföra en signifikant betydelse för framtidens riskhantering. Genom att ha tillämpat 

metoden för dagens riskhanteringsprocess och metodik för utformningen av databas har ett förarbete 

lyfts fram, detta i form av relationsmodellering, där ett entitetrelationsdiagram tagits fram. Sedan 

skapades en datamodell utifrån det tidigare diagrammet, som illustrerar hur informationsstrukturen är 

relaterade till varandra. Modellerna motsvarar således den efterfrågade designen.  

 

Som helhet består de framtagna modellerna av tabeller med tillhörande attribut. Varje tabell har minst 

en relation till en annan tabell där man kan se hur informationen är strukturerad samt förhållandet 

mellan varandra. Den applicerade notationen i arbetet är baserad på metodiken som grundades av 

Chen (1976). Informationen visar bland annat en specifik risk som är kopplad till en projekttyp, varje 

projekttyp innehåller risker med tillhörande åtgärder, som kan lösa de exponerade riskerna. Efter 

implementation av datamodellen, skall databasen kunna samla och visa de potentiella riskerna i en 

riskdatabas. Riskdatabasen fungerar som ett bibliotek, där olika risker lagras och arkiveras. Riskerna i 

sin tur kan grupperas med avseende på riskkälla, riskområde, kategori och typ av risk i databasen. 

Användare av riskdatabasen skall kunna referera till liknande risker och dra nytta av de åtgärderna för 

att skräddarsy de till sina egna projekt efter noggranna analyser har gjorts, med avseende på kostnad 

och sannolikhet för riskerna ska inträffa.  

 

Relations- och datamodellen är konstruerade på en nivå som gör det möjligt för en databasdesigner att 

utföra implementeringen i en databas.  

5.1.1 Validitet & reliabilitet 

Designen för riskdatabasen har skapats utifrån de krav och önskemål som riskdatabasen skall ha efter 

kontinuerlig kontakt och observationer med Kjell Borking och Joakim Mårlöv (Preference AB 2013). 

För att fastställa modellernas korrekthet har Joakim Mårlöv, med dokumenterad databas- och 

informationsexpertis inom risk- och beslutsanalys, kontrollerat och översett modellerna. Vidare har 

modellerna validerats genom implementation i en databasmiljö, Microsoft Access 2010. Där har 

testdata av olika risker matats in för lagring och sedan genererat enkla formulär av diverse data för att 

fastställa att resultatet är korrekt och funktionellt.  

 

Litteraturstudier 

För arbetet har även litteraturstudier genomförts på olika områden som diskuteras i kapitel 2, främst 

inom riskhantering med avseende på hur risker hanteras i dag, riskhanteringens signifikans samt 

riskhanteringens betydelse för organisationer. Då information samlats in från olika källor kan 

validiteten ytterligare säkerställas. Det andra området som varit relevant för arbetet är databasdesign 

vilket också varit det största bidraget till att ha besvarat frågeställningen. Eftersom målet med arbetet 
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har varit att ta fram en design till databasen är relationsmodellering den första fasen innan 

implementeringen sker. Utifrån entitetrelationsmodellen skapades en datamodell med relevanta 

datatyper, som är mer logisk anpassad för att kunna fastställa implementeringen.  

 

För databasdesign har notation för ER-modellering (Chen 1976) tillämpats. Modelleringstekniken är 

en väletablerad metod som aktivt tillämpas för databasdesign, både som utlärning inom skola såväl 

som i praktiska sammanhang i verksamheter. Eftersom denna modelleringsteknik använts i arbetet 

tillåts utövare som databasutvecklare och designers att förstå och tolka modellen på korrekt sätt där 

vidare arbete kan genomföras med modellerna.  

 

Ytterligare har litteraturstudier om riskdatabas också genomförts med anledningen för att se vilka 

metodiker som organisationer använder för riskhantering. Dels för att se hur eftertraktad riskdatabaser 

är på marknaden och dels för att konstatera om andra alternativ som existerar men också bekräfta 

riskdatabasens betydelse för dagens riskhantering. Som arbetet tar upp i kapitel 2.5 kan vi konstatera 

att en riskdatabas är ytterst effektivt för organisationer som tillhandahåller riskhantering. 

5.2 Begränsningar  
Arbetsmetoden har varit iterativ eftersom ständiga förbättringar har skett genom hela arbetsprocessen, 

bland annat nya krav och idéer som uppstått under arbetets gång, som sedan implementerats i 

modellerna. Modellerna är trots allt förslag på design till framtida databasimplementering. De 

utvecklade modellerna är inte felfria, dem kan ständigt finslipas och anpassas utefter organisationens 

behov. 

 

En begränsning som uppstår när studier genomförs med IT-relaterad forskning är de gamla och nya 

teknologier som ständigt publiceras. Särskilt vid utveckling av aktuella metoder som arbetet tagit fram 

är det viktigt att ta hänsyn till att arbetet är ett förslag till framtida ändamål i dagens miljö. Till 

exempel är vattenfallsmodellen och entitetrelationsmodellering gamla ämnen som diskuterats i 

decennier medan molnbaserad teknik endast kommit på tal de senaste åren. Alltså finns det liknande 

ämnen som förr var extremt relevanta över en lång period, men som i dag är helt irrelevanta. Därför är 

det svårt att avgöra hur länge arbetets bidrag kommer vara relevant. Dessutom måste hänsyn tas till 

utvecklingen inom andra områden på marknaden. En annan begränsning i arbetet är att den är IT-

relaterad, vilket krävs att läsaren, utövaren eller andra utomstående har kunskaper inom det 

diskuterade området. Området för riskhantering är oerhört brett och består därför av många litteraturer 

som existerar på marknaden. Därför bör arbetet ses mer som en introduktion och sammanfattning. För 

djupare förståelse i de olika områdena krävs en mer djupgående analys. De hänvisade källorna som 

presenteras i kapitel 6 ”Referenser” kan vara en bra start för vidare studier. 

5.3 Hur resultatet relaterar till tidigare studier  
Resultatet som studien presenterar är faktiska utföranden av den teori som beskrivits. Teorin bakom 

modellering och riskhantering har applicerats och därmed haft stort inflytande på resultatet i arbetet. 

 

Litteraturstudien i kapitel 2 presenterade övergripande teori rörande riskhantering och databasdesign. 

Kapitlet avslutades med att ta upp riskdatabas, vars mål var att ta fram en design till. Den viktigaste 

informationen från litteraturstudien har varit kombinationen av riskhantering och databasdesign. 

Undersökningen som genomfördes av Security Executive Council (2012) medger att samtliga 

organisationer tillämpar någon form av riskhanteringsmetodik men att hantering av risker med en 

riskdatabas är fortfarande ovanligt. Dock visar resultatet positiva reaktioner från respondenter som kan 

tänka sig utveckla en sådan. 

 

Risk5 (ERM 2013) är ett riskhanteringsverktyg, ett systemstöd som en riskdatabas har sina likheter 

med. Förutom att systemet hanterar och visar potentiella risker har den inte samma funktion som den 
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tänkta riskdatabasen där man har möjlighet att lagra risker baserade på enskilda projekt och 

riskområden. Riskdatabasen som för närvarande fortfarande utvecklas av Preference AB har 

avancerade funktioner som både utför kalkyler och ger förslag på åtgärder för de exponerade riskerna. 

Resultaten presenteras i form av diagram och tabeller där man på ett överskådligt sätt kan se 

marginaler mellan risker med åtgärder och risker utan åtgärder.  

 

Artefakten har varit studiens mest omfattande del, vilket varit att ta fram modeller för den önskade 

riskdatabasen. Det vill säga informationsstrukturen och designen. Genom att tillämpa metoden i 

designframtagningen har kvalitet, reliabilitet och validitet fastställts. Detta kan även styrkas efter 

möten med ansvariga, som har dokumenterad erfarenhet inom besluts- och riskanalys från Preference 

AB och kan konstatera att de framtagna modellerna är användbara för framtida bruk. Eftersom 

modellerna också implementerats i en databas med testdata kan databasdesignens validitet och 

funktionalitet fastställas ytterligare. Relevant data har matats in och sedan har enkla formulär skapats 

för att se om databasen är funktionell. 

5.4 Etiska och samhälleliga konsekvenser av 

studiens slutsatser 
Vårt bidrag till detta forskningsområde har som betydelse att vidareutveckla dagens riskhantering. Den 

framtagna artefakten är i författarnas mening en modell som kan agera som en gedigen grund för 

databasdesign inom området riskhantering.  

 

Indirekt skulle denna studie kunna leda till ökad effektivitet och vinster i företag eftersom inga direkta 

tillämpningar har testats eller utförts på marknaden. Studiens resultat ger endast ett förslag på hur 

modellen vid införandet en riskdatabas skulle kunna se ut samt agera som en riktlinje för praktikanter 

med avseende på designen av riskdatabas. Andra experter som utnyttjar arbetets resultat uppmuntras 

att vara öppna för förslag på förbättringar och revideringar för att uppnå effektivare design av 

databasen. På sikt kan studien komma att påverka företag och individen att applicera detta förslag för 

framtida användning som en bidragande faktor för företagens vinst. Vidare hoppas studien på att ge 

området risk ett smartare och effektivare hanteringssätt, men även ett hållbart riskhanteringsalternativ 

för organisationer och samhället i fråga. 

 

Arbetet har resulterat i framtagna modeller som utvecklats från grunden utifrån krav fastställda av 

Preference AB. Eftersom det inte finns etiska eller samhälleliga konsekvenser vid skapandet av 

modellerna, existerar heller inga konsekvenser i den meningen. Hur som helst är det viktigt att ta 

hänsyn till de etiska och samhälleliga konsekvenserna av de beslut som tagits under skapandet, som 

även är en del av den utvecklade artefakten. Beslut kring vilken metod och strategi som bör användas 

vid databasdesign påverkar endast utvecklare som jobbar på projektet. Å andra sidan kan etiska 

konsekvenser handla om beslut av vilken notation som är lämpligast för modellen, vilka krav som ska 

gälla samt vilken arkitektur som bör tillämpas. 

 

Ytterligare etiska och samhälleliga konsekvenser som kan uppstå kring informationshantering, design, 

implementation och databaser är: 

 

 Tillgång till data, ägarskap och kontroll av data – tillgång till riskerna, vem som äger och 

kontrollerar riskerna. 

 Säkerheten av lagrad data - i detta fall riskerna som samlas i databasen. 

 Obehörig inhämtning av data – användare som inte är auktoriserad och hämtar information om 

en specifik risk. 

 Hur relationerna mellan deltagare förändras vid införandet av ett nytt system – med avseende 

på konflikter som uppstår och om dessa är oense angående till exempel systemkrav och 

design. 
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 Medvetenhet om påverkan som systemet kan medföra för medarbetare – detta gäller möjlighet 

att tillämpa deras erfarenhet, sättas om för nytt arbete samt möjligheter att vara involverad och 

engagerad i arbeten 

5.5 Framtida studier 
Som förslag för vidare studier kan ett beräkningsverktyg eller kalkylsystem kunna utvecklas för att 

räkna på riskerna och tilldela numeriska värden för varje enskild risk. Genom att kunna beräkna 

konkreta värden och faktiska kostnader av risker så kommer det underlätta enormt för företagen när de 

ställs inför allvarliga och avgörande beslutsfattningar. Detta ger företag så mycket mer kontroll över 

sina risker och möjligheterna att kunna sätta ett värde på risker gör att man sedan kan värdera även de 

potentiella åtgärderna också. Till sist så väger man riskkostnad mot åtgärdskostnad för att bedöma om 

risk är värd att lägga ner resurser på eller inte.  

I dag hanteras risker inte på ett kvantifierbart sätt, alltså att man inte brukar konvertera riskerna till 

något konkret och mätbart värde, så därför är ett sådant verktyg oerhört nyttigt och efterfrågat 

(Preference AB 2013). Syftet med ett sådant verktyg är att den skall skapa möjligheten att kunna 

beräkna på en risks kostnader och därmed underlätta bedömningen av vad man skall ta för beslut i 

slutändan. Det blir så mycket enklare för företag och organisationer att ta sina dagliga beslut om dessa 

baseras på mer konkreta och värdefulla siffror.  
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