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Purpose The purpose of this case study is to explain how the department of 

dermatology at USÖ works with risk management and if there are 

any improvement opportunities. We also aim to study if COSOs 

framework for risk management can be of use for the clinic and 

help them with their work with risk management. 

Methodology This study used a qualitative research approach. The data consist 

of interviews and the department of dermatology’s documentation 

about risk management. 

Theoretical framework This study uses theory of risk management and risk management 

in a public organization.  

Conclusion This study showed that the department of dermatology performs a 

adequate work regarding risk management in several areas with 

the theoretical framework as a template. Even so, all of the areas in 

the theory aren’t covered by the organisations current work, why 

COSOs framework would be of use for the organisation. 
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Abstrakt 

Titel:   Icke-finansiell riskhantering inom offentlig sjukvård 

Seminariedatum: 2014-01-16 

Kurs:  Företagsekonomi, avancerad nivå, självständigt arbete 30hp 

Författare:  Pontus Ardermark & Andreas Carlsson 

Handledare:  Olle Westin 

Syfte Syftet med vår fallstudie är att förklara hur Hudkliniken på USÖ 

arbetar med riskhantering och om det där finns 

förbättringsmöjligheter. Vi vill också studera om COSOs ramverk 

för riskhantering kan vara till nytta för kliniken och hjälpa dem i 

deras arbete. 

Metodologi Studien har använt en kvalitativ forskningsansats. Datan har bestått 

av intervjuer samt Hudklinikens dokumentation kring 

riskhantering. 

Teoretisk referensram Studien har använt sig av teorier kring riskhanteringsarbete samt 

COSOs ramverk för riskhantering. 

Slutsats Studien visade att Hudkliniken på flera områden utför ett adekvat 

arbete gällande riskhantering med vår teoretiska referensram som 

mall. Då teorins alla områden inte täcks i verksamhetens 

nuvarande arbete skulle dock COSOs ramverk kunna vara till hjälp 

för organisationen. 

Nyckelord Sjukvård, COSO, riskhantering, offentliga organisationer. 
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1. Inledning 
 

Sveriges landsting låter idag sjukvården alltmer likna privata organisationer. Genom att 

exempelvis arbeta med målstyrning vill Sveriges kommuner och landsting (SKL) bättre kunna 

mäta effektiviteten på sjukvården och följa upp målen för att effektivisera verksamheterna
1
. 

Det har också skett stora förändringar med styrningen av hälso- och sjukvården sedan 1990-

talet. En av dessa styrningsförändringar som skett är New Public Management (NPM) och 

Total Quality Management (TQM), även kallat kvalitetsstyrning, som kan ses som ett centralt 

inslag i dessa nya styrningsreformer
2
.  

New public management (NPM) är en samling olika teorier som är hämtade från den privata 

sektorn och som sedan har applicerats på den offentliga sektorn. Det som kännetecknar NPM 

är främst att organisationerna styrs med målstyrning, verksamheterna har blivit mer 

marknadsorienterade samt att organisationen har decentraliserat ansvar
3
. De anställda skall 

även skapa en ”mer” affärsmässig attityd gentemot marknaden och dess kunder, de ska med 

andra ord se sig själva som företagare och försöka sälja sin tjänst; god vård
4
. I och med detta 

har interna marknader skapats inom organisationen vilket innebär att varje avdelning får 

”köpa” tjänster av varandra. En nackdel med de interna marknaderna är att varje klinik själva 

får sätta priserna vilket kan ses som en risk eftersom marknaden inte är lika kontrollerad som 

på den privata marknaden
5
. 

Målstyrning kan tänkas vara bra i de fall då allt fler patienter får träffa en läkare snabbare än 

innan implementeringen utav NPM och TQM
6
. Sjukhusen får betalt för t.ex. utförda 

operationer och detta kan leda till att utförda operationer ökar. I andra länder har det dock 

visat sig att kvalitén har minskat efter införandet av målstyrning eftersom de anställda blir 

mer fokuserade på att uppnå produktionsmålen vilket gör att kvalitén kan komma i 

skymundan.
7
 Detta kan bli ett problem i de fall som de nya produktionsmålen påverkar 

kvalitén på den utförda tjänsten. Att kvaliteten riskerar att sjunka kan ses som en bieffekt från 

implementeringen utav NPM eftersom handlingsfriheten hos professionen har minskat i och 

med att sjukvården har blivit mer kundorienterat
8
. Genom ett bättre riskhanteringsarbete där 

klinikerna istället kopplar sitt arbete med riskhantering till verksamhetens grundläggande mål 

                                                             
1 Sveriges kommun och landsting, Målstyrning - att styra med mål, Sveriges kommun och landsting, 2013, 
hämtat <http://www.skl.se/vi_arbetar_med/ledning-och-
styrning/mal_och_uppdrag/malstyrning_att_styra_med_mal> 
2 Hans Hasselbladh et.al. Bortom New public management 2008. Sid 25ff 
3 Ibid. 
4 Diefenbach, Thomas. New public management in public sector organizations 2009 
5 Maciej Zaremba, Vad var det som dödade Herr B?, Dagens nyheter, 2013, hämtat 2013-03-15, 
<http://www.dn.se/kultur-noje/vad-var-det-som-dodade-herr-b> 
6 Ibid. 
7 Maciej Zaremba, Hur mycket oroa tål en människa?, Dagens nyheter, 2013, hämtat 2013-03-15, 
<http://www.dn.se/kultur-noje/hur-mycket-oro-tal-en-manniska/> 
8 Hasselbladh et al, 2008 



2 
 

kan dock kvalitén på sjukvården öka då bieffekterna av de nya styrsystemen därigenom 

minskas
9
 
10

.  

Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) kan sjukvården ses som en komplex enhet 

eftersom det finns många olika professioner inom verksamheten. Politiker, vårdpersonal och 

administratörer har alla viktiga men olika arbetsuppgifter och dessa professioner ska alla 

arbeta mot ett gemensamt mål. Eftersom de olika professionerna har specialiserade kunskaper 

inom olika områden anser inte SKL att det är möjligt att skapa ett traditionellt hierarkiskt 

system som styr vårdpersonalens arbete utan lämnar detta till vårdpersonalen själva.
11

 Detta 

blir mer komplext när professionen inte får bestämma vad de anser är bäst för organisationen 

utan det finns andra som reglerar detta, som exempelvis politiker. 

Syftet med att göra riskanalyser är att organisationerna skall kunna förebygga risker innan de 

sker för att på så sätt undvika skador. För att lyckas med detta finns det inom sjukvården 

rutiner för hur sjukvårdspersonalen ska rapportera om något oförutsägbart sker, för att de 

utifrån händelsen ska kunna undersöka varför det skedde och hur de ska förhindra att det sker 

igen.
12

 Då sjukvården är en komplex enhet blir dock riskhanteringsarbetet också komplext och 

det är ingen självklarhet att riskhanteringen inom sjukvården sker på ett optimalt sätt. 

Riskhanteringen är dock betydelsefull för verksamhetens resultat och att förbättra 

riskhanteringsarbetet skulle också leda till att organisationen som helhet förbättras. 

Då sjukvårdens implementering av styrsystem från privat sektor medfört risker för 

verksamheten är en rimlig fråga ifall dessa risker kan hanteras genom att ta efter privata 

organisationer även vid riskhantering. The Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission (COSO), som är ett initiativ av USAs fem största 

redovisningsorganisationer
13

, har skapat ett ramverk för att underlätta för organisationer att 

arbeta med riskhantering.
14

 COSO skapade ramverket för att de upptäckte att organisationer 

saknade gemensam kunskap om arbetet med riskhantering
15

. Syftet med riskhantering i en 

organisation är, som COSO beskriver det, att uppnå organisationens mål. Det är också utifrån 

att nå målen som COSO har byggt sitt ramverk. COSO har därför avsiktligt arbetat fram ett 

brett ramverk med breda definitioner för att ramverket ska passa alla organisationer oavsett 

bransch eller sektor
16

. Eftersom COSOs ramverk också är det mest använda ramverket för 

                                                             
9 Zaremba, Vad var det som dödade Herr B? 2013 
10 Zaremba, Hur mycket oro tål en människa? 2013 
11 Sveriges kommun och landsting, Komplexa system, Sveriges kommun och landsting, 2013, hämtat 2013-03-
15, <http://www.skl.se/vi_arbetar_med/halsaochvard/kvalitetsutveckling-och-
uppfoljning/transformation/utvecklingsarbete/komplexa_system> 
12 Socialstyrelsen, Riskanalys och händelseanalys, Socialstyrelsen, 2009, hämtat 2013-03-03, 
<http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-
120/Documents/RiskanalysochHandelseanalys_original.pdf> 
13 Organisationen består av American Accounting Association (AAA), the American Institute of Certified Public 
Accountants (AICPA), Financial Executives International (FEI), The Institute of Internal Auditors (IIA), och 
National Association of Accountants, som idag heter Institute of Management Accountants (IMA) 
14

 Committee of sponsoring organizations of the treadway commission (COSO), About us, Committee of 
sponsoring organizations of the treadway commission hämtat 2013-03-10 <http://coso.org/aboutus.htm> 
15 Ibid. 
16 The institute of internal auditors, Företagsövergripande riskhantering - sammanhållet ramverk, The institute 
of internal auditors, 2004, hämtat 2013-02-02 <http://www.theiia.se/uploads/cosoriskhanteringsvenska.pdf>  
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riskhantering
17

 kan ramverket möjligtvis hjälpa offentlig sjukvård i Sverige med 

riskhantering. För att undersöka detta har vi valt att genomföra en fallstudie på 

Universitetssjukhuset Örebros hudklinikavdelning där vi söker svar på om COSOs ramverk 

för riskhantering skulle vara till hjälp för verksamheten. 

 

1.2. Problemdiskussion 
Varje år skadas ungefär 100 000 patienter när de vårdas i Sverige. Förutom den drabbade 

patienten leder detta även till ökade kostnader för sjukvården på grund av det ökade arbetet 

med riskhantering.
18

 En vårdskada i den bemärkelsen kan vara allt från försenad eller 

utebliven behandling till felaktig behandling
19

. I och med de nya systemen (NPM och TQM) 

så har ungefär 14 000 patienter, bara i Örebro, fått vänta längre på behandling än vad som är 

”medicinskt acceptabelt”
20

. Det har även uppstått fall där patienter har fått permanenta skador 

på grund av den långa väntetiden
21

. En studie utförd av socialstyrelsen visar att detta kan bero 

på den nya vårdgarantin som börjat gälla vilket innebär att nya patienter inte ska behöva vänta 

längre än 7 dagar på att få träffa en läkare
22

. På grund av detta finns risken att läkare inte vill 

ta emot svårbehandlade patienter eftersom detta kan sakta ner arbetet vilket kan leda till att 

målen från den nya vårdgarantin inte uppfylls
23

. Hälso- och sjukvården skall dock även 

försöka motverka detta oönskat beteende, och socialstyrelsen betonar att målet med 

riskhantering inom hälso- och sjukvården är att de skall uppnå kraven på god vård
24

. 

Riskhantering syftar till att hjälpa organisationer att uppnå sina mål och på så sätt bör 

riskhanteringen se annorlunda ut i verksamheter som offentlig sjukvård där målen alltså inte 

nödvändigtvis liknar de ekonomiska målen inom den privata sektorn. Den nya styrningen 

består i att landstingens organisationer skall övervaka sig själva och ”att själva 

uppmärksamma fel och brister och korrigera dessa”
25

. För att lyckas med detta kan det ses 

som självklart att det krävs fungerade rutiner inom riskhantering för att lyckas åstadkomma 

detta. Grundprinciperna i kvalitetsstyrning är att organisationen skall styra och kontrollera sig 

själva, vilket sjukvården gör i och med att de har implementerat egenkontroll och därigenom 

gör egna riskanalyser
26

.  

                                                             
17 Federation of European Risk management associations, European risk management benchmarking survey, 
Federation of European Risk management associations, 2012, hämtat 2013-04-10, 
<http://www.slideshare.net/fullscreen/FermaForum/ferma-european-risk-management-benchmarking-survey-
2012/7> 
18

 Socialstyrelsen, Om socialstyrelsen, Socialstyrelsen, hämtat 2013-02-04, 
<http://www.socialstyrelsen.se/omsocialstyrelsen> 
19 Socialstyrelsen, Klaga på vården, Socialstyrelsen, hämtat 2013-02-04, 
<http://www.socialstyrelsen.se/klagapavarden> 
20 Maciej Zaremba, Hur mycket bonus ger ett benbrott?, Dagens nyheter, 2013, hämtat 2013-03-15, 
<http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/hur-mycket-bonus-ger-ett-benbrott> 
21 Zaremba, Hur mycket bonus ger ett benbrott? 2013 
22 Ibid. 
23 Zaremba, Vad var det som dödade Herr B? 2013 
24 Socialstyrelsen, Analysera risker i hälso- och sjukvården, Socialstyrelsen, hämtat 2013-03-03, 
<http://www.socialstyrelsen.se/patientsakerhet/analyseraochagera/analyserarisker> 
25 Hasselbladh et al, 2008. Sid 110ff 
26 Ibid. 
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En undersökning gjord av FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer) och IIA (The Institute 

of Internal Auditors) visar att fokus på senare år har skiftat från den finansiella rapporteringen 

till arbetet med riskanalys samt riskhanteringen i sin helhet. De fann även att ett etablerat 

ramverk hjälper organisationer att upptäcka samt veta hur de skall prioritera risker som 

uppstår inom organisationen vilket leder till bättre riskhantering samt ökad effektivitet.
27

 

Det finns få artiklar och uppsatser som berör hur COSOs ramverk påverkar riskhanteringen 

inom organisationer i den offentliga sektorn. De flesta artiklar om ramverket fokuserar istället 

på COSOs arbete kring intern kontroll inom den privata sektorn. Paape & Speklé anser dock 

att det finns potential för COSO att användas inom den offentliga sektorn men att ramverket 

bör omarbetas så att det passar den offentliga sektorns förhållanden.
28

 

Riskbedömning inom sjukvården innefattar främst risker som inte påverkar organisationens 

ekonomiska mål. Detta är även något vi kan se exempel på i Hudkliniken på USÖs 

verksamhetsplan från 2013 där deras huvudsakliga mål är att ge länets invånare en god vård
29

. 

Den stora delen av riskbedömningen i sjukvården är normalt att ta fram information om 

nuvarande och före detta vård av människor för att kontrollera att dessa behandlats korrekt 

samt för att på ett snabbare sätt ge patienten den vård personen behöver
30

. Det kan dock vara 

svårt att standardisera operationer inom en specialistklinik eftersom varje patient och 

behandling är unik
31

. Dock innefattar arbetet även att undanröja sådana risker som kan visa 

sig vara skadliga, både för organisationen i sig, och dess arbetare.
32

 COSOs ramverk kan här 

vara en hjälpande hand eftersom ramverket skall hjälpa alla typer av organisationer att 

identifiera och hantera risker
33

. 

 

Hur sjukvården arbetar med riskhantering och ifall riskhanteringen hjälper sjukhusen att 

uppnå de mål som finns för verksamheten är alltså ingenting som är självklart. Genom att 

studera riskhantering på Hudkliniken ämnar vi förklara hur detta arbete genomförs och ifall 

COSOs ramverk skulle hjälpa kliniken i deras arbete.  

 

  

                                                             
27

 Balans nr 2 2011. Arbetsgruppen för intern styrning och kontroll 
28 Paape, Leen & Speklé, Roland F. The Adoption and design of enterprise risk management practices. European 
accounting review 2012. 533-564. 
29 Hudklinikens verksamhetsplan 2012-2013 
30 Socialstyrelsen, Evidensbaserad medicin, Socialstyrelsen, hämtat 2013-03-03, 
<http://www.socialstyrelsen.se/effektivitet/resursfordelningochprioriteringar/prioriteringarihalso-
ochsjukvarden/evidensbaseradmedicin> 
31 Zaremba, Hur mycket oro tål en människa? 2013 
32 Florence Kavaler & Allen D. Speigel. Risk management in Health care institutions 1997 
33 Committee of sponsoring organizations of the treadway commission, COSO releases enterprise risk 

management - integrated framework, Committee of sponsoring organizations of the treadway commission, 
2004, hämtat 2013-03-25, <http://coso.org/documents/PR_9-29-04_ERM-IntegratedFramework.pdf> 
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1.3. Syfte 
Syftet med vår fallstudie är att förklara hur Hudkliniken på USÖ arbetar med riskhantering 

och om det där finns förbättringsmöjligheter. Vi kommer också studera om COSOs ramverk 

för riskhantering kan vara till hjälp för kliniken i deras riskhanteringsarbete. 

 

1.4. Frågeställning 
Efter denna problemdiskussion ställer vi följande frågor: 

Hur arbetar Hudkliniken på USÖ med riskhantering? 

Hur kan COSOs ramverk förbättra riskhanteringsarbetet på Hudkliniken? 

 

1.5. Avgränsning 

Det finns många risker som kan uppstå för en organisation och att ta hänsyn till alla skulle 

vara praktiskt svårt i en D-uppsats. De mest påtagliga risker en organisation möter är dock 

ofta starkt sammankopplade med organisationens målsättning. Vi väljer därför att fokusera 

vår studie på den riskhantering som syftar till att motverka de risker som kan försvåra för 

studieobjektet att uppnå sina mål. Då vårt studieobjekt tillhör den offentliga sjukvården saknar 

den också ekonomiska målsättningar varför vi inte kommer att studera finansiella risker, även 

om dessa givetvis existerar även för offentlig sjukvård. 

  

1.6. Bidrag 

Vi ämnar med vår studie att bidra till Hudkliniken och andra liknande verksamheter med ökad 

förståelse kring riskhanteringsarbetet. Även om det idag finns flera studier på hur privata 

organisationer kan förbättra sitt riskhanteringsarbete saknas det studier som diskuterar 

riskhantering inom offentliga organisationer. Därför kan denna studie anses bidra med ökad 

teoretisk kunskap kring riskhanteringsarbete inom en offentlig organisation och hur detta 

arbete kan förbättras. Då COSO hävdar att deras ramverk för riskhantering är applicerbar på 

alla typer av organisationer bidrar även studien med att pröva detta påstående på offentliga 

verksamheter. Ramverket har via flera studier blivit accepterad inom den privata sektorn men 

det saknas fortfarande en bred bekräftelse på om ramverket även gynnar offentliga 

verksamheter.  
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1.7. Beskrivning av studieobjektet 
Vår fallstudie riktar sig till Hudkliniken på Universitetssjukhuset Örebro (USÖ). USÖ är ett 

av Sveriges sju universitetssjukhus och har ungefär 550 vårdplatser
34

. Hudkliniken på USÖ är 

specialiserad på dermatologi vilket betyder läran om hudsjukdomar och innefattar mer än 

2000 diagnoser. Hudkliniken innefattar även USÖs STD-mottagning som är specialiserad på 

könssjukdomar.
35

 

Hudkliniken är en specialistenhet som har remisstvång. Detta innebär att en patient redan 

innan första besöket på Hudkliniken måste bli remitterad till Hudkliniken av en läkare vilket 

gör att vårdpersonalen redan vid patientens ankomst har en uppfattning om vilken typ av 

besvär patienten har. Tack vare remisstvånget kan vården också oftast påbörjas redan vid 

första besöket. 2012 hade Hudkliniken ungefär 8000 läkarbesök varav närmare 7000 av dessa 

inkluderade behandling.
36

 

Syftet med Hudklinikens verksamhet är i första hand att vårda patienter inom Örebro län med 

sjukdomar som faller inom klinikens specialistområde men kliniken tar även emot patienter 

från andra län i de fall patienten är i behov av klinikens specifika kompetenser. Som ett led i 

samarbetet mellan USÖ och Örebro Universitet har kliniken även i uppdrag att utbilda 

studenter från Örebro Universitet inom klinikens specialistområde.
37

 Sjukvårdens mål som 

Hudkliniken också måste följa sammanfattas i Hälso- och Sjukvårdslagen: 

 

Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 

befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den 

enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall 

ges företräde till vården.
38

 

Hudklinikens ledning är uppdelad på tre chefer, verksamhetschef, avdelningschef och 

enhetschef. Verksamhetschefen är högsta chef och har även personalansvar för läkargruppen 

medan avdelningschefen och enhetschefen har personalansvar för sjukvårdspersonal 

respektive sekreterare.  Eftersom efterfrågan på Hudklinikens tjänster skiftar och då kliniken 

även utbildar ny personal skiftar antalet tjänster. Arbetsgruppen utgörs dock av en bas på elva 

sjuksköterskor, fyra undersköterskor, tolv läkare och sju administrativ personal. 

Arbetsgruppen består dock oftast av ungefär fyrtio personer.
39

   

  

                                                             
34 Universitetssjukhuset Örebro, Om USÖ, Universitetssjukhuset Örebro, 2013, hämtat 2013-02-02, 
<http://www.orebroll.se/sv/uso/Om-USO/> 
35 Verksamhetsplan 2012-2013 Hudkliniken USÖ 
36 Ibid. 
37 Ibid. 
38 Hälso- och Sjukvårdslagen (1982:763) 2§. SFS 1997:142 
39 Eva-Lotta Ardermark Nilsson, Avdelningschef Hudkliniken 
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2. Teoretisk referensram 
Att ha en god intern kontroll underlättar för att ha välfungerande rutiner som skyddar 

organisationer och dess medarbetare mot risker som kan orsaka skador. Kontrollen hjälper 

även organisationer att se möjligheterna inom verksamheten och dess marknad, samt öka 

effektiviteten. Den interna kontrollen ska för bästa möjliga resultat vara integrerad i 

organisationens processer och styrsystem och även användas för att hjälpa organisationen att 

uppnå de mål som finns uppsatta. Riskhantering är som en förlängd arm av den interna 

kontrollen (se figur 1.) och ska hjälpa företaget att hantera, motverka samt övervaka sådana 

risker som är påtagliga för organisationen och ledningen.
40

 Här bör organisationen använda 

internrevisorer som övervakar och även utvärderar de nuvarande kontrollsystemen för att 

säkerställa att de fungerar.
41

 

 

Figur 1. IFACs modell över intern kontroll, riskhantering och styrning42 

IFAC sammanfattar detta i figur 1 där intern kontroll är en del av riskhantering som i sin tur 

är en del i att styra en verksamhet.
43

 Detta ställningstagande till förhållandet mellan 

riskhantering och intern kontroll kan dock upplevas som förenklat då intern kontroll delvis 

kan tänkas ligga utanför riskhanteringens ramar. Ett exempel på detta kan vara att uppmuntra 

ett visst beteende hos personalen genom processtyrning. Att processtyrning är en del av intern 

kontroll är givet, men avsikten med detta behöver inte vara att hantera risker. IFACs modell 

ger dock en bild över riskhanteringens roll inom en organisation. 

 

2.1. Riskhantering 
Riskhantering som begrepp för organisationers beslutfattningsprocess kan man finna spår för 

redan på 1940-1950-talen. Enterprise risk management däremot dök upp som begrepp samt 

som ledningsfunktion under mitten av 1990-talet eftersom företag gick omkull och 

företagsstyrningen ökade för att kunna omfamna de risker som företagen tar. Organisationer 

                                                             
40 International federation of accountants (IFAC), Evaluating and Improving Internal Control in Organizations, 
International federation of accountants, 2012, hämtat, 2013-04-10, 
<http://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/Evaluating%20and%20Improving%20Internal%20Co
ntrol%20in%20Organizations%20-%20updated%207.23.12.pdf> 
41 The institute of internal auditors, COSO – intern styrning och kontroll – integrerat ramverk, The institute of 
internal auditors, 2004, hämtat 2013-02-02 <http://www.theiia.se/uploads/cosooversattning.pdf> 
42 IFAC, Evaluating and Improving Internal Control in Organizations 2012 
43 Ibid. 
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har även ökat gränsen för rapportering av riskhantering och aktieägare har börjat spela en 

större roll inom organisationernas strategiska planering.
44

 Organisationers rykten har också 

fått allt större utrymme när det kommer till hur allmänheten ser på företag. Michael Power 

och Ulrich Becker, anser att detta har fått stort genomslag eftersom företagsvärlden har blivit 

mer riskfylld, vilket gör att organisationer behöver vara mer vaksamma på externa faktorer.
45

  

 

The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) bildades, 

som nämnts tidigare, 1985 då efterfrågan på att komma åt både bedrägerier och annan felaktig 

finansiell rapportering ökade. Efter deras start med detta arbete ökade efterfrågan på mer 

allmänna regler om hur företagen skulle gå tillväga för att på ett enkelt och bra sätt visa för 

dess intressenter hur det går för företaget. Genom detta växte COSOs ramverk inom Intern 

styrning och kontroll fram som sedan släpptes 1992.
46

 I deras ramverk finns fem komponenter 

som hjälper organisationer att arbeta med intern kontrollen på ett lämpligt sätt. Det bör dock 

tas upp att ett ramverk inte är perfekt i sig eftersom det finns plats för subjektiva 

bedömningar
47

. 2004 utökade COSO ramverket för att omfatta hela riskhanteringsprocessen, 

Enterprise Risk Management (ERM). Det nya ramverket innefattar förutom internkontrollens 

fem komponenter också tre nya komponenter. Det är den senare av dessa modeller som vi 

kommer använda oss av för att studera riskhantering. 

 

Genom påbyggnaden fick COSOs ramverk ett bredare tillämpningsområde och Duckert anser 

att ramverket också fick en tydligare logik. Med detta menar författaren att de olika 

komponenterna har lagts i sådan ordning som kan anses vara en lämplig ordning i 

riskhanteringsarbetet. Från att ramverket enbart haft ett finansiellt fokus blev det också 

applicerbart för hela organisationer.
 48

  COSOs ramverk innefattar dessa komponenter i 

följande ordning:
49

 

 

 Intern miljö 

 Målsättning 

 Risk Identifiering 

 Riskbedömning 

 Riskstyrning 

 Kontrollaktiviteter 

 Information och Kommunikation 

 Övervakning 

 

                                                             
44 Dickinson, Gerry. Enterprise risk management: Its origins and conceptual foundation. Geneva papers on risk 
& insurance 2001. 360-366. 
45 Power, Michael. The nature of risk. The risk management of everything. Balance Sheet 2004. 19-28. 
46 COSO, about us 
47 Gauthier, Stephen J. Understanding internal control. Government finance review 2006. 10-16. 
48 Duckert, Gregory. Practical Enterprise Risk Management: A Business Process Approach. Wiley, Hoboken 2010. 
49 Committee of Sponsoring Organizations (COSO), 2004. COSO Enterprise Risk Management—Integrated 
Framework 
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Även om COSO anser att deras ramverk ska kunna appliceras i alla sorters organisationer så 

menar Paape och Speklé att ramverket fortfarande är i utvecklingsstadiet och att det finns 

brister i arbetet med det. Riskhantering i offentlig sektor blir också mer komplex då 

verksamheterna styrs av politik, vilket kan uppfattas som ett hinder. Detta leder enligt 

författarna till att COSOs ramverk är mindre effektivt i offentliga verksamheter.  Även fast 

normgivare försöker att ta fram "bästa praxis" för att utforma en riskhanteringsprocess anser 

Paape och Speklé att detta är svårt då ramverket, enligt deras mening, fortfarande är i 

"försöksstadiet". Observationerna i deras studie visar dock att om arbetet med ramverket 

fortskrider kommer det förmodligen att förbättras med tiden.
50

 

  

Trots sin kritik ser även Paape och Speklé positiva effekter med ramverket. För att effekterna 

ska bli påtagliga anser författarna dock att det är viktigt att från början strukturera upp arbetet 

och sätta upp riktlinjer för vilken riskaptit som organisationen har. Med riskaptit menar 

författarna hur hög tolerans organisationen har för risk och vilka risker som prioriteras högst. 

Efter detta är det viktigt att det finns väldokumenterade åtgärder för hur risker ska hanteras, 

och även vilka gränser som finns för hur stora risker organisationen kan ta. Dessa reflektioner 

bör tolkas som de viktigaste faktorerna i COSOs ramverk enligt Paape och Speklé, då dessa 

faktorer finns beskrivna i ramverket.
51

 

 

Även International Standardization Organisation (ISO) har skapat ett standardiserat ramverk 

för riskhantering, ISO 31000:2009, som de anser ska vara applicerbart för alla organisationer, 

oavsett bransch eller sektor.
52

 Detta ramverk liknar COSOs ramverk och innehåller liknande 

komponenter. Vad som främst skiljer ramverken åt är att ISO använder sig av ett mer 

interaktivt ramverk. Medan COSOs komponenter i riskhanteringsprocessen staplas på 

varandra och ger en bild av att arbetet med en komponent möjliggör för organisationen att ta 

steget till nästa, samspelar ISOs komponenter genom hela riskhanteringsarbetet.  

 
Figur 2. ISO 31000 modell över riskhanteringsprocessen 

                                                             
50 Paape & Speklé, 2012 
51 Ibid. 
52

 Purdy, Grant. ISO 31000:2009 - Setting a New Standard for Risk Management. Risk analysis 2010. 881-886. 
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I modellen över ISOs ramverk syns tydligt hur varje komponent samspelar med andra 

komponenter för att uppnå en god riskhantering. Jämfört med COSOs ramverk har dock inte 

ISO lyft in organisationens mål som en del av riskhanteringsarbetet. Målen belyses istället i 

kommunikationen där ISO förklarar att ändrade mål även kan skapa nya risker. Förutom dessa 

skillnader är ramverken mycket lika varandra vilket tyder på att båda organisationerna funnit 

ungefär samma resultat. Precis som COSO tar också ISO upp att arbetet med riskhantering 

bör integreras i organisationers övriga arbete och inte fungera som en fristående process
53

. 

 

Ramverken bör därför ses som en bra utgångspunkt för att studera riskhantering och 

ramverken är även väl använda i verksamheter. En studie gjord av Federation of European 

Risk Management Associations (FERMA) 2012 på europeiska företag visar hur dessa arbetar 

med riskhantering. Resultatet visade att 37% av företagen använder interna ramverk vid 

hantering av risker. Men av de två ledande ramverken, COSO och ISO 31000, använde 29% 

sig av COSOs ramverk för riskhantering medan 23% svarade att de använder sig utav ISO 

31000.
54

 

 

Även om både COSO och ISO menar att deras ramverk är applicerbara på alla verksamheter 

är det dock inte självklart att det är lika effektivt för alla och det har skapats kritiska åsikter 

angående detta. En av dessa är Lam som säger "risk management means different things to 

different people"
55

. Med detta menar han att COSOs ramverk bygger på subjektiva 

bedömningar och det beror på vem som gör bedömningen och vid vilken tidpunkt i arbetet. 

Även Duckert stödjer detta argument då han anser att alla riskmodeller är uppbyggda på 

subjektivitet och att det som är baserat på subjektivitet är beroende på när bedömningen 

görs
56

.  

 

Då COSOs modell täcker en större del av riskhanteringsprocessen jämfört med ISO 31000 

och är det mest använda ramverket är det också den modellen vi kommer utgå från i 

resterande delen av referensramen. Förordningen för statliga myndigheter bygger också på 

COSOs ramverk om riskhantering vilket gör COSOs ramverk till ett bättre verktyg vid analys 

av Hudklinikens riskhantering. Varje komponent i COSOs ramverk beskrivs här i den ordning 

COSO anser att dessa bör implementeras. 

2.1.1. Intern miljö 

För att identifiera risker och möjligheter är det viktigt att ledningen skapar en kultur inom 

organisationen som gör att medarbetare fokuserar på detta. COSO kallar detta för ”Risk 

management philosophy” och menar att ledningen bör kommunicera ut vilken syn 

organisationen har på risker. Detta för att skapa en gemensam syn på vilka risker 

                                                             
53 Purdy, Grant. ISO 31000:2009 - Setting a New Standard for Risk Management. Risk analysis 2010. 881-886. 
54 Federation of European Risk management associations, European risk management benchmarking survey, 
Federation of European Risk management associations, 2012, hämtat 2013-04-10, 
<http://www.slideshare.net/fullscreen/FermaForum/ferma-european-risk-management-benchmarking-survey-
2012/7> 
55 Lam, James. Enterprise risk management: From incentives to controls. Wiley finance, Hoboken 2003. 
56 Duckert, 2010. 
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organisationen är beredd att ta, samt vilka risker som anses mer eller mindre allvarliga.
57

 För 

att arbetet ska bli effektivt är det viktigt att kulturen inom organisationen även främjar arbetet 

för att hitta möjligheter och inte bara leta efter de risker som finns
58

. Arbetet med den interna 

miljön innebär alltså inte bara en strävan efter att undvika risk utan kan även leda till nytta. 

Organisationer bör därför skapa en strategi och ”riskaptits policy” för att både ledningen och 

medarbetarna ska veta hur mycket risk organisationen kan tåla
59

. Benägenheten att ta risker 

(riskaptit) är dock främst kopplat till ekonomiska risker som inte faller inom studien. Trots 

detta kan det finnas en viss riskaptit inom andra delar av riskhanteringen. Inom vården kan 

planeringen till exempel stramas åt för att hinna med fler patienter under en period vilket 

också kan öka risken för att verksamheten inte hinner ta hand om alla patientbesök som var 

planerade. Ifall verksamheten skulle ha en lägre riskaptit skulle planeringen då istället inte 

vara lika stram. 

COSO menar även att integritet och etiska värderingar är viktiga komponenter för den interna 

miljön och de säger till och med att ”The effectiveness of enterprise risk management cannot 

rise above the integrity and ethical values of the people who create, administer, and monitor 

entity activities.”
60

 Detta är också något som blir påtagligt inom sjukvården där lagstiftningen 

säger att människor med stort behov av vård ska gå före i vårdkön
61

. Vilka människor som i 

praktiken behöver gå före i kön är dock en avvägning som görs av professionen men där 

etiska och moraliska ställningstaganden kommer spela in. 

För att medarbetare ska agera etiskt och moraliskt behöver ledningen fungera som vägvisare. 

Det är ledningen som sätter en standard för vilket beteende som är önskvärt, främst vid 

ställningstaganden som rör etiska gråzoner.
62

 För att uppnå detta menar COSO att det är 

viktigt för organisationer att skapa en uppförandekod. Detta bör leda till att medarbetare i 

organisationen leds till ett visst beteende som främjar identifiering av risk och leder till 

riskhantering.
63

 
64

 Vilket beteende som önskas av medarbetare innefattar även etiska 

ställningstaganden. För att främja ett önskat beteende menar COSO att ledningen bör fungera 

som en förebild för organisationen och verka ledande i etiska ställningstaganden som befinner 

sig i en gråzon av vad som är rätt och fel
65

.  

2.1.2. Målsättning  

Utan att veta vad en organisation har för mål går det heller inte att avgöra vilka risker som 

finns för organisationen. För en verksamhet som offentlig sjukvård i Sverige är det till 

exempel ingen risk att inte gå med vinst om verksamheten inte har något vinstmål. 

                                                             
57 COSO, 2004 
58 Toscha, Ansgar. (PricewaterhouseCooper). En introduktion till organisationsövergripande riskhantering. 
Studentlitteratur, Lund 2012. 
59 Abrams, C et.al. Optimized enterprise risk management. IBM systems journal. Volym 46, nummer 2, 2007. 
219-234.  
60 COSO, 2004 
61 Hälso- och Sjukvårdslagen (1982:763) 1-2§. SFS 1997:142 
62 COSO, 2004 
63 Ibid. 
64 Rasmussen, Jens. Risk management in a dynamic society: A modelling problem. Safety science 1997 183-213. 
65 COSO, 2004 
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Riskhantering syftar bland annat till att hjälpa organisationer att uppfylla sina mål
66

 vilket gör 

att organisationens mål måste vara kända för att riskhantering ska vara ett möjligt verktyg att 

applicera. Alla organisationer utsätts också för både interna och externa risker och det är 

formulerandet av organisationens mål och definitionen av deras riskbenägenhet som avgör hur 

organisationen sen ska arbeta med att uppnå dessa mål
67

.  

Målsättningen bör dock göras mer specifik och vid arbetet med målsättning bör en 

organisation först förklara sin vision. Utefter visionen skapar sedan organisationen sin 

målsättning som sedan bryts ner till strategiska mål.
68

 Organisationens mål blir därefter en 

referensram för arbetet med att både identifiera och förebygga risker
69

. Genom verksamhetens 

mål kan alltså organisationer skapa en förståelse för vilka incidenter som kan leda till att 

organisationen inte uppnår målen och medvetenheten om vilka mål organisationen har bör 

därför finnas med i det dagliga arbetet samt i verksamhetens beslutsfattande. 

Det är också viktigt att definiera tydliga mål för att arbetet med riskhanteringen ska 

underlättas.
70

 Genom att målsättningen konkretiseras i tydliga delmål skapar detta en bättre 

förståelse hos medarbetare över vilka handlingar som är önskvärda. COSO föreslår i sitt 

ramverk specificerade mål för olika aktiviteter inom organisationen och talar bland annat om 

försäljnings och produktionsmål
71

. Även om COSOs exempel främst riktar sig till andra typer 

av organisationer är tanken med specificerade mål för olika aktiviteter möjliga även inom 

sjukvården. Då vårdaktiviteterna är uppdelade inom olika avdelningar eller kliniker på USÖ 

är det också naturligt att dessa har sina egna mål som är specificerade för deras verksamhet. 

Riskaptiten, eller benägenheten att ta risker hänger också ihop med organisationens 

målsättning
72

. En organisation vars mål är att växa snabbt kan tänkas ta större risker än en 

organisation vars mål är att behålla sin position på marknaden. Enligt COSO bör 

organisationen redan definierat sin riskaptit i den interna miljön innan arbetet med den 

strategiska målsättningen görs, men genom riskaptiten kan organisationen också definiera sin 

risktolerans vilket är den variation i måluppfyllelse som organisationen accepterar
73

. 

Risktoleransen fungerar här som en ram för hur långt ifrån måluppfyllelsen verksamheten 

accepterar att hamna. Ramen kan göra att en organisation inte går in i för många sidoprojekt 

samtidigt då exempelvis för mycket kapital eller tid spenderas. För USÖs del kan detta 

innebära att risktoleransen sätter stopp för hur mycket resurser som går till forskning och 

utbildning ifall dessa resurser måste tas från kärnverksamheten som är att vårda människor. 

                                                             
66 The institute of internal auditors, Intern styrning och kontroll - sammanhållet ramverk, The institute of 
internal auditors, 2007, hämtat 2013-02-02. <http://www.theiia.se/uploads/cosointernstyrningsvenska.pdf> 
67 Rao, Ananth. Implementation of enterprise risk management (ERM) tools – A case study. Academy of 
accounting and financial studies journal 2009. 87-103 
68 COSO, 2004 
69 Toscha, 2012 
70 Ibid. 
71 COSO, 2004 
72 Ibid. 
73 Ibid. 
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2.1.3. Riskidentifiering 

Riskhanteringsprocessen går inte bara ut på att hantera risker som organisationen är utsatt för 

utan också på att identifiera potentiella händelser som kan påverka organisationen. 

Oförutsedda händelser kan påverka en organisation i både positiv och negativ riktning och en 

organisation som är medveten om dessa händelser kan förebygga eller utnyttja dem på ett 

fördelaktigt sätt. COSO föreslår flera arbetsmetoder som kan hjälpa organisationer identifiera 

dessa händelser men särskiljer också på händelser som kan inträffa genom arbetet för att 

uppnå en organisations mål.
74

 Även om organisationen uppfyller sina mål kan alltså även 

detta göra att organisationen utsätts för risker. En sjukvårdsavdelning som har som mål att 

erbjuda en modern vård genom att använda sig av den senaste tekniken kan exempelvis göra 

detta genom att ofta uppdatera eller byta ut den utrustning som används. Detta kan göra att 

sjukvårdens medarbetare saknar kompetens för att använda den nya tekniken vilket leder till 

en sämre vård. Dessa risker kan dock upplevas som ett resultat av mindre genomarbetade mål 

eller svaga strategier för att uppnå målen. COSO menar också att identifieringen av dessa 

risker brukar vara förhållandevis enkla att identifiera men pekar ändå på vikten av 

riskidentifiering vid arbetet av måluppfyllelse
75

. 

 

Vid identifiering av risker belyser Peter Kmec också att vissa händelser kan leda till 

ytterligare risker. En risk som bedöms vara av mindre karaktär kan alltså utlösa fler händelser 

som leder till större risker. Kmec menar därför att riskidentifieringsarbetet bör gå ett steg 

längre och söka efter eventuella kedjereaktioner som kan uppstå då en händelse inträffar, även 

om händelsens påverkan i sig bedöms som mindre betydelsefull.
76

 En organisation bör också 

identifiera vilka händelser som ledde till att en risk uppstod för att på så sätt förebygga att 

liknande risker sker i framtiden
77

. 

 

En teknik för att identifiera risker är att organisationen listar alla tänkbara händelser som kan 

komma att påverka organisationen
78

. Detta kan göras av alla medarbetare i organisationen och 

organisationen har en fördel av att låta medarbetare från olika delar och nivåer av 

organisationen delta i arbetet
79

. COSO föreslår också att detta arbete utförs av en arbetsgrupp 

som sätts samman av medarbetare med olika kompetenser. Organisationen kan också låta 

medarbetare intervjuas eller lämna ut frågeformulär för att identifiera risker som kan uppstå.
80 

 

COSO föreslår även att organisationer genomför en processanalys för hur ett arbete 

genomförs. Processanalysens syfte är att identifiera vilka uppgifter som ingår i arbetet och 

sedan identifiera vilka risker som kan uppstå under varje uppgift.
81

 Detta arbete kan tänkas 

vara effektivt på en specialistavdelning som Hudkliniken på USÖ där olika behandlingar 

                                                             
74 COSO, 2004 
75 Ibid. 
76 Kmec, Peter. Temporal hierarchy in enterprise risk identification. Management Decision 2011. 1489-1509 
77 Vincent, Charles et.al. How to investigate and analyse clinical incidents: Clinical risk unit and association of 
litigation and risk management protocol. BMJ 2000. 
78 COSO, 2004 
79 Kmec, 2011 
80 COSO, 2004 
81 Ibid. 
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utförs dagligen och vissa mycket sällan. Specifika arbetsuppgifter kan då uppstå som 

medarbetare inte är vana vid vilket kan föranleda risker som medarbetare inte är vaksamma 

på. 

 

Riskidentifiering behöver inte heller handla om att upptäcka en isolerad händelse. Många 

risker handlar om exempelvis minskad efterfrågan och för dessa och liknande händelser 

behöver en organisation bestämma gränser för när åtgärder bör tas
82

. I vården kan en ökning 

av patientströmning göra att kvaliteten på vården försämras då fler behöver vård. För att 

hantera detta kan sjukvården i förväg bestämma nivåer för när mer vårdpersonal måste 

anställas eller omplaceras för att möta den ökade efterfrågan. 

 

COSO menar vidare att organisationer kan dra nytta av tidigare händelser för att avgöra 

sannolikheten att vissa risker uppstår. Genom att övervaka information som organisationen 

har om sina aktiviteter och vad som påverkar dessa kan organisationen skapa en bild över hur 

framtiden kan se ut.
83

 Här menar dock Kmec att tidsaspekten är en viktig del av 

riskbedömning då olika risker uppstår under olika perioder
84

. Detta innebär att även om en 

analys av tidigare händelser kan hjälpa organisationen finna vilka risker som kan uppstå är 

detta inte ett tillräckligt tillvägagångssätt för att upptäcka alla de risker som kan drabba 

organisationen. 

 

2.1.4. Riskbedömning 

Då en organisation undersökt vilka potentiella risker som den kan utsättas bör organisationen 

ta ställning till dessa riskers påverkan samt hur sannolikt det är att dessa inträffar
85

. Händelser 

som bedöms påverka organisationen starkt negativt och också bedöms troliga att inträffa är 

naturligt de som organisationen bör hantera i första hand. Därefter följer en avvägning mellan 

vilka risker organisationen bör fokusera på. 

 

COSO skiljer också på inneboende och kvarvarande risker. Inneboende risker är de risker som 

organisationen kan drabbas av tack vare att organisationen inte vidtagit de åtgärder som 

behövs för att skydda sig mot dessa.
86

 Dessa risker behöver tas i beaktande för en komplex 

organisation som sjukvården vilka kan utsättas för många typer av risker och där resurserna 

kan antas inte vara tillräckliga för att hantera alla risker. Även då ett beslut har fattats att inte 

åtgärda vissa risker får inte dessa glömmas bort i riskhanteringsarbetet då de, om dessa 

uppstår, kan överraska organisationen. 

 

Kvarvarande risker är de risker som finns kvar även då organisationen vidtagit åtgärder för att 

försvara sig mot dessa
87

. Även om en organisation har åtgärdat en risk är det alltså inte givet 

att risken därmed försvunnit. Trots att bedömningen av risker delas upp i två delar (påverkan 

                                                             
82 COSO, 2004 
83 Ibid. 
84 Kmec, 2011 
85 COSO, 2004 
86 Ibid. 
87 Ibid. 
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och sannolikhet) är det i vissa fall möjligt att enbart åtgärda dessa på ett sätt. Inom sjukvården 

kan det vara svårt att styra sannolikheten av ett ökat vårdbehov hos en viss patientgrupp. 

Däremot kan riskens påverkan på organisationen styras genom exempelvis möjliggöra en 

tillfällig ökning av personal eller genom ett ökat samarbete mellan olika vårdavdelningar. 

 

Riskbedömning inom sjukvården innefattar främst risker som inte påverkar organisationens 

ekonomiska mål. Den stora delen av riskbedömningen i sjukvården är normalt att ta fram 

information om nuvarande och före detta vård av människor för att kontrollera att dessa 

behandlats rätt. Dock innefattar arbetet även att undanröja sådana risker som kan visa sig vara 

skadliga, både för organisationen i sig, och dess arbetare. För att kunna avgöra graden av risk 

som detta åstadkommer samt få en överblick kring problemet är det viktigt att en grundlig 

dokumentation upprättas i organisationen. Detta för att underlätta rätt bedömningar om både 

riskens ursprung samt hur risken ska hanteras.
88

 

2.1.5. Riskstyrning  

Riskstyrning innebär själva beslutsfattandet om hur organisationen ska agera för att hantera de 

risker som kan uppstå. Om en organisation har genomfört både riskidentifiering samt 

riskbedömning bör de ha underlag nog för att lägga upp en handlingsplan för hur de ska 

hantera dessa risker. Organisationen ska via handlingsplanen ta fram åtgärder för hur 

riskstyrningen ska hanteras för att minimera riskernas påverkan.
89

 Vid arbetet med 

riskstyrning menar COSO att det finns fyra vägar att gå för att skydda organisationen mot 

risker. Dessa sätt att hantera risker är att undvika, dela, minska eller acceptera.
90

 

 

Att undvika risker innebär att organisationen väljer att upphöra eller inte inleda en aktivitet 

som ger upphov till risken
91

. I sjukvårdens fall bedrivs de flesta aktiviteter för att uppnå målen 

att vårda människor. Dessa aktiviteter kan inte gärna upphöra, däremot kan vårdpersonal i 

vissa fall välja ett annat tillvägagångssätt för en aktivitet och då undvika den potentiella 

risken. 

 

COSO menar också att risker kan hanteras genom att dela dessa med andra aktörer
92

. Detta 

sätt att hantera risker syftar främst till organisationer tillsammans genomför ett projekt, där 

både risker och eventuella vinster delas. Att dela risker är dock möjligt även inom sjukvården 

då två eller fler sjukvårdsenheter kan dela på exempelvis utrustning eller avtala om att hjälpa 

varandra då en avdelning utsätts för en ökad efterfrågan på exempelvis vårdplatser. 

 

Genom att minska antingen påverkan eller sannolikheten av en risk kan en organisation lyckas 

få risken att minska till en hanterbar nivå. Detta kan exempelvis göras genom att öka 

resurserna hos de områden där riskerna är stora eller genom att sätta ett tak för hur mycket 

organisationen ska producera.
93

 Inom offentlig sjukvård kan arbetet med att minska en risk 
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innebära tydliga rutiner för avrapportering mellan medarbetare för att undvika att viktig 

information inte når fram. Det kan också innebära att två läkare diagnostiserar samma patient 

för att sedan jämföra diagnoserna. Detta för att undvika feldiagnostiseringar. 

 

Det sista sättet att hantera risker enligt COSO är att acceptera dessa. Denna typ av hantering 

är lämplig då den aktuella risken faller inom organisationens riskaptit och är svårhanterlig.
94

 

De flesta organisationer kan också tänkas behöva acceptera risker i viss utsträckning. Främst 

externa risker kan vara svåra att undvika och i vissa fall även att minska eller dela. 

 

När en risk hanteras behöver organisationen också ta ställning till om kostnaden att hantera 

risken motsvarar förtjänsten hanteringen erbjuder
95

. Denna bedömning kan vara lättare i 

vinstdrivande organisationer då förtjänsten och kostnaden ofta kan mätas monetärt. Genom att 

uppskatta resultatet av hanteringen och väga detta mot existerande alternativ kan en 

vinstdrivande organisation bedöma vilket alternativ som ger bäst resultat. Inom sjukvården är 

det dock svårt att beskriva resultat i monetära termer vilket gör att bedömningen av 

förtjänst/kostnad kan bli svår. 

2.1.6. Kontrollaktiviteter 

Kontrollaktiviteter används för att medarbetare ska kunna arbeta på ett sådant sätt att 

organisationens mål uppfylls. Detta kan genomföras på flera sätt men oftast innebär det att 

riktlinjer och rutiner upprättas för hur arbetet ska gå till och hur medarbetare bör utföra 

arbetsuppgifterna på bästa möjliga sätt
96

. Det är även viktigt att de som ansvarar för 

riskhanteringen med jämna mellanrum försöker utvärdera hur väl dessa aktiviteter fungerar 

för att på så sätt öka effektiviteten av arbetet
97

. Detta arbete kan också bli kostsamt om det 

implementeras på ett bristfälligt sätt och det är därför viktigt att implementeringen genomförs 

på ett så effektivt sätt som möjligt
98

. 

 

Kontrollaktiviteter bör också vara interagerade med riskstyrningen. När en organisation 

beslutar om hur risker ska hanteras bör det även beslutas hur hanteringen ska kontrolleras, 

detta för att säkerställa att arbetet både utförs enligt beslutet och blir klart i tid. Beroende på 

vilken typ av risk och vilken typ av riskstyrning en organisation har valt kan olika 

kontrollaktiviteter användas. Några av dessa aktiviteter kan vara att medarbetare måste få ett 

godkännande innan eller efter en handling utförs eller att en oberoende part utför ett 

stickprov.
99

 

 

Även då det finns en tydlig skillnad mellan riskstyrning och kontrollaktiviteter kan det i vissa 

fall vara svårt att urskilja hur vissa aktiviteter ska kategoriseras. Att exempelvis kontrollera 

väntetiden i en vårdkö kan antas vara en kontrollaktivitet för att bevaka att vårdkön inte blir 
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för lång. Aktiviteten kan dock också ses som en handling för att minska risken för att 

människor får vänta för länge. COSO förklarar också detta som att kontrollaktiviteter i vissa 

fall är själva riskstyrningen
100

. 

  

Kontrollaktiviteter är en viktig del inom sjukvården och American Society of Healthcare Risk 

Management (ASHRM) har definierat flera tillvägagångssätt för att uppnå bra 

kontrollaktiviteter. Exempel på åtgärder som ASHRM tar upp är att organisationer bör ha en 

väldokumenterad policy som alla medarbetare ska arbeta utefter och som är uppsatta efter 

organisationens mål. Ledningen bör också informeras löpande om hur väl riskhanteringen 

fungerar samt vilka risker som organisationen står inför för stunden. Det bör även finnas 

ansvariga inom organisationen för att riskhanteringen fungerar bra och systematiskt samt ser 

till att dokumentationen sker på ett korrekt sätt. ASHRM pekar även på att det är viktigt att 

det finns en fungerande incidentrapportering för att förebygga fel men även att organisationen 

använder sig av en form av kulturstyrning, där medarbetare granskar varandra.
101

 Att förlita 

riskhanteringen på kulturell styrning i stor utsträckning kan dock vara problematiskt. Kulturen 

i en stor organisation som ett landsting kan vara svår att överblicka och styra, och det är också 

möjligt att subkulturer får fäste i vissa delar av organisationen. Eventuellt avvikande kulturer 

kan då ha en negativ påverkan på riskhanteringen, även om denna är väldokumenterad. 

2.1.7. Information och kommunikation  

Även om information och kommunikation är en komponent i COSOs ramverk är dessa två 

skilda begrepp. Dessa begrepp hänger dock samman då kommunikationen avgör hur eller om 

informationen når fram. Både information och kommunikation måste också fungera såväl 

uppåt, neråt och sidleds i en organisation för att organisationen ska lyckas med 

riskhanteringsarbetet. COSO betonar även att organisationer särskilt bör fokusera på att 

information och kommunikation uppåt i organisationen, från en lägre nivå till en högre, måste 

vara öppen då medarbetare längre ner kan upptäcka risker men saknar bemyndigande att 

åtgärda dessa.
102

 Lyon och Hollcroft bedömer också kommunikationen mellan 

organisationens alla intressenter som den viktigaste delen i riskbedömningsarbetet
103

. 

Information är avgörande för riskhantering och det är genom informationen som en 

organisation kan arbeta med alla komponenter i COSOs ramverk
104

. Information möjliggör 

bland annat att identifiera risker och avgöra vilka åtgärder som är önskvärda. Adekvat 

information om riskhantering bör finnas på alla nivåer inom organisationer då exempelvis en 

organisations alla medarbetare måste vara medvetna om organisationens benägenhet att risker 

för att kunna arbeta i linje med organisationens målsättning
105

. 
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Även då varje medarbetare behöver ta del av relevant information betonar COSO att många 

organisationer tack vare dagens teknik riskerar att drabbas av för mycket information
106

. Då 

möjligheterna att dela information idag är stora genom bland annat mail och intranät kan 

relevant information försvinna i en större mängd data som inte är av intresse för en enskild 

medarbetare. Hur och hur mycket information som bör delas är individuellt för varje 

organisation och COSO beskriver också att många stora organisationer har under 

organisationens livstid utvecklat ett komplext system för information för att hantera dessa 

problem
107

. 

Även då information är avgörande för riskhanteringsarbetet måste också informationen 

kommuniceras ut. En fungerande kommunikation gör att information kan flöda genom en 

organisations alla nivåer för att möta organisationens behov av att informationen sprids inom 

verksamheten. En viktig del i kommunikationen är inte bara att budskap når fram utan också 

gör det på ett effektivt sätt. COSO menar att organisationer idag bör kunna använda IT-

baserade system på ett adekvat sätt för att kunna dela information mellan avdelningar, att de 

anställda kan genomföra sina arbetsuppgifter samt att ledningen ska kunna driva 

verksamheten på ett effektivt sätt.
108

 

Det är här viktigt att ledningen behandlar både den interna så som den externa informationen 

eftersom detta för dialogen avdelningarna emellan för att på ett funktionellt sätt kunna 

förmedla eventuella risker
109

. Detta ställer större krav på offentliga organisationer eftersom de 

styrs av offentlighetsprincipen vilket innebär att det är viktigt att de är öppna med vad som 

sker inom organisationen. Det är därför viktigt att offentliga organisationer har stora krav på 

att informationen och kommunikationen fungerar på ett bra sätt både internt och externt.
110

  

Om organisationen befinner sig i situationer där arbetsprocesser tillkommer eller förändras 

snabbt är det av stor vikt att ledningen ser över hur organisationen kommunicerar ut de nya 

processerna och policys för att de anställda skall kunna göra de val som gynnar 

organisationen och dess patienter.
111

 Det kan även vara brister i kommunikationen mellan de 

anställda som gör att risker har uppstått och inte bara kommunikationen mellan ledning och 

medarbetare
112

. 

2.1.8. Övervakning  

För att säkerställa att organisationens riskhantering fungerar på ett bra sätt är det viktigt att 

den även övervakas. Eftersom omvärlden ständigt förändras och då även faktorer förändras 

inom organisationer kan detta leda till att riskhanteringsarbetet inte längre fyller samma 

funktion. Genom övervakning kan arbetet dock anpassas och uppdateras efter behov.
113

 Inom 

kommun och landsting så används ofta begreppet Uppföljning och kontroll istället för 

                                                             
106 COSO, 2004 
107 Ibid. 
108 Ibid. 
109 Wikland, 2012 
110 Haglund, Anders, Sturesson, Jan & Svensson, Roland. Intern Kontroll – En del av verksamhets- och 
ekonomistyrningen. Komrev 2005. 
111 Rasmussen, 1997 
112 Vincent, 2000 
113 Wikland, 2012 



19 
 

begreppet övervakning
114

. Begreppen är dock lika varandra och uppföljning och kontroll kan 

ses som former av övervakning. 

 

COSO gör en uppdelning under komponenten övervakning mellan övervakningsaktiviteter 

och utvärderingar. Övervakningsaktiviteter kan se olika ut men innebär de aktiviteter en 

organisation genomför för att säkerställa att riskhanteringsarbetet genomförs på ett önskvärt 

sätt.
115

 Exempel på dessa aktiviteter kan vara att jämföra hur verkligheten ser ut jämfört med 

organisationens planering och budget för att se om organisationen håller sig inom de ramar 

som finns för organisationens risktolerans. Organisationen kan också studera trender i 

verksamheten för att upptäcka om organisationen är på väg i en riktning som inte är önskvärd. 

 

Medan övervakningsaktiviteter syftar till att kontrollera hur väl arbetet med övriga 

riskhanteringskomponenter fungerar kan en utvärdering av arbetet med riskhantering visa hur 

riskhanteringen sammantaget fungerar inom en organisation. En utvärdering behöver dock 

inte genomföras inom en hel organisation samtidigt då detta kan vara praktiskt svårt at 

genomföra. Istället kan en avdelning eller enhet inom en organisation utvärderas vid varje 

tillfälle.
116

 Övervakningsaktiviteter för enskilda komponenter inom riskhantering och 

utvärderingar av riskhanteringsarbetet kompletterar här varandra då en organisation både 

djupgående kan upptäcka brister inom riskhanteringen och också skapa en helhetsbild över 

hela arbetet. 

 

COSO nämner också att en organisation bör dokumentera sitt arbete för att underlätta 

övervakning och utvärdering. Genom att både genomförda aktiviteter och rutiner för dessa 

finns dokumenterade underlättas övervakningsarbetet och utvärderingsprocessen för varje 

enhet inom organisationen. Hur och vad som dokumenteras skiljer sig dock i stor utsträckning 

mellan olika organisationer och COSO ger heller inte några tydliga riktlinjer för hur 

omfattande en organisations dokumentation bör vara då detta beror på en mängd faktorer som 

storlek och bransch. COSO rekommenderar dock att dokumentationen innehåller bland annat 

ansvarsfördelning, policys, tillvägagångssätt samt de viktigaste identifierade riskerna.
117
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3. Metoddesign och ansats 

3.1. Val av studieobjekt  
För att studera riskhanteringsarbetet i offentlig verksamhet har vi valt att göra en fallstudie på 

Hudkliniken på Universitetssjukhuset i Örebro (USÖ). En fallstudie innebär att enbart en eller 

ett par studieobjekt hanteras, vilket möjliggör en detaljerad studie som kan skapa en djupare 

förklaring inom riskhanteringsarbetet
118

. Med djupare förklaring i det här sammanhanget 

menas att lyfta fram så många detaljer som möjligt och genom detta förklara hur kliniken 

arbetar med riskhantering. Med hjälp av detta kan vi även påvisa brister, om sådana existerar 

och därmed komma med förslag på i vilken utsträckning som COSOs ramverk kan hjälpa 

Hudkliniken i deras riskhanteringsarbete. För att vi skall kunna uppnå detta är det relevant att 

ha en teoretisk utgångspunkt
119

. 

Valet av studieobjekt baseras på vår önskan om att studera hur riskhantering fungerar i en 

komplex offentlig organisation inom vården. Hudkliniken lämpar sig därför bra som 

studieobjekt då kliniken har flera yrkesgrupper som samspelar och då kliniken även påverkas 

av externa aktörer. Dessa aktörer är främst politiker som fattar beslut, ledningen på USÖ samt 

Socialstyrelsen som inspekterar kliniken. Hudkliniken förefaller också vara en typisk 

specialistklinik på USÖ
120

 vilket gör Hudkliniken till ett relativt representativt val av en 

komplex vårdenhet. Eftersom regleringar även styr hur verksamheter inom offentlig vård ska 

agera
121

 bör valet av klinik inte påverka studiens resultat i större utsträckning. Hudkliniken är 

också en specialistklinik som arbetar med patienter i ett brett sjukdomsspektra
122

. Detta 

faktum, tillsammans med att Hudkliniken också hanterar många patienter med förhållandevis 

kort varsel
123

 gör att många olika typer av risker kan uppstå i det vardagliga arbetet, vilket gör 

Hudkliniken till ett intressant studieobjekt. 

På Hudkliniken arbetar ungefär fyrtio personer sammanlagt. Detta gör att kliniken kan anses 

vara tillräckligt stor för att genomföra studien men organisationen är inte så stor att den blir 

för svår att överblicka. I och med att kliniken inte anses vara svår att överblicka så är det 

möjligt att, inom studiens avgränsning, studera alla delar av verksamhetens riskhantering utan 

att detta påverkar studiens djup. 

Valet av studieobjekt möjliggör också att testa hur väl teorin stämmer överens med 

verkligheten på ett avlägset studieobjekt. Fallstudien kan fungera som ett redskap för att testa 

validiteten i en befintlig teori genom att studera den minst sannolika undersökningsenheten
124

. 

Eftersom det valda studieobjektet är placerat långt ifrån det typiska studieobjektet i 

förhållande till teorin. Detta är också fallet i vår studie där vi tar vår utgångspunkt i hur 

riskhanteringsarbetet kan kompletteras med COSOs ramverk. Ramverket skall vara 
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applicerbart i alla typer av organisationer även om, sett till de exempel som finns, den typiska 

organisationen förefaller vara en privat och vinstdrivande verksamhet
125

. 

3.2. Val av Metod 
Eftersom syftet med denna studie är att förklara riskhanteringsarbetet vid Hudkliniken och då 

det valda ämnet inte är väl utforskat, talar detta främst för en kvalitativ undersökningsmetod. 

Detta har valts då syftet med fallstudier och kvalitativa metoder oftast är att förklara hur 

studieobjektet arbetar
126

 
127

, vilket i vårt fall innebär Hudklinikens arbete med riskhantering. 

Vi har valt att samla in empiri via intervjuer då de är lämpliga för att skapa en djup förståelse 

för både medarbetarnas åsikter och erfarenheter
128

. För att skapa en mer heltäckande bild 

valde vi också att komplettera intervjuer med att studera dokumentation som är hänförlig till 

verksamhetens riskhantering. Att kombinera två metoder kan också leda till att dessa 

kompletterar varandra och vi kan på så sätt undersöka studieobjektet från flera olika 

synvinklar
129

. Detta kan dock också leda till att de båda metoderna visar två olika sidor av 

studieobjektet, vilket kan göra att resultatet blir mer svåranalyserat. 

För att lättare svara på vår frågeställning valde vi att bryta ner ämnet riskhantering under 

intervjuerna till de komponenter som COSOs ramverk beskriver. Vi valde att använda dessa 

kategorier för att det senare skall vara möjligt för oss att analysera den insamlade empirin med 

hjälp av vår teoretiska referensram. Vi strävar även efter att kategorisera dokumentationen 

efter COSOs komponenter. 

En nackdel som uppstår på grund av vårt metodval är att kvalitativa studier är svåra att 

replikera, men genom att vi beskriver hur vi går till väga kan detta öka replikerbarheten av 

studien. Det finns även en svårighet att replikera studien eftersom likadana intervjuer 

troligtvis inte kommer att generera identiska svar. Fallstudier är också svåra att generalisera 

då enbart ett eller flera studieobjekt studeras. Dock är syftet med fallstudien inte att 

generalisera utan snarare att testa en redan existerande teori på ett nytt område. 

Då vi valt att utgå ifrån befintlig teori och genom insamling av vår empiri förklara hur 

riskhantering ser ut hos det valda studieobjektet så kan denna studie anses ha en deduktiv 

ansats
130

. Vi anser detta också nödvändigt då COSOs ramverk redan skulle behöva vara 

implementerat hos studieobjektet för att en induktiv ansats skulle kunna svara på frågan om 

ramverket kan vara till nytta för verksamheten. 

3.3. Val av respondenter 
Det finns två typer av urval och detta beror på vilka respondenter som vi ämnar undersöka. 

Den första är sannolikhetsurval som innebär att varje respondent väljs slumpmässigt och har 

en känd chans att komma med i urvalet, och den andra är icke- sannolikhetsurval som innebär 
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att respondenter inte väljs ut slumpmässigt.
131

 Eftersom studien gynnas av att människor med 

olika befattningar intervjuas valde vi att använda oss av ett icke-sannolikhetsurval. Denna typ 

av urval är också vanligt vid kvalitativa undersökningar, där syftet är att erhålla en djupare 

förståelse i problemområdet. 

Inom Hudkliniken finns det sju olika yrkesgrupper
132

 och vår avsikt är att ta del av dessa 

gruppers syn och involvering på riskhanteringsarbetet. Vi utesluter dock undersköterskor 

eftersom vi, i samråd med Hudklinikens avdelningschef, anser att deras arbete med avseende 

på riskhantering är att jämställa med sjuksköterskornas arbete. Då sekreterarnas roll inte är 

central i riskhanteringsarbetet anser vi det även tillräckligt att intervjua enhetschefen som 

också har sekreteraruppgifter och vi valde därför att inte intervjua en sekreterare. 

Vid urval av respondenter sökte vi personer med rätt kvalifikationer och information för 

studien. För att vi skall få en heltäckande bild över hur riskhanteringsarbetet ser ut valde vi att 

intervjua samtliga tre chefer, vilket är ett kvalitetsurval då vi anser att de valda 

respondenternas roller har stor betydelse för riskhanteringsarbetet och är därför relevanta för 

studien. Urvalet av övriga respondenter är också delvis ett tillgänglighetsurval, där vi fick 

önska respondenter utifrån vilka som var tillgängliga. Våra önskemål var att få intervjua två 

läkare och två sjuksköterskor där en hade arbetat på kliniken relativt lång tid och en relativt 

kort tid. Våra önskemål blev inte helt tillgodosedda då enbart en läkare hade tid att intervjuas. 

Våra önskemål om sjuksköterskerespondenter blev dock tillgodosedda där en respondent hade 

arbetat på kliniken i tio år och den andra fyra månader. Vårt urval baserades på att vi ville få 

ett så högt representativt urval som möjligt vilket hjälper oss att få bredd och variation i 

urvalet för att empirin ska bli så heltäckande som möjligt.
133

 En nackdel som uppstår med 

denna typ av urval är att kliniken kan välja ut personal som de tror kan ge en förskönad bild 

av verksamheten. Att hantera detta genom att vi själva fick välja ut respondenter var dock inte 

möjligt då vi enbart kunde intervjua de medarbetare som var tillgängliga. 

3.4. Intervjuer 
Vi valde att utföra semi-strukturerade intervjuer med medarbetare med olika befattningar. 

Semi-strukturerade intervjuer innebär att vi har utformat intervjuguider som har byggts upp av 

kategorier där varje komponent i COSOs modell motsvarar en kategori
134

. Öppna frågor har 

använts för att respondenten skall ha möjlighet att tala fritt kring varje fråga samt för att ge 

oss möjlighet att ställa följdfrågor under intervjuns gång
135

.  

Frågorna utformades utefter den valda teoretiska referensramens olika delar samt studiens 

syfte och grundade sig i vikten av att få fram respondenternas egna reflektioner och 

erfarenheter kring riskhanteringsarbetet. Vi valde att utforma frågorna på det sättet för att vi 

skulle försäkra oss om att alla delar av teorin kommer med. Eftersom vi har valt att utforma 

                                                             
131 Christensen, Lars, Engdahl, Nina, Grääs, Carin & Haglund, Lars. Marknadsundersökning - en handbok. Sid. 
Studentlitteratur, Lund 2007. Sid. 109ff. 
132 Verksamhetschef, avdelningschef, enhetschef, läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och sekreterare 
133 Alvesson, Mats. Intervjuer: genomförande, tolkning och reflexivitet. Liber, Malmö 2011. Sid. 61 
134 Saunders, Lewis & Thornhill 2009 Sid. 320 
135 Roulston, Kathrin. Considering quality in qualitative interviewing. Qualitative research 2010. 199-228. 
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frågorna kring medarbetarnas egna erfarenheter är det av största vikt att dessa frågor ställs på 

ett sådant sätt att respondentens egna kunskaper framkommer under intervjun
136

. Detta är 

även till vår fördel då människor oftast kommer ihåg konkreta händelser som de har varit med 

om
137

 och på så sätt kan de ge oss utförligare svar. 

Vi har även valt att spela in och transkribera intervjuerna efter genomförande, i den mån det 

tillåtits av respondenterna, för att vi på så sätt ska kunna göra en djupare analys av det som 

sägs. Skulle det även uppstå vissa frågetecken vid analysen av empirin har vi då möjlighet att 

gå tillbaka och dubbelkolla informationen. På så vis kan en av oss fokusera på att ställa frågor 

och lyssna till vad respondenten har att säga och även kunna formulera följdfrågor medan den 

andra gör anteckningar och studerar respondentens kroppsspråk. Detta för att vi ska kunna 

fokusera ytterligare på respondenternas svar och andra uttryck som inte går att avläsa från en 

inspelning
138

. Genom att transkriberingar har skett kan det ses som att trovärdigheten i studien 

förstärks eftersom detta ger oss möjligheten att lyssna på intervjuerna flera gånger och kan 

korrigera eventuella feltolkningar. 

Varje respondent blev intervjuad på sin arbetsplats, anledningarna bakom detta var dels för att 

respondenterna behövde finnas tillgängliga på sin arbetsplats och dels för att de skulle känna 

sig säkra och på så sätt kunna slappna av. Eftersom de olika respondenterna har olika 

befattningar så har inte alla frågor ställts på samma sätt, dock har de haft samma karaktär och 

syfte för att dessa skall kunna jämföras. Innan intervjuerna introducerade vi respondenterna 

för vad intervjun skulle handla om och respondenterna fick sedan möjlighet att välja om de 

ville vara anonyma i studien, vilket ett antal också valde. Vi valde därför att enbart nämna 

respondenterna efter deras yrkestitel vilket vi också anser kommer underlätta för läsaren.  

Under intervjuerna ställde en av oss frågor och den andra antecknade för att intervjuaren 

lättare skulle kunna genomföra intervjun på ett avslappnat sätt. Inför varje intervju frågade vi 

respondenten om vi fick spela in intervjun för transkribering, vilket också alla godkände. 

Intervjumaterialet transkriberades efter intervjuerna hade utförts för att vi skulle kunna 

studera materialet mer noggrant. 

Även om intervjuerna hjälper oss att nå ett önskat djup i vår datainsamling uppstår problem 

med källornas tillförlitlighet. Speciellt när intervjuer handlar om personers egna uppfattningar 

finns det inga tillvägagångsätt vi kan använda oss av för att garantera att bilden vi får är helt 

sanningsenlig. För att minska problemet kan större vikt läggas vid svar som fåtts av fler 

respondenter och svaren kan också jämföras med andra källor till information.
139

 Detta är 

också något vi kommer att använda oss av i studien då vi dels kan jämföra svar av fler 

respondenter och i de fall det är möjligt även jämföra svaren mot den dokumentation vi tagit 

del av. 

                                                             
136 Alvesson, 2011. Sid. 40ff 
137 Repstad, Pål. Närhet och distans, kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. Studentlitteratur, Lund 1999. Sid. 
106 
138 Saunders, Lewis, Thornhill, 2009. Sid. 339-341 
139 Denscombe, 2009 sid. 265ff 
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3.5. Dokument 
För att komplettera resultatet från intervjuerna valde vi också att studera eventuell 

dokumentation på riskhanteringsområdet. Då verksamheten saknade renodlade 

riskhanteringsdokument fick vi söka i verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser för 

information. Vi fick även ta del av ett urval av nedskrivna arbetsrutiner medarbetare på 

Hudkliniken ska följa. Det som relaterade till riskhantering i dokumentationen kategoriserades 

sedan på samma sätt som intervjuerna och vi genomförde även en innehållsanalys på 

materialet. 

Vi använde innehållsanalys för att ta fram den information som vi anser är relevant för att 

kunna besvara våra forskningsfrågor
140

. Genom en innehållsanalys kan bland annat texten 

kvantifieras i de olika kategorierna efter hur ofta de förekommer, vilket kan framhäva vad 

texten framställer som relevant
141

. Detta är också vår avsikt då vi studerar 

verksamhetsövergripande dokument. Avseende verksamhetsrutiner lägger vi dock mindre vikt 

vid själva kvantifieringen då dessa dokument beskriver hur specifika arbetsuppgifter ska 

genomföras. En kvantifiering av riskhanteringskategorier blir därför här meningslös då olika 

kategorier kan behöva olika mycket uppmärksamhet för en arbetsuppgift. Vi väljer här istället 

att enbart studera om de olika kategorierna är representerade i texten. Att bedöma textens 

relevans avseende arbetsuppgiften skulle här också kräva en djupare kompetens inom 

verksamhetens område. 

  

                                                             
140 Krippendorff, Klaus. Content Analysis: An introduction to its methodology. Sage publications, Thousand Oaks, 
CA 2004. Sid. 21 & 99 
141 Denscombe, 2009 Sid. 308 



25 
 

4. Resultat & Analys 
Det framgår under intervjuerna att riskhantering som begrepp inte påtalas i större utsträckning 

på Hudkliniken. Av de dokument vi tagit del av finns ett kompendium som heter 

”Riskhantering på USÖ”, detta dokument handlar dock om brandsäkerhet och liknande och 

berör inte organisationens kärnverksamhet. Innan intervjun fick också varje respondent en 

introduktion om vad intervjun skulle handla om och syftet med vår studie. Det visade sig även 

här att flera respondenter var osäkra på begreppet innan vi förklarade dess innebörd. 

Även om begreppet riskhantering inte är något som används på Hudkliniken visade dock 

intervjuerna att många komponenter i COSOs ramverk för riskhantering är påtagliga i 

verksamheten. Delar av alla komponenter finns med i arbetet på kliniken, även om de 

beskrivs med andra ord och i vissa fall eventuellt uppstått som en biprodukt av ett arbete med 

ett annat syfte. 

Det framgår också att Hudklinikens arbete med riskhantering ser olika ut beroende på vilken 

nivå av verksamheten som studeras.  Verksamhetsnivån rymmer alla de enskilda aktiviteter 

som Hudklinikens personal utför medan ledningsnivån innefattar Hudklinikens styrning och 

planering. Skillnaderna på riskhantering inom dessa nivåer är i flera avseenden påtagliga även 

då dessa nivåer är starkt beroende av varandra. 

Hudklinikens övergripande dokumentation berör inte heller ämnet riskhantering. Varken 

verksamhetsplaner för 2012-2013 och 2013-2014, eller senaste verksamhetsberättelse (2009) 

nämner ordet risk och ämnet diskuteras inte heller i texten. Ett antal planerade aktiviteters 

syfte i verksamhetsplanerna kan dock till viss del härledas till att minska risker. Vi har dock 

inte funnit någon dokumentation om hur dessa aktiviteter genomförts. Flera av dessa 

aktiviteter är också av löpande karaktär och beskrivs med inledande ord som ”fortsätta”, 

”upprätthålla” eller ”ständigt utveckla”, vilket delvis kan förklara att dessa inte blivit 

dokumenterade. 

Hudkliniken har dock vissa arbetsrutiner nedskrivna som beskriver hur medarbetare ska 

genomföra olika typer av mottagningar. I dessa dokument beskrivs aktiviteter som kan 

kategoriseras under flera av COSOs komponenter, som framkommer av intervjuerna finns 

dessa dock bara för vissa arbetsrutiner även om respondenterna uppger att arbetet med att 

skriva ner fler rutiner fortskrider. Dessa riskhanteringsaktiviteter hänför sig också endast till 

verksamhetsnivån och saknar helt komponenterna målsättning, information och 

kommunikation samt övervakning.  

4.1. Intern miljö 

4.1.1. Riskaptit 

Under intervjuerna berättar alla respondenterna att det inte finns någon uttalad riskaptitspolicy 

som medarbetare ska förhålla sig till. Både verksamhetschefen och enhetschefen börjar dock 

med att förklara att det inte får tas några risker alls i verksamheten när det gäller patienter, 

men berättar också att det inte finns någon uttalad riktlinje för medarbetarna. Denna syn är 

dock inte samstämmig då avdelningschef, läkare och sjuksköterska 1 talar om att personal 

ofta får göra enskilda bedömningar eller bedömningar i grupper. 
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Genom stora delar av intervjuerna framgår dock att det finns många rutiner för olika delar av 

arbetet som all personal ska följa. Det framkommer också att syftet med dessa rutiner i många 

fall är att hantera, eller undvika risker. Även om dessa rutiner inte är en policy kan de i 

praktiken fylla samma funktion då medarbetare leds till att agera på ett visst sätt i givna 

situationer. 

Detta gäller dock bara för enskilda arbetsuppgifter på verksamhetsnivå och inte för driften av 

verksamheten. Avdelningschefen berättar att det saknas en policy för bedömningar som rör 

patientflöde, då dessa beslut fattas av enskilda individer. Hon berättar dock att Hudkliniken 

har i uppgift att uppnå kriterierna för att ta del av kömiljarden. I praktiken går dessa kriterier 

ut på att 80% av de nybesök som verksamheten ska hantera måste ske inom 60 dagar. Under 

intervjuerna refererar även fler respondenter till kömiljarden som det i praktiken viktigaste 

målet. Detta ger bilden av en outtalad policy att kömiljardens kriterier måste uppfyllas även 

om det medför risker. Då kriterierna är uppfyllda blir riskbedömningar på ledningsnivå mer 

restriktiva vilket tyder på att en skiftande riskbenägenhet förekommer i förhållande till hur 

verksamheten uppfyller sina mål. 

4.1.2. Etik 

Etiken i verksamheten är något som uppfattas som centralt av alla respondenter. Alla utom 

sjuksköterska 2 berättar om att de i verksamheten pratar mycket etik och även har temadagar 

gällande etiska frågor. Sjuksköterska 2 anser också att ett etiskt tänkande är påtalat i 

verksamheten även om hon inte varit med om att arbeta med det specifikt. Detta bör dock 

bero på att hon vid intervjun endast varit anställd i verksamheten tre månader. Hon berättar 

dock att hon känner av ett etiskt tänkande och att det hela tiden finns med i verksamheten. 

Detta är också enligt COSO betydelsefullt då en god etik skapar förutsättningar för att hantera 

risker och leder verksamheten till att uppnå sina mål. 

Att medarbetarna upplever att etiken har en central roll kan bero på ledningens attityd till etik. 

Alla tre chefer anser att det är viktigt att de som ledare föregår med gott exempel och fungerar 

vägledande i etiska frågor. Det är också något de anser sig jobba med och enhetschefen 

berättar även att det är en förutsättning för verksamheten. Denna bild stärks även av att övriga 

respondenter anser att cheferna fungerar som förebilder i etiska frågor. Att ledningen fungerar 

vägvisande kan enligt teorin hjälpa till att skapa det etiska tänkandet som respondenterna 

beskriver på kliniken och underlätta verksamhetens måluppfyllelse. 

Även dokumentationen ger en bild över att etik spelar en central roll i verksamheten. 

Hudkliniken har flera aktiviteter som syftar till att både skapa ett etiskt bemötande och 

förhållningssätt till patienter men fokuserar också under delmålet ”attraktiv arbetsplats” på 

hur medarbetare ska bemöta och behandla varandra. Även i verksamhetsplanens huvudmål 

”god vård” finns tydliga inslag av etik med där verksamheten bland annat beskriver att de 

arbetar för en jämlik vård. Det etiska förhållningssättet som COSO beskriver som 

grundläggande för riskhanteringsarbete kan således antas redan finnas på Hudkliniken. Denna 

bild förstärks ytterligare av att verksamheten har en arbetsrutin som helt avser 

patientbemötande och det är också ett återkommande tema i andra rutiner. 
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4.2. Målsättning 
I Hudklinikens verksamhetsplan 2013-2014 beskrivs organisationens övergripande mål som: ” 

Att inom dermato-venereologin bedriva specialistvård i en positiv arbetsmiljö med 

patientupplevd kvalitet. Hudkliniken kännetecknas av effektiv, evidensbaserad sjukvård med 

hög specialistkompetens, god tillgänglighet och service.” Det övergripande målet bryts sedan 

ned till fem delmål vilka är: God vård, attraktiv arbetsplats, forskning och utveckling, 

utbildning och såld och köpt vård, där god vård beskrivs som det huvudsakliga målet. För att 

nå dessa mål specificeras ett antal aktiviteter för varje delmål där många aktiviteter också har 

en ansvarig och ett avrapporteringsdatum. Aktiviteterna skiftar också i karaktär och många av 

aktiviteterna bör istället beskrivas som förhållningssätt. Exempel på dessa är ”Vi pratar med 

varandra, inte om varandra” och ” Etik och patientbemötande i fokus”. 

Enligt teorin är det också viktigt att bryta ner verksamhetens mål till tydliga delmål och 

COSO föreslår även målsättningar för olika delar av en organisation. Hudklinikens delmål tas 

dock bland respondenterna bara upp av verksamhetschefen och hon kan inte återge dessa, 

vilket visar på att även om målen finns uppsatta så är det inget som verksamheten lägger stor 

vikt vid. Verksamhetschefen berättar också att dessa mål kommer från ledningen på sjukhuset 

och är alltså inte satta av verksamheten själva, vilket går emot COSOs rekommendation om 

att delar i en organisation får egna mål. Detta kan vara en förklaring till varför inte arbetet 

alltid är riktat till att uppnå målen. Då kliniken även har ett ekonomiskt incitament i form av 

kömiljarden kan även detta leda till att prioriteringar bort från måluppfyllelsen görs ifall 

målen inte stämmer överens med kömiljardens kriterier. 

Även om målet ”God vård” står i centrum så är det möjligt att utläsa från intervjuerna att 

målet delas upp i ett stort och ett litet perspektiv. I det lilla perspektivet handlar målet om att 

erbjuda en god vård till varje patient genom allt från ett etiskt bemötande till en hög 

tillgänglighet och professionell vård. Ur ett större perspektiv, som eventuellt kan liknas med 

ett ledningsperspektiv, handlar målet istället om att uppnå kömiljardens kriterier. 

Avdelningschefen berättar bland annat att ett mål är att alla nybesök ska ske inom 60 dagar. 

Hon berättar dock också att de vet att de inte har resurser att uppfylla detta mål. Istället säger 

hon att de är nöjda om verksamheten klarar att ta emot 80% av nybesöken inom den givna 

tidsramen, vilket är den nivå där verksamheten får ta del av kömiljarden. Målet att alla 

nybesök ska ske inom 60 dagar kan alltså istället ses som en vision på Hudkliniken. 

Verksamheten saknar en uttalad vision vilket COSO argumenterar för att en organisation ska 

arbeta utefter när målen bestäms. Genom att se klinikens mål som en vision följer det naturligt 

att tolka vad kliniken är ”nöjda med” som verksamhetens mål. 

COSO belyser också betydelsen av hur stor avvikelse från målen som verksamheten anser är 

acceptabelt. Här syns en tydlig skillnad hos respondenterna där alla cheferna pratar om 

kömiljardens kriterier som en lägsta nivå för målavvikelse medan medarbetarna uppger att det 

inte finns någon uttalad toleransnivå. Detta kan dock förklaras med verksamhetens riskaptit 

där de flesta respondenter berättade att inga risker får tas i arbetet med en patient, vilket gör 

att en avvikelse från detta inte uttalat kan vara acceptabel. Samma resonemang kan förklara 

varför det inte finns några toleransnivåer för avvikelser i arbetsmiljön. Sjuksköterska 1 

berättar att risker i arbetsmiljön kan accepteras vid vissa omständigheter men ingen 
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respondent återger att det finns en toleransnivå. Att definiera toleransnivåer för avvikelser i 

arbetsmiljö och patientsäkerhet kan antas ses som oetiskt, speciellt för en organisation som 

offentlig sjukvård, vilket kan förklara varför dessa toleransnivåer inte finns. Detta talar för att 

COSOs ramverk, med avseende på toleransnivåer, inte fyller samma syfte för Hudkliniken 

jämfört med organisationer med andra mål. 

Chefernas syn på toleransnivåer är dock som nämnts kömiljardens kriterier. Som vi tidigare 

argumenterat för bör dessa nivåer i praktiken inte ses som en lägsta toleransnivå utan som 

själva målet. Att definiera kömiljarden som verksamhetens mål skulle dock innebära samma 

etiska problem som resonemanget ovan om toleransnivåer för patientsäkerhet. Det är dock 

tydligt från respondenternas genomgående svar i intervjun att verksamhetens resurser 

omöjligt klarar av att möta hela efterfrågan och förhållningssättet till risker på ledningsnivå 

tyder också på att kömiljardens kriterier är målet som eftersträvas i praktiken. 

4.3. Riskidentifiering 
Alla respondenter berättar om avvikelserapportering som en central del av verksamhetens 

riskidentifiering. Dessa rapporter skrivs av personal som har varit med om att en negativ 

händelse uppstått eller identifierat en påtaglig risk. Avvikelserapporterna berör främst 

verksamhetsnivån och tar vanligtvis upp risker som har eller kan inträffa under patientbesök. 

Då detta är ett sätt att se risker efter att de kan ha uppstått frågade vi även respondenter om de 

arbetar för att se risker i förväg. På verksamhetsnivån berättar Sjuksköterska 1 att personal vid 

uppstart av en ny aktivitet ”...sätter sig ner och funderar, hur skulle det se ut, och hur kan vi 

jobba säkert med den och så.” Även Läkare 1 berättar att de försöker ligga steget före men 

säger också att de är sämre på detta. Respondenternas samlade svar tyder här på att en risk 

först måste uppstå för att denna ska identifieras och sammanfattas av Sjuksköterska 1s 

uttalande ”Det är väl mest när saker och ting nästan händer, om man säger det här hade 

kunnat blivit fel.” I verksamhetens arbetsrutiner finns dock flera punkter som kan 

kategoriseras till riskidentifiering. Dessa beskriver hur personalen kan identifiera om 

någonting oönskat håller på att inträffa med en patient vid en viss behandling. Detta liknar 

också Vincents rekommendation om att identifiera vilka händelser som föranledigt en risk för 

att undvika att samma risk inträffar igen. 

Avdelningschefen tar också upp att verksamheten använder sig av så kallade ronder för att 

identifiera vilka risker som finns i verksamheten. Dessa består av skyddsronder och 

vårdhygienronder och där personal ser över hur arbetet i verksamheten går till. Detta sätt att 

identifiera risker kan, tillsammans med sjuksköterska 1s beskrivning över hur medarbetare 

identifierar risker, liknas med den processanalys COSO föreslår för riskidentifiering. Dock 

finns det som respondenterna själva berättar förbättringspotential, främst när det gäller att 

identifiera risker innan dessa uppstår. 

På ledningsnivån är Hudkliniken mer förutseende för risker även då organisationen också här 

saknar verktyg för att identifiera potentiella risker innan de uppstår. Verksamhetschefen 

berättar att kliniken hela tiden följer statistik om hur de ligger till med nybesök och återbesök 

för att identifiera om verksamheten inte uppnår sina mål. Denna statistik ger dock bara en 

ögonblicksbild över hur verksamheten ser ut för stunden och ger ingen uppskattning om vad 
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som kan hända i framtiden. Statistiken förefaller dock användbar då ledningen kan se vilka 

patientgrupper som måste prioriteras för att uppnå målen, och kan genom detta verktyg 

omfördela resurser för att uppnå balans mellan nybesök och återbesök eller bland olika typer 

av mottagningar.  

Istället för att använda statistiken för att uppskatta vilket patientflöde som kliniken kan väntas 

stå inför använder ledningen sig av erfarenhet för att bedöma hur efterfrågan kan komma att 

se ut. Verksamhetschefen berättar att efterfrågan är årstidsberoende och talar bland annat om 

att efterfrågan för hudcancerundersökningar ökar i början av sommaren. Detta anser hon dels 

beror på att människor upptäcker prickar på huden när de börjar använda mindre kläder men 

också för att hudcancer uppmärksammas under Euro Melanoma Monday i början av maj. Hon 

tar även upp exempel på tidpunkter där efterfrågan på STD-mottagningar ökar och avslutar 

med att säga att dessa variationer är något de lärt sig med åren. Som COSO föreslår utnyttjar 

verksamheten här tidigare händelser och erfarenheter för att identifiera risker och även Kmecs 

betoning på tidsaspekten och årstidsvariationer belyses. 

Det ryms dock även här förbättringsmöjligheter inom Hudklinikens riskidentifiering. 

Huruvida den samlade erfarenheten på kliniken är tillräcklig för att identifiera vilka 

potentiella risker som finns gällande patientflödet är inte möjligt att svara på genom den 

utförda studien. Detta förhållningssätt medför dock nackdelar som kliniken förefaller 

omedvetna om. När ledningen byts ut finns det en risk att den omvärldskunskap som 

Verksamhetschefen berättar om försvinner. Det är även ett rimligt antagande att en statistisk 

analys över patientflödet kan ge en bättre bild över hur efterfrågan kan komma att se ut, 

jämfört med enskilda individers subjektiva bedömningar. 

Här syns också den kanske tydligaste skillnaden på verksamhetens uppsatta mål och de mål 

som eftersträvas i praktiken. Som verksamhetschefen beskriver tar Hudkliniken fram och 

följer statistik för att hela tiden uppfylla kriterierna för kömiljarden medan andra aspekter av 

måluppfyllelsen faller på enskilda individers subjektiva bedömningar. Att verksamhetens 

praktiska mål också är att 80% av nybesöken ska ske inom utsatt tid och inte 100% syns också 

på verksamhetschefens uttalande om statistiken ”där jag lätt kan gå in varje dag och se till, hur 

många procent tar vi inom 60 dagar på nyremisser och hur många återbesök har vi tagit den 

här månaden, ligger vi över eller under vad vi ska”. 

Respondenterna berättar även att de är medvetna om att nya risker kan uppstå genom att 

verksamhetens mål efterlevs. Verksamhetschefen berättar som exempel att då Hudklinikens 

sekreterare låg efter målen med journalskrivande gjordes en övervägning om hur mycket 

sekreterarna kunde tillåtas arbeta övertid för att komma ikapp målen. Detta för att 

sekreterarna skulle orka arbeta vidare och inte bli sjukskrivna. Risken att inte uppnå dessa mål 

visar också på det Kmec beskriver som att en mindre risk kan utlösa en större. Enligt 

verksamhetschefen och enhetschefen hanterades dock den här risken på ett sätt så fler risker 

inte uppstod vilket tyder på att verksamheten tar hänsyn till de kedjereaktioner Kmec varnar 

för. 

Enligt både de chefer och de medarbetare som intervjuats utnyttjar verksamheten 

medarbetarnas kompetens och kunskaper för att identifiera risker. Även om COSOs förslag på 
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hur kunskapen ska samlas in från medarbetare inte genomförs upplever samtliga respondenter 

att medarbetare får föra fram sina åsikter. För att tillgodogöra sig dessa kunskaper använder 

sig Hudkliniken av möten där personalen kan diskutera eventuella risker och 

avdelningschefen påpekar även att åsikter förs fram via det avvikelsesystem som 

organisationen använder. Avdelningschefen påpekar dock att hon inte anser att medarbetares 

kunskap inte tas tillvara på ett tillräckligt strukturerat sätt. Att genomföra COSOs förslag kan 

här fungera som ett komplement till de kanaler som verksamheten redan använder sig av. 

Genom att exempelvis be medarbetare fylla i ett frågeformulär om riskidentifiering kan leda 

till att även de i personalgruppen som av någon anledning inte yttrat sig på mötet kan bli 

hörda. 

4.4. Riskbedömning 
Då risker som uppstått under en mottagning står det i de flesta rutiner att läkare ska tillkallas 

om ingen finns på plats för att bedöma risken och besluta om eventuell åtgärd. 

Riskbedömningen i dessa fall går här alltså ut på att lita till läkarens kompetens. Vissa 

bedömningar lämnas dock enligt rutinerna till sjuksköterskorna själva.  Risker som 

identifieras ska också rapporterats elektroniskt i avvikelsesystemet och bedöms senare av 

avdelningschefen i det program som verksamheten använder för avvikelserapporter. 

Avdelningschefens bedömning utförs genom att varje rapporterad avvikelse graderas på en 

skala för sannolikhet och en skala för hur allvarlig skada händelsen bidrar med. Genom denna 

bedömning genererar programmet en siffra som avdelningschefen sedan använder för att 

rangordna risker. Detta följer COSOs ramverk för riskhantering väl men rymmer trots detta 

förbättringsmöjligheter. Avdelningschefen berättar att hon ensam gör dessa bedömningar med 

stöd av en mall. Hon anser dock att mallen mest fungerar vägledande och den stora delen av 

graderingen bygger på hennes subjektiva bedömning. 

Detta medför en tydlig brist i ett annars bra bedömningssystem. Då avdelningschefen själv 

bedömer hur allvarlig en risk är kan personliga uppfattningar leda till att vissa typer av risker 

anses allvarligare eller mindre allvarliga än de borde. Detta kan i förlängningen leda till en 

felfördelad resursfokusering då risker åtgärdas. Avdelningschefen berättar också att de i 

verksamheten förut bedömde avvikelser i grupp vilket också minskar risken att personliga 

uppfattningar styr bedömningen. 

Den mest påtagliga bristen är dock att Hudklinikens avvikelsesystem inte rymmer alla risker 

utan enbart de som återfinns på verksamhetsnivån, vilket lämnar risker på ledningsnivå utan 

bedömning. En del av dessa risker bedöms istället efter att en skyddsrond utförts på kliniken. 

Dessa bedömningar innefattar arbetsmiljö och kan sedan diskuteras tillsammans med fackliga 

representanter på en samverkansträff. Risker som rör patientflöde bedöms dock inte annat än 

genom medarbetarnas vetskap om dessa risker som redogjorts för i riskidentifieringsavsnittet. 

Då Hudkliniken genom avvikelsehanteringen bedömer hur allvarliga olika risker är har de 

även möjlighet att jämföra olika risker mellan varandra och avgöra vilka riskåtgärder som 

behöver prioriteras. Detta görs också på möten tillsammans med personalgruppen där en 

sammanställning av avvikelserapporteringen presenteras och eventuella åtgärder diskuteras 

fram. Respondenterna uppger dock att alla risker inte kan åtgärdas, antingen på grund av att 
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verksamheten saknar resurser eller att riskerna inte kan kontrolleras. COSO betonar här att 

risker som inte åtgärdats ändå bör finnas med i beräkningen. Det är också något som 

organisationen är medvetna om och alla respondenter utom läkaren uppger att dessa risker 

påtalas och personalen uppmuntras att ta hänsyn till dessa. Läkaren berättar istället om 

arbetsbelastning som en risk som verksamheten inte tar hänsyn till. Detta ger tydliga 

indikationer på att de risker som dokumenteras och rapporteras också är de som blir påtagliga 

och åtgärdas. Genom en noggrannare riskbedömning på dessa områden bör således 

Hudkliniken skapa bättre förutsättningar för att även hantera de risker som inte är direkt 

hänförliga till verksamhetsnivån. 

Hudkliniken tar även hänsyn till de kvarvarande risker som finns efter att åtgärder har införts. 

Detta blir påtagligt på ledningsnivån då verksamhetschefen berättar att hon ständigt håller sig 

uppdaterad över hur verksamhetens arbete ligger till i förhållande till kömiljardens kriterier, 

även då åtgärder vidtagits för att uppfylla dessa. På verksamhetsnivån finns inte samma 

påtaglighet även om respondenterna berättar att de även försöker vara medvetna om att risker 

kan inträffa även då de är åtgärdade. Detta finns även med i arbetsrutinerna där det efter vissa 

riskåtgärder hos patienter står vad personalen bör vara observant på för att upptäcka om risker 

kvarstår. 

4.5. Riskstyrning 
Av respondenterna framkommer det att COSOs fyra tillvägagångssätt för riskstyrning 

(undvika, minska, dela och acceptera) alla används. Även om respondenternas svar skiljer sig 

på vissa punkter är patientsäkerheten den tydligaste delen av riskstyrningsarbetet på kliniken. 

Samtliga respondenter återger att de här arbetar för att minska risker och det mest påtagliga 

arbetssättet är de arbetsrutiner som redan redogjorts för och som sjuksköterskorna ska följa. 

Dessa arbetsrutiner består av rutiner för hur olika mottagningar och arbetsuppgifter ska 

genomföras för att undvika att fel begås och kan ses som en form av processtyrning. 

Verksamheten har dock som nämnts tidigare inte arbetsrutiner för alla arbetsuppgifter och 

Sjuksköterska 2 berättar att det ibland uppstått fel där rutiner saknats. Generellt har 

respondenterna en positiv inställning till de rutiner som finns även om Läkaren berättar att 

vissa rutiner uppdateras för ofta för att det ska vara möjligt att lära sig alla och följa dem. Ett 

par respondenter talar också om att de undviker risker med patienter men enligt COSOs 

definition är det de beskriver sätt att minska risker då respondenterna exempelvis hänvisar till 

att personal kontrollerar patientidentiteten flera gånger för att ett prov inte ska bli felmärkt. 

Risker med patientsäkerheten kan i vissa fall även undvikas eller delas. Avdelningschefen 

berättar att Hudkliniken ibland kan sända en patient till en annan avdelning om en läkargrupp 

exempelvis bedömer en operation som för avancerad för verksamheten. Avdelningschefen 

berättar också att Hudkliniken även samarbetar med plastikkliniken på USÖ där de både kan 

låna lokaler och arbeta över klinikgränserna med patienter klinikerna anser sig behöva hjälp 

med. 

Riskstyrning inom andra områden på Hudkliniken är dock inte lika tydlig. Sjuksköterska 1 

berättar bland annat om att personalen ibland kan ringa in extra personal för att hantera en för 

hög arbetsbelastning. Vad som anses vara en för hög arbetsbelastning finns det dock inga 
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definitioner på och det är ofta som det inte finns extra personal att tillgå. Avdelningschefen 

berättar också att hon ofta får arbeta med sjuksköterskornas arbetsuppgifter då det saknas 

personal eller då efterfrågan på vård är hög. Att avdelningschefen tvingas arbeta med andra 

arbetsuppgifter berättar hon leder till att hennes eget arbete blir lidande vilket kan skapa andra 

risker. Detta är ett tydligt exempel på COSOs hänvisning till att riskhantering och målsättning 

kan skapa ytterligare risker och visar också på vad Kmec beskriver som en kedjereaktion av 

risker. I Hudklinikens verksamhetsbeskrivning tydliggörs dock att ”God vård” är det främsta 

målet vilket också syns i det här exemplet då verksamheten prioriterar vården framför 

avdelningschefens arbetsuppgifter. Verksamheten bör dock överväga att, om möjligt, hantera 

dessa risker på ett annat sätt då den här typen av hantering således kan leda till att nya risker 

uppstår. 

Som nämns i referensramen bör en verksamhet även ta hänsyn till om en riskåtgärds fördelar 

överväger eventuella nackdelar som kan uppstå. Alla respondenter berättar om att det finns ett 

förhållningssätt på Hudkliniken där dessa för- och nackdelar alltid vägs mot varandra och 

avdelningschefen beskriver det som ”då tänker man ju så att vad gör minst ont” och berättar 

att verksamheten ställs inför sådana val varje dag. Bedömningarna som görs grundar sig dock 

ofta i medarbetarnas egna uppfattningar och det finns inga direkta rutiner för vilket alternativ 

som är önskvärt i en given situation. Verksamhetens mål kan dock i vissa fall fungera som 

vägledande som i avdelningschefens exempel om hennes arbetsuppgifter jämfört med arbetet 

med patienter. Att skapa rutiner för när en riskåtgärd är önskvärd kan i många fall också vara 

svårt då det som avdelningschefen säger uppstår flera olika avvägningar dagligen. Detta kan 

vara en förklaring till varför verksamheten har valt att lita på medarbetarnas bedömningar. 

4.6. Kontrollaktiviteter 
Som nämnts under rubriken Riskstyrning har Hudkliniken rutiner för hur olika arbetsuppgifter 

ska utföras. Enligt Sjuksköterska 1 har dessa rutiner utvecklats från att vara riktlinjer som 

medarbetare delar med varandra muntligt till att bli nedskrivna rutiner som alla medarbetare 

ska följa. Övriga respondenter återger också en bild över att rutinerna fungerar väl och att de 

täcker de flesta arbetsuppgifter. Avdelningschefen förklarar också att då det finns så många 

olika arbetsuppgifter i verksamheten blir det praktiskt mycket svårt att skapa nedskrivna 

rutiner för alla. Trots att COSOs ramverk förespråkar rutiner kan det också vara försvarbart av 

Hudkliniken att inte lägga för mycket resurser på rutinskrivande. Som Ramos påvisar kan 

skapandet av rutiner vara kostsamt och då flera respondenter ger en bild av att Hudkliniken 

saknar adekvata resurser kan verksamhetens mål ”God vård” sättas före behovet av att skapa 

rutiner. Detta kan upplevas som kortsiktigt då en resursfokusering på rutinskapande på sikt 

kan antas leda till bättre vård. Agbejule och Jokipii menar dock att rutiner måste ses över och 

utvärderas kontinuerligt för att dessa ska fungera väl. Detta pekar också Sjuksköterska 2 på då 

hon berättar att vissa rutiner behöver uppdateras. För att skapa bättre rutiner behöver alltså 

Hudkliniken permanent flytta resurser från den primära verksamheten vilket kan leda till 

sämre vård på sikt. Hudkliniken bör här istället försöka finna en balans där de viktigaste 

rutinerna ses över och hanteras mer frekvent medan andra rutiner kan få stå tillbaka. 

Samtliga respondenter berättar också att de flesta beslut som fattas även följs upp, vilket 

också syns i verksamhetsplanen där de flesta aktiviteter även har ett avrapporteringsdatum. 
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Enligt COSO är uppföljning en viktig kontrollaktivitet då den kan förhindra att beslut aldrig 

verkställs. Beroende på vilket beslut som tagits kan uppföljningen också se olika ut i 

verksamheten. Verksamhetschefen berättar att beslut som tagits på möten följs upp vid nästa 

möte. Möten återkommer dock olika frekvent beroende på vilken typ av möte det handlar om. 

Chefsgruppen har möte en gång i veckan medan aktiviteter som rör verksamhetsplanen 

diskuteras en gång per år enligt verksamhetschefen. Detta kan leda till att kontrollaktiviteterna 

blir skevt fördelade då vissa beslut kontrolleras varje vecka medan andra kontroller kan vänta 

ett år. För att hantera detta kan verksamheten införa uppföljningar utanför möten som istället 

kan ske som en separat aktivitet. Beroende på vilken typ av aktivitet som ska följas upp kan, 

som COSO nämner, kontrollaktiviteten se olika ut. I Hudklinikens fall kan exempelvis ett 

avrapporteringssystem för genomförda aktiviteter göra att beslut som inte verkställts i tid 

genast blir synliga då en avrapportering saknas. Beslut som gäller hur medarbetare ska arbeta 

i verksamheten går dock inte att kontrollera på detta sätt. Här blir möten mer nödvändiga då 

arbetsgrupper får möjlighet att diskutera hur dagliga aktiviteter genomförs. 

American Society of Healthcare Risk Management rekommendation om att verksamheter kan 

låta kulturell styrning fungera som en kontrollaktivitet där medarbetare kontrollerar varandra 

tillämpas även på Hudkliniken. Alla tre chefer på kliniken berättar att de arbetar för att skapa 

en kultur där medarbetare uppmuntras att identifiera risker innan de uppstår. 

Verksamhetschefen förklarar att alla medarbetare ska rapportera fel och risker i 

verksamhetens avvikelsesystem. Verksamhetschefen och avdelningschefen förklarar också att 

de är tydliga till personalen med att avvikelsesystemet inte är till för att ”hänga ut någon” utan 

för att öka patientsäkerheten medan enhetschefen uttrycker det som att de arbetar för att 

personalen ska våga rapportera felaktigheter. Studien visar också att cheferna har lyckats med 

detta då övriga respondenter berättar samma sak och alla upplever ett uppmuntrande klimat 

till att identifiera risker. Sjuksköterska 1 som arbetat på Hudkliniken en lång tid berättar också 

att erfaren personal uppmuntrar nya medarbetare att upptäcka fel då hon anser att nya 

medarbetare kan ”se saker på ett annat sätt än jag som jobbat länge”. Sjuksköterska 2, som 

arbetat ett par månader ger samma bild och anser att hon uppmuntras att hitta brister. Detta 

visar att chefernas ansträngning för att skapa en kultur som går i linje med ASHRM har 

spridit sig ner i organisationen och studien visar att kulturen finns inom hela verksamheten. 

4.7. Information och kommunikation 
Även fast den kulturella styrningen visar sig fungera väl på Hudkliniken visar studien att 

medarbetare eventuellt kan ha svårigheter med att kommunicera risker de identifierat. Alla 

risker ska dokumenteras i avvikelsesystemet men respondenterna ger olika bilder över hur 

kommunikationen möjliggörs i praktiken. Cheferna anser att de underlättar för personalen att 

skriva avvikelser även om de också påpekar att det kan finnas en brist på tid ibland. För att 

lösa problemet med tidsbrist hjälper avdelningschefen ibland medarbetare genom att skriva 

avvikelserna åt dem. Detta förutsätter dock att medarbetare muntligt rapporterar incidenten 

vilket det också kan finnas hinder för. Sjuksköterska 1 och Läkaren ger dock en annan bild 

över hur möjligheterna för rapportering ser ut. Sjuksköterska 1 anser att det ibland kan vara 

svårt att få tid till att skriva avvikelser medan läkaren anser att information som medarbetare 

kommunicerar inte alltid når fram. Han beskriver det som ”Vissa saker kan sitta hårt inne 
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innan man får gehör.” Sjuksköterska 2 upplever dock att det alltid finns tid att skriva 

avvikelser och hon känner också att hon uppmuntras till detta. 

Respondenternas svar tyder på att informationen och kommunikationen kan förbättras på 

Hudkliniken. Den mest påtagliga bristen är respondenternas skiftande svar på området vilket 

är en indikation på att informationen om hur avvikelsehanteringen ska gå till och prioriteras 

uppfattats olika av medarbetare eller eventuellt inte nått fram. Läkarens kommentar om att 

risker han kommunicerar inte når fram är också något som bör åtgärdas. COSO betonar just 

kommunikation uppåt i en organisation som den viktigaste kommunikationen i 

riskhanteringsarbetet då personal längre ner i organisationen inte alltid har möjlighet att 

åtgärda risker. 

Det finns även brister i den nedåtgående kommunikationen på Hudkliniken. Sjuksköterska 2 

berättar att hon inte fått någon information om hur verksamheten vill att medarbetare ska se 

på risker och risktagande i verksamheten. Sjuksköterska 1 anser inte heller att den typen av 

kommunikation är påtaglig men berättar att medarbetares förhållningssätt till risker ibland kan 

diskuteras på möten. Dessa dissektioner grundar sig främst i när en trend har upptäckts i 

avvikelsesystemet. Hon berättar att chefer ihop med personalen då diskuterar hur de ska 

förhålla sig till, och hantera, dessa risker. Avdelningschefen håller också med om att det inte 

finns någon uttalad linje för hur medarbetare ska se på risker men förklarar att det i flera fall 

är en bedömningsfråga om för- och nackdelar när medarbetare ställs inför en risk. Hon 

förklarar då att risker bedöms i ett team av läkare och sjuksköterskor men det finns ingen 

riktlinje för hur dessa ska bedömas. 

Då COSO förklarar att alla medarbetare i en organisation bör vara medvetna om hur 

organisationen ser på risker för att nå organisationens mål kan detta ses som ett problem för 

Hudkliniken. Det blir tydligt då sjuksköterska 1 förklarar att medarbetare ska ta de patienter 

som är på kliniken i första hand och hon säger att de ibland avstår från att svara i telefonen när 

patienter ringer för att ta hand om de som är på kliniken. Verksamhetschefen ger dock en 

annan bild och säger att patienter som är på plats inte alltid ska gå i första hand då det kan 

påverka andra patienter allvarligt ifall de inte når fram till kliniken. Detta är en tydlig brist i 

kommunikationen mellan ledning och medarbetare som enligt COSO kan påverka 

verksamheten negativt. Verksamhetschefen tror att eventuella brister kan bero på att 

medarbetare glömt vad som är bestämt och säger ”men sen om alla i personalen minns vad vi 

sa när vi gjorde verksamhetsplanen det tror jag inte”. Hon reflekterar dock också över 

kommunikationen av synen på risker under intervjun och säger ”Det är något man borde 

jobba mer med vad vi har för värderingsgrunder och så.” 

Läkaren anser att bristen i kommunikationen främst ligger i att verksamheten har för många 

kanaler för att sprida information. Även om information sprids både via mail och på möten 

anser han och flera andra respondenter att den mesta kommunikationen sker ”i korridoren” 

och sjuksköterska 1 berättar att ”den här kliniken har någon slags atmosfär så att allt ska ske 

via mun-mot-mun-metoden”. Den här typen av kommunikation ger också upphov till risken 

Vincent belyser om att bristande kommunikation även kan ske mellan medarbetare. Att flera 

respondenter också berättar om en stressig miljö ger ytterligare indikationer på att 
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verksamheten bör söka andra sätt att kommunicera. Sammantaget ger respondenterna en bild 

av att kommunikationen är ostrukturerad i verksamheten och även om Hudkliniken utnyttjar 

dagens teknik som COSO rekommenderar görs inte detta optimalt. Avdelningschefen 

beskriver exempelvis att hon får alldeles för mycket mail om samma sak och läkaren säger att 

det är svårt att hitta den information han söker ”Men nånstans i det här bruset så finns ju all 

korrekt information.” Hudkliniken borde alltså gynnas av att strukturera upp hur 

kommunikationen ska fungera i verksamheten för att förhindra att information inte når fram 

och för att minska arbetsbelastningen det medför att söka information. 

4.8. Övervakning 
Även om kommunikationen kring avvikelser på Hudkliniken kan upplevas som bristfällig 

övervakas de avvikelserapporter som skrivs i verksamheten. Avdelningschefen sammanställer 

dessa och utvärderar om någon åtgärd behövs. Avvikelserna sänds även iväg till en enhet på 

USÖ som kontrollerar alla avvikelser för att säkerställa kvaliteten på sjukhuset. Vid 

utvärdering av avvikelserapporterna söker Avdelningschefen främst efter eventuella negativa 

trender som har uppstått och som kan härledas till samma orsak. Att åtgärda dessa avvikelser 

prioriteras i organisationen för att undvika att fler avvikelser uppstår. Att identifiera negativa 

trender i en verksamhet menar även COSO är av betydelse då dessa kan skada organisationen 

om de inte åtgärdas. 

 

Verksamheten saknar dock formell övervakning för större delen av riskhanteringen. 

Undantaget är de ronder som verksamheten genomför med jämna mellanrum och som kan ses 

som ett stickprov på att personalen följer vissa basrutiner. Ronderna är dock det enda 

exemplet på övervakningsaktiviteter som COSO rekommenderar och dessa syftar främst till 

områden som brandsäkerhet och hygienrutiner, vilket lämnar större delen av medarbetarnas 

arbetsuppgifter okontrollerade. Istället förlitar sig verksamheten till stor del på att 

medarbetare kontrollerar och påminner varandra vilket kan leda till att normer om hur 

riskhantering ska gå till i verksamheten förskjuts. Respondenterna anser dock att den här 

typen av kontroll fungerar väl vilket tyder på att övervakningen är tillräcklig. Noterbart här är 

dock att det i arbetsrutinerna inte nämns någon form av övervakning mellan sjuksköterskorna. 

Genom att tillföra detta till arbetsrutinerna skulle övervakningsaktiviteten bli mer påtaglig och 

risken för att normer förskjuts kan minska. 

 

Hudklinikens utvärdering av riskhanteringsarbetet kan enligt COSOs rekommendationer 

också upplevas som bristfällig. Verksamheten saknar rutiner för utvärderingar och dessa sker 

istället främst på medarbetares egna initiativ då de upplever att någonting inte fungerar. 

Respondenterna svar visar också på en skillnad mellan utvärderingar på ledningsnivå och 

verksamhetsnivå. Även på ledningsnivå sker utvärderingar på egna initiativ men både 

avdelningschefen och verksamhetschefen berättar om att de alltid utvärderar exempelvis 

omorganiseringar och patientflöden. På verksamhetsnivån ger dock respondenterna bilden av 

att en risk först måste uppstå innan denna utvärderas. Att det finns en skillnad mellan 

verksamhetens nivåer kan också förklaras med just avsaknaden av rutiner. Förväntningarna på 

att en medarbetare ska genomföra utvärderingar är vanligtvis större hos någon i 
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ledningsfunktion än för övriga medarbetare. Eftersom cheferna också främst arbetar på 

ledningsnivån är det naturligt att de flesta utvärderingar sker där. 

 

När en utvärdering sker genomförs den dock efter COSOs riktlinjer om att fokusera på en del 

av verksamheten. Genom att komplettera övervakningsaktiviteter med utvärderingar menar 

COSO att det är möjligt att skapa en helhetsbild över en verksamhets riskhantering. Då 

utvärderingen främst sker på ledningsnivå och övervakning i form av avvikelsehantering sker 

på verksamhetsnivån är det också möjligt att argumentera för att detta stämmer i Hudklinikens 

fall. Helhetsbilden kan dock anses som ihålig då avvikelsesystemet främst identifierar risker 

som redan uppstått och utvärderingarna sker spontant. Genom att skapa tydligare riktlinjer för 

övervakning kan det bli lättare för Hudkliniken att identifiera problem med riskhanteringen 

inom verksamheten. 

 

Verksamhetens dokumentation är enligt COSOs ramverk också bristfällig. Förutom 

verksamhetens avvikelsehantering dokumenteras arbetet i verksamheten i liten utsträckning 

enligt respondenterna. Som nämnts tidigare finns rutiner för vissa aktiviteter nedskrivna men 

då dessa enligt avdelningschefen ändras ofta är det svårt att dokumentera allt. Det saknas 

också dokumentation om ansvarsfördelning och respondenterna uppger att det finns väldigt 

lite, och i vissa fall ingen information om vad deras arbetsuppgifter är. Detta skapar risker då 

arbetsuppgifter kan glömmas bort då ingen ansvarar för dem. Avdelningschefen anser också 

att detta är en stor risk då hon upplever hennes arbetsuppgifter som väldigt flytande och utan 

några ramar. 
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5. Slutsats 
Hudklinikens främsta verktyg för riskhantering är verksamhetens avvikelsesystem där 

medarbetare dokumenterar fel som uppstått i verksamheten och risker de identifierat. För att 

minska vissa risker använder avdelningen sig också av rutiner för specifika arbetsuppgifter. I 

övriga fall förlitar sig verksamheten i stor utsträckning på medarbetares egna initiativ och 

förmåga att hantera de risker organisationen kan utsättas för.  

Även om COSOs ramverk inte används i verksamheten visar studien att många av de verktyg 

som ramverket rekommenderar används i praktiken. Dessa verktyg används dock främst runt 

verksamhetens huvudmål och övriga arbetsuppgifter saknar ofta samma uppmärksamhet. 

Exempel på detta är verksamhetens riskbedömning där risker som direkt hänför sig till 

verksamhetens huvudmål bedöms enligt COSOs modell och enligt respondenterna hanteras 

väl, medan övriga risker tenderar att falla utanför bedömningsarbetet.  

Studien visar också att COSOs ramverk för riskhantering i vissa fall skulle vara till nytta för 

verksamheten. Även om Hudkliniken inom vissa av COSOs punkter arbetar efter de 

riktlinjerna COSO rekommenderar finns förbättringsområden. Ett tydligt exempel är 

målsättningen där verksamheten inte fått sätta målen själva utan arbetar efter förutbestämda 

mål, satta av klinikledningen. Genom intervjuerna syns en skillnad mellan dessa mål och 

verksamhetens strävan i praktiken. Då Hudkliniken har ekonomiska incitament att uppfylla 

kömiljardens kriterier blir det naturligt för verksamhetens medarbetare att följa dessa kriterier 

före de officiella målen. För att komma till rätta med denna skillnad behöver antingen 

kömiljardens kriterier eller verksamhetens mål ändras. Hudkliniken saknar dock möjlighet att 

ändra någon av dessa vilket också kan förklara varför problemet har uppstått. Att ändra målen 

skulle också skapa en etisk problematik där effektivitet sätts före god vård, något som 

förmodligen inte skulle tas emot väl av allmänheten. Detta problem kan alltså inte 

Hudkliniken åtgärda på egen hand och samma problem kan antas finnas på flera avdelningar 

på USÖ.  

Att införa COSOs ramverk på Hudkliniken skulle dock hjälpa verksamheten att hantera risker 

även om målsättningens problematik inte åtgärdas. Genom att implementera ramverket skulle 

verksamheten både ha möjlighet att identifiera fler risker och hantera dessa innan de gjort 

någon skada. 

5.1. Förslag på vidare forskning 
Eftersom studien visar att COSOs ramverk kan hjälpa hudkliniken med deras riskhantering 

kan studier med mer kvantitativ karaktär utföras för att studera om detta även är fallet för 

andra offentliga verksamheter. Då ramverket också är omfattande kan studier genomföras för 

att klargöra hur en eventuell implementeringsprocess bör gå till och om alla delar av 

ramverket behöver användas. Studien väcker också frågor kring skillnader i 

riskhanteringsarbete mellan offentliga och privata organisationer. 
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Bilaga, Intervjuguide 
1. Finns det någon uttalad policy för hur benägen man ska vara att ta risker i verksamheten? 

2. Arbetar ni med etiska frågor och värderingar i verksamheten? 

3. Arbetar ledningen för att föregå med gott exempel för personalen i etiska frågor? 

4. På vilket sätt kommuniceras etiska frågor inom organisationen? 

5. Vilka mål har ni som skall uppnås inom verksamheten? 

6. Undersöker ni vilka risker som kan förhindra er att inte uppnå målen i verksamheten? 

7. Har ni definierat hur långt ifrån verksamhetens mål det är acceptabelt att hamna? 

8. Hur går ni till väga för att identifiera risker? 

9. Arbetar ni för att identifiera risker som kan uppstå när ni arbetar för att nå era mål? 

10. På vilket sätt kopplas medarbetarnas erfarenheter till arbetet med riskhantering? 

11. Har ni förutbestämda toleransnivåer för när risker behöver åtgärdas? 

12. Använder ni er av någon form av historik för att bedöma sannolikheten för att vissa risker 

inträffar? 

13. Gör ni bedömningar över hur allvarliga olika risker inom ert arbete är? 

14. Arbetar ni för att personalen ska ta hänsyn även för de risker som inte har åtgärdats? 

15. Gör ni en bedömning om en risk kvarstår i mindre skala efter att den har åtgärdats? 

16. Dokumenteras risker för att möjliggöra en senare riskanalys? 

17. Vilka tillvägagångssätt använder ni för att hantera risker? 

18. Kontrollerar ni att de beslut som tagits verkställs 

19. Finns det riktlinjer eller rutiner för hur ni ska genomföra era arbetsuppgifter? 

20. Arbetar ni för att skapa en kultur i verksamheten som främjar att medarbetare ska 

upptäcka och åtgärda risker? 

21. Möjliggörs och underlättas det för medarbetare att kommunicera de risker som de har 

upptäckt? 

22. Kommuniceras det ut till medarbetarna hur verksamheterna ser på risker och risktagande? 

23. Hur ser du på information som går ut till personalen, är det lagom mycket, för mycket 

eller för lite information som går ut till personalen? 

24. Finns det arbetsbeskrivning för personalen? 
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25. Finns det rutiner för hur kommunikationen ska fungera och hur informationen ska delas i 

verksamheten? 

26. Övervakas riskhanteringsarbetet? 

27. Utvärderas riskhanteringsarbetet? 

28. Dokumenteras arbetet med riskhanteringen för att studera hur riskhanteringen genomförs? 

 


