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Kvantitativ riskanalys

Risk: ett kombinerat mått på 

 sannolikheten för en händelse 

och 

 storleken av dess konsekvenser. 

Den anges ofta i ett FN-diagram. 

I diagrammet anges även kriterier 

för acceptans eller ambition

Supply Chain Risk Mgmt.

Försörjningskedja – supply chain

Råvara leverantör produktion distribution kund

”fokusföretag”

försörjningsrisker efterfrågerisker

externa risker

interna risker

Risker i globala flöden

 Marknadsrisker

 Kommersiella risker

 Politiska risker

 Transportrisker

 Produktrisker

 Kommunikationsrisker
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Globala skillnader i risk Skador, stölder…

 Transportrisker
 Skador och svinn under 

transporten

 Förseningar

 ”Transportrisken vid 
internationell transport är 
fyra gånger den vid inrikes 
transport”

 Fördelning av risk mellan 
säljare och köpare -
leveransavtal

 Transportrisker kan nästan 
alltid försäkras mot

Ha alternativ!

 Klassisk historia från år 2000:

 En Philips-fabrik i New Mexico för 

kretsar råkade ut för en brand 

orsakad av blixtnedslag. Ericsson, 

som inte hade någon annan 

leverantör till sina mobiltele-

foner, gjorde en förlust på över 

1/2 miljard USD.

Vad kostar förlorad kund?

 Bortse inte från risker som inte går att 

mäta!
 Kostnaden för en störning som gör att 

efterfrågad vara inte finns i lager:

• Förlorad försäljning

• Förlorade kunder
 ”Sell-through” i modesektorn har minskat från 

90 % till 65 % de senaste trettio åren. En kund 

på tre hittar inte sökt plagg i rätt storlek.

Risk

Risk är en kombination av sannolikheten för en oönskad händelse 

och storleken av konsekvenserna

Typer:

- Tekniska risker

- Ekonomiska risker

- Naturrisker

- Sociala risker

Riskidentifiering

 Brainstorming

 Frågelistor

 Intervjuer

 Arbetsgrupp

 Erfarenhet

 Risklistor

 “Lessons learned”

 Analysresultat (t.ex. felträd)

 Historisk information

 Flödesdiagram
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Analysteam

Uppdragsgivare
 klargör uppdraget och utser teamledare och analysledare

 ansvarar för att analysteamet får tid avsatt

 är mottagare av slutrapporten

 ansvarar för genomförande av åtgärder

 ansvarar för uppföljning av åtgärdernas resultat

Teamledare
 kallar till och leder möten

 ser till att samtliga i analysteamet kommer till tals

 fördelar arbetsuppgifter så att arbetet fortlöper mellan 
mötena

Teamledaren har oftast mycket god verksamhetskännedom 
eller kunskap om den process som är aktuell och ansvarar för 
att denna kunskap tillvaratas och beaktas i analysen.

Analysteam

Analysledare

• leder analysteamet genom de olika analysstegen 

Analysledaren är metodkunnig men har inte nödvändigtvis 

verksamhetskännedom

Dokumentationsansvarig

• ansvarar för att dokumentation (exempelvis 

minnesanteckningar och grafer) rörande analysen utformas, 

versionshanteras och sprids inom teamet

Metoder – What if (vad händer om…)

 What-if analys är en metod för riskanalys med ett omvittnat 

gott rykte bland personer inom industrin med praktisk 

erfarenhet av dess tillämpning. 

 Metoden är sannolikt den mest använda i näringslivet. 

 Den innebär att riskkällorna i en anläggning identifieras genom 

ett systematiskt ifrågasättande av olika tekniska funktioner 

eller mänskliga ageranden med hjälp av frågor som börjar med 

”vad händer om”. 

 Metoden har lite karaktär av ”brain-storming”. Det är en 

kraftfull metod om deltagarna är erfarna; annars är det 

sannolikt att resultatet kommer att uppvisa luckor.

Process-FMEA: exempel bakning

Metoder – händelseträdsanalys

Haveri av 

lossningsslang

1 gång per 1000 år *)

*) Uppskattad frekvens    **) uppskattad sannolikhet

Rörbrottsventil

fallerar

Rörbrottsventil

fungerar

0,02 **)

0, 98
Försumbart utsläpp)

Manuell avstängning

fallerar
0,1

Manuell avstängning

fungerar
0,9

Omedelbar

antändning

Explosion

0,05

Frekvens

(per miljon år)
0,02

0,2

Ej omedelbar

antändning

0,8

Fördröjd

antändning
0,3

Brand

0,95
0,38

0,48

Ej antändning

0,7 1.12

Triss

Svenska spel erbjuder bland annat Trisslotterier. På deras 
webbsida svenskaspel.se kan man bland annat hitta en 
vinstplan som visar hur vinstlotterna fördelar sig. 

A. Hur stor är sannolikheten att köpa en vinstlott? 

B. Hur stor är den förväntade vinsten/förlusten vid köp 
av en trisslott? 

C. Om jag vet att den lott jag köpt är en vinstlott. Hur 
stor är då sannolikheten att jag vinner minst 20 000 
kr? 

D. Om jag köper 10 stycken trisslotter: Hur stor är 
sannolikheten att det är vinst på minst tre av 
lotterna? 

E. Om det finns 15 lotter kvar och tre av dessa är 
vinstlotter. Hur stor är sannolikheten att jag köper 
alla tre vinstlotterna om jag köper 10 lotter? 
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VinstplanTriss vinstplan 

Gäller för 8 000 000 lotter

Lottpris:

25 kr 

Monty Hall

Riskvärdering

 Riskvärdering syftar till att ge svar på följande:

 Hur sker riskjämförelser?

 När är det möjligt att jämföra risker?

 Man är också intresserad av att veta:

 Om en risk behöver åtgärdas

 Hur prioritera mellan olika åtgärder?

 Effekten av en viss åtgärd

Riskkontroll - säkerhetsarbete

1. Eliminera risken

2. Separera risken

3. Isolera risken

4. Modifiera risken

5. Utbilda, öva

6. Varna för risken

7. Övervaka

8. Skyddsutrusta

9. Rädda

10. Vårda

Riskkontroll - försörjningskedjor

 Hur hantera risken?
 Korta ordercykeltider, minimerade lager (?)

 Design för standardkomponenter

• Att minska komplexiteten kortar ledtiderna 
och förenklar krishanteringen

 Alternativa leverantörer

 Geografisk diversifiering

 Kontraktsfrågor
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Beslutssituationer

 Beslut under säkerhet (resultatet är känt)

 Beslut under risk (man vet eller kan anta 

sannolikheten för ett visst resultat)

 Beslut under osäkerhet (resultatet kan beskrivas 

men man vet inget om sannolikheten)

 Beslut under genuin osäkerhet (resultatet kan inte 

alls förutses)

Kostnads/nyttoanalys

 Fördelar mot kostnader

 Ett mått för allting (€, $)

 Svårt att sätta pris på vissa 

saker

 Betalningsvillighet

(willingness-to-pay)

 Hur hantera osäkerheter?

Två beteendeaspekter

 Mänskliga faktorn som olycksorsak

 Riskperception (hur uppfattas risker)

Feltyper

 Aktiva fel (operatörsfel)

 Latenta fel (inbyggda fel)

Icke-säkert beteende

• Oavsiktligt
 Ouppmärksamhet

 Glömska

• Avsiktligt
 Misstag

 Överträdelse

Gränssnitten kritiska

 Gränssnitt människa-teknik
 maskin

 dator

 Gränssnitt människa-miljö
 fysisk arbetsmiljö

 yttre förhållanden

 Gränssnitt människa-system
 regler

 Instruktioner

 Gränssnitt människa-människa
 kommunikation

 psykosociala faktorer
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Skillnad mellan bra och dåliga 

omständigheter
Riskperception – hur upplevs risk?

Objektiv risk – upplevd risk

 ”Tillgänglighet” – risken finns i 

medvetandet, upplevs som 

större (?)

 ”Frivillighet”

 ”Naturlighet”

 ”Förtroende”

 …

Resiliens – för överlevnad och 

konkurrensförmåga
Resiliens = förmåga till återhämtning efter en kris/skada

Resiliens genom kontinuitetsplanering - riskmedvetenhet

Redundans, säkerhetslager etc. (?)

Flexibilitet uppströms, nedströms, produktion, styrsystem, 

organisationskultur

Hot och sårbarheter?

Planera för riskhantering

 Planera strategiskt
 Riskhanteringen måste vara integrerad
 Ökad transparens i försörjningskedjan minskar risken

• Samarbete, kontrakt

• En produkt som är spårbar i kedjan kan bidra till 
säkerhetslagret

 Definiera riskindikatorer för uppföljning

• Variation i komponentleveranser

• Medelhastighet i transporten

• Antalet veckor order ligger ute

• Växelkursvariationer… 

Modell för SCRM

Extern och intern sårbarhet


