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Hans Strömberg

Arbetsmiljöinspektör

Varför ska vi göra riskbedömningar?

• Alla tjänar på att personalen är i arbete, är frisk och mår 
bra. 

• Riskbedömning är en grundläggande förutsättning för 
att det Systematiska Arbetsmiljöarbetet ska kunna 
fungera. Riskbedömningen utgör ett viktigt 
beslutsunderlag i arbetsmiljöarbetet och ska därför 
dokumenteras. 

• Det finns krav på att genomföra riskbedömning i många 
föreskrifter från Arbetsmiljöverket. 

Exempel på tillfällen när undersökning och 
riskbedömning ska göras.

• Inför planerade förändringar i 
organisationen 

• Vid införandet av ny utrustning 
• Vid förändringar i verksamheten 
• Vid utredningar av olyckor och tillbud 
• Vid utredningar av produktionsstörningar 
• Vid tecken på konflikter eller kränkningar 

För att lyckas med riskbedömningen är det viktigt att 
arbetsgivaren bestämmer vilka metoder som man vill 
använda för att kunna identifiera olika typer av riskkällor. 

Metod väljs utifrån riskens karaktär eller 
systemets/verksamhetens komplexitet.

Ofta behövs mer än en metod för att få en godtagbar 
täckningsgrad.

Metodval

De flesta verksamheter i arbetsmiljön klarar sig 
med enklare metoder för riskbedömning.

I mer komplexa verksamheter krävs mer 
omfattande undersökningar.
Då förutsätts att riskbedömningarna görs på ett 
mer systematiskt och genomtänkt sätt. 

Riskanalys enligt SAM.

• Kemiska risker
• Brand eller explosionsrisker
• Automatiserad eller komplex maskinell 

utrustning
Men även i situationer där

• Vi har arbete med andra människor i oväntade 
situationer tex inom vård/omsorg 

• Mänskig aktivitet i tekniska system 



© Föredragshållaren 2

Elmia 2008  AM21
Riskanalys för säkrare arbetsmiljö och 
mindre störning i produktionen 

Hans Strömberg:   Arbetsmiljöverkets 
syn på riskanalys som ett verktyg i 
det systematiska arbetsmiljöarbetet  

Metodval

• Arbetsgivaren anpassar sitt metodval efter 
de förhållanden som råder.

• Saknas kompetens i egna organisationen 
–”ta hjälp utifrån”.
- Företagshälsovården
- Branschorganisationer
- Konsulter

Dialog om riskbedömning med AV

• Det går att ringa AV för att få råd om 
riskbedömningsmetodik.

• Vid inspektionstillfället dialog om metodval.

• AV ställer krav på riskbedömningar.

• AV kan lägga in i kravet i den löpande texten 
vilket metodval som kan vara lämpligt.

Varför riskanalys

• En del verksamheter har hög komplexitet.
Dålig överblickbarhet.
Allvarliga konsekvenser.
Hög sannolikhet för oönskad händelse/skador.

• Fler risker identifieras.
• Dokumentation av riskbedömningarna
• Ofta stora positiva spinn of effekter.

Ökad användning

• Lagstiftningen är densamma.
• Kunskapsfråga. 
- Ökad kunskaper i arbetslivet på detta             
område.

- I viss mån ökade krav från AV:inspektörer
- AV -”Mycket positiva till användning av 
kvalificerad riskbedömningsmetodik”.

Våra erfarenheter

• Färre tillbud, olyckor och 
arbetssjukdomar.

• Stora positiva spinn of effekter.
-Färre störningar. 
-Identifiera onödiga arbetsmoment.
-Underlag för arbetsinstruktioner.

Människa - Teknik - Organisation
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Även riskanalysrapport med 
mer eller mindre utvecklad 
riskvärdering

Tydlig och omfattande riskanalys 
med systematisk struktur

Detaljerad 
riskbedömning

Här skrivs även ett protokoll 
från riskanalysen

Enklare riskanalys med struktur 
och vedertagen 
värderingsmodell
Metodbeskrivningar finns.

c

Utöver dokumentationen 
ovan görs separat 
dokumentation av 
riskbedömningen för 
verksamhetens olika delar

Viss strukturering av 
verksamheten så att olika delar 
och aspekter granskas var för 
sig. Metodbeskrivningar finns.

b

Här bockar man även av olika 
problemområden i checklistor

Granska gentemot checklistora

Även dokumentera 
arbetsgången och hur de 
olika riskerna värderas#

Fastställd arbetsgång och 
riskvärdering enligt skala

Riskbedömning 
med ökande 
detaljeringsgrad

Slutsats, problemlistaÖversiktlig erfarenhetsbaserad 
undersökning och bedömning

Enkel 
riskbedömning

Dokumentation av resultatetBeskrivningDetaljeringsgrad

Nyheter på Arbetsmiljöverket

• Webbkurs för verkets personal i 
riskbedömning sjösatt.

• Kampanj i riskbedömning i höst

• Planer finns på att anpassa/omarbeta 
webbkursens innehåll till 
Arbetsmiljöverkets externa hemsida

Systematiskt arbete med att reducera risker i 
SCA’s fabrik i Falkenberg har förutom färre olyckor 

lett till högre lönsamhet

Bakgrund till riskanalysarbetet
• Fördelarna med riskanalysmetodik 

uppmärksammades i samband med 
riskbedömningar genomförda på en 
barnblöjsmaskin, skyddsronder var inte 
tillräckligt för att identifiera riskerna i fabriken

• Förfrågan från dåvarande Yrkesinspektionen var
att genomföra projektet Tillsynsanpassad 
RiskAnalys (TRA), sedermera publicerad som 
systematisk riskredovisning (SSR)
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Sammanställning över riskanalyserna Total antal identifierade risker Baby 2562 st.

Risker för åtgärd på Baby Hanterade risker under perioden 

• Vi har bedömt ca 6.000 risker i vår 
verksamhet

• Ca hälften av riskerna bedömdes vara av 
sådan karaktär att de måste åtgärdas

• Övriga risker bedömdes vara försumbara 
eller acceptabla

Investeringar för att minska riskerna

• Åtgärder som specifikt reducerat riskerna

– 20 miljoner kronor under en 10-årsperiod

– Internt investerad tid motsvarar 
uppskattningsvis 7-8 manår

Typer av olycksfall före och efter

• Före
– Icke förlåtande system, misstag av individ ledde ofta till olycka
– Fler olyckor där individer mister kroppsdelar
– Fler sjukskrivningsdagar vid varje olycka
– Fler olyckor orsakade av lyft eller vridmoment

• Efter
– Förlåtande system, misstag av individ leder sällan till olycka
– Inga olyckor där personer mister kroppsdel
– Få antal sjukskrivningsdagar vid varje olycka
– Få olyckor orsakade av lyft eller vridmoment
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Olycksfallsutveckling
Riskanalyserna 
startas

>250 
sjukskrivnings-
dagar/år

< 20 
sjukskrivnin
-dagar/år

Effektivitetsökning vid åtgärdspaket
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Reduktion av spillnivåer efter riskanalys
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Lönsamheten har förbättrats

• Vi är övertygade om att arbeta aktivt med att 
reducera risker i verksamheten påverkar vi vår 
lönsamhet i positiv riktning

• Att genomföra riskanalyser och åtgärda riskerna 
har bidragit positivt till resultatutvecklingen för 
fabriken

• Under åren då riskanalyserna bedrivits aktivt har 
investeringar i arbetsmiljön betalat sig inom ett 
år 

Bakgrund riskhanteringsarbetet

• Revision av SAM 2005

• Utbildade alla chefer och skyddsombud i riskhantering 2006
Grundutbildning (2 dagar) i energi- och arbetssäkerhetsanalys (EA/ASA)

• Utbildade tio chefer och skyddsombud till riskanalysledare 2007
Fördjupad kompetensutveckling under 8 dagar i EA och ASA 

• Krav från AV på alla nöjesparker att riskanalysera attraktioner
Betoning på farliga maskinrörelser och uppsikt över attraktionsområde
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Bakgrund riskhanteringsarbetet

• 35 attraktioner i parken riskanalyserade inför säsongen 2007

• Alla bolag och avdelningar grovanalyserades under våren 2007 
som en del i riskhanteringsprocessen
Tidplaner har arbetats fram inom alla verksamhetsområden. 

• Liseberg har satt en standard för hur övriga parker 
i landet skall hantera liknande frågor.

2008-05-14 31Riskhanteringsprocessen inom 
Lisebergskoncernen

Några tankar

• Vi ser gärna att man håller sig till 
orginalmetoder.

• Anpassa metodvalet efter förhållandena.

• Det kan behövas utbildningsinsatser när
man ska jobba med riskanalysteknik.


