
2007:148 CIV

E X A M E N S A R B E T E

Riskanalys i järnvägsutredningar
Anbudsstadiet och genomförandet

 Susanne Lamberg

Luleå tekniska universitet

Civilingenjörsprogrammet
 Samhällsbyggnadsteknik 

Institutionen för Samhällsbyggnad
Avdelningen för Drift och underhållsteknik

2007:148 CIV - ISSN: 1402-1617 - ISRN: LTU-EX--07/148--SE



Sammanfattning 

Denna uppsats handlar om riskanalyser i projekt. Riskanalyser har länge funnits inom 
olycksutredningar och i processen att förebygga olyckor. Riskhanteringen används numera 
också i projekt. Risk kan innebära både hot och möjlighet, men det är oftast hot man fokuserar 
mest på när det gäller risker. Det kan vara lika viktigt att uppskatta den positiva sidan av risk, 
som kan ge möjligheter istället för negativa effekter. Systematisk riskhantering kan på ett 
avgörande sätt förbättra kvalitén i planeringsprocessen. Det största behovet av riskhantering 
finns i de inledande skedena då projektosäkerheterna är som störst. Då kan man undvika att 
det uppstår stora och oväntade problem med risker längre fram i projektet. Om riskanalyser 
inte utförs eller har brister kan det leda till förseningar och fördyring av järnvägsprojekt. Nya 
lagstiftningar om riskanalyser sätter också ökade krav på planeringsprocesser.  
 
Syftet med rapporten är att beskriva metoden för riskhantering i projekt. Därefter analysera 
hur Banverket Projektering hanterar riskfrågor. Slutligen ges förslag till riskanalysmetodik i 
tidiga skeden. Till att börja med görs litteraturstudier i projektledning och hantering av risker 
och osäkerhetsfaktorer. Sedan görs en fallstudie av ett pågående projekt nämligen 
järnvägsutredning för ny järnväg i Kiruna. Teorin från litteraturstudien ligger till grund för att 
analysera Banverket Projekterings hantering av risker. Rapporten tar endast upp 
utredningsskedet.  
 
Uppsatsen leder till slutsatser som visar att för att få en bra bredd på riskhanteringen är det att 
föredra att man bildar en riskhanteringsgrupp som arbetar tillsammans med riskfrågor i 
projektet. Det är ett säkrare sätt att få med fler risker och inte begränsas till egna värderingar. 
Det är viktigt att riskhanteringen och sättet den ska användas i projektet förstås och att den 
blir erkänd på högre nivå såväl som av dem som är med om att använda den. Uppsatsen 
handlar om utredningsskedet men riskhanteringen fungerar på liknande sätt genom hela 
projektet i andra skeden längre fram i planeringsprocessen. Utökad samverkan (Partnering) 
som arbetssätt är en bra metod i det här projektet. I Utökad samverkan har man en gemensam 
riskhantering mellan parterna. Det som skulle kunna undersökas vidare är hur riskhanteringen 
fungerar i ett projekt där man inte har Utökad samverkan. 

 
 



Abstract 

This thesis deals with the topic of risk analysis in projects. Risk analysis have long been used 
in accident investigations and in the process of preventing accidents. Risk management is now 
also applied in projects. Risk can mean both threat and opportunity, but often one focus 
mostly on the threat. It can be as important to estimate the positive side of risk that can give 
opportunities instead of negative effects. Systematic risk management can in a decisive way 
improve the quality of the planning process. The greatest need for risk management is in the 
introduction phase when there are most project uncertainties. Then unexpected problems with 
risks further in the project can be avoided. Without a risk analysis or if it has shortcomings it 
can lead to delays and expenses of railway projects. New legislations about risk analysis also 
add to the increasing demand on the planning processes. 
 
The purpose of this thesis is to illustrate the method of risk management in projects. Then 
analyze how Banverket Projektering handles risk issues. Finally give a suggestion to a risk 
analyzing method in early phases. At first a literature study in project management and 
management of risks and uncertainty factors is done. Then a case study of a current project 
will be done, namely a railway investigation for a new railway in Kiruna. The literature study 
is the theoretical background for analyzing Banverket Projekterings risk management. The 
thesis only handles the investigation phase. 
 
The thesis leads to conclusions which shows that, to have a wide range on the risk 
management it is to prefer forming a risk management group that work together with the risk 
issues in the project. That is a more certain way to cover more risks and not be limited to 
one´s own values. It is important that the risk management and the way it will be used in the 
project is understood and is approved at higher level as well as of them who will be using it. 
The thesis is dealing with the investigation phase but the risk management functions in a 
similar manner all through the project in the other phases later in the planning process. 
Partnering as a way of working is a good method in this project. In Partnering the parties are 
having a joint risk management. For further study it could be investigated how the risk 
management functions in a non-Partnering project. 

 



Förord 

Denna rapport är ett examensarbete motsvarande 20 poäng. Det är utfört i samarbete med 
konsultföretaget Banverket Projektering i Luleå och Luleå tekniska universitet, avdelningen 
för Samhällsbyggnad. Examensarbetet är det avslutande momentet på 
civilingenjörsutbildningen Samhällsbyggnadsteknik. 

Banverket Projektering har ett mål att ständigt förbättra sig och bli bättre i 
uppdragsutförandet. Detta arbete är en del i att försöka förbättra deras riskhantering i tidigt 
skede i projekt. 

Jag vill rikta ett stort tack till alla på kontoret i Luleå för en trevlig tid tillsammans med er och 
speciellt till min handledare Ulf Olsson, tack för allt stöd och engagemang.  

 

Luleå 2006 

 

Susanne Lamberg 
 
 
 



Innehållsförteckning 

1 INLEDNING..................................................................................................................................................6 

1.1 BAKGRUND .............................................................................................................................................6 
1.1.1 Behov av riskanalyser ........................................................................................................................6 
1.1.2 Planeringsprocessen ..........................................................................................................................6 

1.2 SYFTE......................................................................................................................................................7 
1.3 AVGRÄNSNINGAR ...................................................................................................................................7 
1.4 METOD....................................................................................................................................................7 

2 TEORI............................................................................................................................................................8 

2.1 BEGREPP OCH DEFINITIONER...................................................................................................................8 
2.2 GENERELLA METODER FÖR RISKHANTERING I PROJEKT...........................................................................8 

2.2.1 Risk kan innebära både hot och möjlighet .........................................................................................9 
2.2.2 Riskhanteringsprocessen..................................................................................................................11 
2.2.3 Riskidentifiering ...............................................................................................................................11 
2.2.4 Valet av metod för riskidentifiering .................................................................................................12 
2.2.5 Olika sorters risker i projekt ............................................................................................................12 
2.2.6 Riskbedömning.................................................................................................................................13 
2.2.7 Problem vid riskanalyser .................................................................................................................14 
2.2.8 Åtgärder för hantering av risker i projekt........................................................................................14 

2.3 METOD FÖR IDENTIFIERING OCH BESKRIVNING AV RISKER FÖR VÄGAR OCH JÄRNVÄGAR .....................15 
2.4 KRAV INOM BANVERKET ......................................................................................................................16 

3 FALLSTUDIE .............................................................................................................................................17 

3.1 ANBUDSSTADIET...................................................................................................................................18 
3.2 GENOMFÖRANDE AV JÄRNVÄGSUTREDNINGEN .....................................................................................19 

4 DATORSTÖD .............................................................................................................................................23 

4.1 SYNERGI I PLANERINGSPROCESSEN .......................................................................................................23 

5 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER....................................................................................24 

5.1 ANBUDSSTADIET...................................................................................................................................24 
5.2 GENOMFÖRANDE...................................................................................................................................25 

6 REFERENSLISTA .....................................................................................................................................29 

BILAGA................................................................................................................................................................30 

 
 
 
 
 
 



Riskanalys i järnvägsutredningar – anbudsstadiet och genomförandet 

 6 

1 Inledning 
Kapitlet innehåller bakgrund till det valda området och sedan presenteras syfte, 
avgränsningar och metod.  

1.1 Bakgrund 
En diskussion förs kring behovet av riskanalys i det tidiga skedet i järnvägsutredningar. 

1.1.1 Behov av riskanalyser 

Riskanalyser har länge funnits inom olycksutredningar och i processen att förebygga olyckor. 
Riskhanteringen används numera också i projekt. Systematisk osäkerhetshantering kan på ett 
avgörande sätt förbättra kvalitén i planeringsprocessen. Det största behovet av 
osäkerhetshantering finns i de inledande skedena då projektosäkerheterna är som störst. Då 
kan man undvika att det uppstår stora och oväntade problem med risker längre fram i 
projektet. Om riskanalyser inte utförs eller har brister kan det leda till förseningar och 
fördyring av järnvägsprojekt, som t.ex. Hallandsåsen. Nya lagstiftningar om riskanalyser 
sätter också ökade krav på planeringsprocesser.  
Byggandet av den nya järnvägen föregås av en fysisk planeringsprocess. Planeringsprocessen 
är reglerad i Lagen om byggande av järnväg (LBJ 1995:1649) och miljöbalken.  

1.1.2 Planeringsprocessen 

Planeringsprocessen består av fyra skeden, idé-, förstudie-, järnvägsutredning- och 
järnvägsplaneskedet. Processen går från översiktliga studier till detaljprojektering och 
resultaten från ett skede ger utgångspunkterna för nästa, enligt figur 1. Indelningen i skeden, 
med ett distinkt beslutstillfälle efter varje skede, är viktig för att tydliggöra var någonstans i 
processen ett projekt befinner sig och vilka frågeställningar som är relevanta. 
 
Idé  
I det här skedet görs översiktliga identifieringar och prövningar av alternativa lösningar för att 
se vilka som är tänkbara. 
 
Förstudie  
De tänkbara lösningarna studeras för att se vilka som bedöms genomförbara med rimliga 
konsekvenser för funktion, miljöpåverkan, ekonomi, teknik etc. T.ex. görs en översiktlig 
beskrivning av miljöpåverkan för olika alternativ. 
 
Järnvägsutredning  
Syftet med järnvägsutredningen är att ta fram underlag så att de olika alternativen, inklusive 
nollalternativet, kan jämföras med varandra. Alternativen utreds och utvärderas för att man 
ska kunna ta ett beslut om vilken lösning som är den lämpligaste. Det ska tydligt framgå 
vilken miljöpåverkan de olika alternativen skulle få på omgivningen och det ska ingå en 
miljökonsekvensbeskrivning som ska vara godkänd av Länsstyrelsen.  
 
Järnvägsplan  
Den valda lösningen detaljutformas t.ex. lokaliseras järnvägssträckningen och hur mycket 
mark som tas i anspråk. Här krävs även en godkänd miljökonsekvensbeskrivning av 
Länsstyrelsen. Samråd ska hållas med sakägare, kommuner, Länsstyrelsen, övriga 
myndigheter och de med intresse i saken. 
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Figur 1. Banverkets planeringsprocess. 

 

1.2 Syfte 
Syftet med rapporten är att beskriva metoden för riskhantering i projekt. Därefter analysera 
hur Banverket Projektering hanterar riskfrågor. Slutligen ges förslag till riskanalysmetodik i 
tidiga skeden. 

1.3 Avgränsningar 
Rapporten tar endast upp utredningsskedet. 

1.4 Metod 
Till att börja med görs litteraturstudier i projektledning och hantering av risker och 
osäkerhetsfaktorer. Sedan görs en fallstudie av ett pågående projekt nämligen 
järnvägsutredning för ny järnväg i Kiruna. Teorin från litteraturstudien ligger till grund för att 
analysera Banverket Projekterings hantering av risker.  
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2 Teori 
Det här kapitlet innehåller teori om begrepp och definitioner, generella metoder för 
riskhantering i projekt, metod för identifiering och beskrivning av risker för vägar och 
järnvägar och krav inom Banverket. 

2.1 Begrepp och definitioner 
Effekter oplanerade avvikelser från projektmålen, antingen positiva eller negativa som 
uppkommer som resultat av inträffade risker. T.ex. tidig till ett nytt skede, överskridning av 
den tillåtna budgeten, eller misslyckas med att uppnå avtalade resultat (Hillson 2004). 
 
Risk osäkerheter, som om de inträffade, skulle påverka projektmålen. T.ex. att planerade 
resultat inte uppnås, att kundens krav missuppfattas eller att en entreprenör levererar tidigare 
än planerat (Hillson 2004). 
 
Riskanalys handlar om att finna metoder för att handskas med den osäkerhet som finns i en 
verksamhet i syfte att systematisera hanteringen av tänkbara negativa konsekvenser som kan 
bli följden av verksamheten (Näsman 2005).  
 
Riskbedömning är en övergripande process som omfattar riskanalys och riskvärdering 
(Harms-Ringdahl 2005). 
 
Riskhantering i en organisation är de organisatoriska aktiviteter och rutiner som är avsedda 
att hantera de risker och möjliga skador som organisationen kan vålla eller drabbas av 
(Harms-Ringdahl 2005). 
 
Riskkälla är något som kan orsaka en icke önskad händelse eller konsekvens. Ibland händer 
det att man använder begreppet risk som om det vore synonymt med riskkälla. (Näsman 
2005). 
 
Riskuppskattning innebär att man tar fram ett mått på de risker som analyseras (Harms-
Ringdahl 2005). 
 
Riskvärdering är en process då bedömningar görs om risker, som framkommit vid en 
riskanalys, kan tolereras med hänsyn till faktorer så som socioekonomiska aspekter och 
miljöaspekter (Harms-Ringdahl 2005). 

2.2 Generella metoder för riskhantering i projekt 
Osäkerhetens omfattning är ofta stor i projekt, i de flesta projektavgörande aktiviteter måste 
man hantera osäkerhetsfaktorer, från planeringsskedet till utförandet i Projektlivscykeln 
(PLC). Osäkerhet handlar till viss del om förändringar av tidplan, kostnader eller kvalitet. Det 
handlar också om brist på information och fakta, brister i struktur i hur man hanterar saker, 
utformar antaganden, kända och okända faktorer. Dessa osäkerhetsaspekter kan vara med 
genom hela projektet (PLC), men de är speciellt påtagliga i tidiga skeden i projekt. 
Osäkerhetsaspekterna bidrar till osäkerheten inom fem betydande områden av 
projektavgörande aktiviteter; förändringar kring antaganden, osäkerhet kring grunden för 
antaganden, osäkerhet kring projektets utförande, osäkerhet kring målsättningar och 
prioriteringar samt osäkerhet kring grundläggande förhållanden mellan projektparter. Alla 
dessa områden av osäkerhet är viktiga för utförandet av projektet. Förändringar kring  
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antaganden påverkar alla de fyra övriga områdena och varje område påverkas av 
nästkommande område (Chapman & Ward 2005). 
 
Enligt Chapman & Ward (2005) finns det sex grundläggande frågor vad gäller parter, motiv, 
utformning, aktiviteter, resurser och tidplan som man måste ta i beaktande för att projektets 
målsättningar ska bli tydliga nämligen; vem berörs, varför det ska utföras, vad ska utföras, 
hur, med vilka resurser och när måste det göras.  

2.2.1 Risk kan innebära både hot och möjlighet 

Vid riskhantering är det viktigt att utgå ifrån all osäkerhet som kan påverka projektet, med 
osäkerhet definierat som ”avsaknad av säkerhet”. Risk kan innebära både hot och möjlighet, 
men det är oftast hot man fokuserar mest på när det gäller risker. Ofta fokuserar man endast 
på att nå framgång i projekt, och att risker definieras som ”hot mot framgång”. Det kan vara 
lika viktigt att uppskatta den positiva sidan av osäkerhet, som kan ge möjligheter istället för 
negativa effekter. Identifiera möjligheter är viktigt och att söka riskeffektivitet (Chapman & 
Ward 2005). 
 
I boken vill man hantera möjligheter lika effektivt som hot. Helst vill man skapa en bred och 
användbar riskhantering som kan hantera hot och möjligheter tillsammans, alltså hantera båda 
risktyperna på samma sätt. Om man begränsar riskidentifieringen till endast hot, kan man inte 
heller hoppas på att kunna hantera möjligheter längre fram i processen. Om man istället listar 
upp både hot och möjligheter ökar chansen att uppnå projektets mål då hot kan minskas eller 
hindras och möjligheter ökas eller fångas (Hillson 2004). 
 
Före riskidentifieringen är det bra att gå igenom en definitionsfas. I den säkerställer man att 
projektintressenterna har en gemensam syn på målsättningarna att de är kommunicerade och 
att man är överens och förstår dem. Här visar man tydligt att organisationens riskdefinition 
inkluderar både möjligheter och hot. En av de vanligaste orsakerna till misslyckande i projekt 
är oklara målsättningar och oklara krav. I definitionsfasen definierar man målsättningar för 
projektet, dokumenterar omfattning, syften och mål med riskhanteringen och kommunicerar 
ut den till projektintressenter, så att intressenter och projektgruppens medlemmar vet vad som 
förväntas av dem. Det beskrivs också hur projektledningen ska utföras i projektet (vem, vad, 
hur, när, etc.). Omfattningen på riskhanteringen kan variera från att enbart täcka internt ansvar 
för projektgruppen eller ta med andra aspekter av projektomgivningen som kundrisker eller 
leverantörsrisker. Processen ska ge huvuddragen av metod, tillvägagångssätt, verktyg och 
teknik som ska följas, och identifiera roller och ansvar för riskmanagement bland 
projektintressenter. Standarder, format och frekvens för rapporteringen ska bestämmas samt 
hur ofta granskning och uppdatering ska ske (Hillson 2004). 
 
Graden av riskhantering som krävs varierar från ett projekt till ett annat. Många faktorer 
påverkar graden; t.ex. hur riskfyllt projektet är, eller strategiskt viktigt, motivationen hos 
organisation och projektledningsgrupp, hur erfaren och skicklig i projekt och riskhantering 
organisationen är, hur mycket resurser som finns tillgängliga, riskexponeringen hos 
organisationen i andra pågående projekt. Dokumentering av definitionsfasen kan användas för 
att kommunicera riskprocessens parametrar till intressenter och som referens vid fortsatta 
riskprocessen. Det krävs att riskhanteringsplanen kommuniceras ut till de berörda med 
uppföljning för att tillförsäkra att den har blivit läst och integrerad i projektet. Seminarium är 
en bra metod för att se till att dokumentet blir inarbetat i projektet med t.ex. brainstorming 
och/eller checklistor (Hillson 2004). 
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Brainstorming 
Om en organisation brukar använda brainstorming för att identifiera risker men fokus alltid 
varit på hot så kommer projektgruppen vara inriktade på att hitta endast negativa risker 
(Hillson 2004). 
 
”Old habits die hard, and participants will tend to associate risk identification brainstorms 
with a requirement to identify threats, even when they have been directed otherwise.” (Hillson 
2004). 
 
Det gäller bara att vara medveten om tendensen till att gå tillbaka till hur man gjort tidigare. 
Mänskliga faktorn kan ha en viss inverkan, det tycks vara så att människor inblandade i 
projekt föredrar att kritisera hellre än att berömma, och det är lättare att hitta fel än att vara 
konstruktiv. Ett bra sätt att ha brainstorming kan vara att dela in människorna i två grupper 
där den ena gruppen får identifiera möjligheter och den andra hot. Därefter kan grupperna 
diskutera vad de kommit fram till och sätta ihop resultaten till en kombinerad lista av hot och 
möjligheter. Den gemensamma genomgången är bra för att få en realistisk identifiering av 
båda typerna av osäkerhet och undviker att riskerna överdrivs och blir för optimistiska eller 
extremt nedslående och negativa (Hillson 2004). 
 
Checklistor 
Metoden med checklistor kan användas till att identifiera även möjligheter om 
möjlighetshantering blir bättre etablerat som en del av riskhanteringen. Ett av de mest 
effektiva sätten att identifiera risker är att prata med människor. Då är det viktigt att man har 
ett strukturerat sätt för att upptäcka risker ur hela projektets bredd (Hillson 2004). 
 
Checklistor är en bra metod för att säkra erfarenhetsåterföring eftersom den fångar risker som 
har identifierats i tidigare projekt och även risker som inte tidigare identifierades men som 
inträffade. Varje risk ska presenteras som en enkel sluten fråga, som tillåter endast några få 
specifika svar såsom Ja/Nej/Okänd/Ej tillämplig. Frågorna ställs oftast positivt så att ett nej 
eller okänd betyder att det är en möjlig risk till projektet. Okänd betyder att det är en 
osäkerhet som kan utgöra en risk och den bör därför undersökas mer i detalj. Ej tillämplig 
betyder att risken inte är aktuell i projektet. Checklistan kan också ta upp möjliga riskåtgärder 
som har varit effektiva i tidigare projekt (Hillson 2004).  
 
Fördelen med checklistor är att dem är väldigt enkla och snabba att använda. Ett problem med 
dem är att man kan vaggas in i falsk säkerhet, och tro att bara genom att gå igenom 
checklistan så har man identifierat alla tänkbara risker i projektet. Det är också viktigt att få 
information från andra gruppmedlemmar om man gör den själv för att inte begränsas. En 
fördel är också att man kan återanvända checklistor från tidigare projekt och lära sig från 
erfarenheter. Det finns en rad faror med checklistor; varje projekt är unikt på något sätt, ofta 
är en vanlig uppfattning att checklistor representerar en komplett lista på alla tänkbara risker 
som kan tänkas påverka det aktuella projektet. Det är viktigt att användaren av checklistan 
ifrågasätter om det fakta som checklistan är baserad på är relevant för det aktuella projektet. 
Projektledningens kanske svagaste delar är projektavslut och erfarenhetsåterföring i de flesta 
organisationer. Därför finns ingen garanti att risker fångas upp från tidigare projekt och att 
dem tas upp i checklistan. Det är viktigt att man uppdaterar checklistan och tar bort inaktuella 
risker och lägger till aktuella. Det krävs ett gemensamt språk eller klassificering av att 
beskriva eller gruppera risker inom organisationen för att kunna återanvända riskfakta från 
tidigare projekt (Hillson 2004). Ytterligare en nackdel med checklistor kan vara att efter man  
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lagt till nya risker under årens lopp blir de tillslut väldigt långa. Detta kan vara avskräckande 
och göra att man vill undvika att analysera fram fler källor (Chapman & Ward 2005). 

2.2.2 Riskhanteringsprocessen 

Följande steg är brukliga att använda vid riskhantering: Initiativ: Ett initiativ till en analys 
behöver tas och förankras i organisationen. Planering: Sedan planeras analysen, en arbets- 
och/eller styrgrupp utses, man preciserar mål och delmål, avgränsar hur stor del av objektet 
som ska med och vilka aktiviteter, man definierar antaganden och ser vilka antaganden som 
kan göras om objektet. Tidsåtgången, arbetsgången och ekonomin planeras. Man ska ha 
beredskap att justera och följa upp planeringen. Det kan vara bra med ett 
informationsprogram för att se till att de som berörs av analysen informeras. Information: Ta 
reda på information om systemet, vilken information som behövs och var man hittar den. 
Analys: Sedan gör man ett val av metod för identifiering och ev. för kvantitativa beräkningar. 
Objektet struktureras och delas upp i avsnitt på lämplig detaljnivå. Därefter kan risker 
identifieras. Kvantitativa beräkningar rörande konsekvens och sannolikhet kan göras i en del 
tillämpningar. Sedan görs en riskbedömning. Åtgärder: Förslag på åtgärder som ska minska 
risken, förslagen värderas och bearbetas. Rapportering: Risksammanfattning görs med risker 
som förekommer, ev. sannolikhet och/eller konsekvens och en sammanställning av 
rekommenderade åtgärder. Beslut: slutsatser dras och beslut fattas. Beslutet kan gälla att 
genomföra förslag, att göra ytterligare analyser etc. Sedan görs en uppföljning av analysen 
och beslutade åtgärder (Harms-Ringdahl 2005). 

2.2.3 Riskidentifiering 

”Not identifying a risk does not mean it does not exist; it merely means that the project is 
taking the risk without being aware of it.” (Hillson 2004). 
 
Projektrisker innebär en risk att ett projekt misslyckas i något avseende att uppnå projektets 
målsättningar. För att kunna identifiera risker är det nödvändigt att känna till projektmålen 
och definierat vad man menar med risk. Projektgruppen måste veta vilken definition de 
använder när de försöker identifiera risker till det specifika projektet (Hillson 2004). 
 
Målet med riskidentifiering är att försöka identifiera så många risker som möjligt och att göra 
detta proaktivt så att dem inte inträffar. Man måste dock acceptera att det aldrig går att 
identifiera alla risker i ett projekt på grund av ett antal orsaker enligt (Hillson 2004):  
 

•  En del risker är okända eller går inte att förutse, pga. av slumpens inverkan. 
•  En del är framtida risker osäkra händelser eller kombinationer av händelser som inte 

ännu inträffat och som inte går att förutsäga i det här skedet vid denna tidpunkt. 
•  En del risker uppkommer av händelser som sker i framtiden, men då detta inte har 

hänt ännu kan risken vara dold i det här skedet. 
•  En del risker uppkommer av beslut eller gjorda val av dolda intressenter, alltså de 

personer eller parter med förmågan att påverka projektet men som är dolda eller 
okända för de som försöker identifiera risker. 

•  En del risker är dolda på grund av att de som försöker identifiera risker är oförmögna 
att uppfatta risken. Det kan bero på deras förväntningar eller förutfattade meningar. 

 
De två sista punkterna kan undvikas genom att ha en väl sammansatt grupp med 
projektintressenter så att så många perspektiv som möjligt täcks. De första punkterna hindras 
genom att riskidentifieringen utförs regelbundet genom hela projektet. 
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Eftersom riskerna i ett projekt innefattar beslutstagande så är det beslutstagarna i 
organisationen som framförallt kommer att erfara risker och de bör därför vara nära 
involverade i hanteringen av dem (Edwards & Bowen 2005). 
 
Man måste försäkra sig om att riskidentifieringen identifierar risker. Det är vanligt att 
riskidentifieringen resulterar i att andra saker uppdagas och tas upp som inte är risker. Till 
exempel kan projektgruppen ta upp frågeställningar som orsakar problem eller svårigheter. De 
använder riskidentifieringsprocessen till att uppmärksamma ledningen om händelser som inte 
är definierade som risker, antingen att de är händelser som inte är osäkerheter eller som inte 
påverkar projektets målsättningar. Det är viktigt att det i riskidentifieringsprocessen fokuseras 
på att hantera risker om den ska vara helt effektiv. Annars kan den urvattna värdet av 
riskprocessen, vara en förvirrande faktor i tidiga skeden, fördunkla faktiska risker och leda till 
frustration och förvirring bland de delaktiga (Hillson 2004). 

2.2.4 Valet av metod för riskidentifiering  

En bra metod för riskidentifiering är nödvändig för att åstadkomma en bra riskhantering. Man 
ska fokusera på riskhändelsen inte på konsekvensen. Man vill veta vad som kan hända som 
kan göra att ett projektbeslut blir dåligt (Edwards & Bowen 2005). 
 
Några kriterier vid valet av metod kan vara att den ska vara lätt att förstå och tillämpa och i 
tillräcklig utsträckning vara systematisk. Det ska även gå att genomföra en analys även om 
informationen om systemet är ofullständig. Det kan t ex vara fallet vid en 
projekteringssituation. Detta innebär en sämre noggrannhet, men är ändå av värde. Analysen 
ska gå att genomföra med en rimlig arbetsinsats; från del av en dag till någon eller några 
veckor. Det finns ett stort antal metoder för riskidentifiering; metoder med teknisk inriktning 
som är vanliga i industrier; metoder där man tar hänsyn till samspelet mellan människa, teknik 
och organisation, för t.ex. arbetsmiljö risker och flera mer allmänna metoder (Harms-
Ringdahl 2005).  
 
Teknisk inriktning 
Energianalys – identifiera energier som är farliga 
Felträdsanalys – logisk bild av orsaker till viss utvald händelse 
FMEA – feleffektsanalys  
HAZOP – analys av avvikelser i kemisk anläggning 
Händelseträd – visar alternativa konsekvenser av viss händelse 
 
MTO inriktning (samspel – Människa Teknik Organisation) 
Arbetssäkerhetsanalys – risker i samband med utförande av arbetsuppgift 
Avvikelseanalys – identifiering av avvikelser som kan medföra risker 
 
Övrigt 
Grovanalys – översiktliga metoder t ex What-If, Preliminary Hazard Analysis 
Checklistor – finns många varianter på checklistor, som kan fungera som stöd vid riskanalyser 
Administrativ SHM-Revision – organisatoriska förhållanden av betydelse för säkerheten 
MIR – ”Modul för Identifiering av Risker” vid planering av vägar och järnvägar 
Olycksutredning – utredning av en specifik händelse 

2.2.5 Olika sorters risker i projekt 

Några exempel på risker speciellt för entreprenörer enligt constructingexcellence (2006):  
•  Dåliga anbudsdokument 
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•  Kund som inte ger förtroende 
•  Oerfaren kund 
•  Ingen fastställd norm för dokumentering av avtal 
•  Kunden som inte tillräckligt bekräftar och belönar kvalitet och förtjänst mot pengar 
•  Dålig planering 
•  Oväntade problem på platsen, t.ex. markförhållanden förorenad/avvikande  
•  Samordningsproblem  
•  Leverantörer oförmögna att tillgodose entreprenörens leverans- och/eller kostnadsmål. 
•  Bristfälliga partier och/eller material 
•  Olyckor och skador på personal 
•  Väder som stör arbetet 
•  Försenade betalningar 
•  Dålig dokumentation  
•  Brist på samordning av dokumentation 
•  Dålig anvisning åt arbetarna 
•  Otillräckligt tränad arbetskraft 

2.2.6 Riskbedömning 

Varje riskanalys avslutas med någon form av värdering av om riskerna är acceptabla. Riskens 
storlek brukar anses vara beroende av såväl sannolikheten för att skadehändelsen inträffar 
som konsekvenserna då den inträffar.  Begreppet tolererbar risk kompliceras något av att man 
i samhällsdebatten inte bara diskuterar beräknad risk utan även upplevd risk. Den upplevda 
risken påverkas av faktorer som egen nytta, egen påverkan, frivillighet och tidsfaktorn. 
Tidsfaktorn påverkar så att vi har en benägenhet att acceptera risker där antalet 
skadehändelser är många och konsekvenserna mindre. Händelser som inträffar sällan men 
som har stora konsekvenser upplevs ofta som betydligt större risk (Grimvall, Jacobsson, 
Thedéen 1998).  

Vid riskidentifieringen framkommer vanligtvis ett väldigt stort antal risker och man kan inte 
hantera alla på en gång. Man måste göra en prioritering av listan med identifierade risker så 
att man kan fokusera på de viktigaste riskerna och de delar av projektet som är mest 
riskfyllda. En strukturerad bedömning krävs för att alla risker ska kunna bedömas på samma 
objektiva sätt och inte påverkas av personen som gör bedömningen (Hillson 2004).  
 
Det finns många sätt att göra riskbedömningar och värderingar på, här behandlas kvalitativa 
bedömningar som kan ses som nästan obligatoriskt i alla projekt, kvantitativ bedömning kan 
ses mer som ett extra val i projekt (Hillson 2004).  
 
Den vanligaste metoden för kvalitativ riskanalys är att använda en tvådimensionell matris. 
Den fungerar som ett sannolikhet – konsekvens rutsystem på vilket risker plottas som en 
funktion av sannolikhet och konsekvens för varje risk (Hillson 2004). 
 
Det finns flera varianter på riskmatriser, skalan brukar ligga på ett 3 eller 5 punktsintervall för 
sannolikhet och konsekvens. Genom att multiplicera den valda sannolikhetsgraden med den 
valda konsekvensgraden får man poängen för varje risk. Den femgradiga skalan ger en mer 
detaljerad klassificering med lägsta poängen 1 (1x1) och högsta 25 (5x5) (Edwards & Bowen 
2005). 
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Det kan vara svårt att skatta sannolikheten för händelser som ännu aldrig inträffat. Skattade 
sannolikheter utgör inte någon exakt avbildning av verkligheten, utan deras tillförlitlighet är 
beroende på omfattningen och relevansen av det faktamaterial utifrån vilket de är beräknade. 
Beräkningarna kan dessutom ibland innehålla subjektiva inslag. Bedömare/beslutsfattare kan 
komma fram till helt olika skattningar av hur stor risken är (Näsman 2005). 
 
Det finns flera vanliga fallgropar att se upp med när man använder skattning av sannolikhet 
och konsekvens. En riskkälla kan ge upphov till olika konsekvenser, och det kan vara svårt att 
avgöra om man ska se till den allvarligaste eller till den som ger störst skadeeffekt. Ett annat 
problem är om skalan på sannolikhet är oklart definierad så att det blir oklart för dem som ska 
göra bedömningen och de som ska använda den som beslutsunderlag om vad exempelvis 
”liten sannolikhet” betyder (Harms-Ringdahl 2005).  
 
Risk beskrivs ofta med tre komponenter sannolikhet, händelse, konsekvens då förbiser man en 
viktig fjärde faktor tiden. De tre komponenterna kan ändras med tiden. Endast några få risker 
förblir oförändrade och några försvinner helt efter en tidsperiod. Detta gäller speciellt för 
projektrisker, eftersom projekt har en start och slutpunkt. Vid hantering av risker bör alla fyra 
aspekter uppmärksammas; sannolikheten att en händelse inträffar; händelsen och dess slag; 
konsekvenserna av den händelsen; och hur länge man är exponerad för händelsen enligt 
Edwards & Bowen (2005). 
 
Den största nackdelen med tvådimensionella poängmodeller är att den viktiga tidsaspekten 
ignoreras. Resultaten kan bli för grova för att kunna göra en finare åtskiljning mellan olika 
risker då det blir för många risker med samma poäng. I en tredimensionell modell tas tiden 
med och den lägsta poängen blir 1 (1x1x1) och högsta 125 (5x5x5) (Edwards & Bowen 
2005). 

2.2.7 Problem vid riskanalyser 

Vanliga problem och möjligheter till förbättringar kan vara enligt Harms-Ringdahl & P Hult 
(2005): 

•  Kopplingen är svag mellan de olika länkarna i planeringskedjan. 
•  Beslut och samråd dokumenteras dåligt. 
•  Återkopplingen är svag. Man frångår tidigare uppgjorda handlingar. 
•  Kvalitetssäkringssystem för riskhanteringen saknas. 
•  Ekonomisk styrning och prioritering värderas högst – kan motverka riskhänsyn. 
•  Ingen känner ansvar för riskfrågorna. 
•  Ett antal risktyper beaktas inte. 
•  Pedagogiskt problem – att förebygga något som inte kommer att inträffa. 

 
Uppfattningen om risk och riskhantering kommer sällan från egen erfarenhet. Vanligt är att 
man förlitar sig på olika media för att få information; föreläsningar, videos, fallstudier, 
journaler, konferenser och faktaböcker. Vissa risker kan överdrivas eller andra förminskas, då 
finns det risk för att bedömningen är oklar eller till och med skev. En persons risk kan vara en 
annans möjlighet till profit (Edwards & Bowen 2005). 

2.2.8 Åtgärder för hantering av risker i projekt 

De identifierade risker som inte anses acceptabla måste åtgärdas på något sätt. Man kan 
minska sannolikheten för en händelse genom t.ex. förändringar i processen, ändrade 
arbetsrutiner, utbildning av personal och minska konsekvenserna genom att ha en 
beredskapsplan (Grimvall, Jacobsson, Thedéen 1998). 
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Enligt (Chapman & Ward 2005) kan identifiering av en möjlig åtgärd till en risk ofta vara lätt, 
men det är inte säkert att den enklast identifierade möjliga åtgärden är den mest effektiva eller 
mest riskeffektiva åtgärden, det kan vara värt att identifiera och uppmärksamma ytterligare 
åtgärder. Man kan systematiskt undersöka en rad möjliga åtgärder och kanske använda flera 
åtgärder parallellt. Här nämns nio olika allmänna typer av åtgärder: 
 

1. Ändra på målen; minska eller öka målsättningarna. 
 

2. Undvika; planera att undvika specifika osäkerhetskällor. 
 

3. Påverka sannolikheten; ändra sannolikheten för potentiella utfall. 
 

4. Ändra konsekvenser; ändra konsekvenser om en händelse inträffar. 
 

5. Utveckla beredskapsplaner; sätt åt sidan resurser för att bereda hanteringen av risken. 
 

6. Ha valmöjligheter öppna; fördröja val och överenskommelse, välja mångsidiga 
alternativ. 

 
7. Kontrollera; samla och uppdatera information om sannolikheter för inträffande, 

förväntade effekter, och ytterligare osäkerhetskällor. 
 

8. Acceptera; acceptera osäkerhet, men inte åtgärda. 
 

9. Förbli ovetande; ignorera osäkerhet och inte agera för att identifiera eller hantera den. 
 
Det finns fyra grundläggande reaktioner på risk; undvika, förflytta, minimera eller inte 
åtgärda. Om man vill undvika en risk vidtar man åtgärder så att risken inte dyker upp i 
projektet. Det betyder inte att man eliminerar risken, vilket sällan är möjligt, och om det blir 
nödvändigt att återgå till tidigare förhållandena kommer risken tillbaka. När man väljer att 
förflytta en risk flyttar man bördan till en annan intressent. Ingen risk ska undvikas, förflyttas 
eller behållas utan att först se om det går att minska den. Alla dimensioner av risk bör 
undersökas, man kan minska sannolikheten för att det inträffar, konsekvensernas effekt, eller 
hur länge man utsätts för risken, eller alla tre åtgärderna i vissa riskförhållanden. Åtgärdar 
man inte risken så har man analyserat och kommit fram till att en minskning av risken ger 
negativt kostnad/vinst förhållande (Edwards & Bowen 2005). 

2.3 Metod för identifiering och beskrivning av risker för vägar och 
järnvägar 

Metoden MIR – ”Modul för Identifiering av Risker” utvecklades 1999 och kan användas vid 
planering och projektering av järnvägsobjekt i alla skeden. Metoden har använts en del i 
järnvägsområdet, t.ex. i Botniabanan, metoden anpassades något för att passa projektet. Enligt 
Hult (2000) ger metoden ett systematiskt stöd för olika beslutssituationer, såväl enkla som 
komplexa. Vid en analys bedömer man bl.a. de orsaker till olyckor och de typer av 
konsekvenser som är relevanta att beakta. Därefter görs en bedömning och en 
sammanställning av åtgärder som ska beaktas i den fortsatta planeringen. Metodiken utgår 
från checklistor och formulär. Detta ska göra den enkel och tidseffektiv att använda, samtidigt 
som det ska ge rimlig kvalitet och reproducerbara resultat. 
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MIR är uppdelad i sex huvudmoment och de olika stegen utgår ifrån checklistor samt 
protokoll som stöd. 
 
1. Planering 
2. Händelseanalys 
3. Konsekvensanalys 
4. Bedömning – ev. fördjupad analys 
5. Åtgärdsförslag 
6. Sammanfattning 
 
Metoden har utvecklats med att uppfylla krav såsom; underlätta arbetet för den ansvarige 
projektledaren, så att granskningen kan göras tidseffektivt och ny information inte behöver 
sökas varje gång. Säkerställa en rimlig kvalitet på den identifiering och bedömning av risker 
som behövs och användas som underlag för beslut om fördjupad riskanalys behövs. Säkra att 
man i fortsatta skeden i projektplaneringen har tillräcklig dokumentation (Hult 2000). 

2.4 Krav inom Banverket 
Det finns flera skäl till att Banverket ska göra riskanalyser; externa krav som lagstiftning eller 
krav från partsintressenter, i t.ex. miljökonsekvensbeskrivningar och arbetsmiljöverkets 
föreskrifter. Interna skäl till att göra riskanalys är bland annat för att få ett bättre underlag, 
t.ex. vid större projekt (Banverkets intranät).  
 
Här nedan följer paragraf nio ur Järnvägsinspektionens föreskrifter om internkontroll genom 
säkerhetsstyrning: 
  
”När ny teknik, nya principer, väsentliga förändringar i existerande organisation eller 
oprövade lösningar som har en trafiksäkerhetsmässig betydelse avses att införas skall 
riskanalys, eller i enklare fall riskbedömning, utföras, verifieras och dokumenteras.” (BV – FS 
1996:1) 
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3 Fallstudie 
Uppdragsnamn: Järnvägsutredning Kiruna 
Typ av uppdrag: Järnvägsutredning 
Kund: BRNT Marknadssektionen 
Teknikslag ingående i uppdraget & antal personer: BEST (bygg, el, signal och tele) och 
resecentra (för Banverket Projektering) 
Beräknade leveranser & datum: mars 2007 
 
Kortfattad beskrivning av uppdraget: Ett uppdrag som kommer sig av att LKAB har hittat 
nya brytvärda fyndigheter i berget under Kiruna. Man har beslutat att flytta Kiruna centrum 
och bostadsområdena kring centrum, för att kunna utvinna malmen. Infrastrukturen runt 
Kiruna berörs, såväl väg som järnväg och elförsörjning måste flyttas på grund av sprick- och 
rasrisker till följd av malmbrytningen (Banverkets intranät).  
Det utreds kring tre olika alternativ för byggandet av en ny järnväg enligt figur 2-4: 
 

 
Figur 2. Utredningsalternativ 1. Figur 3. Utredningsalternativ 2. 
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Figur 4. Utredningsalternativ 3. 

3.1 Anbudsstadiet 
Det är ett stort projekt med många okända variabler och samrådsprocessen är en kritisk 
framgångsfaktor. Sprickzonen förväntas beröra järnvägen år 2012, då måste en ny järnväg för 
transport av malmen vara etablerad. Tidplanen är pressad och utredningen som startade i 
slutet av november ska vara klar redan i mars 2007. 
 
Utredningsuppdraget genomförs som ett samarbetsprojekt med Vägverket konsult där 
Banverket Projektering har BEST-delarna och resecentra med trafikantsimuleringar. Projektet 
genomförs som Utökad samverkan (Partnering). 
 
Organisationen i anbudet består av personer från både Vägverket Konsult och Banverket 
Projektering. Tidigare samarbete har förekommit i både stora och små projekt. Vägverket 
Konsult är huvudman för detta uppdrag och Banverket Projektering anlitas som underkonsult.  
Vägverket Konsults organisation och ansvarsområden beskrivs utförligt i anbudet. 
Uppdragsledningen är fördelad med en uppdragsansvarig från VV och en biträdande ansvarig 
från Projektering. Som underkonsult anlitas en utredningsteknisk granskare tillsatt för att 
granska genomförandet under hela projekttiden och en extra kompetens är tillsatt för ett 
område. Man vill säkerställa att en så stark organisation som möjligt skapats, där styrkorna i 
respektive företag kompletterar varandra.  
 
Anbudsgivarens riskhantering 
Anbudsgivarna har tagit fram en frågelista som stöd för riskinventering. Det görs strykningar 
och tillägg utifrån det aktuella uppdraget. Frågelistan är uppdelad i uppdragsadministration, 
teknik, miljö, arbetsmiljö, med svarsalternativ ja, nej eller ej tillämplig. En blankett 
”Riskhantering, analys och prioritering” sammanställer de identifierade riskerna.  
  
I anbudet finns ett kontrollprogram för prioriterade risker samt en mall för riskanalys, som 
kan användas vid genomförandet. De avser riskhantering med avseende på kvalitet, 
arbetsmiljö, styrning och ledning, teknik, produktion och miljö. Identifierade risker förs in i  
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en tabell. Vid behov kan olika typer av risker sorteras in i riskområden. Identifierade risker 
analyseras och prioriterade risker för objektet väljs ut. De prioriterade riskerna hanteras i 
kontrollprogram.  
 
Det finns mallar för rutiner till avvikelsehantering, genomföra, interna revisioner, planera, 
riskhantering, sälja, en checklista riskinventering Kiruna. De har även en blankett för 
avvikelserapport med uppgifter om analys, åtgärder, återföring och uppföljning.  
Genomförandeplanen för utredningen är fokuserad på samverkan och tidhållning pga. det 
stora antal intressenter och många osäkra faktorer. Nyckelord som används är; samverkan 
med övriga intressenter, tidhållning, kalkyl och praktisk genomförbarhet med begränsad 
miljöpåverkan och en diskussion kring kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökritiska moment och 
tidpunkter förs.  
 
Risker för anbudsgivaren i anbudsstadiet är för att räkna upp några; bl.a. affärsrisker, hur 
organisationen fungerar, att kommunikationen fungerar dåligt och är oklar, oklara eller 
otydliga målsättningar, olika idéer om hur/vad som ska göras, feltolkning av 
förfrågningsunderlag, identifiering av resursbehov och kostnadsbedömning blir felaktig, att 
anbudet blir för högt eller för lågt. 

3.2 Genomförande av järnvägsutredningen 
Vid startmötet för järnvägsutredning Kiruna hölls ett seminarium med Utökad samverkan. 
Namnet Utökad samverkan är framtaget av FIA (Förnyelse I Anläggningsbranschen) och 
kommer ur arbetsformen Partnering. Det betyder att alla parter sitter tillsammans och 
formulerar gemensamma mål. En dialog förs i viktiga styrande frågor i projektet. 
Målstyrningen görs tillsammans genom att arbeta med områdena Är –> Hur –> Bör. ”Hur” är 
strategin för projektet och den påverkar till slutresultatet för projektet.  
 
Motiv till varför man väljer Partnering som arbetssätt kan vara projektets komplexitet, kort tid 
för genomförande och extremt höga krav på god planering och samordning. Obligatoriska 
moment i Utökad samverkan är öppenhet i ekonomiska frågor, kontinuerlig uppföljning och 
förbättring, konfliktlösningsmetoder, gemensam riskhantering, gemensam målstyrning och 
gemensam organisation (med processledning). 
 
Organisation för utökad samverkan: styrgruppen är med i början till kontraktet är skrivet och i 
slutet av projektet även under projektets gång om det uppstår problem. Kärngruppen består av 
nyckelpersonerna i uppdraget som har insikt och beslutskraft i frågor om projektet. De 
fördelar uppgifterna till uppgiftsgrupperna. Kärngruppen ska ge tempo i beslutsfattandet. 
Uppgiftsgrupperna består av personer som är mest lämpade för att lösa uppgifterna. Varje 
grupp har en kontaktperson som länkar mellan uppgiftsgruppen och kärngruppen. 
 
Gruppövningar hölls där man diskuterade hur samverkan ska gå till. Det togs upp vilka 
moment som bör ingå i detta uppdrag, tänkbara mål för utredningsuppdraget och rangordning 
av mål, samt hur organisationen ser ut. En första inventering av risker med avseende på 
möjligheten att nå de gemensamma målen för uppdraget utfördes samt utarbetande av en 
samverkansplan. 
 
Den gemensamma riskanalysen 
I seminariet utfördes en gruppövning med beställaren och konsulterna där man identifierade 
vanliga risker vid genomförandet av järnvägsutredningar och speciellt om det finns särskilda 
risker för Kirunautredningen. 
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Riskinventeringen utfördes i tre olika kategorier; projektledning, ekonomi/samordning och 
geoteknik/miljö/gestaltning enligt tabell 1-3. Arbetsgruppen indelades i de tre grupperna med 
lämpliga personer i varje grupp, inom sitt arbetsområde. Varje risk och riskkälla bedömdes 
mellan 1-5 för konsekvens, sannolikhet och sedan beräknades en riskfaktor enligt exemplet 
nedan. De fick fundera kring åtgärder för att minska risken. I projektledningsgruppen kom 
man fram till att kommunikation var den viktigaste åtgärden för att minska risken.  
 
Här nedan följer ett exempel på hur riskerna bedömdes: 
 
A. Hur stor är sannolikheten för att en risk/händelse ska inträffa?  
Skala 1-5 där 1=mycket låg och 5= mycket stor 
 
B. Konsekvensen när det inträffar?  
Skala 1-5 där 1=mycket liten och 5= mycket stor  
 
Riskfaktorn A x B beräknas och ger vid värden mellan 1-5 ingen åtgärd och 6-25 att åtgärd 
krävs.  
 
Sannolikheten att en risk/händelse inträffar och konsekvensen av detta: 
 
Sannolikhet 

1. Mycket låg – en ggr per 10 år 
2. Låg – en ggr på 5-10 år 
3. Medelstor – en ggr på 1-5 år 
4. Stor – en ggr per månad-1 år 
5. Mycket stor – en till flera ggr per månad 

 
Konsekvens 

1. Mycket liten 
2. Liten 
3. Medelstor 
4. Stor 
5. Mycket stor 
 

Exempel: Risk: Andra pågående uppdrag ger störningar, som leder till krympta arbetstider  
 
Sannolikhet 2, Konsekvens 3 –> Riskfaktor 6, åtgärd krävs. 
 
Tabellerna nedan visar resultatet från en första inventering av risker som kan påverka de 
gemensamma projektmålen. Bifogade dokumentet är den mall som använts i 
riskbedömningarna (BVH 230.114). 
 
Projektledning 

Tabell 1.  Gruppövning i riskbedömning. 
Risker och 
riskkällor 

Konsekvens 
(K) 

Sannolikhet 
(S) 

S*K Åtgärder för att minska 
risken 

Ansvarig 

Tapp av 
nyckelpersoner 

3 3 9 Resursplan på företagen 
Den goda arbetsplatsen 
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Fel 
förutsättningar 

5 2 10 Kommunikation  

Sena beslut 
Fel beslut 

4 3 12 Rollfördelning/mandat 
Kommunikation 

 

Beslut på fel 
underlag 

4 3 12 Rollfördelning/mandat 
Kommunikation 

 

Otakt i 
planeringen 

5 5 25 Kommunikation  

Klimat 
fältarbete 

3 5 15 -  

Prognos 
LKAB 

5 3 15 Kommunikation  

Remisstider 5 5 25 Kommunikation  

 

Ekonomi/samordning 

Tabell 2.  Gruppövning i riskbedömning. 
Risker och 
riskkällor 

Konsekvens 
(K) 

Sannolikhet 
(S) 

S*K Åtgärder för att minska 
risken 

Ansvarig 

För detaljerat Kostar 
resurser 3 

5 15 Samverkansplan + 
uppföljning 

Blockansvarig 

För detaljerat Ej pedagogiskt 
3 

3 9 Granskningsprocess Projektledning + 
GJ 

Dåligt 
samråd 

Överklagande 
+ omtag i 
nästa skede 4 

1 4 Proffs 

Checklista, samverkansplan 

 

Projektledning 
(B) 

Otydliga 
roller 

Saknar beslut 
4 

2 8 Tydliggöra 
Kommunicera 

Projektledning 
Delprojektledare 

Otydliga 
roller 

Dubbelarbete 
4 

2 8 Tydliggöra 
Kommunicera 

Projektledning 
Delprojektledare 

Otydliga 
roller 

Minskat 
engagemang 4 

2 8 Tydliggöra 
Kommunicera 

Projektledning 
Delprojektledare 

Tråkigt Minskat 
engagemang 2 

2 4 Belinda Workshops Alla 

Tidplan 
spricker 
>6 månader 

Försening av 
beslut och 
byggstart 4 

2 8 Bra planering, verktyg och 
uppföljning 

Projektledning 
Delprojektledare 



Riskanalys i järnvägsutredningar – anbudsstadiet och genomförandet 

 22 

 

Geoteknik/miljö/Gestaltning 

Tabell 3.  Gruppövning i riskbedömning. 
Risker och 
riskkällor 

Konsekvens 
(K) 

Sannolikhet 
(S) 

S*K Åtgärder för att minska 
risken 

Ansvarig 

Tidplan 
håller ej 

3 5 15 Incitament 
Utökad samverkan 

 

Ekonomi 4 2 8 Prognoser  

Missnöjd 
kund 

3 3 9 Bra kommunikation 
Kompensation 

 

Överarbeta 
Missa något 
väsentligt 

2 2 4 Bra förankring hos 
Länsstyrelsen 
Benchmarking 

 

LKAB-
Kommun 
Dåligt 
samråd 

5 
 
2 

2 
 
3 

10 
 
6 

Tydlig utredning 
Samordningsmöten 
Alla delaktiga 

 

Tråkigt 2 2 4 Utökad samverkan  
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4 Datorstöd  
Synergi är ett IT-verktyg där man rapporterar in och bearbetar olyckor, tillbud och avvikelser. 
Den används på Banverket inom områdena arbetsmiljö, säkerhetsskydd, kvalitet, 
trafiksäkerhet, miljö och elsäkerhet. Banverket vill arbeta förebyggande för att minska antalet 
olyckor som arbetsskador, bränder och utsläpp, kollisioner och påkörningar, miljöutsläpp, 
skadegörelse samt växlings- och småfordonshändelser. Synergi är ett bra verktyg eftersom 
Banverket har egna krav på intern effektivitet och det finns externa krav på ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete och system för säkerhetsledning samt miljöledning. 
 
Fördelen med Synergi är att man har tillgång till information från tidigare projekt som man 
behöver för att förebygga oacceptabla risker, dela med sig av erfarenheter samt hantera 
åtgärder mot de problem som ändå uppstår.  
 
Idag används Synergi så att en handläggare registrerar händelsen i Synergi. Sedan bedöms 
rapporten bedöms och vidarebefordras till rätt person. Experter bedömer ärendet och beslutar 
om åtgärder och återkoppling till personen som rapporterat händelsen sker. 
 
Alla händelser i Synergi läggs upp i en databas där man kan hämta statistik för att exempelvis 
kunna se vilka tillbud och olyckor som är vanligast och därigenom kunna förebygga dessa.  
  
En post innehåller vanligtvis följande information som exempel: 
Var, när och hur händelsen inträffade och vem som var inblandad, konsekvenserna/förlusten, 
positiva resultat, utvärdering av risken och förlusten, åtgärdsförslag, vilka som är ansvariga, 
deadline-datum och prioriteringar för åtgärder och det går att koppla dokument, bilder och 
rapporter till programmet (Banverkets intranät). 

4.1 Synergi i planeringsprocessen 
Synergi är ett riskhanteringsprogram som principiellt är flexibelt. Det går att modifiera så att 
det passar för det behov man har. Det kan då användas som ett datorstöd för att dokumentera 
risker i projekt. 
 
Man kan ha en post i programmet där man kan fylla i uppdragsnumret, risk, orsak, 
konsekvens, vilken verksamhet, process etc. Det är också möjligt att koppla uppdragsnumret 
till Banverkets ekonomiprogram Agresso, för att få med ekonomiska konsekvensen t.ex. hur 
stor eventuell ekonomiskförlust som en viss händelse orsakat (Röndum).  
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5 Slutsatser och rekommendationer 
Projektet järnvägsutredning Kiruna är speciellt då man använder Utökad samverkan som 
arbetsform. Det här är det andra projektet som använder Utökad samverkan på Banverket, så 
det gör projektet lite av en föregångare. Det skulle vara intressant att se hur riskhanteringen 
fungerar i en annan arbetsform. Uppsatsen handlar om utredningsskedet men riskhanteringen 
fungerar på liknande sätt genom hela projektet i andra skeden längre fram i 
planeringsprocessen. 

Rapporten begränsas till den teori som ingick i litteraturstudien och som är aktuellt idag, det 
finns många fler teorier och det kommer hela tiden nya. 

Fördelar med riskhantering är att man kan minska osäkerheten i projekt. Det ger ett bättre och 
säkrare underlag för beslutsfattande. Det är bra om arbetet med riskhanteringen kan göras 
systematiskt, säkrare, och tidsbesparande. Ett bra och systematiskt sätt är att använda sig av 
datorstöd. Ett riskhanteringsprogram; Synergi eller något annat liknande program skulle 
kunna användas. 

5.1 Anbudsstadiet 
Anbudsgivning föregås av ett förfrågningsunderlag. Förfrågan kan antingen gå ut i full 
konkurrens eller till ett antal utvalda konsulter. Det avgörs genom utvärdering vem som får 
uppdraget. Anbudets form och innehåll: ”Anbudet ska svara upp mot kraven ställda i 
förfrågningsunderlaget och innehålla en tydlig genomarbetad beskrivning på hur uppdragets 
samtliga delar kommer att genomföras” står det i Upphandlingsföreskrifterna för 
järnvägsutredning Kiruna, ny järnväg. 
 
Organisation 
En väl sammansatt grupp med projektintressenter gör så att så många perspektiv som möjligt 
täcks.  
 
Vanliga risktyper 
Följande typer av risker är vanliga i anbudsstadiet. 
 
Affärsrisker 
Risker att någon annan får uppdraget eller risker att man inte klarar uppdraget.  
 
Tidplanen är pressad och stort projekt med många okända variabler.  
 
Samrådsprocessen är en kritisk framgångsfaktor. 
 
Motivationen hos organisation, projektledningsgrupp. 
 
Hur riskfyllt projekt det är, eller strategiskt viktigt. 
 
Riskexponeringen av andra pågående projekt i organisationen. 
 
Att bedömningen är för ”grov”, överdriver eller underskattar risker. 
 
Brister i inläsning av förfrågningsunderlag. 
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Identifiering av resursbehov, tillräckligt med tillgängliga resurser, beläggning. 
 
Genomförandebeskrivning, för omfattande eller täcker inte in allt. 
 
Brister/fel i anbud, brister/felbedömningar i kostnadskalkylen, ekonomi, garantier och 
betalningar. För lågt/högt anbud, för detaljerat. 
 
Tidsplanen ej korrekt, olika parter, Länsstyrelsen och övriga intressenter. 
 
Baseras på tidigare utredningar, kända förutsättningar och fakta, avtal med kund, regler för 
rangordning mm.  
 
Tekniska risker  
Omfattning, krav, tekniska processer, teknik, tekniska gränssnitt, prestation, säkerhet, 
ny teknik, ta in specialister och fackmän. 
 
Projektledningsrisker  
Projektledning, organisation, att kommunikationen är för dålig, oklara målsättningar, olika 
idéer om hur/vad som ska göras. Hur kommunikationen ska gå till väga, när, hur och vilka. 
 
Nyckelpersoner inom varje resurs finns en ansvarig person, nyckelpersoner slutar, kompetens 
försvinner, samarbete mellan organisationen och ett flertal underkonsulter. Hur erfaren och 
kapabel i projekt och riskhantering organisationen är. 
 
Information - fel antaganden viktigt att ha all nödvändig fakta för att kunna göra en så korrekt 
bedömning som möjligt, ryktet.  
 
Planeringen, dålig, ogenomtänkt, viktigt att komma så rätt som möjligt från början, blir 
svårare och dyrare ju längre fram man kommer i uppdraget.  
 
Beställaren ändrar projektets prioriteringar. Överarbeta på grund av otydliga mål och direktiv, 
dålig kontakt med beställaren  
 
Att inte vara uppdaterad 
 
Att inte upptäcka alla risker, osystematisk 
 
Externa risker  
Lagstiftning vilka gäller, har det gjorts ändringar, konkurrens, rykten, korrekt information. 

5.2 Genomförande 
Organisation 
Huvudsyftet med riskhanteringen är att möjliggöra att de gemensamma målen för uppdraget 
uppnås. För att få en bra bredd på riskhanteringen är det att föredra att man bildar en 
riskhanteringsgrupp som arbetar tillsammans med riskfrågor i projektet. Det är ett säkrare sätt 
att få med fler risker och inte begränsas till egna värderingar. Utökad samverkan som 
arbetssätt är en bra metod i det här projektet. Projektet innefattar många stora 
osäkerhetsfaktorer; flera organisationer som ska samarbeta, projektets komplexitet, dess korta 
tid för genomförande och därmed ställs det extremt höga krav på god planering och  



Riskanalys i järnvägsutredningar – anbudsstadiet och genomförandet 

 26 

samordning. Gemensam riskhantering, målstyrning och organisation är några av de 
obligatoriska momenten i Utökad samverkan som sker med en processledare.  
Projektets startmöte är bra att hålla i seminarieform där projektgruppen med personer från de 
berörda organisationerna möts och funderar kring fördelarna med riskhanteringen och hur 
man kan använda den i projektet. Det är viktigt att riskhanteringen och sättet den ska 
användas i projektet förstås och att den blir erkänd på högre nivå såväl som av dem som är 
med om att använda den. 
 
Definition 
En bra början kan vara att gå igenom en så kallad definitionsfas. I den ser man till att 
projektgruppen har en gemensam syn på målsättningarna, och att man är överens och förstår 
dem. Målsättningarna definieras, man dokumenterar omfattning, syfte och mål med 
riskhanteringsprocessen. Det är viktigt att man definierar vad man menar med risker och om 
man även vill innefatta möjligheter i osäkerhetshanteringen. 
 
Vanlig orsak till att ett projekt misslyckas i något avseende är att målsättningar och krav har 
varit oklara. Det finns sex grundläggande frågor vad gäller parter, motiv, utformning, 
aktiviteter, resurser och tidplan som man måste ta i beaktande för att projektets målsättningar 
ska bli tydliga nämligen; vem berörs, varför det ska utföras, vad ska utföras, hur, med vilka 
resurser och när måste det göras. 
 
Man bör också beskriva hur riskhanteringen ska utföras i projektet vem, vad, hur, när etc. för 
att få rätt kompetens och resurser och riskhanteringens omfattning: internt ansvar för 
projektgruppen eller ta med andra aspekter av projektomgivningen kundrisker eller 
leverantörsrisker. 
 
Banverkets organisation i det här projektet kommer att se ut så att man jobbar i mindre 
grupper och informationen sprids till övriga som är berörda. Projektledningen kommer att 
väva ihop grupperna. Det ska vara klart vem som har befogenhet att ta beslut och att definiera 
ansvarsområden är viktigt. 
 
Huvuddragen av metod, tillvägagångssätt, verktyg och teknik som ska följas samt identifiera 
roller och ansvar för riskhanteringen. 
 
Standarder, format och frekvens för rapportering ska bestämmas samt hur ofta granskning och 
uppdatering ska ske. 
 
Dokumenteringen av definitionsfasen kan användas till att kommunicera riskhanteringens 
parametrar till intressenter och användas som referens i den fortsatta riskprocessen. 
 
Det tidiga skedet i utredningen är viktigt för hur projektet kommer lyckas med att uppnå 
målsättningarna. Det blir både dyrt och tidskrävande om man måste gå tillbaka och göra nya 
ställningstaganden.  
 
Kommunikation 
Kommunikationen är viktig och man ska ta dialogen tidigt för att undvika missförstånd och 
irritationer mellan parterna. Det är viktigt att föra en diskussion och arbeta med förankring 
hos kommunen och intressenter för att de hela tiden ska veta vad som är på gång. På så sätt 
kan man effektivisera beslutstider som annars kan bli utdragna. Kommunikationen är viktig 
för att alla ska veta sin roll och för att beslut ska kunna fattas snabbare. 
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Riskidentifiering 
En första inventering av risker kan vara bra att utföra i grupper med brainstorming som 
metod. Metoden ger en stor mängd identifierade risker. Det man kan tänka på är att försöka få 
med möjligheter också. Man kan t.ex. ha en grupp som fokuserar på möjligheter i projektet. 
Därefter kan grupperna diskutera vad de kommit fram till och sätta ihop resultaten till en 
kombinerad lista av hot och möjligheter. En väl sammansatt grupp med projektintressenter 
gör så att så många perspektiv som möjligt täcks.  
 
De identifierade relevanta osäkerheterna sammanställs i en checklista. Checklistor är enkla 
och snabba att använda. Några kriterier för val av metoden är att den ska vara lätt att förstå 
och tillämpa och i tillräcklig utsträckning vara systematisk och det ska gå att genomföra en 
analys även om informationen om systemet är ofullständig. Det kan t ex vara fallet vid en 
projekteringssituation. Detta innebär en sämre noggrannhet, men är ändå av värde.  
 
Det är viktigt att man uppdaterar checklistan och tar bort inaktuella risker och lägger till 
aktuella. Det krävs ett gemensamt språk eller klassificering av att beskriva eller gruppera 
risker inom organisationen för att kunna återanvända riskfakta från tidigare projekt.  
Riskidentifieringen bör utföras regelbundet genom hela projektet då en del risker är okända 
som kanske framkommer i ett senare skede eller går inte att förutse, pga. av slumpens 
inverkan. Ny information, t.ex. feedback inom företaget eller lärdomar från projekt bör föras 
in i riskregistret. Av nya erfarenheter kommer risker att tillföras och borttas ur registret.  
 
Vanliga risktyper 
Riskerna ändras med tiden. Det är viktigt att göra regelbundna prognoser eftersom 
förutsättningarna kan ändras med tiden. Förändringar av tidplan som fördröjer projektet vill 
man undvika, t.ex. har det stor betydelse för tidsåtgången att samråd och den formella 
hanteringen kring miljökonsekvensbeskrivningen fungerar för att få ett godkännande av 
Länsstyrelsen vid första inlämnandet.  
 
Brist på information och fakta. Det är viktigt att ta reda på all fakta från förstudien för att ha 
ett bra underlag när man gör sina antaganden.  
 
Förändringar av gjorda antaganden och grunden till antaganden; viktigt att få dem rätt från 
början i definitionsfasen, att man baserar dem på korrekt fakta och information. Detsamma 
gäller osäkerhet kring projektets utförande och dess målsättningar och prioriteringar samt 
grundläggande förhållandet mellan projektparterna.  
 
Det finns ingen garanti att risker fångas upp från tidigare projekt och att de tas upp i 
checklistan.  
 
Riskbedömning 
En strukturerad bedömning krävs för att alla risker ska kunna bedömas på samma objektiva 
sätt och inte påverkas av personen som gör bedömningen och det bör också vara tydligt 
definierat vad bedömningsgraderna innebär så att det blir klart för dem som ska göra 
bedömningen och de som ska använda den som beslutsunderlag om vad exempelvis ”liten 
sannolikhet” betyder. 
 
Riskbedömningen sker med fördel i grupper med lämpliga personer i varje, inom det område 
de är verksamma. Varje risk och riskkälla bedöms med avseende på dess konsekvens och dess 
sannolikhet och vid multiplikation av dessa fås en riskfaktor. Åtgärdsförslag identifieras för  
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risker med hög riskfaktor. De identifierade riskerna med låg riskfaktor behöver inte tas med 
när man sedan gör åtgärdslistan.  
 
Åtgärder 
Första steget är att vara proaktiv då man har möjlighet att påverka. Man kan planera att 
undvika specifika osäkerhetskällor eller påverka sannolikheten för potentiella utfall. Fördröja 
val och överenskommelser och välja mångsidiga alternativ. Man kan också minska eller öka 
målsättningarna för projektet. 
 
Nästa steg är att vara reaktiv och lösa problemet. Man kan acceptera en osäkerhet, men inte 
åtgärda den om riskfaktorn är tillräckligt låg, ändra konsekvenser om en händelse inträffar 
och ha resurser för att förbereda hanteringen av risken. 
 
För att listan ska gå att användas om i ett annat projekt är det viktigt att en uppföljning görs 
efter projektavslut, där det framkommer vilka risker som fanns, inträffade, åtgärder, 
överdrivna, underskattade, möjligheter som uppstod. Att man kan återanvända den i ett annat 
projekt. Erfarenhetsåterföring är viktigt. Genom att koppla risker till etapper kan man stänga 
riskerna efter att etappen är avklarad.  
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Förord 

Den här handboken handlar om hur vi inom Banverket ska kunna genomföra de förändringar vi 
önskar i verksamheten, på ett sådant sätt att vi både uppfyller de krav som ställs utifrån 
arbetsmiljölagen och främjar ett gott psykosocialt arbetsklimat. 

Texten är uppdelad i två kapitel. Den första delen beskriver de arbetsmiljölagkrav som finns på 
riskbedömning vid ändring i verksamheten och vad som ska göras enligt dem. Den andra delen 
innehåller tips och råd inför förändringar, dvs. planering och genomförande av själva förändringen 
och starten av det nya.  

I många fall kan det vara lämpligt att samordna riskbedömningarna utifrån arbetsmiljölagkrav med 
riskanalys eller riskbedömning utifrån de krav som ställs i Järnvägsinspektionens föreskrifter om 
internkontroll genom säkerhetsstyrning (BV-FS 1996:1). 

Handboken börjar gälla den 1 juli 2005. Synpunkter på innehållet kan sändas till Administrativa 
avdelningen, sektionen Personal. 

 

 

 

Mathias Persson 

Chef för Administrativa avdelningen 
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1 Riskbedömning inför ändringar i verksamheten 

Som arbetsgivare är man skyldig att regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna 
för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. För att undvika att risker 
”byggs in i systemet” när verksamheten ändras, är det viktigt att identifiera och hantera dem redan 
när ändringen planeras.  

 
8 § AFS 2001:1 ”Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete”:  

– – – 
När ändringar i verksamheten planeras, skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker 
för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. Riskbedömningen skall dokumenteras skriftligt. 
I riskbedömningen skall anges vilka risker som finns och om de är allvarliga eller inte. 

 

För att kunna bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall behövs ett tydligt 
bedömningsunderlag där det framgår vad förändringarna består i, var ändringarna ska genomföras, 
vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare som berörs, vilka riskkällor ändringarna för med sig 
och vilka risker dessa riskkällor kan innebära för berörda arbetstagare.  

Riskbedömningen ska göras utifrån en helhetssyn där alla fysiska, psykologiska och sociala 
förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön beaktas. 

Med ohälsa menas både sjukdomar enligt medicinskt objektiva kriterier och kroppsliga och psykiska 
funktionsstörningar av olika slag som inte är sjukdom i objektiv mening, som exempelvis 
stressreaktioner och belastningsbesvär. 

1.1 När ska riskbedömning vid ändringar göras? 

Med ändring i verksamheten menas till exempel personalneddragningar, nya arbetstider, nya 
arbetsmetoder, nya gruppsammansättningar, andra typer av organisationsförändringar, om- och 
nybyggnationer, införande av nya tekniska system eller ny maskinell utrustning.  

Bedömningen ska göras i planeringsskedet, innan ändringarna genomförs.  

Det kan även vara värdefullt, att vid en större förändring göra en riskbedömning av själva 
förändringsprocessen. En checklista för detta finns i bilaga 5. 
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1.2 Samverkan 

 
Arbetsmiljölagen (1977:1160) 3 kap. 1a §: 

Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö.   

 

Arbetsmiljölagen 6 kap. 4 §:  

– – – 
Skyddsombud skall delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, 
arbetsmetoder och av arbetsorganisation liksom vid planering av användning av ämnen som kan 
medföra ohälsa eller olycksfall. 
– – –  

 

Det är ofta medarbetare och skyddsombud som vet bäst hur arbetet går till i praktiken. Det är därför 
viktigt att deras erfarenheter tas tillvara i riskbedömning och vid åtgärdsplanering. 

1.3 Samordning 

 

Banverkets arbetsordning (BVF 001.2) 12 kap.: 

När ett ärende bedöms angå flera organisatoriska enheter skall berörda chefer tillsammans 
samordna ärendets handläggning så att ärendet ges en allsidig belysning, onödigt dubbelarbete 
undviks och varje möjlighet till kostnadsbesparing och förenkling i verksamheten tillvaratas. 

 

När en enhet i Banverket planerar ändringar som kan påverka arbetsmiljön i andra delar av 
organisationen, ska de berörda enheterna informeras så att riskbedömning och förändringsarbete vid 
behov kan samordnas. 

1.4 Hur gör man? 

Arbetet sker i tre steg:  

1. Identifiera riskkällor. 

2. Bedöm risker. 

3. Gör en handlingsplan för att åtgärda de risker som framkommit. 
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1.4.1 Identifiera riskkällor 

Identifieringen av riskkällor kan göras av en partssammansatt grupp. Den kan vara permanent eller 
sättas samman för det specifika tillfället. De anställdas delaktighet är viktig för att få en så bred 
belysning som möjligt. 

Om den egna kompetensen inte räcker till, ska sakkunnig hjälp anlitas. Det kan vara företags-
hälsovården eller motsvarande. 

Ett beslutsunderlag är utgångspunkt för arbetet med att identifiera riskkällor. Underlaget ska visa 
vilka de planerade förändringarna är, var de ska genomföras och vilka arbetstagare som kommer att 
påverkas. 

Som stöd i riskinventeringen används relevanta arbetsmiljöregler, exempelvis de författningar i 
Arbetsmiljöverkets författningssamling som berör verksamheten. Olika typer av checklistor är bra att 
ha som underlag. Exempel på sådana presenteras i bilagorna 1–3. En förteckning över tillbud och 
skador i verksamheter av den art som planeras, liksom relevant sjukskrivningsstatistik, kan även vara 
en del av underlaget.  

Jämför hur det kommer att se ut efter den planerade förändringen med hur det ser ut idag. 

Skriv upp alla eventuella riskkällor för ohälsa och olycksfall som kan uppstå på grund av 
förändringen.  

Tänk på såväl psykologiska och sociala effekter som fysiska effekter av förändringen. 

1.4.2 Bedöm risker 

Värdera de riskkällor som identifierats. Hur stor är risken för att arbetstagare ska drabbas av ohälsa 
eller olycksfall efter förändringen?  

Hur stor är sannolikheten att riskkällan ska medföra en risk som kan leda till ohälsa eller olycksfall? 

Vad blir konsekvenserna för den enskilde arbetstagaren eller gruppen av arbetstagare om risken 
skulle utlösas? Hur allvarlig kan skadan bli? 

En samlad bedömning av sannolikhet och konsekvenser ger en bild av om risken är en allvarlig risk, 
annan risk eller ingen risk. 

1.4.3 Åtgärda riskerna 

Utarbeta de åtgärder som behövs för att eliminera eller minimera de risker för ohälsa eller olycksfall 
som kommit fram. 

Åtgärda det som går att åtgärda direkt. Gör en handlingsplan för det som av praktiska skäl måste 
vänta till senare. 
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Allvarliga risker ska prioriteras och åtgärdas först. Ta bort själva riskkällan om det går. Om inte – 
minska riskerna så mycket det går. Ange vem som ansvarar för att åtgärden genomförs och när den 
ska vara genomförd. Ange även hur den ska följas upp och vem som ansvarar för det. Exempel på 
handlingsplan finns i bilaga 4. 

1.5 Dokumentation 

Arbetet ska dokumenteras skriftligt och det ska framgå 

− vilka de planerade ändringarna är 

− var de ska genomföras 

− vilka arbetstagare som kommer att beröras 

− resultatet av riskbedömningen, dvs. 

 vilka risker för ohälsa eller olycksfall som ändringarna kan leda till för arbetstagarna 

 om riskerna är allvarliga eller inte 

− handlingsplan, dvs. 

 vilka åtgärder som ska vidtas 

 när åtgärderna ska vara genomförda 

 vem som ansvarar för att de genomförs 

 hur de ska följas upp. 
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2 Förändringsarbete 

2.1 Förändringspedagogik 

Kreativa förändringar kan leda till ökad vitalitet och nya perspektiv och till att både individer och 
organisationer fungerar bättre. Det som avgör om effekterna av en organisationsförändring blir 
kreativa eller destruktiva, är i stor utsträckning hur förändringen genomförs. Man brukar säga att en 
organisation inte kommer att fungera bättre än det förändringsarbete som genomförs. En tydlig 
struktur som bygger på visioner och värderingar samt en planlagd förändringsprocess är 
utgångspunkter för ett gott förändringsarbete. Se även bilaga 5.  

2.1.1 Tydlighet 

Tydliggör och beskriv syfte och mål med förändringen. Kommunicera även de skäl som lett fram till 
beslutet att förändra. Beskriv förändringsprocessen i termer av från (var vi står idag) och till (vart vi 
ska). Det ökar både motivationen och möjligheten för alla att delta och vara kreativa i sin del av 
problemlösningen. 

2.1.2 Planera förändringsprocessen och avsätt resurser för att genomföra 
det nya 

Planera för de olika stegen i förändringsprocessen. Skapa förutsättningar för att klara både drift och 
förändring. Avsätt tid och ekonomiska resurser för att arbeta med förändringen och för att genomföra 
det nya. 

Planera för stödåtgärder som exempelvis bollplank till chefer eller personstöd till medarbetare som 
behöver extra hjälp med bearbetning av situationen. Företagshälsovården kan vara en lämplig 
samarbetspart. Ge stöd i kompetensfrågor så att man känner att man klarar förändringen. 

Planera även för teamutveckling etc. som behövs för att ge den nya organisationen en bra start. 
Reparera klimatet och fokusera på det nya när förändringen är genomförd. 

Ge människor tid att smälta förändringen innan de förväntas engagera sig. Släpp fram nostalgi och 
sorg över det förflutna och skapa sedan intresse för framtiden. 

2.1.3 Dialog och möjlighet att påverka 

Det är viktigt att komma ihåg att det som ska ändras är ett levande system med människor som drivs 
av yrkesstolthet, entusiasm, lojaliteter, sympatier, konflikter och rädslor – med behov av struktur, 
trygghet och respekt. Tydliggör ramar för delaktighet och inflytande under förändringsprocessen. 
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Trovärdigheten ökar om man klarlägger inom vilka områden och gränser det finns en reell möjlighet 
att påverka. Därmed ökar också engagemanget och motivationen hos de berörda. 

En viktig framgångsfaktor i förändringsarbete är att de olika verklighetsbilderna respekteras och 
beaktas i utformningen av det nya. Det finns annars risk för kompetensförluster, såväl yrkesmässig 
som organisatorisk kompetens, och inte minst när det gäller den viktiga ”tysta kunskapen”. Ingen 
person eller nivå i organisationen sitter inne med den totala bilden i dess helhet och delar – men 
genom att byta bilder med varandra ökar man den gemensamma förståelsen för vad som behöver 
förändras, hur det nya ska se ut och hur man tillsammans ska nå dit. En väsentlig del i planeringen 
och genomförandet av förändringen består därför i att skapa forum och avsätta tid för information, 
bildbyte och dialog. 

2.1.4 Förändring tar tid 

Att fastställa ett nytt organisationsschema går ganska snabbt, men att genomföra förändringar i 
normer och attityder tar lång tid; det rör sig om år. I den processen blir tålamod och uthållighet 
viktiga inslag, liksom förmåga att stå ut med turbulens och förändringsdynamik, utan att provoceras 
till agerande, exempelvis i form av en ny organisationsförändring.  

2.2 Nystart 

När en större förändring genomförs i en organisation påverkas ofta arbetsklimatet. Det kan bli mer 
negativt än tidigare, med oro, turbulens och misstänksamhet. Lojaliteten med verksamheten för-
svagas och ledningen kan hamna i en förtroendekris. Ett snabbt och aktivt förändringsarbete kan 
mildra de negativa effekterna.  

Vid omfattande organisationsförändringar, där befintliga arbetsgrupper splittras, kan organisationen 
komma att präglas av en låg mognadsgrad i de ingående arbetsgrupperna. Gruppers utveckling går 
från ytlig gemenskap (tillhörighetsfasen), där huvudfrågan handlar om ifall man vill/får tillhöra 
gruppen eller inte, till rollsökningsfasen där kompetens och maktfrågor dominerar. Full arbets-
förmåga uppnår gruppen först i den tredje fasen, samhörighetsfasen, då gruppen funnit former för att 
hantera konflikter, lärt sig uppskatta varandras insatser, ger öppen och konstruktiv feedback etc. I 
tillhörighetsfasen behöver gruppen en tydlig ledning med struktur, regler och ordning. Stor till-
gänglighet hos chefen och fokus inställt på de nya arbetsuppgifterna hjälper gruppen och 
organisationen att komma vidare. 
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Litteraturförteckning 

• Arbetsmiljölagen (1977:1160) 

• Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 

• Undersökning och riskbedömning i det systematiska arbetsmiljöarbetet – en vägledning. 
(Arbetsmiljöverket 2003) 

• Järnvägsinspektionens föreskrifter (BV-FS 1996:1) om internkontroll genom säkerhetsstyrning 

• Banverkets arbetsordning (BVF 001.2) 

• Agnelöw Bosse – Det goda förändringsarbetet – Studentlitteratur AB – Sverige 1991 
ISBN9144337612 

• Ahrenfelt Bo – Förändring som tillstånd – Studentlitteratur AB – Sverige 2001  
ISBN9144013906 

• Johnson Spencer – Vem snodde osten – Brain books – Sverige 2000  
ISBN 9189250435 

• Lennéer Axelson Barbro, Thylefors Ingela – Arbetsgruppens psykologi – Natur och kultur – 
Sverige 2001  
ISBN9127095711 

• Schutz Will – The human element – Natur och Kultur – Sverige 2001  
ISBN912705683X



Förändringar som påverkar arbetsmiljön - stöd för 
riskbedömning och förändringsarbete – BILAGA 1 

Giltig från Versionsnummer Sida 

2005-07-01 1 11 (15) 

Handbok BVH 230.114 

Bilaga 1: Checklista vid ändringar i verksamheten – 
individnivå 

 

Vad medför förändringen för den enskilde när det gäller 

• krav? 

− kvantitativa krav: arbetsmängd, tidspress 

− kvalitativa krav: kompetens som krävs, vad som händer om man gör misstag, 
riskuppmärksamhetsnivå 

 

• kontroll? 

− möjlighet att påverka arbetets takt, mängd och uppläggning  

− möjlighet att påverka genomförande och kvalitet i arbetet        

− grad av detaljstyrning 

− planering, rutiner, beslutsvägar 

 

• omväxling/stimulans? 

− variation i arbetsuppgifter, stimulans i arbetet 

 

• information? 

− tillgång till information man behöver i sitt arbete 

 

• erkänsla? 

− utvärdering 

− återkoppling 

− belöning 
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Bilaga 2: Checklista vid ändringar i verksamheten – 
gruppnivå 

 

Vad medför förändringen för gruppen när det gäller 

 

• kommunikation? 

− möten 

− att hantera meningsskiljaktigheter 

 

• arbetsgemenskap? 

− lagarbete 

− praktiskt stöd, avlastning 

− informativt stöd 

− administrativt stöd 

 

• social gemenskap? 

− förtroende, respekt, öppenhet 

− känslomässigt stöd
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Bilaga 3: Checklista - Tommy Iseskogs modell 
”Arbetsmiljöns adventskalender” 

Formulera gärna egna frågor och påståenden utifrån den planerade ändringen, exempelvis införande 
av nytt system för trafikövervakning, i syfte att få en ”helhetsbild” av arbetsmiljön. I respektive ruta 
kan man använda sig av olika frågor för att stimulera till eftertanke och diskussion. 

 

 Teknik Arbetsinnehåll Arbetsorganisation 
 

Fysiska 
effekter 

Hur påverkas vi 
fysiskt av den teknik 
vi använder? 
 
 
 

Hur påverkas vi 
fysiskt av 
arbetsinnehållet? 
 
 
 
 

Hur påverkas vi 
fysiskt av 
arbetsorganisa-
tionen? 
 
 
 

Psykiska 
effekter 

Hur påverkar 
tekniken oss 
psykiskt? 
 
 
 
 

Hur påverkas vi 
psykiskt av 
arbetsinnehållet? 

Hur påverkas vi 
psykiskt av 
arbetsorganisa-
tionen? 
 
 
 

Sociala  
Effekter 

Hur påverkar 
tekniken oss socialt? 

Hur påverkas vi 
socialt av 
arbetsinnehållet? 

Hur påverkas vi 
socialt av 
arbetsorganisa-
tionen? 
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Bilaga 4: Riskbedömning och handlingsplan  

Enhet_____________________________________________________________ 
 

Upprättad av____________________________________Datum______________ 

 

K: konsekvens  (1: liten,  5: stor)   S: sannolikhet   (1: liten,  5: stor) 

Nr Risker och riskkällor Konsekvens (K) S 

 

SxK Åtgärder för att 

minska risken 

Ansvarig Upp-

följnings-

datum 
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Bilaga 5: Checklista – förändringsprocessen 

 

• Hur säkerställer vi kontinuitet i produktionen, parallellt med förändringsarbetet? 

 

• Hur säkerställer vi att det finns tid och forum för information och kommunikation? 

 

• Hur tror vi att organisationsklimatet kommer att påverkas? Subkulturer som slås ihop? Grupper 
som splittras? Nya yrkesgrupper?  

 

• Hur säkerställer vi stöd till chefer och medarbetare (t.ex. handledning och förändringskunskap)? 

 

• Hur identifierar vi riskgrupper (kompetensbrister, funktionshinder, ”sköra individer”) och hur 
stödjer vi dem? 

 

• Vilka insatser behövs för nystarten? Kräver det nya ett förändrat ledarskap? Finns behov av 
teamutveckling för nya arbetsgrupper eller arbetsgrupper med nytt uppdrag? 
Kompetensutveckling för medarbetare med nya arbetsuppgifter? 

 

• Hur säkerställer vi tid och tillgänglighet hos cheferna i nystartskedet? 

 



 




