
 

Riskhantering vid SP 
– en riskinventering samt framtagning av rutiner för 

implementering i kvalitetsledningssystemet 

Risk Management at SP 
– a risk inventory including creation of routines for 

implementation in the quality management system 

Bodil Tufvesson 

Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och ingår som ett obligatoriskt moment i Magisterexamen i 
Industriell ekonomi inriktning kvalitet och miljö, 60 högskolepoäng 

Nr 6/2009 

 



 

ii 

Riskhantering vid SP – en riskinventering samt framtagning av rutiner för 
implementering i kvalitetsledningssystemet 

Risk management at SP – a risk inventory including creation of routines for 
implementation in the quality management system 

Bodil Tufvesson bodil.tufvesson@sp.se, S072007@utb.hb.se 

 

 

Magisteruppsats examensarbete  

Ämneskategori: Teknik 

Högskolan i Borås  
Institutionen Ingenjörshögskolan 
501 90  BORÅS 
Telefon 033-435 4640 

Examinator: Roy Andersson 

Handledare, namn: Lars Ekström: Högskolan i Borås 
Magnus Holmgren: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 

Handledare, adress: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857 

 501 15 Borås 

Uppdragsgivare: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Borås 

Datum: 2009-06-01 

Nyckelord: Riskhantering, Riskanalys, Riskinventering, Ledningssystem, 
Arbetsmiljörisker, Miljörisker 

 
 



 

iii 

Abstract 

The aim of this thesis work was to develop a process for risk management at SP Technical 
Research Institute of Sweden and implement the process in the new management system. The 
purpose of the process for risk management was that it should be usable for all kinds of risks. 

Risks regarding work environment and environment were used as a basis for the process work 
and the assignment included literature study, inventory of potentially applicable laws, analysis 
of the present situation regarding risk management at SP and a horizontal inventory of present 
risks. To facilitate a continual and holistic risk management system, a tool for risk analysis 
was proposed and was also used during two case studies. Thereafter the process for risk 
management and the proposed tool was prepared for implementation in the management 
system. 

It was noted that during working hours there was a big difference between the kinds of risks 
different people and different groups of people were exposed to. If also travel back and forth 
from the working place was included, traffic accident was probably the biggest risk for the 
majority of the personnel at SP. For the environment no specific biggest risk was identified.  

During the assignment, possible improvements regarding the risk management at SP, were 
discovered. Examples of improvements were: increased knowledge regarding risk 
management and applicable laws, implementation of considerations regarding the 
environment when carrying out risk analyses, improved possibilities to learn from each other 
and implementation of centrally controlled risk management.  

Sammanfattning 

Examensarbetets mål var att ta fram en riskhanteringsprocess för SP Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut i Borås och implementera den i det nya ledningssystemet. Avsikten med 
riskhanteringsprocessen var att den skulle kunna användas till alla typer av risker.  

Risker avseende arbetsmiljö och miljö användes som bas för riskhanteringsprocessen och 
examensarbetet genomfördes i form av en litteraturstudie, en inventering av potentiellt 
tillämpliga lagar, en nulägesanalys avseende SPs riskhantering och en övergripande inven-
tering av förekommande risker. För att göra det möjligt för SP att genomföra ett kontinuerligt 
och holistiskt riskarbete togs ett förslag till verktyg för riskanalyser fram och verktyget 
användes vid två fallstudier. Riskhanteringsprocessen med framtaget verktyg förbereddes 
därefter för att kunna implementeras i ledningssystemet.  

Det konstaterades att det under arbetstid var stor skillnad mellan vilka risker olika personer 
och grupper av personer utsatte sig för. Om även resa till och från arbete inkluderades, var 
trafikolycka sannolikt den största risken för den övervägande delen av SPs personal. För 
miljön identifierades inte någon specifikt största risk.  

Under arbetets gång uppdagades förbättringsåtgärder avseende SPs riskhantering. Exempel på 
åtgärder var: ökad kunskap avseende riskhantering och tillämpliga lagar, införa överväganden 
avseende miljön i riskanalyser, förbättrade möjligheter att lära av varandra och implemen-
tering av centralt övervakad riskhantering. 

Nyckelord: Riskhantering, Riskanalys, Ledningssystem, Arbetsmiljörisker, Miljörisker 
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Definitioner och interna företagsförkortningar 

Definitioner: 

Aktivitet: Aktiv handling eller inbyggd funktion som påverkar arbetsmiljö eller miljö  

Fara eller riskkälla: Händelse som under speciella omständigheter kan leda till skada. 

Risk: Fara för vilken sannolikheten att den inträffar och konsekvensen av att den inträffar har 
definierats. 

Riskhantering: innefattar identifiering av aktivitet, identifiering av fara/risk, riskanalys, 
riskutvärdering, acceptans, förslag till säkerhetsåtgärder, beslut och återkoppling avseende om 
åtgärderna var tillräckliga. 

Tillbud: en händelse som kunnat leda till personskada eller skada på miljön.  

Individuell risk: en risk som vilken definierad person som helst, antingen en anställd eller en 
person ur allmänheten kan bli utsatt för  
 
Samhällsrisk: en risk som många personer kan bli utsatta för samtidigt  
 

Interna företagsförkortningar 

AT: Enheten Administrativ och Teknisk service; ekonomi, data, fastighet, centralverkstad och 
inköp 
BR: Enheten Brandteknik 
BM: Enheten Bygg och Mekanik 
CE: Enheten Certifiering 
EL: Enheten Elektronik 
ET: Enheten Energiteknik 
KM: Enheten Kemi och materialteknik 
MV: Enheten Mått och vikt 
MT: Enheten Mätteknik  
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1. Inledning 

Faror förekommer ständigt, i alla sammanhang, för alla, människor, djur, växter och hela 
ekosystem. I det dagliga livet görs bedömningar av de faror som identifieras. Bedömningarna 
avser hur sannolikt det är att händelsen inträffar och vad konsekvensen av händelsen i så fall 
blir. Dessa riskbedömningar görs ofta omedvetet. Begreppet risk används enligt definition även 
om konsekvens och sannolikhet avseende risken är mycket liten. 

Riskbedömningar måste även göras på ett mer systematiskt sätt för att involverade personer ska 
bli medvetna om riskerna och inte utsätta sig själva, andra människor och miljö för fler risker 
än nödvändigt. Denna rapport är avsedd att systematiskt behandla riskhantering avseende miljö 
och arbetsmiljö samt implementering i befintligt kvalitetsledningssystem vid SP Sveriges 
Tekniska Forskningsinstitut i Borås.  

1.1 Bakgrund om SP 

SP har sitt huvudkontor i Borås och i koncernen finns sex dotterbolag. Det sammanlagda 
antalet anställda är drygt 900, varav drygt 500 finns i Borås. Organisatoriskt är moderbolaget 
uppbyggt av åtta enheter, Brandteknik (BR), Bygg och Mekanik (BM), Certifiering (CE), 
Elektronik (EL), Energiteknik (ET), Kemi och materialteknik (KM), Mått och vikt (MV) och 
Mätteknik (MT). Enheterna består i sin tur av olika många sektioner. Därutöver finns 
stödfunktioner avseende ekonomi, personal, data och inköp samlade i enheten Administrativ 
och Teknisk service (AT). SP ägs av svenska staten. 

Arbetet som bedrivs vid de olika enheterna består till stor del av provning, kalibrering, 
granskning, utvärdering, kontroll, besiktning och certifiering av mer eller mindre välbekanta 
provföremål samt forskning. För delar av personalen förekommer även mycket resor t.ex. i 
samband med internationella möten, revisioner och besök i kundföretagens anläggningar. 

SP har ett kvalitetsledningssystem för att bland annat uppfylla ISO 170201 och ISO 170252. 
Dessa två standarder utgör grunden för de krav som ställs på kontrollorgan samt provnings- och 
kalibreringsorgan. Exempel på områden som behandlas är opartiskhet, dokumenthantering, 
kundkontakter, underleverantörer, inköp, interna revisioner, avvikelser och förbättringar, 
kompetens, provnings- och kalibreringsmetoder och utrustning.  Sedan 2008 redovisar SP även 
sin verksamhet utifrån miljömässig hållbarhet enligt riktlinjerna för statligt ägda bolag enligt 
GRI3 (SP (a), 2009). 

1.2 Problemdefinition och avgränsning 

1.2.1 Bakgrund 
”SP har en mycket tekniskt varierande och också mycket geografiskt spridd verksamhet där det 
finns många olika typer av risker. För närvarande finns det olika sätt att hantera dessa risker. 
Sättet varierar beroende på om det är fråga om är säkerhetsrisker, ekonomiska risker, arbets-

 

1 ISO 17020 Allmänna krav på verksamhet hos olika typer av organisationer som utför kontroll 
2 ISO 17025 Allmänna kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier 
3 GRI Global Report Initiative 
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miljörisker, miljörisker etc. Det finns i många sammanhang olika krav på SP i samband med 
dessa risker ex. lagstiftning om arbetsskydd, brandskydd, krav på tillstånd etc. 

SP håller på att lägga om sitt ledningssystem som skall bli mer processorienterat. Det är därför 
nu lämpligt att se över riskhanteringen och samordna och processinrikta den.” (Holmgren, 
2009)  

1.2.2 Uppgift 
”SP önskar utveckla en sammanhållen riskhantering i det nya ledningssystemet och det gäller 
utforma en riskhanteringsprocess som skall vara övergripande och hantera risker av alla typer. 
Dessutom skall därtill hörande rutiner och andra dokument hanteras. Det ingår också i 
examensarbetet att integrera denna process med tillhörande dokument och andra hjälpmedel 
(databaser etc.) i det nya ledningssystemet.” (Holmgren, 2009)  

För att utföra uppgiften kommer en litteraturstudie avseende risker, riskhantering och 
integrering av riskhanteringsrutiner i kvalitetsledningssystem att genomföras som en teoribas. 
Därefter kommer arbetet att fortsätta med en nulägesanalys avseende SPs arbete inom 
riskhantering. De olika aktiviteter som förekommer på SP och vid SPs kontakt med omvärlden 
behöver kategoriseras för att kunna göra en inventering av faror och risker. Med hänsyn till de 
risker som identifieras ska en översyn, eventuell uppdatering och komplettering av rutiner i 
ledningssystemet genomföras. I rutinerna kommer förutom tillvägagångssätt vid identifiering 
av aktiviteter och risker även verktyg för riskanalys, riskutvärdering, acceptans, förslag på 
åtgärder och beslut att beskrivas. Som exempel på hur arbetet kan bedrivas kommer fallstudier 
att genomföras. 

Dessutom ska en översyn avseende vilka lagar och förordningar som är tillämpliga för de 
aktuella aktiviteterna göras och om dessa fullföljs genom företagets arbete. Denna översyn 
kommer inte att vara heltäckande avseende varje delområde av SP utan kommer huvudsakligen 
att peka på vad som bör behandlas ytterligare. 

1.2.3 Avgränsningar 
Riskidentifieringen begränsar sig till aktuell verksamhet vid moderbolaget SP. Uppgiften avser 
rutiner för riskbedömning av olika arbetsmoment, utrustningar och ämnen, rutiner för risker för 
utsläpp, brand etc. Examensarbetet begränsas av risker avseende miljö och främst fysisk 
arbetsmiljö. Risker avseende t.ex. säkerhet (t.ex. inbrott, dataintrång), ekonomi (t.ex. 
skadestånd avseende felaktigt genomfört uppdrag, spridning av sekretessbelagd information) 
samt rykte och renommé behandlas inte specifikt i rapporten. Översynen av lagar kommer inte 
att vara heltäckande, utan kommer endast att peka på övergripande lagar och i viss mån hur 
dessa tillämpas. Arbetet kommer inte att innehålla kontinuitetsplaner, dvs. planer avseende hur 
företaget ska återgå till ordinarie verksamhet efter en större olycka och innehållet i dessa 
eftersom det bedömdes tillhöra det ekonomiska området. Arbetet med den praktiska 
implementeringen, dvs. uppläggning av verklig webbplats inkluderades inte i arbetet. 

2. Riskteori  

Ur ett teoretiskt perspektiv kan faror och risker ha olika orsaker och även riskbenägenheten och 
riskuppfattningen kan ha olika orsaker. Generellt kan det sägas att människor underskattar faror 
om farorna är självvalda och överskattar dem om det är faror som kan leda till katastrofer. Det 
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är även vanligt att risker med låg sannolikhet, t.ex. naturkatastrofer övervärderas medan risker 
med högre sannolikhet t.ex. trafikolyckor undervärderas. Undersökningar har också visat att 
ökad kunskap inte leder till mindre risktagande snarare tvärtom; personer med stor förståelse 
för en risk var även mer benägna att ta större risker. (Percy, 2003)  

Det finns många olika typer av risker och dessa kan delas in i grupper på flera olika sätt och en 
indelning är i områdena lagar och regler, infrastruktur, politiska, tekniska, organisatoriska och 
mänskliga. (Smallman & Weir, 1999) Lagar och regler är skapade för att sätta en gräns för de 
tillåtna. För personer och organisationer som inte kan uppfylla kraven i lagar och regler kan 
dessa ses som en risk, eftersom påföljden kan bli ett straff. När det gäller infrastruktur är det 
beroendet av infrastruktur som är en fara, eftersom det krävs reservarrangemang i händelse av 
problem med infrastrukturen. Till dessa risker kommer politiska risker i form av t.ex. 
skattehöjningar, minskade bidrag och strejker samt tekniska risker som kan ha att göra med om 
den tekniska utrustningen klarar påfrestningarna. Organisatoriska och mänskliga risker har 
behandlats senare i rapporten. Trots att endast risker som är kopplade till främst fysisk 
arbetsmiljö och miljö tas upp i denna rapport kan dessa risker vara kopplade till flera av de 
ovannämnda typerna. Som exempel kan formen av riskbenägenhet, ur psykologisk synvinkel 
vara beroende av hur arbetet är organiserat.  

Fyra olika sätt att organisera arbete har identifieras, individualism, fatalism, hierarkism och 
egalitarism. (Mars, 1996) Dessa avgör i viss mån människors riskbenägenhet och är följakt-
ligen en komponent när det gäller den mänskliga faktorn eller fel orsakade av en person. 

+

Hierarkism Fatalism 

Figur 1: Arbetsorganisation (Mars, 1996, fritt 
översatt och Månsson & Vintén, 2007) 

Grupptillhörighet 

Individualism Egalitarism 

Hierarki 

0 +

Individualism finns i yrken med välutbildade och självstyrande personer och med låg grad av 
hierarki. I denna typ av organisationer undviker personer att följa regler 
som minskar deras autonomi, t.ex. underhåll och 
administration. Hierarkism förekommer i 
yrken där det finns en definierad rang-
ordning, som dock kan vara informell och 
där olika specialister arbetar tillsammans 
mot ett gemensamt mål. Risktagandet utgår 
ifrån att så länge rutinerna följs finns det 
inga risker. Fatalism förekommer i yrken 
med låg grad av självstyre och relativ hög 
isolering från andra. Isoleringen kan medföra 
ökande oföretagsamhet när det gäller att följa 
regler och utföra sitt arbete. Egalitarism före-
kommer i grupper med samma färdigheter 
och specialiteter och där även rangordning 
saknas. (Mars, 1996) Hos egalitarister finns 
det få regler och riskerna med teknisk utveckling och ekonomisk tillväxt framhävs. (Smallman 
& Weir, 1999) 

Om SP ska definieras som tillhörande en av de fyra grupperna ligger individualism närmast till 
hands. Personalen är välutbildad och har en hög grad av självstyre, grupptillhörigheten är olika 
stark inom olika enheter och sektioner. Det finns även ett inslag av hierarkism. Baserat på 
denna teori skulle de största riskerna vara att rutiner för underhåll och administration inte följs 
om de påverkar en persons autonomi, samt att personer tar risker som är till sin egen kortsiktiga 
fördel. I SPs fall kan dessa risker handla om att t.ex. att inte använda skyddsutrustningen, 
eftersom det går snabbare utan. Detta överensstämmer även med Percys beskrivning ovan att 
mer kunskap kan göra människor mer riskbenägna. För SPs del kan detta hänföras t.ex. till att 
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en person som är ny på området följer utarbetade metoder till punkt och pricka medan en mer 
van person tar fler genvägar. 

Sammantaget anses den mänskliga faktorn utgöra orsaken till 80-90% av de olyckor som 
inträffar (Finska Inrikesministeriets säkerhetsavdelning, 2007).  Orsakerna till dessa olyckor 
kan vara av många olika slag och de orsakas av en avsiktlig eller en oavsiktlig handling. De 
huvudsakliga feltyperna anses vara uppmärksamhetsfel, minnesfel och regelbaserade misstag. 
Uppmärksamhetsfel och minnesfel betraktas som oavsiktlig handling medan regelbaserade 
misstag är en avsiktlig handling. Som uppmärksamhetsfel betraktas t.ex. att en person blir störd 
av något eller någon, eller gör något i fel ordning. Minnesfel är som namnet säger glömska i 
någon bemärkelse. Om en dålig regel tillämpas eller om en bra regel tillämpas på fel samt 
misstag som har med kunskap och kompetens att göra benämns regelbaserade misstag.   
(Ericsson & Mårtensson, 1998, s 170, fritt översatt) Även tekniska fel har i mycket stor ut-
sträckning mänskliga orsaker, som kan vara orsakade av fel under design eller tillverkning eller 
bero på bristande underhåll. (Mars, 1996)  

3. Riskhantering 

Många rapporter pekar på den ekonomiska nyttan med att ha en välfungerande riskhantering, 
t.ex. eftersom antalet sjukdagar blir färre, företagets renommé bättre, medarbetarna nöjdare och 
tryggare (Hultquist & Näslund, 2007) och produktionsbortfallet mindre (Nystedt, 2000). 
Dessutom tillkommer förbättrade möjlighet att bedriva ett miljömässigt hållbart företag med ett 
fungerande riskhanteringssystem som inkluderar miljön. Även detta kan bidra till bättre 
företagsrenommé och minskar sannolikheten för överträdelse av lagar och föreskrifter. 
Förenklat kan resultatet av ett fungerande riskhanteringssystem beskrivas på följande sätt. 

 Fungerande 
riskhanterings- 

Nöjdare och 
tryggare 
medarbetare 

Ökad 
produktivitet  

system 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Teori avseende riskhantering 

Riskhanteringsprocessen startar genom att aktiviteter identifieras. Aktiviteter används för att 
avgränsa vilka delar som riskerna sedan ska identifieras inom. En sådan avgränsning kan t.ex. 
vara en del av livscykeln för en produkt eller en definierad typ av tranport i ett logistikuppdrag, 
t.ex. båttransport.  

Färre 
sjukdagar 

Bättre 
företags-
renommé 

Miljömässigt 
hållbart 
företag 

Figur 2: Förenklat samband mellan ett fungerande riskhanteringssystem och bättre företagsrenommé samt 
ökad produktivitet 
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Risker kan ses som en del i en kedja, en källa (t.ex. felaktig säkerhetsutrustning) som på grund 
av att den existerar medför en fara och tillsammans med en händelse (t.ex. olycka på 
arbetsplatsen) har detta en verkan (t.ex. allvarlig personskada). (Flanagan, Jewell, & Johansson, 
2007).  

Allvarlig 
personskada  

ELLER OCH 

Olycka på 
arbetsplatsen

Felaktig 
säkerhetsutrustning

Sekvensen kan beskrivas som ett förenklat felträd t.ex. enligt nedan (se figur 3). I figuren anger 
OCH-symbolen att både den felaktiga säkerhetsutrustningen och en olycka på arbetsplatsen 
krävs för att konsekvensen ska bli en allvarlig personskada. Om endast en av orsakerna hade 
krävts hade istället en ELLER-symbol 
(se figur 3) använts. Felträd kan 
användas för att på ett tydligt sätt 
klargöra vad som var orsaken till en 
olycka eller ett tillbud. Felträd kan även 
användas i förebyggande syfte för att 
utreda orsak och verkan för olika faror 
och risker. 

Figur 3: Felträdsexempel samt ELLER-symbol 

I exemplet ovan var faror och 
konsekvenser redan kända. För att starta 
en riskidentifiering från grunden bör 
man utgå från de tidigare identifierade 
aktiviteterna. Genom någon form av 
”brain-storming”, där alla ges möjlighet 
att redovisa vad som kan hända utan att detta bedöms som ”rätt eller fel” eller ett mer 
strukturerat s.k. ”vad händer om” frågeställningen identifieras vilka faror som föreligger vid 
respektive aktivitet. Ytterligare en metod för att identifiera faror är att använda sig av 
checklistor där tänkbara faror redan finns listade. Alla tre formerna av faroidentifiering bör 
genomföras i en grupp. Vid användandet av ”vad händer om” frågeställningar definieras 
konsekvenser samtidigt som farorna identifieras.  

Analyser kan även göras med verktyg som t.ex. Hazop (Hazard and operability studies) eller 
FMEA (Failure Mode and Effect Analysis ). Hazop är mest använt i processindustri och denna 
analys utgår från en aktivitet t.ex. ett flöde av vätska X. Med hjälp av definierade ord (mer, 
mindre, inget, bakvänt osv.) analyseras vad som händer. (EEA, 1998, s 90) På detta sätt 
framkommer konsekvenserna av t.ex. inget flöde och bakvänt flöde och även orsaker och 
möjliga säkerhetsåtgärder tas fram. Analysen är detaljerad och tar relativt långt tid. I FMEA 
analyseras orsaken till varje risk och vilka konsekvenser den har. Därefter sätts en siffra från 1 
till 10 på hur allvarlig konsekvensen är, hur lätt det är att upptäcka att något är fel och hur 
sannolikt det är att händelsen inträffar. De tre talen multipliceras med varandra och produkten 
blir det som kallas RPN (Risk Priority Number). Risker med högst RPN har högst prioritet när 
det gäller att ta fram säkerhetsåtgärder.  

När analysen har genomförts måste riskerna utvärderas. Utvärderingen avser att definiera var 
gränsen mellan acceptabel risk och oacceptabel risk dras. I många fall finns det ett område 
mellan gränsen för oacceptabel och acceptabel som brukar definieras som ALARP (As Low As 
Reasonable Practicable), dvs. risken är oacceptabel om den är rimlig att åtgärda, t.ex. avseende 
kostnader. Resultatet kan presenteras i form av ett diagram (se figur 4). (Torstensson, 2009) 

Risker som identifieras kan behandlas på fyra olika sätt: 
- Acceptera risken, dvs. inte vidta några åtgärder och acceptera konsekvenserna 
- Undvika risken, så att den inte inträffar 
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- Mildra risken, dvs. minska sannolikheten för att den inträffar och/eller reducera 
konsekvenserna 

- Överflytta risken, dvs. låta någon annan ta hand om konsekvenserna t.ex. i form av 
försäkring 

I denna rapport har endast de tre första alternativen hanterats, dvs. acceptera risken, undvika 
risken samt mildra risken. 

Figur 5: Riskhanteringsprocess (Torstensson, 2009, modifierad) 

 

Ja 

Nej 

Identifiering 
av aktivitet 

Identifiering 
av faror och 

risker 

Riskut-
värdering 

Förslag på 
åtgärder 

Acceptans
av graden 
av risk?

Beslut 
avseende 
åtgärder 

Riskanalys 

återkoppling 

Ev. förslag 
på åtgärder 

Figur 4: Riskmatis (Torstensson, 2009) 
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Efter att riskerna utvärderats an-
tingen accepteras de eller så måste 
säkerhetsåtgärder vidtas. Förslag på 
säkerhetsåtgärder bör även tas fram 
för risker i ALARP-området. När 
förslag till säkerhetsåtgärder tagits 
fram måste beslut fattas avseende om 
de föreslagna säkerhetsåtgärderna 
ska implementeras. (Torstensson, 
2009) Förslag på säkerhetsåtgärder 
avseende risker som accepteras 
(inom ALARP-området) kan införas 
om dessa är rimliga i förhållande till 
de risker de åtgärdar. På detta sätt 
följs nedanstående process (se figur 
5). Ur ett säkerhetsmässigt tänkande 
skulle det vara önskvärt att ta bort 
alla risker. Detta är dock inte möjligt 
bl.a. ur ett ekonomiskt perspektiv och därför måste en bedömning alltid göras. I alla steg av 
processen måste det finnas kontroll på att lagar och föreskrifter följs. Lagar och föreskrifter 
finns dels för att minska risken för att personal tvingas arbeta under dåliga arbetsförhållanden, 
men också för att miljön inte ska ta för stor skada av olika verksamheter. Lagar och föreskrifter 
har behandlats närmare i avsnitt 3.2. 
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Analysen avseende åtgärderna kan vara av formen kostnad/nytta (cost/benefit) där man 
kommer fram till vilka vinster/förluster som följer med implementeringen. Denna form av 
analys är dock svår att göra när säkerhet står mot pris och i slutändan är det vanligtvis ett 
subjektivt beslut utan denna typ av analys som tas. När det har beslutats vilka åtgärder som ska 
vidtas bör riskerna identifieras och analyseras på nytt för att se om de är acceptabla efter 
förändringen.  

Det finns två sätt att identifiera problem eller faror, reaktiv eller passiv problemupptäckt och 
proaktiv problemupptäckt (Mattsson, 2000, s 63). Den reaktiva problemupptäckten kan även 
ses som en form av övervakning och den proaktiva som en form av prognos. 

 

Över- 
vakning  

  

Prognos 

Holistisk 
riskhantering 

Organisatoriskt 
lärande 

Figur 6: Holistisk riskhantering . (Smallman & 
Weir, 1999)

Överensstämmer 

För att åstadkomma en holistisk riskhantering (se figur 6), dvs. en riskhantering där helheten är 
utgångspunkten och hela organisationen kan dra lärdomar av problem som upptäcks i en del av 
organisationen, är det viktigt att förutom övervakning och prognos 
även ha ett organisatoriskt lärande. En handling kan delas upp 
i tre delar (se figur 7). Det första steget är grund-
värderingar, policys, normer och mål som hand-
lingen skapas ur. Det andra steget är olika 
planer och strategier och det tredje är resul-
tatet av handlingen. När resultatet av hand-
lingen överensstämmer med värderingarna i 
det första steget är resultatet lyckat. Om resul-
tatet däremot inte överensstämmer och lär-
domar dras av detta kallas det organisatoriskt 
lärande. Korrektioner kan ske på två olika sätt 
genom så kallad ”single-loop learning” eller 
”double-loop learning”. ”Single-loop learning” är 
när företaget förändrar strategierna för att nå 
målet medan det är värderingarna som ändras vid 
”double-loop learning”. (Argyris, 1999).  

Värderingar Strategier Resultat Överens-
stämmer ej 

 

 

 
”Single-loop learning”

 
”Double-loop learning”

 
Figur 7: ”Single and double loop learning”  (Argyris, 1999, s 68, fritt översatt) 

 

Med en holistisk riskhantering, där ”double-loop learning” tillämpas, ändras värderingarna i 
hela organisationen vid problemupptäckt. Ett holistiskt synsätt skulle även kunna tillämpas 
avseende lagar och föreskrifter, t.ex. om rutiner tas fram i en del av organisationen kan även 
andra dra nytta av detta. 
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3.2 Översikt avseende lagar och föreskrifter 

De kriterier som anges i lagar och föreskrifter utgör en lägsta nivå som måste uppfyllas. För att 
veta vilka lagar som är aktuella har enheten Certifiering tillgång till alla lagar. Här har dock 
endast ett urval gjorts avseende de som avser arbetsmiljö och miljö. 

3.2.1 Lagar avseende arbetsmiljö 
”Arbetsmiljön omfattar alla faktorer och förhållanden i arbetet: tekniska, fysiska, arbets-
organisatoriska, sociala samt arbetets innehåll.” (Arbetsmiljöverket, 2009) För att reglera dessa 
förhållanden finns Arbetsmiljölagen (1977:1160), vars ”ändamål är att förebygga ohälsa och 
olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö” (Sveriges riksdag, 2009). 
Det är arbetsmiljölagen som anger de yttre ramarna för vad som gäller för miljön på 
arbetsplatsen och Arbetsmiljöförordningen är ett komplement till Arbetsmiljölagen. Regeringen 
har gett Arbetsmiljöverket uppdraget att i detalj reglera vad som ska gälla för arbetsmiljön. För 
specifika arbetsförhållanden (t.ex. branscher, ämnen, produkttyper etc.) finns därför tvingande 
AFSar (Arbetsmiljöverkets föreskrifter) (se bilaga 4). AFS 2001:1 avser systematiskt arbets-
miljöarbete och av denna framgår det att ”Arbetsgivaren ska regelbundet undersöka arbets-
förhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller 
olycksfall i arbetet.” (Arbetsmiljöverket, 2008) För arbetstagaren föreligger ett ansvar i form av 
att följa rutiner och informera om faror som identifieras. I bilaga 4 anges även en grov 
identifiering avseende vilka föreskrifter som är tillämpliga för SP. Avseende angiven 
tillämplighet är det viktigt att denna undersöks noggrant för att skapa korrekta listor. 

3.2.2 Lagar avseende miljö  
Miljölagstiftningen är huvudsakligen samlad i miljöbalken. (Naturvårdsverket, 2006) 
Bestämmelserna i Miljöbalken ”syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö”. Ansvar och 
bevisbörda avseende att balkens krav uppfylls ligger hos den som bedriver eller bedrivit 
verksamhet. Exempel ur balken är att den som bedriver verksamhet ska ”hushålla med råvaror 
och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning”, samt i första hand 
använda förnybara energikällor och avfall ska ”hanteras på ett hälso- och miljömässigt god-
tagbart sätt.” (Rättsnätet, 2008) EUs miljöbestämmelser är krav som tillkommer. Det finns 
olika typer av bestämmelser med EU ursprung, t.ex. EG-direktiv och EG-förordningar. När ett 
direktiv har antagits måste detta implementeras i svensk lagstiftning, medan en förordning 
gäller i varje enskilt land utan någon åtgärd från det specifika landets sida. (Naturvårdsverket, 
2007) Som komplement till miljöbalken finns föreskrifter och allmänna råd. Det finns flera 
olika myndigheter som meddelar föreskrifter inom miljöområdet, Naturvårdsverket, Arbets-
miljöverket, Fiskeriverket, Generalläkaren, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, 
Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
Skogsstyrelsen och Socialstyrelsen. (Tillsyns- och föreskriftsrådet) Utifrån det ansvar den som 
bedriver verksamhet har, är det nödvändigt att känna till vilka risker verksamheten har för 
miljön och vilken lagstiftning som är tillämplig. Miljöfarlig verksamhet kräver dessutom 
tillstånd för att få bedrivas. SP har denna typ av tillstånd avseende rökgasrening från 
brandlaboratoriet. Ett urval av lagar och förordningar som berör miljöområdet samt specifika 
noteringar för några av dessa redovisas i bilaga 5. I bilagan anges även en grov identifiering 
avseende vilka krav som berör SP. Även här är det viktigt att angiven tillämplighet gås igenom 
noggrant för att skapa korrekta listor. 

För att få en bild av hur riskhanteringen på SP är upplagd i dag genomförs en nulägesanalys.  
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3.3 Nulägesanalys avseende SPs riskhantering 

Nulägesanalysen genomfördes genom att identifiera vilka rutiner som fanns dokumenterade 
samt genom intervjuer/ kontakter med utvalda personer. En frågelista användes som 
utgångspunkt för intervjuerna och denna framgår av bilaga 3. När de gäller de två former av 
problemupptäckt som nämnts tidigare kan för SPs del de i avvikelsedatabasen rapporterade 
”Arbetsskada/olycksfall” och ”Tillbud” klassas som reaktiv problemupptäckt (en form av 
övervakning). Riskanalyser, skyddsronder, och i viss mån iakttagelser är exempel på proaktiv 
riskidentifiering (en form av prognos). Det finns även en kemikaliedatabas, som är avsedd att 
redovisa var samtliga kemikalier är placerade, i vilken mängd de finns och på vilket sätt de 
utgör en risk.  

Fi

I de riskanalyser som har genomförts på SP talas med några undantag endast om vilka faror 
som har identifierats och sällan om hur sannolikt det är att något inträffar, även om detta anses 
finnas med i innebörden vid diskussioner med några personer. Arbetet har generellt organise-
rats så att när någon har identifierat en potentiell risk har det fokuserats på att hitta ett hinder 
(barriär) mot att denna händelse kan inträffa i första hand. I andra hand har fokus legat på hur 
ett skydd ska utformas för att mildra skadan om händelsen inträffar och i tredje hand har det 
utformats varningar för 
att faran finns 
(Johansson G., 2009). 
Barriärer eller förebyg-
gande skydd beskrivs 
ofta som osten i en 
ostskiva. Hålen i ost-
skivorna är fel, som om 
de går rakt igenom 
osten, dvs. om det inte 
finns några barriärer, 
leder till en olycka. Den 
grafiska bild av 
händelseförloppet och 
vad som kan förhindra 
det benämns ofta Reason’s schweiziska ost (se figur 8).  

gur 8: Samspelet mellan de olika skyddsbarriärerna och de närvarande dolda 
felen (Hellström, 2000, s. 11) 

På SP finns en skyddskommitté med representanter från arbetsgivare och arbetstagare. En 
skyddskommitté har inte befogenheten att fatta beslut för arbetsgivarens räkning. Den ska dock 
ha stort inflytande på arbetsgivarens förebyggande arbete. (Kristiansson, 2009) Det är viktigt 
att det finns en person som baserat på sin position i företaget har befogenheter att driva igenom 
beslut så att skyddskommittén därigenom kan genomföra de åtgärder som beslutats. (Bergman & 
Jonsson, 2007) Vidare är det viktigt att skyddskommittén består av personer som vet innebörden av 
det arbete den är avsedd att utföra. Det är varje enhetschefs ansvar hur arbetet avseende faror, 
identifierade olyckor och tillbud hanteras. Vid detta arbetes början fanns det systematiska 
analyser gjorda av externa konsulter t.ex. avseende gasolanläggningen och verkstads-
maskinerna i centralverkstaden, (Johansson B., 2009) enkla, men systematiskt gjorda analyser 
på en del enheter avseende vad som identifierats och vilka säkerhetsåtgärder som skulle 
genomföras, medan det saknades systematiskt arbete avseende riskanalyser på andra enheter. 
Det fanns ingen total sammanställning avseende genomförda riskanalyser för SP. (Kristiansson, 
2009) Det kunde även konstateras att kunskapen avseende riskhantering och lagkrav i flera fall 
var bristfällig.  
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Tre mallar avsedda att användas, den första från SP-QD (SPs kvalitetssystem), den andra från 
enheten Elektronik, den tredje från enheten Energiteknik och den fjärde avseende kemiska 
arbetsmiljörisker, redovisas i bilaga 6. Från mallarna kunde det konstateras att arbetet 
dokumenterats på olika sätt och att olika enheter var vana vid att arbeta på olika sätt. Det 
framfördes även åsikter om att man inte ville ändra det invanda arbetssättet.  

Andel rapporterade 
arbetsskador och olyckor / enhet

Andel rapporterade 
tillbud/enhet

Figur 9: Andel rapporterade arbetsskador och olyckor/ enhet resp. andel rapporterade tillbud /enhet 

2%

33%

31%

5%

5%

6%

5%

1%

12%5%

33%

20%
2%

10%

7%

3%

0%

20%

AT

BM

BR

CE

EL

MT

KM

MV

ET

Olyckor 

Risker

Tillbud

När rapporterade arbetsskador/olyckor och tillbud granskades framgick det att fördelningen 
mellan enheterna var mycket ojämn. Till en del kan detta förklaras av de varierande storlekarna 
på enheterna och att potentialen för olyckor och tillbud är olika stora för arbeten av skilda slag. 

En annan orsak är dock att det även är stor skillnad på om kulturen är sådan att rapportering ska 
ske eller ej. När mängden rapporterade arbetsskador/olyckor och tillbud jämfördes mellan de 
olika enheterna kunde det noteras att flest tillbud och olyckor rapporterats på enheterna Bygg 
och Mekanik, Brandteknik och Energiteknik. Vidare kunde det konstateras att från år 2002, då 
avvikelsedatabasen togs i bruk och fram till den 31:e mars 2009 hade det sammanlagt 
rapporterats 60 arbetsskador eller olyckor och 85 tillbud (varav 16 st hade kunnat klassificeras 
som arbetsskada/olycka). Det observerades också att även om en riskanalys avseende en 
speciell typ av arbete genomförts och ett tillbud därefter 
rapporterades fanns det ingen automatik i att gå tillbaka och 
uppdatera riskanalysen. 

 

 Figur 10: Isbergsmodellen 

När det gäller relationen mellan antalet risker, antalet tillbud 
och antalet olyckor kan isbergsmodellen användas som en 
grafisk bild (se figur 10). En olycka föregås av ett större 
antal tillbud och risker och detta innebär att om antalet 
risker minskar, minskar också antalet tillbud och olyckor. 
(Strid, 2008). Baserat på denna teori kan det förutsättas 
att det finns ett mörkertalet avseende tillbud som inte 
rapporterats. Samma slutsats kan dras vid intervjuer 
och kommentarer från olika personer.  

Olyckor och tillbud är av mycket varierande slag och svåra att gruppera. Det kan dock 
konstateras att olika former av fall (avser både fall vid t.ex. halka och fall vid arbete på ”hög” 
höjd), slag (både att något t.ex. en dörr slår till en person och att en person slår i något) och 
skärskador är de vanligaste förekommande olycksfallen. Bland tillbuden är mindre oavsiktliga 
bränder och rökutveckling samt incidenter som nästan orsakat fall de vanligast. Även detaljer 
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som lossnat och flyger iväg samt slagincidenter är relativt vanliga tillbud. Ett annat sätt att se 
på olyckor och tillbud är utifrån den mänskliga faktorn. Här kunde det konstateras att de flesta 
registrerade tillbuden och arbetsskadorna/olyckorna i avvikelsedatabasen kunde anses vara 
orsakade av någon form av den mänskliga faktorn. Vanligast är att det gjorts felbedömning dvs. 
otillräckligt skydd har använts, att uppmärksamheten har varit delad eller att farlig hantering 
har tillämpats. När risker ska hanteras är det viktigt att känna till att det kan ha många olika 
orsaker. I SPs fall hanteras många olika typer av utrustningar och provföremål. Vid många 
tillfällen kan det vara det enda tillfället då exakt den provuppställningen används. Före-
byggande arbete t.ex. i form av riskanalyser är därför särskilt viktigt för att förhindra att någon 
kommer till skada. 

SPs skyddskommitté har låtit varje enhetschef berätta om faror på enheten och under året ska 
utökade skyddsronder genomföras med ett skyddsombud från en annan enhet för att få ett nytt 
synsätt. (Johansson G., 2009) Andra frågor som har varit uppe till diskussion är bilpolicy (en 
bilpolicy finns i SPs kvalitetssystem), för att hindra att personalen åker på tjänsteresa i mindre 
trafiksäkra och mindre miljövänliga bilar samt kontroll av jordfelsbrytare, lyftdon och 
traverser. På en enhet har även en fördjupad skyddsrond, där en representant från Previa 
företagshälsovård deltagit, genomförts. (Johansson G., 2009) En bra kompetensgrund för 
personer med ansvar för arbetsmiljön anses vara att tidigare ha varit skyddsombud. (Mannikoff, 
2009) 

Det finns inte klart definierat vilka lagar som är tillämpliga på vilken enhet och detta gör 
ansvaret oklart och försvårar arbetet. Detta skulle kunna förbättras genom att t.ex. för varje 
AFS definiera om det avser hela SP eller en eller flera enheter eller sektioner. 
Miljölagstiftningen är än mer svårarbetad och även här vore en definiering av vilka lagar och 
föreskrifter som är tillämpliga att rekommendera.  

På några håll finns en osäkerhet avseende hur riskhantering ska bedrivas, men även ett stort 
intresse på flera håll framförallt från skyddsombud. Eftersom en stor del av personalen 
upplever en stressfylld vardag med kunder som vill ha besked och pengar som ska dras in kan 
det förutsättas att prioriteringen mellan arbete med t.ex. riskanalyser och kunduppdrag kan bli 
svårhanterlig för personalen. Baserat på detta måste det system och de verktyg som föreslås 
vara enkla att ta till sig och inte vara tidskrävande att arbeta med. Det system som tas fram bör 
dock kunna användas för alla risker och dessutom kunna resultera i att en prioritering kan göras 
avseende hela SPs verksamhet. Budskapet bör vara ”Säkerhet har alltid högst prioritet”. 

3.4 Riskhantering som en process 

Inom riskhantering finns det inte ett sätt som är det rätta, inte ett verktyg som är perfekt till 
varje enskilt användningsområde, utan anpassningar måste alltid göras. Riskhantering är i stor 
omfattning subjektivt, eftersom de risker som identifieras, de analyser och utvärdering som 
görs och de beslut som fattas är baserade på olika personers tyckande, som i sin tur är baserade 
på tidigare erfarenheter och varje enskild persons situation vid det aktuella tillfället. Dessutom 
tillkommer den filtrering som sker av information om denna passerar flera personer (Smallman 
& Weir, 1999) 

En viktig faktor i samband med riskhantering är att sätta samma lämpliga grupperingar för 
uppgiften. I gruppen bör det alltid finnas representanter som utför det faktiska arbetet (det som 
ska hanteras avseende risker), en person i beslutsfattande position och en person som kan 
organisera arbetet. Om det är fråga om t.ex. en utrustning som används av få personer kan en 
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genomförare och en person i beslutsfattande ställning vara tillräckligt, medan det om det rör sig 
om risker som omfattar många personer är lämpligt med fler representanter som normalt 
genomför aktiviteten, eventuellt på olika enheter. 

I denna rapport avses främst de fysiska arbetsmiljöriskerna. I samband med analyser av tillbud 
och olyckor, men även vid arbete med riskanalyser bör det dock noteras att fysiska 
arbetsmiljörisker inte är fristående från psykosociala aspekter. 

Flödesschemat enligt figur 5 (se sidan 7) redovisar hur en riskhanteringsprocess kan se ut och 
den har använts som bas för det praktiska arbetet och i denna rapport innefattar begreppet 
riskhantering alla i figuren redovisade delar. Även tidsaspekten är en viktig faktor när det gäller 
riskhanteringsprocessen. Riskhanteringen måste ha analyserats redan innan t.ex. ett uppdrag 
offereras för att förhindra att resultatet blir att säkerhetsåtgärder skulle behöva genomföras, 
men det är för sent nu eller det skulle kosta för mycket.  

3.4.1 Identifiering av aktiviteter 
Som nämndes i avsnitt 3.1 är identifiering av aktiviteter ett sätt att avgränsa vilka delar av 
verksamheten det är riskerna ska sökas inom. Inom SP och vid SPs kontakter med omvärlden 
förekommer aktiviteter av många olika slag. Att försöka identifiera alla aktiviteter i denna 
rapport är inte möjligt utan det beskrivs istället hur avgränsningarna kan göras. Eftersom både 
arbetsmiljö och miljö påverkas av många aktiviteter har det ansetts lämpligt att genomföra 
riskhanteringen gemensamt för att undvika dubbelarbete. Avseende befintliga aktiviteter har 
dessa grovt delats in i experimentell verksamhet, transport och resor, hantering av avfall, 
kontorsarbete samt övrigt arbete. Som sista del avseende identifiering av aktiviteter ges ett 
förslag på verktyg för identifiering samt ett exempel från enheten Kemi och Materialteknik och 
ett från enheten Bygg och Mekanik. 

Identifiering av aktiviteter inom den experimentella verksamheten 
Experimentell verksamhet, här avseende även kalibrering/beredning/utvärdering/kontroll/ 
besiktning och forskning är den i särklass mest förekommande verksamheten på SP. Vilka 
aktiviteter denna verksamhet kan delas in i är det stor skillnad på mellan de olika enheterna och 
sektionerna. På varje enhet eller sektion, där man inte redan gjort det, behöver det bestämmas 
hur man ska identifiera aktiviteterna som sedan utgör underlaget för identifiering av riskerna. I 
samband med denna identifiering bör även besök på andra företag där farorna inte är kända och 
där det är okänt hur man arbetat med riskanalyser tas med. Som ytterligare en aktivitet, kan 
besök och kunds deltagande i den experimentella verksamheten, räknas. Uppdelningen kan 
göras på olika sätt t.ex. utifrån typ av provföremål, använd utrustning, arbetsmoment eller 
process, använd kemikalie, typ av avfall, besökt företag, tillämpad metod eller standard. Vid 
identifiering av aktiviteter är det även viktigt att tänka på att t.ex. lagring av provföremål och 
underhåll av utrustning ska inkluderas. 

 
Identifiering av aktiviteter inom transport och resor 
All personal på SP måste ta sig till och från arbetet och utsätts då för risker i form av 
trafikolyckor. Enligt en nyligen genomförd enkät sker dessa resor för 70 % av personalen i bil 
(ensamkörning samt samåkning). Till detta kommer alla resor i tjänsten. Resor i tjänsten 
respektive till och från arbetet är i vissa bemärkelser skilda åt t.ex. bestämmer inte företaget 
vilken typ av bil personalen ska köra till och från arbetet. Baserat på detta bör resor i tjänsten 
och resor till och från arbetet betraktas som två separata kategorier, men där information t.ex. 
olyckor och tillbud från den ena även kan tillämpas för den andra. Kategorin resor i tjänsten 
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kan delas upp i flera olika aktiviteter t.ex. resor med olika färdmedel, vistelse på okänd ort etc. 
Analyserna bör kunna genomföras för hela SP på en gång. Transporter kan betraktas som en 
annan aktivitet eller kan den delas upp i olika aktiviteter t.ex. transport av farligt gods och övrig 
transport. Även dessa analyser bör kunna genomföras för hela SP på en gång. 

Identifiering av aktiviteter inom kontorsarbetet 
För personalen på SP ingår kontorsarbete i större eller mindre omfattning i arbetsuppgifterna. 
Kontorsarbetet kan anses vara en eller flera aktiviteter t.ex. om den delas i bildskärmsarbete 
och övrigt kontorsarbete. Även dessa aktiviteter bör kunna analyseras för hela SP samtidigt.  

Identifiering av aktiviteter inom hantering av avfall 
Hantering av avfall har i många fall en tydlig relation till experimentell verksamhet, eftersom 
det bildas olika typer av avfall, från farligt avfall till vanligt kontorspapper. Kontorsarbete 
genererar också avfall t.ex. i form av papper, men även elektronikskrot när uttjänta kontors-
maskiner byts ut mot nyare. Det uppstår även avfall i form av hushållsavfall från fika och 
konferensrum.  

Identifiering av aktiviteter bland övrigt arbete 
Till övrigt arbete hör underhåll av lokaler och fastigheter samt driften av desamma. I samband 
med underhåll av lokaler och utrustningar tas ofta entreprenörer in och detta är att betrakta som 
en aktivitet. Dessutom tillkommer driften av fastigheterna med aktiviteter som uppvärmning, 
elförsörjning, vatten och avloppshantering. Även utrymning t.ex. i samband med brand kan 
anses vara en aktivitet. 

Verktyg för identifiering av aktiviteter 

Första steget för varje enhet/sektion/teknikområde är att identifiera vilka aktiviteter som 
genomförs och lista dessa. Aktiviteter kan identifieras utifrån olika kriterier och det är upp till 
varje grupp att bestämma vilka, men sannolikt är det enklast att följa den naturliga 
arbetsgången t.ex. vid arbete med en viss utrustning. Identifieringen kan som nämnts ovan utgå 
från metoder, utrustningar, provföremål, processer etc. och kan vara i flera steg och genomföras 
som en brainstorming eller utses lämplig person till att genomföra identifieringen. När 
identifieringen av alla aktiviteter genomförts en gång kan listan enkelt underhållas genom att 
lägga till ytterligare aktiviteter när sådana identifieras, t.ex. i form av en ny metod eller ett 
speciellt projekt. En inledande miljöutredning enligt ISO 14001 Miljöledningssystem - Krav 
och vägledning (ISO 14001:2004) är ett bra sätt att definiera på vilka sätt företaget påverkar 
miljön och därmed vilka aktiviteter som behöver utvärderas avseende risker. 

Identifiering av aktiviteter - Ett exempel från enheten Kemi och Materialteknik 

Vid enheten Kemi och Materialteknik hade en mindre arbetsolycka inträffat och det beslutades 
därför att använda denna som en första fallstudie. Ett specialprov hade genomförts med en 
utrustning avsedd för provning av drag- respektive presstålighet. Vid provningen hade 
fästanordningen till provföremålet gått sönder och för att åtgärda detta snabbt hade personal 
försökt åtgärda problemet medan maskinen var igång. Följden blev att en person klämde 
fingret. Maskinen studerades och genom att betrakta det normala arbetsflödet identifierades 
aktiviteterna: fastsättning av provföremål, körning (maskinen rör sig), losstagning och 
underhåll.  
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Identifiering av aktiviteter - Ett exempel från enheten Bygg och Mekanik 

Vid enheten Bygg och Mekanik hanteras många olika kemikalier och önskemålet var att titta 
närmare på hanteringen av frätande syra i form av salpetersyra och ättiksyra. Hantering av syra 
är nödvändig då emballage för transport av syra ska godkännas. Genom att gå igenom det 
normala arbetsflödet samt angränsande göromål identifierades följande aktiviteter: upptappning 
av syra, hantering av behållare (provföremål) inklusive varm eller trasig behållare 
(provföremål), flytt av lagringstank, förlagring (åldring av provföremål), staplingsprov, 
ursköljnig/avsköljning av behållare (provföremål) och lagringstank, efterföljande provning, 
lagring av syror, klädombyte, utvädring, evakuering, brandsläckning, efterlevnad av lagar, 
transport av modellvätska för analys och övervakning.  

3.4.2 Faro- och riskidentifiering 
Utifrån ett intressentperspektiv kan olika grupper identifieras som kan komma att bli utsatta för 
olika typer av risker, SP-anställda, kunder, installatörer, leverantörer, närboende, den yttre 
miljön, kommande generationer, styrelsen och staten (både som ägare och som staten i sig). Ur 
arbetsmiljösynpunkt utsätts SP-anställda för flest risker, eftersom SP är deras normala 
arbetsplats. Den yttre miljön är naturligtvis intressent nummer ett ur miljösynpunkt, men i detta 
sammanhang bör hänsyn även tas till närboende och kommande generationer. Staten och 
styrelsen ses främst som intressenter eftersom det är dessa aktörer som bestämmer de 
övergripande spelreglerna för verksamheten. 

Inom de aktiviteter som identifierats finns olika faror. För att farorna ska betraktas som risker 
måste sannolikheten för att de inträffar samt vilken konsekvens det har identifieras. Under 
arbetet med att identifiera dessa faror har redan tillgänglig information tagits tillvara, en enkät 
har genomförts och utvalda personer har intervjuats. Enkäten genomfördes för att få en snabb 
kartläggning av vilka faror personalen anser sig vara utsatt för och för att i någon mån utjämna 
att den form av enskilt tyckande och filtrering, som nämns ovan, får genomslag och därmed gör 
att specifika faror aldrig förs fram, t.ex. beroende på den ställning en person har i företaget. 
Avseende enkäten redovisas en övergripande analys av enkätsvaren som ett första steg i faro- 
och riskidentifieringen för att medvetandegöra hur många olika typer av faror det finns. 
Dessutom redovisas gjorda noteringar med samma indelning som för identifiering av aktiviteter 
dvs. för experimentell verksamhet, transport och resor, kontorsarbete, hantering av avfall och 
övrigt arbete. I samband med detta arbete har även ett verktyg tagits fram som kan användas i 
samband med framtida riskidentifieringsarbete. Enkäten som sådan kan även användas för 
framtida undersökningar.  

I alla typer av arbeten finns även psykosociala faror. Den psykosociala arbetsmiljön berör alla i 
personalen och handlar bland annat om organisation, ledarskap, medarbetarskap, "mentala" 
arbetsvillkor (till exempel stress), engagemang, trivsel (stämning/vi-anda) och 
struktur/strategier. På SP gemomförs regelbundet en medarbetarundersökning som tar upp 
frågor som t.ex. trivsel, tillvaratagande av kompetens och stress, som analyseras och där 
åtgärdsplaner ska tas fram. Enkäten går ut till hela SP koncernen. Dessa frågor har därför inte 
berörts närmare. 
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Baserat på rapporterade olyckor och tillbud, information från olika personer samt egen 
kännedom identifierades ett antal tänkbara faror. Dessa faror var:  

– brand/rökutveckling 
– explosion eller detonation4 
– elektrisk spänning  
– strålning t.ex. elektromagnetisk eller optisk 
– kemikaliekontakt 
– kontakt med andra typer av farliga ämnen t.ex. smittsamma ämnen 
– kontakt med gas t.ex. inandning 
– inandning av damm 
– tunga lyft 
– statiskt arbete 
– fall (både att en person faller och att något faller på en person) 
– slag (både att något slår till en person t.ex. en dörr och att en person slår i något) 
– ljud/buller/vibrationer 
– kontakt med utrustning som kan orsaka kläm- eller krosskada 
– vassa föremål (skär- och stickskada) 
– splitter eller detaljer som flyger iväg 
– kontakt med varma föremål/vätskor etc. (brännskada) 
– kontakt med kalla föremål/vätskor etc. (köldskada). 

Baserat på ovanstående identifierade faror skapades en enkät. Det hade tidigare fattats beslut 
om att en enkät avseende vilka ur personalen som är i behov av medicinsk kontroll enligt AFS 
2005:6 skulle skickas ut och denna hade tagits fram i samarbete med Previa företagshälsovård. 
Eftersom det ville undvikas att skicka ut två enkäter i princip samtidigt slogs dessa två enkäter 
ihop och det blev därför nödvändigt att anpassa enkäten som ligger till grund för detta arbete 
till den redan färdigställda enkäten avseende medicinska kontroller. Resultatet av denna 
hopslagning och anpassning framgår av bilaga 1. På grund av hopslagningen fanns det inte 
möjlighet att genomföra en anonym enkätundersökning eller att få en uppfattning om 
frekvensen av de olika farorna.  

Utvärdering av enkätresultat 

Enkäten, gick ut till de drygt 600 anställda vid moderbolaget SP (enkätens svar begränsar sig 
följaktligen inte till Borås) och vid ordinarie svarstidens slut hade det kommit in 375 (60 %) 
svar. Att enkäten inte kunde besvaras anonymt har kommenterats som en brist både av personer 
som har svarat på enkäten och av personer som har avstått. Detta kan leda till en fara i sig, 
eftersom det kan indikera att problem som föreligger inte förs fram. Kommentarer har även 
lämnats avseende att det var svårt att svara ja eller nej på frågorna om det händer någon enstaka 
gång att personen utsätter sig för den typen av fara.  

Som alltid vid enkätundersökningar har olika personer olika gränser, i detta fall gränser för till 
vilken grad något ska uppfattas som en risk för att frågan ska besvaras med Ja. Även 
kunskapsnivån kan påverka vilka svar som ges t.ex. en person som vet vilka krav som ställs 
från lagens sida avseende riskbedömningar har också högre krav på hur SP ska ta hand om 
uppgiften för att svara Ja på frågan om man anser att SP behandlar riskerna på ett bra sätt.  

 

4 ”Explosion där den kemiska omsättningen (förbränningen) sker i en hastighet överskridande ljudhastigheten i mediet. ” (Arbetsmiljöverket, 

2007) 
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Utvärdering av enkätresultat avseende SP som helhet 

Av enkätsvaren framgick det att personalen på samtliga enheter, utom Administrativ och 
Teknisk service, ansåg sig utsatt för farorna enligt ovan (fråga 1-9 se bilaga 1). ”Förekommer 
tunga lyft, statiskt arbete eller hantering av utrustning som kan orsaka kläm- eller krosskada i 
dina arbetsuppgifter” var den fråga som gav flest ja-svar (46 %). Näst flest ja (41 %) gav frågan 
”Riskerar du kontakt med skadliga ämnen t.ex. smittsamma ämnen, kemikalier eller inandning 
av skadlig gas (ej brandrök) eller damm i ditt arbete”. Båda frågorna kan anses mycket breda, 
men mer exakta faror bör analyseras i varje enskilt fall.  

Eftersom Previa företagshälsovård ska ta hand om svaren avseende fråga 16-29 gjordes ingen 
särskild analys avseende dessa frågor, utan det konstaterades endast att det var högst andel ja-
svar (30 %) avseende buller och höga ljud. 

På frågan ”Känner du till hur en evakuering vid SP skall gå till” svarade de flesta ja (85 %). Det 
framgick dock av svaren att personal stationerad i Borås i större utsträckning (90 %) svarade ja. 
Baserat på resultaten var frågan felställd. Det borde istället ha efterfrågats om man kände till 
hur evakuering skulle gå till på den plats där man är stationerad, för att undvika att personal 
som t.ex. arbetar hemifrån eller från ett annat kontor svarar nej på frågan. I sammanhanget bör 
det dock noteras att detta kräver vidare undersökning för att veta om personal på andra orter har 
fått information om evakuering, som exempel kan nämnas att en stor andel (37 %) av 
personalen som angett Stockholm som stationeringsort även markerat att de inte kände till hur 
en evakuering vid SP ska gå till. 

Den övervägande delen av personalen (88 %) angav att man kände sig trygg avseende de risker 
man utsätter sig för och en något mindre andel (82 %) ansåg att SP hanterar riskerna man 
utsätter sig för på ett bra sätt. Däremot var det endast drygt hälften (59 %) som ansåg att de 
skulle klara av att ge första hjälpen vid en verklig skada. 

Av bilaga 2 framgår resultaten från respektive enhet. Personalen på enheterna Certifiering och 
Administrativ och Teknisk service ansåg sig vara utsatta för risker i mindre omfattning5 än 
övriga enheter. Anledningen till detta är att vid dessa enheter hanteras administrativa uppgifter i 
större omfattning än vid övriga enheter. Personalen på enheten Brandteknik ansåg sig vara 
utsatta för risker i störst omfattning5. Vid enheterna Kemi- och materialteknik samt Mått och 
vikt kände sig personalen mest otrygg avseende riskerna med sina arbetsuppgifter och det var 
även personalen på dessa enheter som ansåg att SP hanterar riskerna sämst. Tryggast avseende 
de risker man utsätter sig för kände sig personalen på enheten Administrativ och Teknisk 
service. Den tekniska enhet där störst andel av personalen angav att det kände sig trygga var 
Mätteknik. 

Svaren avseende om riskanalyser genomförts, om man känner sig trygg med de risker man 
utsätter sig för, om man anser att SP behandlar riskerna på ett bra sätt och de antal 
olyckor/tillbud som rapporterats jämfördes för att se om ett samband kunde identifieras. Vid 
denna jämförelse uteslöts enheterna Administrativ och Teknisk service samt Certifiering 
eftersom de flesta i personalen vid dessa enheter inte ansågs utsatta för denna typ av risker och 
jämförelsen skulle därför kunna bli snedvriden.  

 

5 Jämförelse genomfördes genom att summera procenten ja-svar för fråga 1-9 och 16-29 för respektive enhet 
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Den enhet där den lägsta procenten genomförda riskanalyser identifierades var även en av de 
enheter som hade uppgett lägst andel trygghet och här ansågs även SP hantera riskerna sämst. 
Motsvarigheten gällde där högst andel riskanalyser genomförts, dvs. högre trygghet och SP 
ansågs hantera riskerna bättre. Ett samband mellan trygghet, genomförda riskanalyser och hur 
SP ansågs hantera risker kunde identifieras. Den upplevda tryggheten har dock även att göra 
med hur farligt arbetet faktiskt är dvs. även om riskanalyser har genomförts innebär inte detta 
att arbetsplatsen är säker, utan endast att risker har identifierats och analyserats. 

Personalen på enheten Kemi och Materialteknik hade den lägsta totalfrekvensen6 avseende 
riskanalyser, trygghet och SPs hantering och personalen på Energiteknik den högsta. Enheten 
Kemi och Materialteknik hade ett lågt antal rapporterade tillbud och olyckor. Högst antal både 
när det gäller tillbud och olyckor hade enheten Bygg- och Mekanik, med enheten Brandteknik 
på andra plats. Utifrån detta kunde det inte konstateras något samband mellan genomförda 
riskanalyser, trygghet, hur SP ansågs hantera riskfrågan och antalet rapporterade tillbud och 
olyckor. Dock finns det ett mörkertal avseende rapporterad tillbud och olyckor, som nämnts 
tidigare och detta kan eventuellt spela in. Även trygghet och hur SP ansågs hanterar risker 
jämfördes med antal arbetade år. Inte heller här kunde någon uppenbar relation utläsas av 
enkätsvaren.  

När utvärderingen avseende SP som helhet genomförts genomfördes även analyser för 
respektive enhet. 

Utvärdering av enkätresultat avseende respektive enhet 

Administrativ och Teknisk service 
Vid enheten för Administrativ och Teknisk service förekommer mest kontorsarbete, men här 
finns även personal som har hand om gods, datorer och SPs centralverkstad. Den fråga som 
flest personer (47 %) svarade ja på var ”Förekommer tunga lyft, statiskt arbete eller hantering 
av utrustning som kan orsaka kläm- eller krosskada i dina arbetsuppgifter”. Avseende denna 
fara kan det antas att det i de flesta fall var statiskt arbete som avsågs. 27 % angav att 
riskanalyser genomförts för den utrustning/de arbetsmoment de huvudsakligen hanterar. Alla 
svarande angav att de kände sig trygga med de risker de utsätter sig för och lika många ansåg 
att SP hanterar riskerna på ett bra sätt.  

Bygg och Mekanik 
Personalen vid enheten Bygg och Mekanik hanterar en mängd olika kemikalier och många mer 
eller mindre farliga utrustningar t.ex. krockbana, dragprovningsutrustningar, sågar och frätande 
syror och även provföremål kan utgöra faror. Den fråga som flest personer (53 %) svarade ja på 
var ”Förekommer tunga lyft, statiskt arbete eller hantering av utrustning som kan orsaka kläm- 
eller krosskada i dina arbetsuppgifter?”. Avseende denna fara kan det antas att det i de flesta 
fall var tunga lyft och kläm- eller krosskador som åsyftades. Näst flest personer (44 %) svarade 
ja på frågan ”Riskerar du skär-, stick-, eller splitterskador i ditt arbete?”. 47 % angav att 
riskanalyser genomförts för den utrustning/de arbetsmoment de huvudsakligen hanterar. 
Andelen som angav att de kände sig trygga med de risker de utsätter sig för var 89 % och 79 % 
ansåg att SP hanterar riskerna på ett bra sätt.  

 
 

 

6 Totalfrekvensen avser att procenten ja-svar avseenden riskanalyser, trygghet och SPs hantering summerats 
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Brandteknik 
Vid enheten Brandteknik utgörs den experimentella verksamheten i stor omfattning av olika 
typer av brand- och släckningsprovningar. Den fråga som flest personer (88 %) svarade ja på 
var ”Riskerar du att utsättas för brand/rökutveckling eller att få brännskador i ditt arbete?”. 
Näst flest personer (60 %) svarade ja på frågan ”Riskerar du att skadas av explosioner eller 
detonationer i ditt arbete?” Denna frekvens kan antas bero på att en del av provföremålen kan 
explodera eller detonera vid brand. Däremot var det jämförelsevis stora antalet personer (47 %) 
som ansåg sig riskera kontakt med skadlig elektrisk spänning något som skulle behöva under-
sökas närmare. 63 % angav att riskanalyser genomförts för den utrustning/de arbetsmoment de 
huvudsakligen hanterar. Andelen som angav att de kände sig trygga med de risker de utsätter 
sig för var 79 % och 77 % ansåg att SP hanterar riskerna på ett bra sätt.  

Certifiering 
Enheten för Certifiering har hand om olika typer av godkännanden, t.ex. av ledningssystem och 
tillbringar därför en stor del av sin tid på andra företag. Resterande tid utgörs mestadels av 
resor och kontorsarbete. Den fråga som flest personer (15 %) svarade ja på var ”Riskerar du att 
utsättas för skadlig strålning (elektromagnetisk, optisk etc.) i ditt arbete?”. 26 % angav att 
riskanalyser genomförts för den utrustning/de arbetsmoment de huvudsakligen hanterar. 
Andelen som angav att de kände sig trygga med de risker de utsätter sig för var 91 % och 79 % 
ansåg att SP hanterar riskerna på ett bra sätt.  

Elektronik 
Vid enheten för Elektronik genomförs t.ex. provningar med elektromagnetiska fält, köldprov, 
elsäkerhetsutvärderingar, provning av explosionsskyddad utrustning och av sprängkapslar. Den 
fråga som flest personer (68 %) svarade ja på var ”Riskerar du kontakt med skadlig elektrisk 
spänning i ditt arbete?”. Näst flest personer (46 %) svarade ja på frågan ”Förekommer tunga 
lyft, statiskt arbete eller hantering av utrustning som kan orsaka kläm- eller krosskada i dina 
arbetsuppgifter?”. Frekvensen här kan antas bero på att många provföremål och en del 
provutrustning är förhållandevis tunga. 38 % angav att riskanalyser genomförts för den 
utrustning/de arbetsmoment de huvudsakligen hanterar. Andelen som angav att de kände sig 
trygga med de risker de utsätter sig för var 89 % och 78 % ansåg att SP hanterar riskerna på ett 
bra sätt. 

Energiteknik 
Personalen på enheten för Energiteknik har arbetsuppgifter i form av t.ex. provning av kaminer, 
och solfångare, analyser av mögel och radonhalt och uppdrag i fält i form av fuktskade-
utredningar. Den fråga som flest personer (56 %) svarade ja på var ” Förekommer tunga lyft, 
statiskt arbete eller hantering av utrustning som kan orsaka kläm- eller krosskada i dina 
arbetsuppgifter?”. Avseende denna fara kan det antas att det i de flesta fall var tunga lyft och 
kläm- eller krosskador som åsyftades. Näst flest personer (48 %) svarade ja på frågan ”Riskerar 
du att skadas av fall (både att du själv faller och att något faller på dig) i ditt arbete”. 71 % 
angav att riskanalyser genomförts för den utrustning/de arbetsmoment de huvudsakligen 
hanterar. Andelen som angav att de kände sig trygga med de risker de utsätter sig för var 92 % 
och 88 % ansåg att SP hanterar riskerna på ett bra sätt. 

Kemi och Materialteknik 
Vid enheten Kemi och Materialteknik genomförs t.ex. karaktäriseringar av material, kemiska 
analyser och mikrobiologiska undersökningar. Den fråga som flest personer (88 %) svarade ja 
på var ”Riskerar du kontakt med skadliga ämnen t.ex. smittsamma ämnen, kemikalier eller 
riskerar du inandning av skadlig gas (ej brandrök) eller damm i ditt arbete?”. Näst flest 
personer (70 %) svarade ja på frågan ”Riskerar du skär-, stick-, eller splitterskador i ditt 
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arbete?”. Frekvens kan antas bero på t.ex. daglig hantering av glasflaskor. 33 % angav att 
riskanalyser genomförts för den utrustning/de arbetsmoment de huvudsakligen hanterar. 
Andelen som angav att de kände sig trygga med de risker de utsätter sig för var 70 % och 73 % 
ansåg att SP hanterar riskerna på ett bra sätt. 

Mätteknik 
Personalen vid enheten Mätteknik har främst hand om olika typer av kalibrering, men även 
provning av t.ex. bensinpumpar och lasrar och genomför mätningar på högspänning. Den fråga 
som flest personer (70 %) svarade ja på var ”Riskerar du kontakt med skadlig elektrisk 
spänning i ditt arbete?”. Näst flest personer (57 %) svarade ja på frågan ”Förekommer tunga 
lyft, statiskt arbete eller hantering av utrustning som kan orsaka kläm- eller krosskada i dina 
arbetsuppgifter?”. 41 % angav att riskanalyser genomförts för den utrustning/de arbetsmoment 
de huvudsakligen hanterar. Andelen som angav att de kände sig trygga med de risker de utsätter 
sig för var 98 % och 85 % ansåg att SP hanterar riskerna på ett bra sätt. 

Mått och vikt 
Enheten Mått och vikt genomför kalibrering och verifiering av t.ex. vågar och bensinpumpar 
och yrkesgruppen som benämns justerare är geografiskt spridda över Sverige. Vid enheten 
genomförs även kontroller av ädla metaller. De frågor som flest personer (76 %) svarade ja på 
var ” Förekommer tunga lyft, statiskt arbete eller hantering av utrustning som kan orsaka kläm- 
eller krosskada i dina arbetsuppgifter?” och ”Riskerar du kontakt med skadliga ämnen t.ex. 
smittsamma ämnen, kemikalier eller riskerar du inandning av skadlig gas (ej brandrök) eller 
damm i ditt arbete?”. Näst flest personer (59 %) svarade ja på frågan ”Riskerar du att skadas av 
fall (både att du själv faller och att något faller på dig) i ditt arbete?”. Även avseende flera 
andra faror svarade ett förhållandevis stort antal personer att de utsatte sig för dem. 53 % angav 
att riskanalyser genomförts för den utrustning/de arbetsmoment de huvudsakligen hanterar. 
Andelen som angav att de kände sig trygga med de risker de utsätter sig för var 65 % och 76 % 
ansåg att SP hanterar riskerna på ett bra sätt. Den låga trygghetsfaktorn kan eventuellt vara 
beroende av att man vistas mycket ute på vägarna och ute hos kunder och att t.ex. 
bensinstationer upplevs som en farlig arbetsplats.  

Faro- och riskidentifiering vid experimentell verksamhet 
Som nämnts ovan är experimentell verksamhet den verksamhet som är mest förekommanden 
och det är även i denna verksamhet som det förekommer flest typer av faror. Som grund bör det 
hos varje enhet finnas genomförda riskanalyser för de provföremål, standarder, utrustningar etc. 
(beroende av vilken form av aktiviteter man haft som utgångspunkt) som provas/används i 
normalfallet. Baserat på dessa analyser kan sedan förnyade analyser genomföras om någonting 
ändras eller om någon ny variant tillkommer t.ex. är det viktigt att tänka på att om det kommer 
in ett okänt provföremål eller om utrustningen används på ett annat sätt kan riskanalysen 
behöva göras om. Förutom av enkäten identifierade faror enligt ovan finns det även faror i form 
av t.ex. dåligt anpassade arbetsbänkar och felaktigt använd belysning dvs. faror kopplade till 
ergonomin. Till detta kommer faror för kunder/besökande som är åskådare/medverkande vid 
den experimentella verksamheten och inte känner till vilka faror som finns. Här har SP har ett 
visst ansvar t.ex. avseende information. När SP personal befinner sig på annan organisations 
arbetsplats förekommer det omvända att den organisationen har visst ansvar. Även om den 
andra organisationen har ett visst ansvar är det fortfarande SPs personal som drabbas i händelse 
av en olycka och avsaknaden av information om hur den besökta organisationen hanterar risker 
är därför en fara i sig och kan skapa otrygghet. 

När det gäller kemikalier finns det en kemikaliedatabas, men det finns inget sätt att se när 
denna har uppdaterats, dvs om angivna uppgifter är aktuella. Det finns även en speciell blankett 
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(se bilaga 6) avseende riskanalyser för kemiska arbetsmiljörisker som från kemikalieansvarigs 
håll anses användas av hela SPs moderbolag. Detta kontrollerades genom att fråga två personer 
med arbetsmiljöansvar och för dem var blanketten okänd. Detta belyser att användandet av 
olika verktyg måste vara tydlig kommunicerat. Samtidigt som risker avseende arbetsmiljön 
identifieras bör även faror och risker avseende miljön identifieras. Isället för att fokusera på om 
en människa kan bli skadad är det den yttre miljön som studeras. Detta görs genom att granska 
t.ex. om en kemikalie kan nå yttermiljön genom ventilation, avlopp, läckage etc och orsaka 
skada. 

Faro- och riskidentifiering vid transport och resor 
Transporter och resor togs inte med i ovanstående enkät, eftersom uppgifter avseende hur 
mycket personalen reser redan finns och transporter ansågs endast beröra ett förhållandevis litet 
antal personer. När det gäller resor är naturligtvis risken för trafikolycka den mest påtagliga, 
men även ergonomin och det faktum att personal som reser mycket även sitter still under långa 
tider är en fara. Dessutom tillkommer faror i form av att personalen befinner sig på en mindre 
välbekant plats, där farorna kan vara okända t.ex. avseende rutiner för evakuering. Ur ett 
miljöperspektiv måste även farorna för miljön i form av utsläpp tas med i riskanalysen. För 
transport måste även hänsyn tas till faran att miljöfarliga ämnen läcker ut medan de 
transporteras eller att avfall inte transporteras på rätt sätt, t.ex. att farligt avfall transporteras 
som avfall. 

Aktiviteten bilkörning har identifierats som riskfylld och det finns planer på att göra en 
riskanalys på enheten Brandteknik (Pettersson, 2009). Denna analys bör göras som ett SP-
gemensamt projekt. 

Faro- och riskidentifiering vid kontorsarbete 
För kontorsarbete finns det särskilda faror. Dessa faror handlar främst om ergonomi t.ex. 
arbetsställning, ventilation och felaktigt inställda datorskärmar samt mycket stillasittande 
arbete.  

Faro- och riskidentifiering vid hantering av avfall 
På SP hanteras mängder av olika avfall och med varje typ av avfall följer olika faror, både 
avseende arbetsmiljö och miljö. Det finns faror i form av farligt avfall som t.ex. är brandfarligt 
eller explosivt, avfall som skapas t.ex. genom att hälla ihop olika typer av lösningsmedel och 
avfall som är tungt och otympligt att ta hand om. Dessutom tillkommer elektronikskrot som om 
det hanteras felaktigt även är en fara för miljön. Hushållssopor (skräp från fikarum och 
konferensrum) är en förhållandevis liten del av avfallet.  

Faro- och riskidentifiering vid övrigt arbete 
Övrigt arbete i form av att entreprenörer kommer till SP kan innebära många olika faror. 
Farorna kan vara att entreprenörer skadar sig själva om de inte fått vetskap om vad som är 
riskfyllt, entreprenörer kan även skada andra genom det arbete de utför alternativt skada miljön 
t.ex. genom att använda miljöfarliga medel. Till detta kommer de faror som finns på grund av 
driften, t.ex. den miljöpåverkan som energislukande verksamheter har. Faror kopplade till 
utrymning kan t.ex. vara återsamlingsplatsernas säkerhet avseende vad som är placerat i 
intilliggande byggnader. 

Verktyg för identifiering av faror och risker 

Baserat på de aktiviteter som identifierats ska farorna och riskerna identifieras. Varje aktivitet 
kan innebära flera olika faror och dessa redovisas lämpligen i en tabell, t.ex. en Exceltabell (se 
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tabell 1). Eftersom avsikten är att analysera farorna och de därmed per definition blir risker, 
noteras de som risker i tabellen. Förutom riskanalysen i sig kan det finnas flera orsaker till att 
fler uppgifter behöver anges, t.ex. för att uppfylla lagkrav. Om Exceltabellen används som en 
grund kan ytterligare uppgifter läggas till och all information finns då samlad på en plats. 

Tabell 1: Identifieringsdelen av verktyget för riskanalys 

Det är viktigt att fråga sig vad orsaken till riskerna är. Orsaker kan vara tekniska brister i 
utrustning eller skyddsutrustning, brister i underhåll eller service, brister i arbetsinstruktioner, 
brister i utbildning, brister i riskmedvetenhet, brister i kommunikation, brister i arbets-
organisationen, tidsbrist, trötthet eller stress. Flera av orsakerna ovan kan anses vara olika 
tänkbara former av den mänskliga faktorn t.ex. glömska, felbedömningar, underlåtenhet att 
följa föreskrifter etc. Även fel i form av t.ex. felaktig utrustning kan vara beroende av den 
mänskliga faktorn om felet beror på t.ex. bristande underhåll. Det kan finnas flera olika orsaker 
till varje risk och dessa noteras då på separata rader, eftersom det är kombinationen av risk och 
orsak som senare analyseras (se även bilaga 7 för exempel) Om verktyget ska användas för fler 
olika typer av risker utöver arbetsmiljö/miljö kan valmöjligheterna för denna kolumn utökas. 
För det fortsatta arbetet är det även bra att notera vilka befintliga säkerhetsåtgärder som finns. 

Som en hjälp i samband med identifiering av faror och risker samt genomförande av 
riskanalyser kan, AFS 2008:03 Maskiner Arbetsmiljöverkets föreskrifter om maskiner samt 
allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna, standarden ISO 14121-1 Maskinsäkerhet – 
Riskbedömning – Del 1: Principer och den tekniska rapporten ISO TR 14121-2 Maskinsäkerhet 
– Riskbedömning – Del 2: Praktisk vägledning exempel på metoder, användas. Dokumenten är 
lämpliga utgångspunkter när det gäller identifiering av många olika typer av faror. Om farorna 
är av kemiskt slag bör dock andra utgångspunkter användas. I AFS 2008:03 anges t.ex. att 
maskinernas gränser, bland annat avsedd användning och rimligen förutsebar felaktig 
användning ska fastställas samt att de riskkällor som maskinen kan ge upphov till och de 
risksituationer som finns i anslutning till dessa ska identifieras. Skrivningarna kan översättas 
även till andra faror än maskiner t.ex. det fastställs hur det är avsett att uppgiften ska göras 
(t.ex. genom att följa en metod) och vilka rimliga, förutsägbara felaktiga sätt det finns att 
tillämpa den, (t.ex. underlåtenhet att använda skyddsutrustning) samt vilka farosituationer som 
uppgiften ger upphov till. Tabellerna A.1 och A.2 i ISO 14121-1 anger en mängd olika 
riskkällor och konsekvenser som kan användas som checklistor under identifieringsfasen. 
Tillämpningen av listorna är avsedd för maskiner, men kan i många fall appliceras även om det 
inte är just en maskin som ska analyseras. På arbetsmiljöverkets hemsida finns en mängd olika 
checklistor t.ex. för kemikalier, truckar och stegar, som kan användas som underlag vid 
riskidentifiering. Även OHSAS 18002 Ledningssystem för arbetsmiljö – Vägledning för 
införande av OHSAS 18001:2007 kan användas som underlag. Vilket eller vilka underlag som 
är bäst att använda beror på vad det är som ska analyseras. Baserat på de checklistor och 
underlag som nämnts ovan och de riskanalyser som genomförts rekommenderas det att SP tar 
fram egna checklistor, som underlag för framtida identifiering, under analysarbetet. Dessa 
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checklistor kan då användas i det fortsatta arbetet av hela SP och ständigt förbättras när nya 
faror konstateras. Checklistorna är endast tänkta som stöd för att inte behöva lägga tid på 
uppgifter som redan är genomtänkta. 

När det gäller faror avseende miljön kan dessa vara läckage till vatten, luft eller jord, hantering 
av avfall, förbrukning av resurser (vatten, energi etc.) och identifiering kan som nämnts ovan 
påbörjas med hjälp av en miljöutredning.  

Det bör även noteras att provföremålen i en del fall är prototyper och att det eventuellt inte är 
det som ska provas som är farligt. Om provföremålet är okänt är det viktigt att kontrollera med 
kunden vad provföremålet innehåller och vad som kan hända vid olika provningsmoment. 

Problemet med att använda en mall där det finns en uppdelning mellan risk och orsak kan vara 
svårigheten att avgöra vad som är risk och vad som är orsak. Orsak och risk kan även gå i flera 
steg så att det som är en risk i sig t.ex. att det läcker ut gas även är en orsak till en annan risk 
t.ex. att det blir en explosion. Om det upplevs som svårt att avgöra vad som är risk och orsak 
kan en felträdsanalys användas t.ex. enligt figur 3 (se sidan 6). Det ska dock noteras att det 
viktigaste inte är att det är exakt rätt beskrivning i de olika kolumnerna utan att risker 
identifieras och blir möjliga att åtgärda, samt att involverade personer förstår vad som avses. 

Faro- och riskidentifiering - Ett exempel från enheten Kemi och Materialteknik 

Den fallstudie avseende en dragprovare som påbörjades genom identifiering av aktiviteter på 
sidan 14, fortsatte med faro- och riskidentifiering. Utifrån de fyra identifierade aktiviteterna, 
fastsättning, körning, losstagning och underhåll kopplade till drag- och pressutrustningen, iden-
tifierades tre faror: klämning av hud, klämning av finger/hand och splitter. Klämning av hud 
ansågs förekomma vid fastsättning av provföremål och de övriga farorna vid körning (se bilaga 
7 sida 1). Losstagning och underhåll ansågs inte innehålla ytterligare faror. 

Faro- och riskidentifiering - Ett exempel från enheten Bygg och Mekanik 

Fallstudien avseende frätande syror som påbörjades genom identifiering av aktiviteter på sidan 
15 fortsatte även den med faro- och riskidentifiering. Baserat på de aktiviteter som identifierats 
och noterats i Excelbladet (se bilaga 7 sida 2-4) konstaterades ett flertal olika faror, t.ex. för 
stort ansvar på en person, frätskador och explosionsrisk. Dessa faror noterades som risker för 
respektive aktivitet i Excelbladet. 

3.4.3 Riskanalys 
I samband med riskanalysen har förslag på verktyg som kan användas i riskanalysarbete tagits 
fram och arbetet med de två fallstudierna som nämnts ovan har fortsatt även här. Verktyget är 
en förenklad form av FMEA som används i ett Excelblad. I identifieringsfasen noterades 
aktiviteter med tillhörande risker samt orsak och befintliga säkerhetsåtgärder. När detta har 
definierats graderas allvarligheten (1-10) och sannolikheten (1-10) för varje risk och de två 
talen multipliceras för att få graden av risk (se tabell 2). Detta är själva analysdelen.    

Tabell 2: Analysdelen av verktyget för riskanalys
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För att använda verktyget behövs en förklaring till vad respektive siffra motsvarar. I 
nedanstående tabell anges ett förslag till denna värdering avseende sannolikheten. 
 
Kriterium för bedömning av sannolikhet 

Kriterierna bör bestämmas centralt på SP 

Frekvens Värdering 

Osannolikt att händelsen kan uppträda 1 tillfälle /  5år 
el mera sällan 

1 

Låg sannolikhet för att händelsen kan uppträda 1 tillfälle / år el 
mera sällan 

2-3 

Viss sannolikhet för att händelsen kan uppträda Oftare än 1 
tillfälle/ år 

4-5 

Medelhög sannolikhet för att händelsen kan uppträda Oftare än 1 
tillfälle/ 6 
månader 

6-7 

Hög sannolikhet för att händelsen kan uppträda Oftare än 1 
tillfälle/ måndad 

8-9 

Mycket hög sannolikhet för att händelsen kan uppträda Oftare än 1 
tillfälle/ vecka 

10 

Tabell 3: Kriterier för bedömning av sannolikhet 

På motsvarande sätt krävs en värdering avseende allvarligheten. Allvarligheten måste 
definieras både utifrån arbetsmiljö och miljö och följaktligen anges två olika kriterier för 
respektive värdering. Dessa förslag till värderingar framgår av nedanstående tabell. Om 
ytterligare andra typer av risker ska analyseras i framtiden behöver även kriterierna för dessa 
tas fram. 

Kriterium för bedömning av allvarlighetsgraden 

Kriterierna bör bestämmas centralt på SP 

Värdering 

Ingen påverkan på människa. 
Ingen påverkan på miljön 

1 

Mycket lindriga skador på människor (övergående inom några minuter) 
Ringa miljöeffekt (ej mätbart) 

2 

Lindriga skador på människor (t.ex. små sår).  
Viss miljöeffekt (kvarstående effekter under längre tid än 1 vecka) 

3-4 

Viss skada på människor (något nedsatt arbetsförmåga) 
Viss miljöeffekt (kvarstående effekter under längre tid än 1 månad) 

4-5 

Ganska allvarlig personskada (kräver sjukskrivning) 
Allvarlig miljöeffekt (kvarstående effekter under längre tid än 1 år) 

6-7 

Allvarlig personskada (kräver sjukhusvistelse eller orsakar lättare 
bestående men) 
Allvarlig miljöeffekt (kvarstående effekter under längre tid än 3 år) 

8-9 

Mycket allvarlig personskada (dödsfall eller allvarligt bestående men)  
Mycket allvarlig miljöeffekt (kvarstående effekter) 

10 

Tabell 4: Kriterier för bedömning av allvarlighetsgraden 
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Verktyget (Excelbladet) är även tänkt för riskutvärdering, acceptans, åtgärdsförslag och beslut 
enligt nedan. Om det förutsätts att hela SP använder samma värderingar (graderingar) med en 
fast definition, dvs. en centralt definierad gradering, kan prioriteringar avseende de risker som 
analyserats genomföras på samma grunder och det blir även enkelt för en person i ledande 
position samt för skyddskommittén att få en överblick över hur allvarliga de risker som 
föreligger är. En viss motvilja mot att sätta siffror på subjektiva bedömningar kan noteras och 
vetskapen om detta är viktig vid introduktionen av verktyget. Riskanalyser kan som nämnts 
tidigare genomföras på olika sätt, men om de inte är numeriska minskar möjligheten till snabb 
översikt och prioritering. Bedömningarna kommer även att bli mycket olika om risker endast 
bedöms som t.ex. mycket allvarlig, allvarlig, mindre allvarlig osv. 

Vissa typer av arbeten betraktas som farligare än andra, eftersom det är välkänt att en felaktig 
handling kan leda till döden eller allvarlig personskada. Från personal som är 
arbetsmiljöansvariga för denna typ av arbeten har det kommenterats att ”Det är inte de 
arbetssituationer där arbete sker med risker där man är medveten om de ödesdigra 
konsekvenserna som är de farligaste, t.ex. arbete med farligt laserljus eller högspänning, 
eftersom riskmedvetenheten är som högst här, utan de faror med ödesdigra konsekvenser som 
inte är påtänkta”. Systematisk riskhantering kan medverka till att minska mängden faror som 
inte är påtänkta. 

Riskanalyser behöver även genomföras när en olycka eller ett tillbud har inträffat och dessa kan 
genomföras på samma sätt som de proaktiva riskanalyserna. Med den avvikelsedatabas som 
finns saknas det dock möjligheter att lagra detta på ett bra sätt, eftersom dokument t.ex. 
avseende en genomförd riskanalys inte kan bifogas till den aktuella olyckan/tillbudet alternativt 
länkas till genomförda riskanalyser.  

När riskanalyser genomförs bör dessa innehålla analys både avseende arbetsmiljö och miljö, 
samt även andra risker om man väljer att lägga till detta i ett senare skede (Excelbladet behöver 
då förändras till att ange vilka olika typer av risker som analyseras). Detta för att skapa en 
effektiv hantering av riskanalyser.   

När det gäller redan genomförda riskanalyser bör man i första hand utgå ifrån att dessa är 
användbara även om olika verktyg har använts. I stället bör arbetet koncentreras till de analyser 
som inte gjorts. I samband med uppdateringar av ”gamla” analyser kan arbetet fortsätta med 
detta nyinförda verktyg. 

Risker avseende arbetsmiljö kan klassas som individrisker, eftersom det är specifika personer 
som utsätts eller utsätter sig för riskerna. Miljörisker är vanligtvis samhällsrisker, eftersom 
många människor (hela samhällen) kan bli påverkade t.ex. vid ett utsläpp av giftig rök. 

Avseende riskanalyser har dessa endast genomförts för två fallstudier med det föreslagna 
verktyget . De övriga faror som har identifierats i samband med identifieringen i tidigare avsnitt 
har därför inte kommenterats vidare. 

Exemplen från enheterna Kemi och Materialteknik samt Bygg och Mekanik 

Analyserna avseende dragprovaren vid enheten Kemi och Materialteknik och hanteringen av 
frätande syra vid enheten Bygg och Mekanik genomfördes enligt ovanstående beskrivning. Vid 
analysarbetet kunde det konstateras att de personer som ska gradera allvarlighet och 
sannolikhet måste vara väl insatta i arbetet och vad som kan inträffa. Hur sannolikt det är att en 
händelse inträffar får i många fall bli en subjektiv bedömning om det inte finns statistik som 
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visar hur ofta en olycka av det slaget inträffar. Vid identifieringen av risker vid hantering av 
frätande syra noterades en form av psykisk påverkan som också analyserades med samma 
verktyg. Om även psykiska risker ska analyseras kan värderingskriterierna behöva justeras. 
Detta eftersom att en person skadar sig ses som en fysisk skada vid ett visst tillfälle, medan 
psykisk påverkan och skada kan ha en längre tidshorisont, t.ex. eftersom ett för stort ansvar och 
begränsad frihet i form av beredskap kan utgöra en form av stress, som på sikt kan medverka 
till sjukdom.  

3.4.4 Riskutvärdering, acceptans, åtgärdsförslag och beslut 
Vid en riskutvärdering används graden av risk som beräknades enligt ovan som ett 
prioriteringsverktyg. Det måste dock även tas hänsyn till vilken gradering som angivits för 
sannolikhet respektive allvarlighet och här kan en gränslinje dras för när någonting måste 
göras, när någonting ska göras om det är skäligt och när något kan accepteras. Hur en sådan 
gränsdragning skull kunna se ut framgår nedan. Gränsen för när något måste göras bör sättas 
centralt på SP.  
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Figur 11: Riskdiagram med förslag till gränslinjer avseende acceptabla och ej acceptabla grader av risk 

Om graden av risk är för hög måste förslag på säkerhetsåtgärder tas fram. Säkerhetsåtgärder 
bör dock även tas fram om riskgraden är lägre (ALARP-området) och noteras i Excelbladet (se 
tabell 5). När säkerhetsåtgärder tagits fram fattas beslut om de ska implementeras eller ej. Det 
är även viktigt att kommunicera vem som är ansvarig för att åtgärder vidtas och när det ska 
vara implementerade samt vad som gäller avseende aktivitetens tillämpning fram till dess. Vad 
som genomförs noteras i Excelbladet. I samband med beslutet avseende implementering eller 
ej, alternativt efter att säkerhetsåtgärderna implementerats bör allvarligheten och sannolikheten 
graderas på nytt för att återkoppla att man har åtgärdat de risker som identifierats till en rimlig 
nivå. Säkerhetsåtgärderna behöver även utvärderas avseende om de tillför några aktiviteter och 
därmed risker i sig och om så sker måste arbetet fortsätta med dessa. Under förutsättning att 
inga nya risker identifieras genomförs riskanalys och riskutvärdering på nytt för att se att 

 26



Riskhantering vid SP – en riskinventering samt framtagning av rutiner för implementering i kvalitetsledningssystemet 

___________________________________________________________________________ 

säkerhetsåtgärderna resulterat i en acceptabel grad av risk. Om inga säkerhetsåtgärder 
implementeras för en risk med ej acceptabel risknivå ska aktiviteten där risken ingår inte 
genomföras.  

 

 

 

 

 Tabell 5: Utvärderings, acceptans och åtgärddelen av verktyget för riskanalys 

SP är ett provningslaboratorium och i jämförelse med t.ex. produktionsanläggningar gäller 
andra regler avseende t.ex. avseende faror och detta måste vägas in när acceptans av risker 
diskuteras. I vissa fall är kanske den enda garant mot att det händer en olycka personalens 
kompetens och riskmedvetenhet.  

Vem som ska acceptera en risk, arbetsgivare, arbetstagare eller båda, är en viktig fråga. 
”Fördelningsprincipen innebär att enskilda och grupper inte ska vara utsatta för 
oproportionerligt stora risker i förhållande till de fördelar som verksamheten innebär för dem” 
och ”Rimlighetsprincipen innebär att en risk som med rimliga medel kan elimineras eller 
reduceras alltid ska åtgärdas”. (Nystedt, 2000) 

Utifrån de svar som framgår av enkäten och de noteringar som gjorts avseende identifiering av 
faror och risker behöver åtgärder vidtas för att tydligt identifiera riskerna, minska dem om 
möjligt och som ett led i detta även öka tryggheten och förbättra uppfattningen om SPs arbete 
med risker.  

Eftersom verktyget som beskrivs ovan endast har tillämpats för de två fallstudierna avseende 
riskutvärdering, acceptans, åtgärdsförslag och beslut har endast noteringar avseende övriga 
delar av verksamheten gjorts. 

Vid den experimentella verksamheten är det förutom att vidta säkerhetsåtgärder i form av 
tekniska lösningar, varningar etc. i vissa fall också nödvändigt att i förväg ha satt en gräns för 
under vilka omständigheter provningen får fortgå, t.ex. vid utvärdering av ett brandförlopp. 

När det gäller säkerhetsåtgärder avseende ergonomi tillämpas detta i viss mån. När det sker 
nyinköp av skrivbord är dessa i större utsträckning höj och sänkbara och för vissa 
personalgrupper har man beslutat att andra lösningar än musanvändning ska tillämpas. 
Avseende inköp generellt tillämpas ett visst mått av säkerhetsåtgärder när det gäller miljö. Om 
möjligt tas hänsyn till leverantörens miljömedvetenhet vid leverantörsval och en enkät kommer 
att skickas ut avseende huvudleverantörernas miljöarbete. (Johansson B., 2009)  

För sannolikt all personal på SP är resor den största faran under förutsättning att resor till och 
från arbetet inkluderas. Detta eftersom en nyligen genomförd enkät avseende resor visade att  
70 % av personalen tar sig till och från arbetet i bil och detta har uppskattats motsvara att 55% 
av de anställda reser 40 km till arbetet i egen bil. (SP(b), 2009) Det finns en resepolicy som 
anger att trafiksäkerhet, miljö, SPs ekonomi samt förtroendet för SP ska vägas in vid val av 
transportmedel, men detta gäller för resor i tjänsten. Det finns exempel på SP där en säkerhet-
såtgärd har vidtagits när det gäller bilkörningen. I dessa fall har personalen utbildats avseende 
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säker bilkörning. För att minska resandets påverkan på miljön och även risken för olyckor 
skulle åtgärder t.ex. i form av högre andel tågresande och samordning av resor kunna vidtas.  

Åtgärder som behöver vidtas när det gäller avfall är troligtvis i första hand utbildning, t.ex. 
saknas personal med utbildning avseende farligt gods i godsavdelningen.  

När det gäller åtgärder avseende t.ex. elåtgång pågår byte från strömbrytare till belysning styrd 
av rörelsesensor och värmeenergin återanvänds i stor omfattning med hjälp av värmepumpar. 
(Arvidsson, 2009) 

I fråga om entreprenörer som arbetar på SP kan det antas vara främst förbättrad kommunikation 
som är en säkerhetsåtgärd, eftersom entreprenören behöver veta vad som är farligt att göra i 
lokalen och SPs personal behöver veta att det ska komma en entreprenör. 

Kommentarer om att personal med kännedom om verksamheten inte har varit tillfrågad om vad 
som är lämpligt resp. olämpligt att ha i de närmaste lokalerna har också framförts. Även här är 
förbättrad kommunikation en säkerhetsåtgärd.  

Det finns även lokaler där det uppfattas som särskilt svårt att vidta säkerhetsåtgärder t.ex. 
eftersom lokalen delas mellan flera enheter. 

Riskutvärdering, acceptans, åtgärdsförslag och beslut vid fallstudierna 

Vid de två fallstudierna användes inte analysverktyget längre än till att förslag till säkerhets-
åtgärder togs fram och noteringar gjordes avseende vad som borde genomföras. I fallstudien 
från enheten Bygg och Mekanik kvarstod frågetecken t.ex. avseende om ESD (Electro Static 
Discharge) kan antända gas som läckt ut, när detta examensarbete avslutades. Dessa 
frågetecken återfinns i dokumentet (se bilaga 7 sida 2-4). Riskanalysarbete avseende hantering 
av frätande syra är avsett att fortsätta med den genomförda fallstudien som grund och med 
enhetens personal som genomförare. Det kunde konstateras att även om det fanns ganska enkla 
säkerhetsåtgärder att vidta var det inte säkert att personalen ville ha dessa t.ex. med 
motiveringen ”det skulle ta för långt tid att genomföra arbetet då”.  

3.5 Implementering av riskhantering i kvalitetsledningssystemet 

 

Kvalitet 
 

 

Miljö 

Att riskanalyser krävs från flera olika håll t.ex. från miljölagstiftnig och från arbetsmiljölag-
stiftning innebär att samordning måste ske om dubbelarbete och att arbete faller mellan stolarna 
ska undvikas. För att förhindra båda dessa aspekter och samtidigt upprätthålla kvalitén i 
företaget är det viktigt att riskhanteringen är implementerad i det 
integrerade ledningssystemet. 

De verktyg som tagits fram i samband med tidigare 
analyser bör implementeras i ledningssystemet. På 
detta sätt ska det sammanhängande lednings-
system för kvalitet, miljö och arbetsmiljö 
förbättras.  

Lednings-
system 

Det var beslutat att riskhanteringsprocessen skulle 
vara en egen process och utifrån den information 
som tagits fram i samband med detta 
examensarbete ges en beskrivning av hur denna 

Arbetsmiljö 

Figur 12: Integrerat ledningssystem 
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webbplats skulle kunna utformas. Webbplatsens samt underliggande webbsidors utformning 
framgår av bilaga 8. Det var dock uppenbart att hänvisningar till riskhanteringsprocessen även 
måste finnas på andra platser i ledningssystemet t.ex. avseende kontraktsgenomgång, tillbud 
och olyckor, arbetsmiljö och miljö. Dock fanns endast delar av det nya ledningssystemet på 
plats, vilket innebär att riskhantering eventuellt bör implementeras på fler platser än de som 
nämnts. 

För att skapa ett ledningssystem som används är det även viktigt att kommunicera vad som 
finns, var det finns och hur det används. Detta är ett förändringsarbete som kräver att en 
tvåvägskommunikation tillämpas för att systemet ska bli ett system som är anpassat för 
användarna 

4. Resultat 

Det kan konstateras att det råder stor skillnad mellan vilka risker olika personer och grupper av 
personer utsätter sig för, för en grupp är bildskärmsarbetet den sannolikt största risken, medan 
det är bilkörning för andra, tunga lyft för en tredje, kemikalier för en fjärde osv. Detta under 
förutsättning att det bortses från resor till och från arbetet. Om resor till och från arbetet tas med 
föreligger sannolikt den största risken här för största delen av SPs personal. Även miljön utsätts 
för risker från olika håll. Förutom en stor skillnad i vilka risker som föreligger finns det även 
stora skillnader mellan hur riskfrågan har behandlat på olika enheter. Skillnader mellan 
enheterna finns även avseende kunskapsnivån när det gäller riskhantering och tillämpliga lagar. 
Vidare saknas det bra verktyg för att andra ska kunna ta del av de lärdomar som dragits och för 
att redovisa orsakssamband avseende rapporterade olyckor/arbetsskador och tillbud samt enkelt 
få fram uppgifter för vilken typ av skador och tillbud som är de vanligaste. Ytterligare en 
förbättringspotential är att miljöfrågan vanligtvis inte har behandlats i riskanalyserna som 
genomförts. 

Verktygen som har tagits fram under detta examensarbete är tänkta som mallar för att 
underlätta arbetet med systematiska riskanalyser. För att få ett arbete som fungerar likvärdigt på 
samtliga enheter och höja lägsta nivån krävs det sannolikt att det från ledningshåll anges att det 
är ett krav att ha genomfört följande på respektive enhet: en inventering av vilka aktiviteter som 
genomförs, vilka risker som är kopplade till respektive aktivitet, en analys av riskerna, en 
prioritering av vilka risker som behöver behandlas först, när åtgärder ska vara vidtagna och 
vem som är ansvarig för att åtgärderna vidtas. Genom att ha ett system där alla risker resulterar 
i en siffra avseende prioritet förenklar det även arbetet för skyddskommittén och 
ledningsgruppen att avgöra var det största riskerna finns.  

Från enkäten kunde det även utläsas att personalen vid SP är i behov av utbildning avseende 
första hjälpen och att kännedomen avseende evakueringsrutiner behöver undersökas ytterligare 
för personal som inte är placerad i Borås. 

Det kunde även konstateras att det saknades ett bra system för dokumenthanteringen avseende 
riskanalyser, så att kunskapen kan tas tillvara av alla och skapa ett mer organisatoriskt lärande. 
Det finns möjligheter att lägga in riskanalyser i avvikelsedatabasen, men här kan t.ex. inte 
dokument bifogas och det blir följaktligen ingen bra plats.  

Under arbetets gång har förbättringspotentialer observerats och dessa anges som rekom-
mendationer nedan. 
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Rekommendationer: 
 Det rekommenderas att organisationen avseende riskhantering ses över och att SP-

gemensamma rutiner/regler tas fram/uppdateras.  

 Det rekommenderas att ett gemensamt verktyg används avseende riskanalyser och att 
analyserna kan publiceras så att de är tillgängliga för alla. 

 Det rekommenderas utbildning avseende riskhantering samt lagar och föreskrifter.  

 Det rekommenderas att samtliga enheter kan redovisa vilka lagkrav som är aktuella för 
dem och att denna information samordnas och lagras så att den är tillgänglig för alla. 

 Det rekommenderas att riskhanteringsarbetet granskas i samband med skyddsronder och 
interna revisioner  

 Det rekommenderas att avvikelsedatabasen och kemikaliedatabasen förbättras 

5. Diskussion 

Utifrån resultaten av examensarbetet behövs fortsatt arbete främst i form av identifiering av 
risker, riskanalyser, identifiering av lagar och en målsättning att öka det organisatoriska 
lärandet och förbättra den interna kommunikationen inom SP. Själva riskhanteringsarbetet 
lämpar sig bäst att genomföras av personer som är väl insatta i respektive aktivitet och det 
fanns följaktligen ingen anledning att fördjupa sig ytterligare i specifika risker. Fördjupade 
undersökningar avseende intern kommunikation och organisatorisk lärande skulle kunna vara 
till nytta för SP. En förbättrad kommunikation skulle t.ex. minska risken för att flera personer 
arbetar med samma typ av problem, men från olika håll och att det sedan blir problem att slå 
samman personernas resultat eller att en person känner att dens arbete var till ingen nytta, 
eftersom det inte kommer att användas. 

 

 30



Riskhantering vid SP – en riskinventering samt framtagning av rutiner för implementering i kvalitetsledningssystemet 

___________________________________________________________________________ 

6. Referenser 

Böcker:  

Argyris, Chris (1999). On Organizational Learning, Edition 2, Oxford: Wiley-Blackwell 

EEA (European Environment Agency) (1998). Environmental Risk Assessment – Approaches, 
experiences and information sources 

Ericsson, Mats & Mårtensson, Lena (1998). Den mänskliga faktorn. I Grimvall, Göran, 
Jacobsson, Per & Thedén Torbjörn (red.) Risker i tekniska system. Stockholm: 
Utbildningsradions förlag. Citerar Reason J. Human Error (Cambridge University Press 1990) 

Hellström, Tomas (2001) Ta reda på systemriskerna - utveckla företaget: kartläggning, analys 
och förslag till åtgärder Karlstad: Statens Räddningsverk 

Mattsson, Bengt (2000). Riskhantering vid skydd mot olyckor – problemlösning och 
beslutsfattande. Karlstad: Räddningsverket  

Artiklar:  
 
Mars, Gerald (1996). Human factor failure and the comparative structure of jobs The 
implications for risk management, Journal of Managerial Psychology 
Vol. 11 No. 3, 1996, pp. 4-11. 
 
Smallman, Clive & Weir David (1999). Communication and cultural distortion during crises, 
Disasters Prevention and Management Volume 8, Number 1 pp 33-41 
 
Rapporter: 
Bergman, Mats & Jonsson, Anders (2007). Med ansvar och samverkan för en god arbetsmiljö - 
En empirisk undersökning som ett verktyg för att beskriva, diskutera och analysera gällande 
bestämmelser. Karlstads Universitet 
 
Flanagan, Roger, Jewell, Carol & Johansson, Jennie (2007). Riskhantering i praktiken Med 
exempel från byggverksamhet. Byggnadsekonomi, Institutionen för bygg- och miljöteknik 
Centrum för management i byggsektorn (CMB), Chalmers, Göteborg 
 
SP (b) Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (2009). Hållbarhetsredovisning 2008 SP Info 
2009:18  
 
Standarder och tekniska rapporter 
SIS (2008) Teknisk rapport SIS-ISO/TR 14121-2:2007 

Internet: 

Arbetsmiljöverket (2009). Arbetsmiljölagen < http://www.av.se/lagochratt/aml/> [hämtad 
2009-03-25] 

Arbetsmiljöverket (2008). Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2001:1 Systematiskt 
arbetsmiljöarbete < http://www.av.se/dokument/afs/AFS2001_01.pdf> [hämtad 2009-03-25] 

 31



Riskhantering vid SP – en riskinventering samt framtagning av rutiner för implementering i kvalitetsledningssystemet 

___________________________________________________________________________ 

Arbetsmiljöverket (2007). Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2007:1 Sprängarbete 
<http://www.av.se/dokument/afs/AFS2007_01.pdf > [hämtad 2009-03-25] 

Hultquist, Carl & Näslund, Johannes (2007). Arbetsmetodik för samordnad riskhantering inom 
processindustri med avseende på säkerhet, hälsa och miljö, Brandteknik och Riskhantering 
Lunds tekniska högskola, Report 5230 <http://130.235.7.155/publikationsdb/docs/5230.pdf> 
[hämtad 2009-04-07] 
 
Finska Inrikesministeriets säkerhetsavdelning (2007). Handbok om säkerhet - Skydda dig själv 
och andra < http://sakerhetshandbok.pelastustoimi.net/tapaturmien-ehkaisy.html> [hämtad 
2009-03-26] 
 
Månsson, Christian & Vintén Johan (2007) Organisationskultur ur säkerhetsperspektiv 
- en fallstudie utifrån Cultural Theory <http://bada.hb.se/bitstream/2320/2391/1/07-97.pdf> 
[hämtad 2009-03-26] 
 
Natlikan (uå) <http://www.natlikan.net/mb/se/?t=env> [hämtad 2009-04-07] 
 
Naturvårdsverket (2007) EU:s miljöbestämmelser < http://www.naturvardsverket.se/sv/Lagar-
och-andra-styrmedel/Lag-och-ratt/EUs-miljobestammelser/> [hämtad 2009-05-05] 
 
Naturvårdsverket (2006) Lag och rätt <http://www.naturvardsverket.se/sv/Lagar-och-andra-
styrmedel/Lag-och-ratt/> [hämtad 2009-05-05] 
 
Nystedt, Fredrik (2000). Riskanalysmetoder Brandteknik 
Lunds tekniska högskola, Rapport 7011 <http://www.wuz.se/res/Publikationer/7011.pdf > 
[hämtad 2009-04-07] 
 
Percy, Annette (2003). Finns det ett generellt samband mellan riskuppfattning och riskbeteende 
< http://eprints.bibl.hkr.se/archive/00000959/01/PercyAnette_psc.pdf> [hämtad 2009-04-07] 
 
Rättsnätet, (2008). Miljöbalk (1998:808) <http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM> 
[hämtad 2009-03-26] 

Strid, Petter (2008). Incidentrapportering inom LKAB <http://epubl.ltu.se/1402-
1552/2008/044/LTU-DUPP-08044-SE.pdf> [hämtad 2009-04-17] 

SP (a) Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (2009). Hållbarthet och CSR 
<http://www.sp.se/sv/about/HallbarhetochCSR/Sidor/default.aspx> [hämtad 2009-03-25] 

Sveriges riksdag (2009). SFS Svensk författningssamling Arbetsmiljölag (1977:1160) 
<http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1977:1160> [hämtad 2009-03-
25] 

Tillsyns- och föreskriftsrådet. Föreskrifter och allmänna råd 
<http://www.tofr.info/index.php?start=forfreg/egregist/eg-ingang.htm> [hämtad 2009-05-05] 

Föreläsning: 

Torstensson, Håkan (2009), Environmental Risk Management, Högskolan i Borås 

 32



Riskhantering vid SP – en riskinventering samt framtagning av rutiner för implementering i kvalitetsledningssystemet 

___________________________________________________________________________ 

 33

Kontakter på SP: 

Arvidsson, Bengt (2009), Gruppchef  Fastighetsdrift 
Gardehall, Jan-Erik (2009), Enhetschef, MV 
Gustafsson, Hans, Kemikalieansvarig, Anställd på KM 
Hedekvist, Per Olof (2009), sektionschef Kommunikation, Fotometri/Radiometri, MT 
Holmgren, Magnus (2009), Kvalitets- och miljöchef 
Jansson, Börje (2009), Godsansvarig 
Johansson, Börje (2009), Inköpschef 
Johansson, Geron (2009), Medlem av skyddskommittén, Laboratoriechef ET 
Karlsson, Christer (2009), Sektionschef Elektromagnetsik kompatibilitet, EL 
Kristiansson, Yvonne (2009), Medlem av skyddskommittén, Ställföreträdande personalchef 
Mannikoff, Anders (2009), Sektionschef Elkraft, MT 
Leisner, Peter (2009), Enhetschef EL 
Palm, Magnus (2009), Sektionschef Ytskydd och korrosion, KM 
Pettersson, Hans-Ivar (2009), Brandförsvarsledare SP, Anställd på BR  
Sturesson, Magnus (2009), Huvudskyddsombud, Anställd på BR 
Wetterlund, Ingrid (2009), Ansvarig för miljörapport avseende tillståndspliktig verksamhet, 

Anställd på BR 
Wickström, Ulf (2009), Ordförande skyddskommittén, Enhetschef BR 
Delar av övrig personal 
 

 



Riskhantering vid SP – en riskinventering samt framtagning av rutiner för implementering i kvalitetsledningssystemet 
 

Enkät  Bilaga 1 

___________________________________________________________________________ 

Enkät avseende inventering av fysiska arbetsmiljörisker 

Enkäten presenterades och besvarades via SPs intranät och presenterades på följande sätt. 

Inventering av fysiska arbetsmiljörisker 

För att identifiera vilka risker som finns i 
arbetsmiljön på SP genomförs en enkätundersökning 
för alla anställda. Riskerna som behandlas avser 
endast den fysiska arbetsmiljön. Föreskriften 
2001:1, Systematiskt arbetsmiljöarbete beskriver 
hur arbetsgivaren skall göra riskbedömningar för att 
uppfylla sitt arbetsmiljöansvar. 

Enkäten består av två delar. Fråga 1-15 behandlar 
risker mer övergripande samt hur SP hanterar 
dessa. Fråga 16-29 behandlar risker för att 
inventera behovet av medicinska kontroller enligt 
AFS 2005:6 ”Medicinska kontroller i arbetslivet”. De 
arbetstagare som visar sig ha ett behov av 
medicinska kontroller kommer sedan att kallas till 
kontroll av Previa. 

Enkäten distribueras och sammanställs av HR-
avdelningen 

Vi vill ha ditt svar senast 2009-05-08. 

 Du svarar på enkäten enligt följande: 

 Klicka på länken till höger "Fysiska 
arbetsmiljörisker"  

 Klicka vidare på "Svara på den här 
undersökningen"  

 Svara på frågorna  

 Klicka på slutför  

 Du har nu svarat på enkäten 

   
   

  

Länkar 
 
Fysiska arbetsmiljörisker 

  
Kontaktinformation 
 

Foto 

  
Yvonne 
Kristiansson 

  
Foto 

  
Huvudskyddsombud

Magnus Sturesson 

  
Foto 

  
Bodil Tufvesson 
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http://sp-portal-3/mysite/Person.aspx?user=Yvonne%20Kristiansson
http://sp-portal-3/mysite/Person.aspx?user=Yvonne%20Kristiansson
http://sp-portal-3/mysite/Person.aspx?user=Magnus%20Sturesson
http://sp-portal-3/mysite/Person.aspx?user=Bodil%20Tufvesson
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___________________________________________________________________________ 

Resultaten från enkäten uppdelade enhetsvis  

Fråga 
SP 
(% ja)

AT 
(% ja)

BM 
(% ja)

BR 
(% ja)

CE 
(% ja)

EL 
(% ja) 

ET 
(% ja) 

KM 
(% ja) 

MT 
(% ja)

MV 
(% ja)

    
1. Riskerar du att utsättas för 
brand/rökutveckling eller att få 
brännskador i ditt arbete? 

32  25 88 9 19  37  38 30 47 

2. Riskerar du att skadas av explosioner 
eller detonationer i ditt arbete? 

23  14 60 3 22  13  35 28 47 

3. Riskerar du kontakt med skadlig 
elektrisk spänning i ditt arbete? 

36 13 16 47 6 68  40  30 70 29 

4. Riskerar du att utsättas för skadlig 
strålning (elektromagnetisk, optisk etc) i 
ditt arbete? 

18 7 14 9 15 35  12  18 37 24 

5. Riskerar du kontakt med skadliga 
ämnen t ex smittsamma ämnen, 
kemikalier eller riskerar du inandning av 
skadlig gas (ej brandrök) eller damm i ditt 
arbete? 

41 7 40 51 12 22  44  88 43 76 

6. Förekommer tunga lyft, statiskt arbete 
eller hantering av utrustning som kan 
orsaka kläm- eller krosskada i dina 
arbetsuppgifter? 

46 47 53 40 12 46  56  53 57 76 

7. Riskerar du att skadas av fall (både att 
du själv faller och att något faller på dig) i 
ditt arbete? 

32 20 33 51 9 24  48  20 31 59 

8. Riskerar du skär-, stick- eller 
splitterskador i ditt arbete? 

34 13 44 49 6 30  38  70 20 35 

9. Riskerar du skadlig kontakt med kalla 
föremål/vätskor etc i ditt arbete? 

16 7 7 16 6 11  19  40 17 35 

10. Utsätter du dig för andra risker? Ange i 
så fall här vilka. 

Bilkörning, besök hos andra företag med i många fall okända risker och 
ergonomi 

11. Har den utrustning/de arbetsmoment 
du huvudsakligen hanterar i ditt arbete 
riskanalyserats? 

46 27 47 63 26 38  71  33 41 53 

12. Känner du dig trygg avseende de 
risker du utsätter dig för? 

88 100 89 79 91 89  92  70 98 65 

13. Anser du att SP hanterar de risker du 
utsätter dig för på ett bra sätt? 

82 100 79 77 79 78  88  73 85 76 

14. Känner du till hur en evakuering på SP 
skall gå till, t ex var utrymningsvägar och 
återsamlingsplatser finns och när återgång 
får ske? 85 100 82 93 65 92  96  93 87 41 

15. Anser du att du skulle klara av att ge 
första hjälpen vid en verklig skada? 

59 73 54 53 50 51  65  58 78 47 

16. Arbetar du med bly? 10  9 12  5   28 17 41 

17. Hanterar du kadmium eller material 
som innehåller kadmium? 

7 13 4 7  14  4  20 7 6 

18 Bearbetar du asbesthaltigt material i 
ditt arbete? 

2   5   8     
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Fråga 
SP 
(% ja)

AT 
(% ja)

BM 
(% ja)

BR 
(% ja)

CE 
(% ja)

EL 
(% ja) 

ET 
(% ja) 

KM 
(% ja) 

MT 
(% ja)

MV 
(% ja)

19. Arbetar du i miljö med kvartshaltigt 
damm mer än halva årsarbetstiden? 

3  2 12   2    12 

20. Ingår arbete med syntetiska 
oorganiska fibrer i arbetsuppgifterna? 

5  4 26   6  10   

21. Ingår arbete med härdplaster i dina 
arbetsuppgifter? 

13 7 19 35  11   38 4  

22. Ingår höjdarbete i master och stolpar i 
dina arbetsuppgifter? 

8  12 12 3 3  10  3 13 6 

23. Hanterar du utrustning för rök- och 
kemdykning? 

4  2 28    3   

24. Utför du arbete under vatten, eller vid 
förhöjt tryck t ex i tryckkammare? 

0,3       3   

25. Förekommer höga bullernivåer eller 
slagljud på din arbetsplats? 

30  42 49 15 27  35  18 28 47 

26. Är du utsatt för hand- och 
armvibrationer eller helkroppsvibrationer? 7 7 9 21  11  12     

27. Använder du laser i ditt arbete? 16  16 28  19  19  8 33  

28. Finns mikrobiologiska arbetsmiljörisker 
i ditt arbete? 

7  2 9 3  17  15 4 6 

29. Arbetar du inom områden där 
joniserande strålning förekommer? 

4  7    4  13 7 6 

           
Antal svar 3757 15 57 43 34 37 52 40 54 18

                                                 

7 Att det sammanlagda antalet inte överensstämmer med totalantalet beror på att alla personer inte tillhör någon 
av enheterna (t.ex. personer i ledningen) samt att enhetstillhörighet inte kunde utläsas från enkätresultatet för alla 
personer 
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Frågelista till intervjuer 
 
1.Hur har arbetet avseende risker bedrivits?  
2.I vilket forum tas risker upp? 
3. Hur hanteras tillbud och olyckor? 
4.Har riskanalyser genomförts? Om ja, på vilket sätt och var finns de?  
5.Finns det en koppling mellan avvikelsedatabasen avseende tillbud, olycka och riskanalyser? 
6.Har riskanalyserna endast varit kopplade till arbetsmiljö eller har miljöhänseendet också 
tagits med? 
7.Vilka lagar är tillämpliga för den verksamhet du är chef för? 
8. Hanteras farligt gods? 
9. Om man inför ett verktyg som är en förenklad FMEA för riskanalys kommer den att 
användas? 
10. Förhållandet mellan ekonomi och riskhantering hur ser du på det? 
11. Finns det något i riskhanteringsarbetet som du anser behöver förbättras, iså fall vad? 
 
 
 
Gods 
a. Vilka personer hanterar farligt gods? 
b. Har man använt säkerhetsrådgivaren avseende farlig gods? 
c. Har personal som hanterar farligt gods fått utbildning? 
d. Vidtas några försiktighetsåtgärder vid transport av farligt gods inom området? 
e. Hur fungerar avfallshanteringen? Finns det speciella rutiner? 
 
 
Kemikaliehantering 
I. Finns det information om vilken mängd kemikalier personalen utsätts för/använder kontra 
vilken mängd som är farlig? 
II. Motsvarande frågan men avseende miljön? 
III. Riskbedömning avseende miljön farligt avfall/lagring av kemikalier? 
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Översikt över Arbetsmiljöverkets föreskrifter och dess tillämplighet för SP 

Beteckning Namn Tillämplighet för SP8 

AFS 1989:08 Allmänna råd om kassodling av fisk Ej tillämplig 

AFS 1989:07 Allmänna råd om kvicksilver och amalgam inom tandvården Ej tillämplig 

AFS 1989:10 Allmänna råd om värme i bilhytter 
Skulle kunna vara tillämplig 
om någon behöver vistas i 
fordon utan att köra 

AFS 2001:07 Anestesigaser Ej tillämplig 

AFS 1982:17 Anteckningar om jourtid, övertid och mertid Tillämplig på SP generellt 

AFS 2006:04 Användning av arbetsutrustning Tillämplig på SP generellt 

AFS 2006:06 Användning av lyftanordningar och lyftredskap Tillämplig på SP generellt 

AFS 2000:02 Användning av motorkedjesågar och röjsågar Ej tillämplig 

AFS 2001:03 Användning av personlig skyddsutrustning Tillämplig på SP generellt 

AFS 1999:08 Användning av pressar och gradsaxar Ev. partiellt tillämplig 

AFS 2004:06 Användning av traktorer Sannolikt ej tillämplig 

AFS 2006:05 Användning av truckar Partiellt tillämplig 

AFS 2002:01 Användning av trycksatta anordningar Partiellt tillämplig 

AFS 2003:03 Arbete i explosionsfarlig miljö Partiellt tillämplig 

AFS 1998:02 Arbete i kylda livsmedelslokaler Ej tillämplig 

AFS 1998:08 Arbete i motorbranschen Ej tillämplig 

AFS 1993:03 Arbete i slutet utrymme 
Ev. tillämplig vid besiktning; 
dvs kundens ansvar 

AFS 1997:02 Arbete i stark värme Ev. partiellt tillämplig 

AFS 1992:19 Arbete i utgångskassa Ej tillämplig 

AFS 2008:17 Arbete med djur Ej tillämplig 

AFS 1990:11 Arbete med försöksdjur Ej tillämplig 

AFS 1998:05 Arbete vid bildskärm Tillämplig på SP generellt 

AFS 1994:54 Arbeten med högtrycksstråle Ev. partiellt tillämplig 

AFS 1986:26 Arbeten på fartyg Ev. tillämplig vid besiktning; 
dvs kundens ansvar 

AFS 1994:01 Arbetsanpassning och rehabilitering Tillämplig på SP generellt 

AFS 2000:42 Arbetsplatsens utformning Tillämplig på SP generellt 

                                                 

8 Tillämplighet för SP är endast baserad på författarens kunskap och antaganden. Med partiellt tillämplig avses att 
föreskriften är tillämplig på delar av verksamheten alternativt att delar av föreskriften är tillämplig 
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http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1989_08.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1989_07.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1989_10.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2001_07.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1982_17.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2006_04.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2006_06.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2000_02.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2001_03.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1999_08.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2004_06.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2006_05.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2002_01.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2003_03.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1998_02.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1998_08.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1993_03.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1997_02.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1992_19.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2008_17.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1990_11.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1998_05.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1994_54.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1986_26.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1994_01.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2000_42.aspx
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Beteckning Namn Tillämplighet för SP8 

AFS 2006:01 Asbest Partiellt tillämplig 

AFS 1989:09 Asbestfria friktionsbelägg till fordon Ej tillämplig 

AFS 1984:15 Avloppsanläggningar Ej tillämplig 

AFS 1998:06 Bekämpningsmedel Ev. partiellt tillämplig 

AFS 1998:01 Belastningsergonomi Tillämplig på SP generellt 

AFS 2003:02 Bergarbete Ev. partiellt tillämplig 

AFS 2003:06 Besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar 
Partiellt tillämplig 

AFS 2005:03 Besiktning av trycksatta anordningar Partiellt tillämplig 

AFS 1992:17 Bly Partiellt tillämplig 

AFS 1988:04 Blybatterier Partiellt tillämplig 

AFS 2005:16 Buller Partiellt tillämplig 

AFS 1984:02 Bultpistoler Ev. partiellt tillämplig 

AFS 1999:03 Byggnads- och anläggningsarbete Partiellt tillämplig 

AFS 2005:05 Cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt Ej tillämplig 

AFS 1993:57 Dykeriarbete Ej tillämplig 

AFS 2005:09 Dykeriarbete (Se AFS 1993:57) Ej tillämplig 

AFS 2000:16 Dykeriarbete (Se AFS 1993:57) Ej tillämplig 

AFS 1994:53 Enkla tryckkärl (Se AFS 1993:41) Ej tillämplig 

AFS 1982:03 Ensamarbete Partiellt tillämplig 

AFS 1985:18 Frisörarbete Ej tillämplig 

AFS 2005:19 Förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor Partiellt tillämplig 

AFS 1999:07 Första hjälpen och krisstöd Tillämplig på SP generellt 

AFS 1997:07 Gaser Partiellt tillämplig 

AFS 2001:04 Gasflaskor Partiellt tillämplig 

AFS 2007:05 Gravida och ammande arbetstagare Tillämplig på SP generellt 

AFS 2001:09 Hamnarbete Ej tillämplig 

AFS 2005:17 Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar Partiellt tillämplig 

AFS 2005:20 Hälsoundersökning av flygpersonal inom civilflyget Ej tillämplig 
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http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2006_01.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1989_09.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1984_15.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1998_06.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1998_01.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2003_02.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2003_06.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2005_03.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1992_17.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1988_04.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2005_16.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1984_02.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1999_03.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2005_05.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1993_57.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1993_57.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1993_57.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1993_41.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1982_03.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1985_18.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2005_19.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1999_07.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1997_07.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2001_04.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2007_05.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2001_09.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2005_17.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2005_20.aspx
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Beteckning Namn Tillämplighet för SP8 

AFS 2005:18 Härdplaster Ev. partiellt tillämplig 

AFS 1987:02 Högfrekventa elektromagnetiska fält Partiellt tillämplig 

AFS 2000:05 Innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer Ej tillämplig 

AFS 2000:04 Kemiska arbetsmiljörisker Partiellt tillämplig 

AFS 1993:17 Kränkande särbehandling i arbetslivet Tillämplig på SP generellt 

AFS 1992:16 Kvarts Partiellt tillämplig 

AFS 1997:10 Laboratoriearbete med kemikalier Partiellt tillämplig 

AFS 1994:08 Laser Ev. partiellt tillämplig 

AFS 1985:10 Manhål på vissa behållare Ev. partiellt tillämplig 

AFS 2000:01 Manuell hantering Tillämplig på SP generellt 

AFS 2008:03 Maskiner 
Ej tillämplig, men kan 
användas som underlag vid 
riskidentifiering och riskanalys

AFS 1984:16 Maskiner för papperstillverkning Ej tillämplig 

AFS 1993:10 Maskiner och andra tekniska anordningar (Omtryckt i AFS 1994:48) Ej tillämplig 

AFS 2000:06 Mast- och stolparbete Partiellt tillämplig 

AFS 2005:06 Medicinska kontroller i arbetslivet Partiellt tillämplig 

AFS 2005:01 Mikrobiologiska arbetsmiljörisker - smitta, toxinpåverkan, överkänslighet 
Partiellt tillämplig 

AFS 1996:01 Minderåriga Tillämplig på SP generellt 

AFS 1992:18 Motorbränslen Partiellt tillämplig 

AFS 1986:13 Oljor Partiellt tillämplig 

AFS 1990:18 Omvårdnadsarbete i enskilt hem Ej tillämplig 

AFS 2006:08 Provning med över- eller undertryck Partiellt tillämplig 

AFS 1980:14 Psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön Tillämplig på SP generellt 

AFS 2007:07 Rök- och kemdykning Partiellt tillämplig 

AFS 1986:23 Skydd mot blodsmitta Ej tillämplig 

AFS 1981:14 Skydd mot skada genom fall Partiellt tillämplig 

AFS 1981:15 Skydd mot skada genom ras Ev. partiellt tillämplig 

AFS 2008:13 Skyltar och signaler Tillämplig på SP generellt 
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http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2005_18.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1987_02.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2000_05.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2000_04.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1993_17.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1992_16.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1997_10.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1994_08.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1985_10.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2000_01.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2008_03.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1984_16.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1993_10.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2000_06.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2005_06.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2005_01.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1996_01.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1992_18.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1986_13.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1990_18.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2006_08.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1980_14.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2007_07.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1986_23.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1981_14.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1981_15.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2008_13.aspx
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Beteckning Namn Tillämplighet för SP8 

AFS 1997:05 Smältning och gjutning av metall Ej tillämplig 

AFS 2000:20 Smältning och gjutning av metall (Se AFS 1997:05) Ej tillämplig 

AFS 1992:09 Smältsvetsning och termisk skärning Ev. partiellt tillämplig 

AFS 1984:03 Spikpistoler Ev. partiellt tillämplig 

AFS 2007:01 Sprängarbete Partiellt tillämplig 

AFS 2004:03 Stegar och arbetsbockar Partiellt tillämplig 

AFS 1990:12 Ställningar Partiellt tillämplig 

AFS 1996:12 Svetsade gasflaskor av olegerat stål Ej tillämplig 

AFS 2004:01 Syntetiska oorganiska fibrer Ev. partiellt tillämplig 

AFS 2001:01 Systematiskt arbetsmiljöarbete Tillämplig på SP generellt 

AFS 1996:11 Sömlösa gasflaskor av legerad och olegerad aluminium Ej tillämplig 

AFS 1996:10 Sömlösa gasflaskor av stål Ej tillämplig 

AFS 2006:07 Tillfälliga personlyft med kranar eller truckar Ev. partiellt tillämplig 

AFS 1985:03 Tjurar Ej tillämplig 

AFS 1999:04 Tryckbärande anordningar Ej tillämplig 

AFS 1996:07 Utförande av personlig skyddsutrustning Partiellt tillämplig 

AFS 1995:05 Utrustningar för explosionsfarlig miljö Partiellt tillämplig 

AFS 2005:15 Vibrationer Ev. partiellt tillämplig 

AFS 1993:02 Våld och hot i arbetsmiljön Ev. partiellt tillämplig 

AFS 1983:18 Värme i taxibilar Ej tillämplig 

Tabell 1: Arbetsmiljöverkets föreskrifter (Arbetsmiljöverket, 2009) 

 

 

 

 

 

 

http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1997_05.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1997_05.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1992_09.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1984_03.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2007_01.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2004_03.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1990_12.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1996_12.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2004_01.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2001_01.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1996_11.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1996_10.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2006_07.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1985_03.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1999_04.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1996_07.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1995_05.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2005_15.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1993_02.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1983_18.aspx
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Urval av miljölagar och föreskrifter med kommentarer och tillämplighet för SP 

Lag/föreskrift Viktiga krav och noteringar Tillämplighet för 
SP9 

REACH (Registration, 
Evaluation, Authorisation 
and Restriction of 
Chemicals) 

-Användare ska ha en förteckning över de kemiska produkter som hanteras och som kan 
innebära fara för miljö eller hälsa 
-Vid hantering av kemikalier, brandfarliga och explosiva varor ska utredning om 
riskerna för olyckor och de skador som kan uppkomma ske 
-Rapportering ska ske i vissa fall 
 

Tillämplig på SP 
generellt 

Miljöbalken SFS 1998:808 Allmänna hänsynsregler: 
 
-Bevisbörderegeln 
-Kunskapskravet 
-Försiktighetsprincipen 
-Lokaliseringsprincipen 
-Hushålls- och kretsloppsprincipen 
-Produktvalsprincipen 
-Principen förorenaren betalar 
 
Det är den som gör något som är skyldig att: 
-visa att reglerna följs 
-ha kunskapen 
-ingripa vid risk för skador  
-välja lämplig plats 
-använda råvaror och energi effektivt 
-försöka ersätta farliga produkter 
-avhjälpa miljöskada  
 
Krav på egenkontroll gäller i vissa fall 
 

Tillämplig på SP 
generellt 

Förordning om 
verksamhetsutövarens 
egenkontroll SFS 1998:901 

-Förteckning över produkterna ska finnas. Detta gäller för den som omfattas av 
tillståndsplikten enligt miljöbalken 
-Riskbedömning ska genomföras om kravet på egenkontroll gäller 
-Det organisatoriska ansvaret ska vara fastställt och dokumenterat 
-Det ska finnas fortlöpande kontroll av utrustning 

Tillämplig på SP 
generellt 

Förordning om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 
SFS 1998:899 

Tillstånd- och anmälningsplikt 
34.80Tankvolym för skärvätskor 
40.40, 90.190 Förbränning 
50.20 Motorbränsle 
73.10 Laboratorier 
Farliga ämnen 
Utsläpp av farliga ämnen 
Med miljöfarlig verksamhet avses: utsläpp och buller, skakningar, ljus etc. som kan 
medföra olägenhet för omgivningen 

Ev Partiellt 
tillämplig 

Brandfarliga och explosiva 
varor SFS 1988:868 

-Utredning om risker för brand och explosion samt skadekonsekvenser ska finnas 
-Den som hanterar explosiva varor och den som yrkesmässigt eller i större mängd 
hanterar brandfarliga varor skall ha tillstånd till det 
Notering: Tillstånd finns för hantering av explosiva varor i spränglabbet, enheten 
Elektronik och tillstånd finns för gasolanläggning hos Brandteknik 
-Den som hanterar brandfarliga eller explosiva varor ska ha den kompetens som behövs 
Notering: Det tillkommer mer specificerade krav i Sprängämnesinspektionens 
föreskrifter och i Naturvårdsverkets föreskrifter 
 

Partiellt tillämplig 

Lagen om transport av 
farligt gods SFS 2006:263 

 

-Säkerhetsrådgivare ska finnas. Det är säkerhetsrådgivaren uppgift att se till att farligt 
gods avsänds och transporteras på bästa sätt samt se till att det finns rutiner. 
-Förflyttning endast inom området där godset tillverkas, lagras eller förbrukas benämns 
inte transport, men däremot lastning lossning som ett led i tranport. 
Notering: Viss transport på allmän väg sker av SP personal. Utbildning avseende farligt 
gods saknas 
Säkerhetsrådgivare finns 

Tillämplig på SP 
generellt 

Avfallsförordningen SFS 
2001:1063 

-Avsändaren är skyldig att kontrollera att tranportören har de tillstånd som krävs 
-Anteckningar om mängden farligt avfall ska föras och bevaras i minst 5 år 
-Farligt avfall, brännbart avfall, batterier, elektrisk och elektroniskt avfall, 
förpackningar och returpapper ska sorteras var för sig. 

Tillämplig på SP 
generellt 

                                                 

9 Tillämplighet för SP är endast baserad på författarens kunskap och antaganden. Med partiellt tillämplig avses 
att föreskriften är tillämplig på delar av verksamheten alternativt att delar av föreskriften är tillämplig 
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Lag/föreskrift Viktiga krav och noteringar Tillämplighet för 
SP9 

-Spillolja, annan olja, färgrester, lysrör, kemikalier av olika slag ska hållas åtskilda 
-Hushållsavfall ska sorteras enligt lokala föreskrifter. 

Förordning om spillolja 
SFS 1993:1268 

-Spillolja får inte släppas ut så att mark eller vatten kan skadas 
-Spillolja får inte blandas med annat avfall 

Partiellt tillämplig 

Förordning om batterier 
1997:645 

-Kasserade batterier ska skiljas från annat avfall Tillämplig på SP 
generellt 

Förordning om fluorerade 
växthusgaser och 
ozonnedbrytande ämnen 
2007:846 

-Installation och ingrepp i köldmediesystem får endast göras av ackrediterat 
kontrollorgan 

Partiellt tillämplig 

Tabell 2: Urval ur miljölagstiftning (Natlikan) 

Urval av miljölagar och föreskifter  

Lag/föreskrift Tillämplighet för 
SP10 

FFS 2004:4 Generalläkarens föreskrifter om avsteg från tillämpningen av vissa föreskrifter i miljöbalken och 
avfallsförordningen (2001:1063) i fråga om hantering av hushållsavfall och farliga avfall 

Tillämplig på SP 
generellt 

KIFS 2008:2   
Föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer 

Tillämplig på SP 
generellt 

KIFS 2005:5 
Kemikalieinspektionens föreskrifter med EG-harmoniserad bindande klassificering och märkning  

Tillämplig på SP 
generellt 

2007:7  
Föreskrifter om kontroll av miljökvalitetsnormer för utomhusluft 

Ev. partiellt 
tillämplig 

2007:5  
Föreskrifter om utsläppsrätter för koldioxid - innehåller allmänna råd  

Ev. partiellt 
tillämplig 

2006:9  
Föreskrifter om miljörapport - innehåller allmänna råd  

Partiellt tillämplig 

2005:3  
Naturvårdsverkets föreskrifter om transport av avfall  

Ev. partiellt 
tillämplig 

2003:24   
Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförordning vid lagring av brandfarliga vätskor 

Partiellt tillämplig 

2001:11  
Föreskrifter om begränsning av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i 
vissa verksamheter och anläggningar  

Ev. partiellt 
tillämplig 

2005:7  
Socialstyrelsens allmänna råd om höga ljudnivåer  

Tillämplig på SP 
generellt 

2005:6  
Socialstyrelsens allmänna råd om buller inomhus  

Tillämplig på SP 
generellt 

2001:8  
Socialstyrelsens allmänna råd om försiktighetsmått vid hantering och märkning av sådant biologiskt avfall som kan 
medföra olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken  

Ev. partiellt 
tillämplig 

1999:25  
Socialstyrelsens allmänna råd om tillsyn enligt miljöbalken - ventilation 

Ev. tillämplig 

Tabell 3: Urval ur miljölagstiftning (Tillsyns- och föreskriftsrådet) 

                                                 

10 Med partiellt tillämplig avses att föreskriften är tillämplig på delar av verksamheten alternativt att delar av 
föreskriften är tillämplig 

http://www.tofr.info/forfreg/FFS-2004-4.pdf
http://www.kemi.se/upload/Forfattningar/KIFS/K08_2.pdf
http://www.kemi.se/upload/Forfattningar/KIFS/K05_5_bkmrks.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2007/nfs_2007_07.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2007/nfs_2007_05.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2006/nfs_2006_9k.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2005/nfs_2005_03.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2003/nfs2003_24.pdf
http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2001/NFS2001_11k.pdf
http://www.sos.se/sosfs/2005_7/2005_7.pdf
http://www.sos.se/sosfs/2005_6/2005_6.pdf
http://www.sos.se/sosfs/2001_8/2001_8.htm
http://www.sos.se/sosfs/1999_25/1999_25.htm
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Riskbedömningsblankett från SP-QD (SPs kvalitetssystem)  

Datum: 

 

 

Beslut/Åtgärd/händelse etc. som skall bedömas avseende påverkan på SP, SP:s kunder 
och tredje part: 

 

 

Utfall och konsekvenser: 

Möjligt utfall av 
beslut/åtgärd/ händelse 

Konsekvens 
för SP 
(liten, 
mellan, 
stor) 

Konsekvens 
för kund 
(liten, 
mellan, 
stor) 

Konsekvens 
för tredje 
part (liten, 
mellan, 
stor) 

Kommentar och 
sammantagen 
bedömning 

     

     

     

Lägg till fler rader vid 
behov 

    

 

Sammantaget resultat 

 

 

Rekommendation/åtgärd/etc. 

 

 

Bedömning  genomförd av:   
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Riskbedömningsblankett från enheten Elektronik 

Riskbedömning 

 

  Beslut [datum] 
 

   

Risk Sannolikhet  
(1 liten, 5 hög) 

Åtgärd Kommentar 

 
 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

  Riskbedömning upprättad av [Namn], [Befattning] 

  __________________________________________ 

 

  Godkänd av [Namn], [Enhetschef] 

  __________________________________________ 
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Riskbedömningsblankett från enheten Energiteknik 

Bedömd utrustning eller provningsuppdrag:Inledning 

Datum:  Signatur:  

Arbetsgång 

 Lista över arbetsuppgifter 
 Identifiera riskerna 
 Bedöm riskerna 
 Föreslå åtgärder 
 Dokumentera 
 

Praktisk riskbedömning: 

0 Försumbar risk 
1 Acceptabel risk, behöver ej åtgärdas 
2 Viss risk, bör åtgärdas 
3 Allvarlig risk måste åtgärdas 
4 Mycket allvarlig risk måste åtgärdas 

omedelbart 

Identifiera riskerna, vilka skador kan 
uppstå, till exempel: 

1) Kläm-, kross-, fall- eller slagskada 
2) Skär- eller stickskada 
3) Belastnings- eller 

förslitningsskada 
4) Hörselskada 
5) Elskada 
6) Brännskada 
7) Farliga ämnen, bakterier 
8) Transporter 
9) Psykosociala risker 

Kontrollera i Arbetsmiljöverkets 
anvisningar 

www.av.se Vid tveksamhet kontakta 
chef eller skyddsombud. 

Åtgärdsmetodik: 

 

 I första hand ta bort risken 
 I andra hand skydda mot risken 
 I tredje hand varna för risken 
 Planera för hantering av besvärliga 

situationer 
 

 

Arbetsmoment/plats Risk/orsak 
Bedömning 
före åtgärd 

Bedömning 
efter åtgärd

Åtgärd/anmärkning 

     

     

     

 

http://www.av.se/
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Riskbedömningsblanketter för kemiska arbetsmiljörisker 

Kemiska arbetsmiljörisker - riskbedömning och beslut om åtgärder enl AFS 2000:4 
Organisation: _________________________________________________________________ 

Lokal/Rumsbeteckning/Arbetsställe: _______________________________________________ 

Verksamhet / Hantering: _________________________________________________________ 

 
Sammanfattande riskbedömning: 
□ Riskerna bedöms som små och en mer detaljerad bedömning är inte nödvändig 
□ Inga särskilda skyddsåtgärder bedöms som nödvändiga 
□ Annan bedömning enligt nedan (avsnitt 5) 
□ Permanent arbetsplats □ Tillfällig arbetsplats 
 
1) Orsak till riskbdömningen 
□ Enligt rutin □ Ny verksamhet 
□ Besvär / Ohälsa / Olycksfall / Hälsokontroll som satts i samband med kemiska ämnen 

Detta huvuddokument innehåller ____________ numrerade bilagor. 

 
2) Kemiskt ämne eller ingående i beredning eller vara 
Kemiskt ämne: ______________________________________________ Ämnets farokod: _____ 

CAS Registry Number / EINECS: _______________________________ 

□ Ämnet ingår i beredning. Beredningens farokod: ____ 

Beredningens handelsnamn: ____________________________________ 

Varans handelsnamn eller beteckning: ____________________________ 

□ Ämnet förekommer i halt > 0,1   och kan komma att kräva tillstånd (Reach § 59.1) för användning. 
Beredning eller vara med okänd sammansättning 
□ Sammansättningen är okänd och bedöms kunna innehålla ämne/n som kan komma att kräva tillstånd 
(Reach § 59.1) för användning. 
Tillverkare/importör/distributör och kontaktuppgifter: ______________________________________ 
 
3) Ämnet farlighet är knuten till: 
□ toxiska egenskaper 
□ fysikaliska egenskaper (temperatur, tryck, halka etc) 
□ radioaktivitet 
□ undanträngande av luftens syre 
□ ökad risk för brand, explosion eller annan farlig kemisk reaktion 
□ inte något av ovanstående eller annan risk 
 
4) Underlag för riskbedömning 
Hantering av ämnet 
Identifierade tekniska riskmoment:______________________________________________________ 

Befintliga riskreducerande åtgärder:_____________________________________________________ 



Riskhantering vid SP – en riskinventering samt framtagning av rutiner för implementering i kvalitetsledningssystemet 
 
Exempel på befintliga mallar avsedda för riskanalys/bedömning Bilaga 6 

_________________________________________________________________________ 

 5

Befintliga hanterings- och skyddsinstruktioner:____________________________________________ 

Ämnet har hanterats enligt ovan sedan år:_________________________________________________ 

 
Översiktlig exponeringsbedömning 
Exponeringens art: 
□ inandning □ hud / ögon □ förtäring □ avfall / yttre miljö 
Exponeringens nivå: 
□ försumbar □ låg □ hög / överskrider gränsvärde 
Exponeringens varaktighet: 
□ försumbar □ kortvarig □ långvarig 
 
5) Riskbedömning 
Risken för Ohälsa / Olycksfall bedöms som: 
□ försumbar □ liten □ stor 
 
 
6) Åtgärder 
□ Ytterligare riskreducerande åtgärder behövs ej. 
□ Ytterligare hanterings- och skyddsinstruktioner behövs ej. 
Särskilda tillkommande skyddsåtgärder 
Åtgärder som har vidtagits omedelbart: __________________________________________________________ 

Åtgärder som skall ingå i en skriftlig handlingsplan (10§ AFS 2001:1): _________________________________ 

Riskreducerande åtgärder: _____________________________________________________________________ 

□ personlig skyddsutrustning: __________________________________________________________________ 

□ tekniska skyddsanordningar: _________________________________________________________________ 

□ annat: ___________________________________________________________________________________ 

Hanterings- och skyddsinstruktioner: 
□ skriftliga rutiner 
□ särskilda arbetsinstruktioner 
□ övningar med inriktning på tillbud, olyckor och nödsituationer 
□ utbildning / information 
□ annat: ___________________________________________________________________________________ 
 
7) Särskilda föreskrifter för farliga ämnen [67/548/EEG] och biocidprodukter [98/8/EG] enl 35§ : 
Ämnet finns upptaget i förteckning (SPs kemikalieregister) □ Ja □ Nej 
SDS eller likvärdig info finns tillgänglig för berörda arbetstagare □ Ja □ Nej 
Förpackning / Behållare / Rörledning är märkt enligt föreskrifter □ Ja □ Nej 

Inspektionsdatum och signatur/er: ______________________________________________________________ 

Berörd/a arbetstagares signatur/er: ______________________________________________________________ 

Dokumentationen om resultatet av riskbedömningen och besluten om riskreducerande åtgärder undertecknas av 
arbetsgivaren (6§ AFS 2001:4). 

___________________ 

Skyddsområdesansvarig Datum:
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Fallstudie på enheten Kemi och Materialteknik – Dragprovare inv. nr. 402428 
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Fallstudie på enheten Bygg och Mekanik - Hantering av salpetersyra och ättiksyra 
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Huvudsidan avseende riskhanteringsprocessen 

Riskhantering 

  

Riskhantering är en process avsedd för att i förebyggande syfte identifiera vad som kan 
hända och vid behov ta fram säkerhetsåtgärder för att förhindra att ett fel får allvarliga 
konsekvenser. 

  

Processen ska ha gåtts igenom i samband med kontraktsgenomgången för varje projekt. 
För standardprojekt räcker det att konstatera att riskhanteringen redan gåtts igenom och 
att riskanalys är genomförd. Riskanalyser alternativt uppdatering av riskanalyser ska 
även genomföras efter tillbud och olyckor. 

 

Nedan vissas de olika stegen i riskhanteringsprocessen och mer information ges genom 
att klicka på respektive steg. Under processkartan anges ett antal frågor som kan vara 
till hjälp för att bedöma om riskhanteringsprocessen behöver gås igenom och under det 
anges definitioner för olika begrepp. 

   återkoppling 
Identifiering 
av aktivitet  

Ja 

Nej 

Identifiering 
av faror och 

risker 

Riskut-
värdering 

Förslag på 
åtgärder 

Acceptans
av graden 
av risk? 

Beslut 
avseende 
åtgärder 

Riskanalys 

Ev. förslag 
på åtgärder 

 

 

 

 

 

 

Frågor som man kan behöva ställa sig i samband med att en förfrågan kommer 
in för att avgöra om en riskanalys behöver genomföras är: 

Är provföremålet känt eller okänt?  

Om provföremålet är känt, ska någonting göras annorlunda jämfört med tidigare t.ex. 
andra påkänningar? 

Om samma förfarande som tidigare ska användas, finns det några lärdomar från tidigare 
som man ska dra nytta av? 

Vilka aktiviteter berörs?  
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Medför uppdraget risker för arbetsmiljö eller miljö?  

Finns det riskbedömning avseende dessa aktiviteter som täcker in även detta uppdrag?  

 

Definitioner 

Aktivitet: Aktiv handling eller inbyggd funktion som påverkar arbetsmiljö eller miljö  

Fara: Händelse som under speciella omständigheter kan leda till skada. 

Risk: Fara för vilken sannolikheten att den inträffar och konsekvensen av att den inträffar 
har definierats. 

Riskhantering: innefattar identifiering av aktivitet, identifiering av fara/risk, riskanalys, 
riskutvärdering, acceptans, förslag till säkerhetsåtgärder, beslut och återkoppling 
avseende om åtgärderna var tillräckliga. 

ALARP (As Low As Reasonable Practicable): Graden av risk ska vara så låg som det är 
rimligt att få den. 

Tillbud: en händelse som kunnat leda till personskada eller skada på miljön.  

 

Som länkar på sidan bör följande information kunna nås: 

- Information om lagar 

- Excelbladet för riskanalys, bedömning, acceptans och beslut 

- Ett exempel på en genomförd riskanalys 

- Ett exempel på en felträdsanalys 

- Standarderna  ISO 14121-1 OHSAS 18002, Arbetsmiljöverkets checklistor 
(http://www.av.se/checklistor/) 

- Avvikelsedatabasen 
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Undersida för respektive steg i processen 

Identifiering av aktivitet 

Aktiviteter används för att avgränsa vilka delar som riskerna sedan ska identifieras 
inom. Utifrån hur arbetet är upplagt på enheten eller sektion bestämmer man hur man 
ska identifiera aktiviteterna som sedan utgör underlaget för identifiering av riskerna. I 
samband med denna identifiering bör även besök på andra företag där riskerna inte är 
kända och där det är okänt hur man arbetat med riskanalyser tas med. Uppdelningen 
kan göras på olika sätt t.ex. utifrån typ av provföremål, använd utrustning, använd 
kemikalie, typ av avfall, besökt företag, tillämpad metod eller standard. Identifierade 
aktiviteter noteras i Excelblad. OBS Tänk på att inkludera även lagring och underhåll. 

Identifiering av lagar och föreskrifter 

Tillämpliga lagar och föreskrifter identifieras och noteras i Excelbladets flik ”Lagar o 
föreskrifter”. 

Identifiering av faror och risker 

Potentiella fysiska arbetsmiljörisker är t.ex.:  

brand/rökutveckling, explosion eller detonation, elektrisk spänning, strålning t.ex. 
elektromagnetisk eller optisk, kemikaliekontakt, kontakt med andra typer av farliga 
ämnen t.ex. smittsamma ämnen, kontakt med gas t.ex. inandning, inandning av damm, 
tunga lyft, statiskt arbete, fall (både att en person faller och att något faller på en 
person), slag (både att något slår till en person t.ex. en dörr och att en person slår i 
något), ljud/buller/vibrationer, kontakt med utrustning som kan orsaka kläm- eller 
krosskada, vassa föremål (skär- och stickskada), splitter eller detaljer som flyger iväg, 
kontakt med varma föremål/vätskor etc. (brännskada) och kontakt med kalla 
föremål/vätskor etc. (köldskada).  

Verktyg för identifiering av faror och risker: 

-ISO 14121-1 Maskinsäkerhet – Riskbedömning – Del 1: Principer och ISO 14121-2 och 
ISO TR 14121-2 Maskinsäkerhet – Riskbedömning – Del 2: Praktisk vägledning exempel 
på metoder 

-OHSAS 18002 Ledningssystem för arbetsmiljö – Vägledning för införande av OHSAS 
18001:2007 

-Arbetsmiljöverkets checklistor  

Psykiska risker ska inte ignoreras i samband med identifieringsarbetet. 

 

Potentiella miljörisker är t.ex. 

Läckage till vatten, luft eller jord, hantering av avfall, förbrukning av resurser (vatten, 
energi etc.) 

För identifiering kan t.ex. kemiska produkters datablad användas. 

 

För respektive aktivitet noteras identifierade faror och risker i Excelblad. Dessutom anges 
vad som är orsaken till att faran finns, vilka befintliga säkerhetsåtgärder som finns och 
om det är en risk för arbetsmiljö eller miljö. 
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Riskanalys 

Utifrån ur allvarligt konsekvensen är (dvs. hur skadad en människa kan bli eller hur 
mycket miljön påverkas) och hur sannolikt det är att risken slår in graderas (värderas) 
allvarlighet och sannolikhet mellan 1 och 10 (graderingen återfinns som kommentar till 
respektive cell i Excelbladet). 

Riskutvärdering 

När sannolikhet och allvarligheten graderats beräknar Excel graden av risk. Beroende av 
om graden av risk är högre än vad som accepteras eller ej, accepteras risken alternativt 
måste förslag på säkerhetsåtgärder tas fram. Riskens placering avseende allvarlighet och 
sannolikhet framgår grafiskt av fliken Riskdiagram i Excelbladet. 

Förslag på åtgärder 

Om graden av risk var för hög för att accepteras måste säkerhetsåtgärder tas fram. 
Säkerhetsåtgärder kan vara antingen för att mildra konsekvensen eller för att minska 
sannolikheten. 

Ev. förslag på åtgärder 

Om graden av risk accepteras, men det finns förslag på förbättringar i form av 
säkerhetsåtgärder noteras dessa. Även om risken accepteras kan det ändå vara rimligt 
att införa säkerhetsåtgärder (ALARP).  

Beslut avseende åtgärder 

Beslut måste tas avseende om föreslagna åtgärder ska implementeras eller ej, både 
avseende risker med ej accepterad risknivå och avseende risker med accepterad risknivå. 
I Excelbladet anges vilka säkerhetsåtgärder som ska implementeras.  

Återkoppling 

När säkerhetsåtgärder implementerats eller i samband med beslut om vilka 
säkerhetsåtgärder som ska implementeras behöver en förnyad identifiering av faror och 
risker genomföras. Detta eftersom säkerhetsåtgärderna kan ha tillfört nya risker. Om 
inga nya risker identifieras genomförs riskanalys och riskutvärdering på nytt för att se att 
säkerhetsåtgärderna resulterar i en acceptabel grad av risk. 

OBS! Om inga säkerhetsåtgärder implementeras för en risk med ej acceptabel risknivå 
måste beslut fattas om den aktiviteten ska få genomföras. 
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