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Sammanfattning
Att kunna arbeta med systematisk hantering av brotts-, brands- och arbetsmiljörisker är en eftertraktad kompetens. Det syns inte minst i både näringslivets och den offentliga förvaltningens
arbetsannonser när man söker chefer, handläggare eller samordnare till säkerhetsavdelningar.
Trots det ﬁnns mycket lite skrivet på svenska om riskhantering och riskanalys i kontexten skydd
mot brott. Ännu ovanligare är litteratur som jämför riskhantering mellan brandskydd, arbetsmiljö
och brottsskydd.
Bristen på litteratur påverkar även studier av riskhantering inom fysisk och organisatorisk säkerhet,
i synnerhet på akademisk nivå där det i Sverige är ett relativt nytt ämne. Att ﬂytta fram positionerna
och vidga kunskapsfältet är därför angeläget både för ämnet fysisk- och organisatorisk säkerhet såväl som för näringslivet. Detta kandidatarbete är ett tidigt bidrag till ett ämnesområde som ser ut att
växa. Genom att kartlägga engelskspråkiga handböcker och det vetenskapliga kunskapsläget inom
närliggande discipliner har arbetet haft ytterligare ett mål: att nå ut med kunskap till de som arbetar
med riskhantering i praktiken och på så sätt vidga gruppens medvetenhet och yrkeskompetens.
Uppsatsens syfte är att redovisa kunskapsläget och samtidigt visa på riskhanteringsprocessens
bredd och djup. Mer konkret har det skett genom att identiﬁera likheter och skillnader i de
studerade områdenas begreppsapparater, processbeskrivningar, problem, framgångsfaktorer och
samtidigt redovisa eventuell kritik som riktas mot riskhantering som fenomen. Resultaten visar att
det ﬁnns ﬂer likheter än skillnader mellan både riskhanteringsprocesser som riskanalysmetoder,
oavsett om syftet är att skydda mot brott, ohälsa eller brand och olyckor.
Arbetet har genomförts som en deskriptiv litteraturstudie och jämförande textanalys. Riskhanteringsprocessen har beskrivits med utgångspunkt i den generiska ISO-standarden (31000:2009,
Riskhantering - Principer och riktlinjer). Tio riskanalysmetoder som täcker samtliga steg i riskbedömningsmomentet har valts ut och beskrivits. Redovisning med tillhörande analys har följt
samma ordningsföljd som standardens processbeskrivning. Materialet har kompletterats och
jämförts med facklitteratur och vetenskapliga artiklar från tre riskhanteringsområden: (1) skydd
mot ohälsa i arbetsmiljön, (2) skydd mot brand och olyckor samt (3) skydd mot brott.
Uppsatsen ger även exempel på den inkonsekventa begreppsanvändningen som förekommer både
mellan och inom olika discipliner som sysslar med riskhantering. En av uppsatsens slutsatser är
att det sannolikt inte går att skapa en enhetlig begreppsapparat varken inom akademin eller i den
praktiska verksamheten samtidigt som det heller inte är nödvändigt. Istället kan missförstånd undvikas genom att tydligt och i varje enskilt fall deﬁniera vad man avser med ett visst begrepp.
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Abstract
The competence to manage risks related to health, security, ﬁre and safety is a sought-after skill.
This is especially noticeable in both business and public administration job postings for the
recruitment process of managers, administrators or coordinators to security departments. At the
same time there is little specialist literature available in Swedish on the subject of risk management
in the context of protecting assets and people from physical security threats. The lack of literature
affects the study of risk management from a physical and procedural security perspective,
particularly at an academic level where this is a relatively new topic. To move forward and expand
the ﬁeld of knowledge is an important step, not only for the scientiﬁc community but also for the
industry. This bachelor thesis attempts to be an initial but signiﬁcant contribution to a topic that
is likely to grow. By mapping what has already been published on the subject in English as well
as summing up and analyzing the scientiﬁc knowledge from similar disciplines the thesis has also
had an additional goal: to reach out with knowledge to those dealing with risk management in
practice, and thus raising their awareness and developing their professional skills.
The purpose of this study is to present the current state of knowledge and at the same time to
show the width and depth of the risk management process. This is done by identifying similarities
and differences in deﬁnitions, process descriptions, problems and best practice of the studied areas
while at the same time account for any criticism offered against risk management as a concept.
The results show that there are more similarities than differences in the risk management process
and methods regardless of whether the purpose is to protect people and assets from health
hazards, crime, ﬁre or accidents.
The paper has been conducted as a descriptive literature study and a comparative textual analysis.
The risk management process has been described with reference to the generic ISO standard
(31000:2009, Risk management - Principles and guidelines). Also, ten common risk analysis
methods that cover all steps in the risk assessment process have been described. The narrative and
related analysis follow the same order as the ISO-standard process description.
The material has been supplemented and compared with guidelines and scientiﬁc papers from three
types of risks management contexts: (1) health hazards, (2) ﬁre and safety, and (3) security.
The paper also provides examples of the inconsistent use of terms and deﬁnitions both between and
within different disciplines involved in risk management. One of the conclusions of the report is that
creating a uniﬁed, universal terminology to be used in the security context probably is impossible
as well as being not necessary. Instead, certain terminological misunderstandings can be avoided by
providing clear deﬁnitions and explanations of their meaning in each particular case.
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Ordlista
Enkla deﬁnitioner till de riskhanteringsbegrepp och termer som används i uppsatsen listas nedan.
För en närmare diskussion och exempel på alternativa deﬁnitioner se kapitel 3 Begreppsdiskussion.

Frekvens
Frekvens anger ett bestämt antal gånger som en riskkälla beräknas lösa ut under en viss tidsperiod,
exempelvis antal inbrott under ett år. Frekvens uttrycks kvantitativt, exempelvis: 2 ggr/år eller
25 ggr/timme.

Fysisk säkerhet
Med fysisk säkerhet menas sannolikhetssänkande och konsekvensmildrande åtgärder som skyddar
en verksamhets personella och materiella tillgångar från ohälsa, olycka, brand och brott med hjälp
av tekniska, mekaniska eller personella skyddsbarriärer.

Konsekvens
Konsekvens är ett uttryck för den eller de negativa effekter eller skador som en utlöst riskkälla
kan leda till. Dessa kan uttryckas kvalitativt, exempelvis ”liten skada” eller ”katastrof” eller
kvantitativt, exempel ”10 000 kr” eller ”30 dagars sjukskrivning”.

Kvalitativ riskanalys
Analysmetod som beskriver sannolikhet och konsekvens av en risk med ord, med eller utan innebörders skalor.

Kvantitativ riskanalys
Analysmetod som beskriver sannolikhet och konsekvens av en risk med numeriska värden, endera
med intervallskalor eller som exakta värden.

Organisatorisk säkerhet
Till den organisatoriska säkerheten hör bland annat administrativa skyddsåtgärder så som rutiner,
policys, instruktioner, system för incidentrapportering samt utbildning och övning av personal.

Risk
En risk är en identiﬁerad riskkälla som analyserats utifrån vilken sannolikhet eller frekvens som
den kan lösa ut och dess (negativa) konsekvens.

Riskanalys
Riskanalys är ett moment som ingår i delprocessen riskbedömning och som syftar till att analysera
en riskkällas risknivå i syfte att förstå risken. Analysmomentet består av två steg: (1) uppskatta
sannolikheten eller frekvensen för att en risk löser ut och (2) dess (negativa) konsekvens.

Riskbedömning
Riskbedömning är en delprocess som ingår i riskhanteringsprocessen och som omfattar stegen;
Riskidentiﬁering, Riskanalys och Riskutvärdering.

Riskbehandling/Riskåtgärder
Riskbehandling är en delprocess i riskhanteringsprocessen som omfattar stegen att utvärdera,
besluta och implementera riskbehandlingsåtgärder.

Riskbehandlingsföljd och uppoffring (av en behandlingsåtgärd) (sidoskada)
Uttrycket motsvarar engelskans security trade-off och betecknar den kostnad eller uppoffring i
form av pengar, bekvämlighet, tid eller liknande som måste avstås som en följd av införande av en
skyddsåtgärd.
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Riskhanteringsstandarden SS-ISO 31000:2009
Riskhanteringsstandarden SS-ISO 31000:2009 är en generisk internationell standard som innehåller
principer och generella riktlinjer för riskhantering som kan användas av offentliga, privata eller
kommunala verksamheter, organisationer, grupper eller individer.

Riskhantering – Risk management – Security management
Riskhantering är en systematisk och övergripande huvudprocess som innefattar att sätta upp mål
och avgränsningar för en organisations risker och därefter, bedöma, identiﬁera, analysera, utvärdera,
behandla och övervaka dessa risker.

Riskidentiﬁering/Riskinventering
Riskidentiﬁering är ett första steget av fyra i delprocessen riskbedömning och som syftar till att
ﬁnna, känna igen och beskriva riskkällor.

Riskkriterier
Riskkriterier är de mått som en risk jämförs mot för att avgöra om risken kan accepteras eller
inte. Riskkriterier kan baseras på verksamhetens uppställda mål och resurser, lagkrav eller andra
intressenters risktolerans.

Riskkälla, fara, hot – Source, hazard, threat
En eller ﬂera redan existerande omständigheter som enskilt eller gemensamt med andra förhållanden
kan leda till en risk.

Risknivå, Riskklass – Level of risk
Risknivå är produkten av riskanalysens skattning av sannolikhet eller frekvens och dess konsekvens.
Bedömning av risknivån möjliggör en prioritering av risker i förhållande till varandra.

Riskutvärdering/Riskvärdering/Riskklassning
Riskutvärdering är det sista steget av fyra i delprocessen riskbedömning och som syftar till att
jämföra analyserade riskers nivå mot förutbestämda riskkriterier.

Sannolikhet
Sannolikhet är ett uttryck för hur troligt det är att en riskkälla ska lösa ut. Sannolikhet kan
uttryckas både kvalitativt, exempelvis ”låg sannolikhet” eller kvantitativt som ett värde mellan
0 och 1 där 0 betecknar ingen sannolikhet och 1 att sannolikheten är 100 %. Sannolikheten kan
beräknas om frekvensen är känd.

Skydd mot brott
Uttrycket motsvarar engelskans security och betecknar skydd mot avsiktliga angrepp så som brott
och andra handlingar som syftar till att skada en tillgång.

Skydd mot olyckor
Uttrycket motsvarar engelskans safety och betecknar skydd mot oavsiktliga risker så som mänskliga felhandlingar, bränder, olyckor, ohälsa och naturkatastrofer.
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1. Inledning: Arbetsplatsers riskhantering
Systematiskt säkerhetsarbete på dagens arbetsplatser är vanligt. Att det sker systematiskt innebär
att man följer en standardiserad process som genom identiﬁering, analys, korrigering och uppföljning
av kvalité ständigt kan förbättra verksamheten. Det systematiska arbetet med att skydda sig mot
speciﬁkt risk kallas för riskhantering eller engelskans risk management eller security management.
Till riskhanteringen hör bland annat att skydda en arbetsplats från brott, bränder, olyckor och
ohälsa. Riskhanteringen kan dels vara en följd av författningskrav dels som en konkurrens- och
överlevnadsstrategi för att skydda organisationen från skador som i värsta fall skulle kunna leda till
konkurs. Dessutom kan en systematisk riskhantering vara ett villkor för att få teckna försäkring. Kompetensen att kunna hantera risker systematiskt är därför eftertraktad, i synnerhet bland arbetsannonser
när man söker personal till arbetsuppgifter som berör miljö, hälsa, säkerhet och arbetsmiljö.
Även om de ﬂesta organisationer helst skulle vilja skydda sig helt mot brott, bränder, olyckor och ohälsa
är säkerhetsinvesteringar i skyddsåtgärder resurskrävande samtidigt som resurserna är begränsade. Systematisk riskhantering erbjuder därför företag att med hjälp av beprövade och i vissa fall även vetenskapligt testade processer och metoder identiﬁera, analysera och hantera risker. Riskhantering skapar därigenom ett beslutsunderlag som hjälper organisationen att använda sina resurser så optimalt som möjligt.

1.1 Bakgrund: Skyddet mot brott, brand och arbetsmiljörisker
Vare sig det handlar om en statlig myndighet eller ett vinstdrivande företag behöver verksamhetens risker hanteras. Ur ett företagsperspektiv handlar riskhantering om att förutse och minimera
sannolikheten för negativa händelser. Händelser som om de inträffar kan innebära ökade kostnader, sänkta aktiekurser eller i värsta fall leda till att verksamheten måste läggas ner. För verksamhet i den offentliga sektorn handlar det ytterst om att förvalta skattemedel på ett förtroendeingivande sätt och skydda allmänheten från skador. I båda fallen ﬁnns dessutom ett arbetsgivaransvar
att skydda anställda mot brand, ohälsa och brott. Rutiner, processer och generella principer för
hantering av brandrisker respektive arbetsmiljörisker är nämligen författningsreglerade. Brandriskhantering utgår från Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) föreskrifter.
Arbetsmiljöverkets föreskrifter reglerar den systematiska hanteringen av risker i arbetsmiljön.
Riskhantering som syftar till att skapa ett skydd mot brott saknar däremot en närmare reglering.
Här får verksamheterna stödja sig på främst engelsk litteratur från branschorganisationer så som
American Society for Industrial Security, ASIS som även har en svensk avdelning 1.
Vart och ett av riskområdena brott, brand och ohälsa har sina egna system, traditioner och i fallen brand
samt arbetsmiljö dessutom författningsbestämmelser. Även vilka aktiviteter som ingår riskhanteringsprocessen, terminologi och metoder kan skilja sig åt, se 4.1. Dessutom verkar myndigheterna föreskriva
något olika regler när det gäller system och processer för riskhantering. Samtidigt ﬁnns grundläggande
likheter och överlappning mellan de tre områdenas riskhanteringsprocesser och syften, se illustration 1.
Riskhanteringsprocessernas relation
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Illustration 1. Relation mellan riskhanteringsprocesserna: skydda mot ohälsa, brott, brand och olyckor.
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1.2 Problembeskrivning: Frånvaro av litteratur om skydd mot brott
Trots att riskhantering är en viktig del i ett företags överlevnad ﬁnns mycket lite skrivet på svenska
om riskhantering i allmänhet och riskanalys i synnerhet när det gäller skydd mot brott. En av de
få tryckta verk som tar upp ämnet är Försvarsmaktens gemensamma riskhanteringsmodell (beskriven
i Palm, 2008).
Övrig litteratur beskriver oftast enbart de allra enklaste metoderna. I vissa enstaka fall hänvisas
till andra mer avancerade metoder från helt andra risksammanhang men utan att beskriva om
eller hur dessa metoder ska kunna användas i den kontexten brottsskydd. Det kan jämföras med
den mängd kurser, forskning och litteratur som ﬁnns när det gäller skydd mot ohälsa (arbetsmiljö),
skydd mot brand och olyckor samt skydd mot IT-relaterade hot (immateriella och logiska tillgångar). Möjligen beror detta på att det akademisk utbildning eller forskning inom detta område
enbart bedrivits i liten omfattning.

1.3 Arbetets syfte: Jämföra riskhantering inom olika discipliner
Det övergripande syftet med detta arbete är att sammanställa kunskapsläget inom riskhanteringen
för skydd mot brott, bränder, olyckor och ohälsa med den generiska riskhanteringsstandarden
(SS-ISO 31000:2009), se illustration 2.
Samtidigt som kunskapsläget sammanställs har författaren undersökt likheter och skillnader
mellan de olika områdena. Problem inom ett område kan nämligen ett annat område redan ha
konstruerat lösningar för. Genom att identiﬁera sådana problem och framgångsfaktorer tror författaren att uppsatsen kan vara av intresse både för noviser såväl som rutinerade säkerhetsexperter.
Riskhanteringsstandardens (SS-ISO 31000:2009) täckningsområde
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Illustration 2. Riskhanteringsstandardens täckningsområde

Genom att kartlägga litteraturen tas samtidigt ett steg för att bidra till ämnets utveckling. Ambitionen
är att skapa en faktaintensiv uppsats som visar riskhanteringsämnets bredd, djup och komplexitet.

1.4 Frågeställning: Riskhanteringsdiscipliners likheter och skillnader
Uppsatsens övergripande frågeställning är att söka ta reda på riskhanteringens gemensamma drag,
problem och framgångsfaktorer. Det sker genom att jämföra riskhanteringsstandarden ISO
31000:2009 med regelverk och litteratur avseende riskhantering i kontexterna skydd mot ohälsa,
brott, brand och olyckor. Den övergripande frågeställningen kan brytas ner i följande konkreta frågor:
1. Vilken potential ﬁnns för kunskapsöverföring mellan områdena, blanda annat när det gäller
kvalité, metoder och andra framgångsfaktorer?
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2. Vilka skillnader och likheter ﬁnns mellan riskhantering för skydd mot brott, brand, olyckor och
ohälsa i förhållande till den generiska riskhanteringsstandarden ISO-standarden 31000:2009
när det gäller:
a. Begrepp?
b. Processbeskrivning?
c. Kritik och invändningar?
d. Analysmetoder?

1.5 Avgränsning: Enbart fysisk arbetsplatssäkerhet
Arbetet kommer uteslutande ta hänsyn till riskhantering som syftar till att skydda materiella och
personella tillgångar. Det innebär att mycket liten hänsyn kommer tas till hantering av IT-system
och informationssäkerhetsrisker och då bara som referensmaterial. Orsaken är att hantering av
sådana risker dels är ett eget akademiskt ämnesområde tillhörande datavetenskapen samtidigt som
det sällan åligger säkerhetsavdelningar med uppgiften är hantera den fysiska säkerheten att även
syssla med IT-risker. Det säkerhetsansvaret hamnar istället på IT-avdelningen. Det behöver naturligtvis inte innebära att det råder vattentäta skott mellan hantering av IT-risker och fysiska risker
men brott, brand och arbetsmiljö har mer gemensamt eftersom de sker inom samma kontext.
Trots avgränsningen kan emellertid vissa problem respektive föreslagna framgångsfaktorer vara
giltiga även för hantering av IT-risker.
Inte heller polisens riskanalysmetoder för bedömning av våld på individnivå har tagits med. Dels
ﬁnns redan en hel del studier på området, se exempelvis (Mellgren, Svalin, Levander, & Levander,
2012) samtidigt som uppsatsens fokus inte är samhällets riskhantering utan sådana risker som ett
företag eller organisation själv kan påverka, ansvara och styra över.

1.6 Disposition: Uppsatsens struktur
Arbetet inleds med ett kapitel som kortfattat beskriver litteraturstudie samt en jämförande begrepps- och textanalys som metod. Avsnittet innehåller en diskussion om varför litteraturstudie
valts framför andra tänkbara empiriska metoder som kunnat användas för att undersöka riskhantering inom ämnet fysisk och organisatorisk säkerhet däribland intervju, enkät eller fokusgrupp.
Kapitlet avslutas med en beskrivning av hur litteraturstudien utförts i praktiken och vilka sökord
som inkluderats.
Uppsatsen fortsätter därefter med en övergripande beskrivning av riskhanteringsprocessen i allmänhet baserad på riskhanteringsstandarden SS-ISO 31000:2009 i relation till processbeskrivningarna
för riskhantering i kontexterna skydd mot ohälsa, brott samt brand och olyckor på arbetsplatser.
Riskhanteringens begreppsapparat är långt ifrån självklar med stora variationer inom och mellan
olika discipliner varför denna diskuteras ingående. Efter denna beskrivning övergår kapitlet till att
på ett strukturerat och detaljerat sätt i kronologisk ordning beskriva och analysera samtliga moment
och aktiviteter som ingår i riskhanteringsprocessen.
I några fall har författaren valt att djupdyka i framförallt begreppsavsnittet. Förståelse för hur
skilda uppfattningar som råder mellan och inom olika rikshanteringsdiscipliner om vad termer som
risk egentligen betyder är en viktig förutsättning för den som söker att lära sig mer om riskhantering. Samtidigt har uppsatsens bredd prioriterats för ge en så heltäckande bild som möjligt av
rikshanteringsprocessen genom bland annat inﬂuenser från ämnesområden som ekonomi, medicin
och ﬁlosoﬁ.
Arbetet avslutas med en sammanfattning av de viktigaste slutsatserna mot bakgrund av uppsatsens frågeställningar. Därefter följer ett diskussionsavsnitt där författaren redovisar egna åsikter.
Dessa bygger på tidigare beskrivna teoretiska ansatser om vilka problem som kan uppkomma
i det praktiska riskhanteringsarbetet samt vilka framgångsfaktorer och lösningar som kan vara
intressanta att undersöka eller närmare pröva ut.
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Uppsatsen ska kunna användas både av högskolan för vidare forskning och i näringslivet som en
teoretisk referens vid diskussioner kring den praktiska tillämpningen av riskhantering i kontexten
fysisk säkerhet. Ansatsen har därför varit att skapa en text med högt läsvärde, god läsbarhet och
läslighet men utan avkall på akademisk noggrannhet. För den skull har traditionella akademiska
rubriker ersatts med generella och förklarande rubriker som sammanfattar huvuddragen i kapitlet.
Många beskrivningar och analyser har även försetts med förklarande eller förtydligande illustrationer, ﬁgurer och tabeller. Bland annat har text som beskriver riskhanteringsprocessens olika steg
i anslutning till sin rubrik försetts med ikoner som underlättar för läsaren att koppla ihop textstycket med motsvarande processteg. Fackuttryck har förklarats så att även den som saknar tidigare
erfarenhet av riskhantering ska kunna ta till sig innehållet. Ambitionen har varit att skapa en
faktaintensiv text med både bredd och djup som är läsvärd, illustrativ och med källhänvisningar
som möjliggör för den intresserade att fördjupa sig i uppsatsens olika delområden.
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2. Kunskapsöversiktens genomförande
I detta avsnitt redogör författaren för valet av litteraturstudie som metod och det tillvägagångssätt
som använts vid undersökningen. Avsnittet beskriver enbart sådant som läsaren behöver känna
till för att kunna tolka och kontrollera resultatens giltighet och tillförlitlighet. Eftersom litteraturstudie är en ”mjukare” metod än vad som är traditionellt inom tekniska studier är det kanske inte
fullt ut möjligt att redovisa metoden på ett sådant sätt att någon annan ska kunna återupprepa
den. För att kompensera något för detta har uppsatsen en hög andel referenser som möjliggör för
läsaren att både fördjupa sig inom utvalda delar men även ta ställning till författarens slutsatser.

2.1 En litteraturstudie och jämförande textanalys
En litteraturstudie eller forskningsgransknings främsta funktion är att ge en god inblick och
överblick om ett visst problemområde. Litteraturstudien uppnår detta genom att på ett strukturerat och fokuserat sätt sammanställa vad som skrivits inom problemområdet. Motiven till valet av
litteraturstudie kan variera. Det kanske helt saknas tidigare sådana översikter eller att ett område
har utvecklats sedan föregående litteraturstudie genomförts. Samtidigt kan syftet vara att man vill
påvisa att ett praktiskt område har ett vetenskapligt stöd (Backman, 1998) eller motsatsen, att
kunskap som vi tar för givet saknar sådant stöd (Petticrew & Roberts, 2006). Denna litteraturstudie söker genom jämförande textanalys
UÊÊÊDels att kartlägga ett i Sverige delvis i outforskat kunskapsfält, nämligen sambanden
mellan olika riskhanteringsmetoder som används för att skapa säkrare arbetsplatser
UÊÊÊDels att analyseras skillnader och likheter mellan olika riskhanteringstraditioner och
analysmetoder
Data som används i akademiska uppsatser kan delas in i sådant som författaren själv tagit fram,
primärdata och sådant som andra skapat, sekundärdata (Dahmström, 2005). En litteraturstudie
baseras i princip uteslutande på sekundärdata, så även i detta fall.
Data kan även delas in kvantitativt och kvalitativt. Kvantitativ data har ett numeriskt värde som
går att beräkna och generalisera. Kvalitativ data är sådan som uttrycks med språk. Det ﬁnns även
ett samband mellan metodval och data. Om fenomenet eller området som ska studeras inte är
intressant att mäta med siffror är en kvalitativ insamlingsmetod att föredra (Osvalder, Rose, &
Karlsson, 2010). Det kan påpekas att det är karaktären hos den insamlade informationen som är
kvalitativ respektive kvantitativ inte metoden i sig (Åsberg, 2001). En litteraturstudie kan analysera och redovisa data kvantitativt exempelvis i form av hur många träffar ett visst sökord fått
men är i övriga delar kvalitativ till sin natur. Denna litteraturgranskning har uteslutande samlat in,
tolkat och redovisat data kvalitativt.
En viktig metodfråga i ett akademiskt perspektiv när man utför en litteraturstudie är att dokumentera tillvägagångssätt, främst utifrån vilka sökord som använts för att samla in data. Sökorden
kategoriseras in i inklusionskriterier, sådant man vill söka efter respektive exklusionskriterier, sådant
som man vill bortse ifrån. Genom att redovisa båda kategoriernas sökord samt databaser kan andra
granska hur datainsamlingen gått till (Friberg, 2012). Sökord som använts för denna litteraturstudie
redovisas under rubrik 2.4 nedan.
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Som redan nämnts saknas svensk litteratur som mer detaljerat beskriver hur arbetsplatsers riskhantering för skydd mot brott kan gå till. Särskilt i jämförelse med områdena skydd mot brand,
olycka och ohälsa där både det vetenskapliga underlaget och litteratur, främst från myndigheter,
är i framkant. Delarna går (uppenbarligen) att hitta men det saknas en heltäckande och lättillgänglig samlad text med både bredd och djup som går att använda som referensmaterial både
inom akademin och bland praktiker. I ljuset av detta behov blir litteraturstudie ett naturligt val
och en viktig grund för framtida uppsatser med mer ingenjörsmässig inriktning.
Innan valet föll på att utföra arbetet som en litteraturstudie med en jämförande begrepps- och
textanalys övervägdes andra empiriska metoder däribland intervju, enkät, fokusgrupp och Delﬁstudie. Förvisso hade kanske en sådan metod inneburit vissa tillförlitlighetsfördelar, exempelvis en
Delﬁ-studie bland risk- och säkerhetsexperter.
Samtliga dessa metoder har valts bort med anledning av att säkerhetsarbete till sin natur är omgärdat av sekretess. Enligt författarens tidigare erfarenheter av liknande undersökningar innebär
detta faktum svårigheter i att få säkerhetsexperter att ställa upp och dela med sig av sina kunskaper. Alternativen hade varit att:
1. Samla in uppgifter under löfte om sekretess vilket hade inneburit att hela eller delar av uppsatsen hade behövt maskeras med lägre trovärdighet, läslighet och läsvärde som följd, eller,
2. Begränsa frågeställningarna till rent teoretiska frågor. Data som samlas in genom den typ av
frågeställningar skiljer sig inte nämnvärt från den som kan samlas in genom en litteraturstudie
och jämförande textanalys. Däremot hade den empiriska metoden krävt betydligt större resurser och därför stått i orimlig proportion i förhållande till det lilla mervärde som den eventuellt
kunnat innebära.

2.2 Tillförlitlighetsdiskussion
Validiteten i denna litteraturstudie kan som tidigare antytts vara lägre i jämförelse med andra
alternativa empiriska metoder så som intervju eller enkätstudie. Detta har författaren försökt
kompensera på ﬂera sätt:
UÊÊÊUppsatsen utgår från en vedertagen och standardiserad riskhanteringsmodell (ISO
31000:2009) som jämförs med väldokumenterad forskning och facklitteratur på området
UÊÊÊEnbart en person har skrivit uppsatsen,
UÊÊÊLitteraturen är systematiskt utvald enligt fastställda kriterier,
UÊÊÊTillvägagångssättet har dokumenterats,
UÊÊÊInsamlad data har granskats kritiskt och redovisats med tydliga källhänvisningar
Sammantaget bör dessa åtgärder ha skapat goda förutsättningar för läsaren att både följa och
bedöma rimligheten i författarens resonemang.

2.3 Urval
Underlaget till denna kunskapsöversikt har främst bestått av litteratur skriven från 1990 och
framåt. Orsaken är dels att det inte ﬁnns särskilt mycket skrivet före 1990 om riskhantering i kontexten skydd mot brott samtidigt som det ﬁnns fördelar med att använda litteratur som är skriven
i en ålder som så långt som möjligt speglar dagens villkor. Av 94 refererade verk är 14 % skrivna
under 90-talet och 80 % under 2000-talet. Resterande 6 % är skrivna före 1990. De äldre verken
har valts ut där det av historiska skäl varit motiverat att använda äldre källor som närmast kan
beskrivas som ”klassiker” inom sitt område.
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ISO standarden 31000:2009 (Riskhantering - Principer och riktlinjer) har utgjort referenspunkten
och rapportens stomme. Övrig litteratur har haft funktionen att utveckla och exempliﬁera riskhanteringsstandardens processbeskrivning eller för att beskriva avvikande uppfattningar. Den
kompletterande litteraturen och dess andel i procent har utgjorts av:
UÊÊÊHandböcker, rapporter och författningsregleringar som beskriver samhällets hantering
av brand- och olycksrisker samt arbetsmiljörisker utgivna av myndigheter, 21 %
UÊÊÊFacklitteratur, främst engelsk, som beskriver riskhantering i kontexten brott och
antagonistiska hot, 14 %
UÊÊÊVetenskapliga verk som artiklar, rapporter och uppsatser som behandlar något av
ovanstående
områden samt IT-säkerhet, 52 %
UÊÊÊÖvrig litteratur som bedömts relevant, exempelvis standarder och arbetsmarknadsorganisationer, 13 %
Resultatet är en jämkning mellan dessa områden. Det kan möjligen innebära att uppsatsen inte ger
en helt rättvisande bild jämfört med om varje källa skulle redovisas i ett enskilt arbete. Samtidigt
torde jämkningen å andra sidan inte innebära alltför stor avvikelse. Ansträngningar har gjorts för
att läsare som är verksamma inom de olika beskrivna områdena ska känna igen sig.

2.4

Sökmetodik

Tre söktjänster har använts;
UÊÊÊGoogle,
UÊÊÊGoogle scholar samt
UÊÊÊSummon@BTH
Google har använts för att hitta relevanta författningsregleringar och handböcker från myndigheter och organisationer som sysslar med riskhantering. Googles Scholar fungerar som Googles
vanliga sökmotor men avgränsar sökresultat till att enbart omfatta akademiska källor så som
avhandlingar, artiklar och böcker. Summon@BTH söker inom ett och samma gränssnitt igenom
BTH:s biblioteks samtliga e-tidskrifter däribland en ansenlig mängd vetenskapliga artiklar. Utöver
det har även en stor del annan litteratur som ackumulerats under författarens studietid använts.

7

I sökningarna användas både enskilda sökord och en kombination av sökord i en söksträng. Utöver nedan angivna sökord har även samtliga riskanalysmetoder under 5 var och en för sig utgjort
söktermer. Sökorden och hur de kombinerats framgår av matrisen nedan, se tabell 1.

x

x

x

brott

x

x

x

ohälsa

x

x

x

arbetsmiljö

x

x

x

x

x

x

security

x

x

x

model

säkerhet

x

modell
process

x

Security Management

x

brand

Risk Management

x

Risk analysis

Security

x

Risk

(ensamt sökord)
risk

Riskhantering

x

Engelska söktermer och strängar

Riskanalys

x

Risk

Skydd mot

risk

(ensamt sökord)

Svenska söktermer och strängar

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

process

analys

x

analysis

x

värdering

x

utvärdering

x

evaluation

x

bedömning

x

assasement

x

kriterier

x

x

kriterium

x

x

x

criteria

x

x

x

x

behandling

x

mitigation

x

tolerans

x

x

tolerance

x

acceptans

x

x

acceptance

x

x

x

behandling

x

x

treatment

x

x

x

perception

x

analysmetod

x

standard

x

x

x

x

x

x

skyddsvärd tillgång

x

x

x

etik
kritik mot
(ensamt sökord)

perception

x

method

x

standard

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

asset protection

x

x

x

ethics
x

x

x

criticism

x

x

(ensamt sökord)

Tabell 1. Kombination av söktermer som använts

Ofta har sökningarna kombinerats med strängen ”ﬁletype:pdf” utan citattecken. Villkoret avgränsar träffresultatet till att enbart innehålla dokument i formatet PDF vilket är ett vanligt format för
öppet publicerade vetenskapliga artiklar.
Målet för resultatredovisningen och analysen har varit att växla mellan (1) den övergripande riskhanteringsprocessen som beskriven i illustration 5, (2) fördjupning i utvalda processteg enligt
illustration 6 och (3) hur dessa är ihopkopplade med varandra. Att dokumentera eventuell kritik
och invändningar mot riskhantering har samtidigt varit en viktig del i det arbetet. Tio riskanalysmetoder har valts ut utifrån att de ska utgöra en representativ blandning av metoder som kan
användas i kontexten skydd mot brott. Avgörande var även att dessa metoder tillsammans skulle
täcka samtliga moment i riskbedömningsprocessen, från att identiﬁera risker till att utvärdera dessa.
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2.5 Tillvägagångssätt
Inledningsvis har uppsatsens syfte och frågeställningar fastställts. Därefter har processen bestått av
tre överlappande huvudaktiviteter: litteraturstudie, redovisande av en jämförande textanalys samt
slutsatser och diskussion.
Tillvägagångssättet, efter att syfte, frågeställningar och disposition var färdigt har i detalj och i
kronologisk ordning gått till på följande sätt:
1) Sökomgång 1 inleddes med både engelska och svenska söktermer enligt Fel! Hittar inte
referenskälla i de utvalda databaserna samt annan tryckt litteratur och e-tidskrifter.
a) Intressant material så som examensarbeten, vetenskapliga artiklar och annan litteratur
skumlästes och grovsorterades i två grupper utifrån om den bedömdes vara relevant eller
inte. I kategorin relevant hamnade de verk som innehöll:
Ê

Ê

UÊÊÊDetaljerade beskrivningar av riskhanteringsprocessens steg

Ê

Ê

UÊÊÊÖvergripande beskrivningar hur riskhanteringsprocessens steg påverkar varandra

Ê

Ê

UÊÊÊOlika deﬁnitioner av de begrepp som nämns i riskhanteringsstandarden

Ê

Ê

UÊÊÊKritik mot riskhantering

Ê

Ê

UÊÊÊRiskanalysmetoder som kan användas vid skydd mot brott

b) Materialet som bedömts som relevant sorterades därefter in i mappar i programmet
Mendeley desktop beroende på typ av källa enligt följande struktur:
Ê

Ê

UÊÊÊExamensarbeten

Ê

Ê

UÊÊÊFacklitteratur

Ê

Ê

UÊÊÊMyndighetsskrifter

Ê

Ê

UÊÊÊRättskällor

Ê

Ê

UÊÊÊStandarder och normer

Ê

Ê

UÊÊÊUtbildningsstöd

Ê

Ê

UÊÊÊVetenskapliga artiklar

Ê

Ê

UÊÊÊÖvrigt

c) Materialet i varje mapp grovsorterades än en gång beroende på vilken av följande delprocesser källan tillhörde:
Ê

Ê

UÊÊÊKontextetablering,

Ê

Ê

UÊÊÊRiskbedömning eller

Ê

Ê

UÊÊÊRiskbehandling

I det fall ett och samma verk berörde ﬂer än en delprocess så tilldelades det ﬂer kategorier.
2) Jämförande textanalys och skrivarbete påbörjades och följde uppsatsen rubrikindelning. Varje
rubrik beskrevs utifrån tillgängliga källor. I samband med detta steg kunde vissa källor som
bedömts som relevanta i steg 1 sorteras bort. Denna sortering utgick till skillnad mot tidigare
inte från några på förhand uppsatta villkor. Istället baserades urvalet mer fritt och öppet på
författarens tidigare kunskap och erfarenhet av ämnet men med ett bibehållet källkritiskt förhållningssätt.
3) Vartefter som källorna till en rubrik var uttömda gjordes en ny sökomgång. Denna sökning utgick från de litteraturförteckningar hos de verk som redan refererats. De nya fynden sorterades
på samma sätt som i föregående sökomgång beskriven i punkt 1 b och c ovan.
4) Ny textanalys och skrivarbete tog vid. Prioriteringen var nu att identiﬁera skillnader och likheter
mellan och inom olika discipliner samt beskriva eventuell kritik som riktats mot något fenomen.
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5) Efter att den omfattande kunskapsöversikten tagit form fortsatte författaren att successivt föra
anteckningar över viktiga slutsatser, frågeställningar och idéer.
6) Anteckningarna användes därefter som underlag till rapportens avslutande slutsats- och diskussionsavsnitt.
Genom detta arbetssätt hoppas författaren ha täckt in riskhanteringsprocessen, både vad avser bredd
som djup.
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3. Begreppsdiskussion
Termer och begrepp inom riskhanteringsområdet och som är viktiga för förståelsen av uppsatsen
analyseras systematiskt och förklaras här. Ett problem som analysen nedan visar är att det saknas
konsensus kring vad centrala begrepp inom riskhanteringskontexten egentligen ska betyda.
I stort sett varje disciplin där riskhantering förekommer, exempelvis tekniska system, samhällssäkerhet, arbetsmiljö, ﬁnansvärld och medicin kan använda samma termer men med viss skillnad i
innebörd. Dessutom är det inte ovanligt att olika termer får olika innebörd även inom en disciplin. Standarden SS-ISO 31000:2009 tillsammans med ordlistan ISO Guide 73:2009, båda från
år 2009, är ett försök att skapa en generisk och disciplinneutral begreppsapparat för riskhantering
oberoende av organisation eller verksamhet. Standarden är generell och ska inte ersätta riskhanteringsmetoder och system som redan ﬁnns inom respektive disciplin utan ska ses som ett stöd för
dessa. Standarden utgör stommen i denna uppsats men har på grund av sin allmänna karaktär
kompletterats med ett stort antal mer ämnesspeciﬁka källor på området.

Antagonistiska hot
Ordet antagonist betyder motståndare 2. Någon fastslagen deﬁnition för antagonistiska hot ﬁnns inte.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har föreslagit en deﬁnition som kommer
användas i denna uppsats:
Antagonistiska hot ses som avsiktligt illvilliga och illegala hot. De kan utgå ifrån terrorister,
irreguljära förband och organiserad brottslighet men även hot om sabotage och stöld. Det
avgörande är medvetenheten hos den som utför eller avser att utföra en handling. Det kan
handla om att skada någon utan att själv göra någon vinning, men det kan också handla om
att skada någon för politisk eller ekonomisk vinning (Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap, 2010, s. 7).

Hot
Hot kan enligt Försvarsmaktens (2007) deﬁnition delas in i aktörsdrivna (se även antagonistiska
hot) som alltid är avsiktliga respektive icke- aktörsdrivna som består av naturliga fenomen, fel i
tekniska system och mänskliga felhandlingar. Aktörsdrivna hot bedöms i ett riskhanteringssammanhang utifrån fyra frågeställningar (Försvarsmakten, 2007):
1. Vem

– Vilka aktörer kan utgöra ett hot mot de skyddsvärda tillgångarna?

2. Kapacitet

– Har angriparen förmåga och resurser att utföra hotet?

3. Tillfälle

– Finns sårbarheter i skyddet som möjliggör för angriparen att kunna lyckas?

4. Intention

– Har angriparen en förmodad vilja eller motiv att utföra hotet?

Ett hot är i denna uppsats synonymt med riskkälla.

Riskkälla, fara, hot
Innan en risk blivit bedömd och klassiﬁcerad är den en riskkälla. Riskkälla kan även benämnas
som fara eller hot. En riskkälla är alltså en möjlig orsak till exempelvis brott, olyckshändelser,
bränder eller ohälsa (Östergren, 2009). Efter att en riskkälla identiﬁerats analyseras den utifrån
sannolikheten för att den ska inträffa och konsekvensen om det sker. Först om riskkällan bedömts
kunna ske och medföra en negativ konsekvens blir den en risk.
I likhet med många andra begrepp som används i riskhanteringssammanhang ﬁnns väsentliga
olikheter i litteraturen hur fara (engelskans hazard), eller hot, hädanefter synonymt med riskkälla bör deﬁnieras (Persson, 2008). Diskussionerna kretsar kring om en risk kan deﬁnieras som
sannolikheten för att en riskkälla som redan är materialiserad löser ut och orsakar en effekt eller
sannolikheten för att en riskkälla överhuvudtaget ska materialiseras.
2

antagonist. http://www.ne.se/lang/antagonist/372674, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-12-24.
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Ska man alltså enbart ta hänsyn till sannolikheten för den utlösande faktorn eller sannolikheten
för att riskexponeringen överhuvudtaget uppstår. Problemet kan konkretiseras med följande fråga:
Är risk sannolikheten att träffas av en istapp (utlösande faktorn) som redan hänger från ett hus
eller är risk sannolikheten för att istappen (riskexponering) överhuvudtaget bildas?
Även Hansson (2000) belyser problemet med riskbegreppets många betydelser. Termen risk
används ofta för att beskriva situationer där det är sannolikt men inte säkert att något oönskat
kommer att inträffa. Men utöver det har begreppet dessutom ett ﬂertal mer speciﬁka betydelser
vilket kan leda till ﬂera missuppfattningar. Bland annat ger Hansson ett exempel där termen risk
används för att beteckna riskkälla: ”Smoking is by far the most important health risk in industrialized countries” och fortsätter med ”Here we use ”risk” in another sense: (2) risk = the cause of
an unwanted event which may or may not occur”(Hansson, 2000, p. 2). För en tämligen uttömmande diskussion kring begreppsdebatten kring fara-begreppet hänvisas till Persson (2008).
Enligt Schneier (2003) kan en riskkälla exempliﬁeras av brotten snatteri, stöld och rån i stigande
ordning sett till vilken som har allvarligast konsekvens. Snatteri utgör enligt författaren den
mildaste riskkällan eftersom brottet har minst allvarlig konsekvens. Trots det kan snatteribrott ha
högst risk eftersom riskbegreppet tar hänsyn till sannolikhet (Schneier, 2003).
En riskkälla, fara eller hot är enligt den deﬁnition som gäller för denna uppsats alltså något som
redan är materialiserat och inte en uppskattning av hur stor sannolikheten är att faran ska materialiseras (Nord & Strömbäck, 2005). En riskkälla kan vidare utgöras av allt som har potential att
orsaka skada vare sig det är händelser, mänskliga handlingar (exempelvis brottsliga angrepp) eller
föremål (exempelvis brand i en lysrörsarmatur).

Risk
I ett historiskt perspektiv är riskbegreppets ursprung osäkert. Mattson (2000) nämner två tänkbara
ursprung, det arabiska ordet risq som betyder något som Allah gett dig och det grekisk-latinska
risicum som var ett uttryck för sjöfartens utmaningar att navigera bland klippor och undervattensrev.
Enligt den brittiske sociologen Giddens (2000) verkar begreppet först ha börjat användas under
femtonhundratalet och härstammar från det engelska eller portugisiska språket som ett uttryck för
att segla på okänt vatten använt av dåtidens upptäcktsresande. Innan dess fanns inget behov av ett
sådant begrepp. Däremot fanns användning för ordet fara (engelskans hazard) som enligt Giddens
(2000) inte ska blandas ihop med risk. Begreppet risk innefattar nämligen en värdering av en viss
fara i relation till ett framtida (positivt eller negativt) utfall. Ett riskbegrepp är därmed endast användbart i ett framtidsorienterat samhälle som söker att kontrollera sin egen framtid (Giddens, 2000).
Trots att begreppet risk alltså fyller en viktig funktion i dagens samhälle, både i ekonomiska
sammanhang som vid samhällsplanering eller forskning är det svårt att nå konsensus (Kaplan &
Garrick, 1981) för begreppets betydelse i riskhanteringssammanhang. Aven & Renn (2009) har
funnit ﬂer än tio riskdeﬁnitioner, ﬂera av dem motsägelsefulla. Nedanstående tre konkurrerande
riskdeﬁnition får påvisa bredden:
1. Kvantiﬁerbar sammanvägning av sannolikhet för en viss händelse och dess konsekvens (Davidsson, 2003) hädanefter den tekniska deﬁnitionen.
2. Ett spridningsmått som anger variation i utfallet om man vidtar en viss åtgärd där risken ökar
med den möjliga variationen hädanefter den beslutsteoretiska deﬁnitionen. Om utfallet av en
viss åtgärd är säker är det alltså motsatsvis ingen risk eller riskfritt (Mattsson, 2000).
3. Osäkerhetens effekt på mål 3 oavsett om det är negativt (farligt) eller positivt (ISO Guide
73:2009 deﬁnition 1.1), hädanefter ISO-deﬁnitionen.
3

Deﬁnitionen av risk har försetts med 5 anmärkningar i ISO 73:2009, nämligen:
ANM. 1 En effekt är en avvikelse från det förväntade – positiv och/eller negativ.
ANM. 2 Mål kan ha olika aspekter (såsom ekonomi, hälsa och säkerhet eller miljömål) och kan gälla på olika nivåer (såsom strategisk-, organisatorisk-,
projekt-, produkt- eller processnivå).
ANM. 3 Risker karaktäriseras ofta genom hänvisning till potentiella händelser och konsekvenser, eller genom en kombination av dessa.
ANM. 4 Risker uttrycks ofta i termer av en kombination av en händelses konsekvenser (inklusive ändrade omständigheter) och därtill relaterad sannolikhet
för förekomst
ANM. 5 Osäkerhet är det tillstånd, även partiellt, av bristande information som relaterar till förståelse för eller kunskap om en händelse, dess konsekvenser
eller sannolikhet.
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ISO standardens (ISO Guide 73:2009, 2009) deﬁnition är bredast av dessa tre förslag då den beskriver risk som både något negativt, neutralt och positivt.
Riskbegreppet kan även ha andra deﬁnitioner i olika författningstexter som reglerar vissa skyldigheter när det gäller verksamheters krav på skydd mot bränder, olyckor och ohälsa. Ofta innehåller
även dessa att risken ska bedömas utifrån sannolikhet och konsekvens. Råden till 8 § i Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2001:1): om systematiskt arbetsmiljöarbete får tjäna som ett exempel:
Ordet risk innebär i föreskrifterna sannolikheten för att ohälsa eller olycksfall i arbetet ska
uppstå och följderna av detta (AR till 8 § AFS 2001:1)
Sennewald (2011) menar att en risk inte har någon universaldeﬁnition, enbart en gemensam
stomme. Stommen kompletteras utifrån sitt sammanhang. Exempelvis skiljer sig riskdeﬁnitionen
åt beroende på vilken disciplin det handlar om, så som ﬁnans, medicin eller säkerhet. Dessutom är
risk ett subjektivt koncept. Även inom samma disciplin kan två olika verksamheter ha olika syn
på vad som är en risk. Riskbegreppet behöver därför även ofta kompletteras med en individuell
och organisationsspeciﬁk deﬁnition.
Hansson (2000) har en helt annan uppfattning om risk än den som presenteras i riskanalysens
traditionella litteratur. Hansson anser att:
1. Risk inte går att deﬁniera: Det är en ”lingvistisk imperialism” att försöka tillskriva risk en fast
deﬁnition eftersom termen används inom så många områden med så olika betydelser.
2. Risk är inte produkten av sannolikhet och konsekvens: Risk består av en mängd andra faktorer,
än enbart sannolikhet och konsekvens, bland annat en moralisk och social dimension som
måste tas med i beräkningen.
3. Kostnad/nytta-analyser diskvaliﬁcerar sig själva: Att man väger den totala nyttan med en risk
i förhållande till dess negativa konsekvenser strider mot den rådande doktrinen i övrig ekonomisk samhällsplanering. Orsaken är att nyttan sällan eller aldrig kommer den eller de till godo
som är riskbärare, alltså de som drabbas av risken. I vart fall tas ingen sådan hänsyn i riskanalysarbetet.
4. Riskbehandlingsbeslut ska tas av lekmän – inte riskanalysexperter: Riskanalysexperter kan sällan ta
höjd för andra faktorer, exempelvis sociala, politiska eller kompromisser i sina analyser vilket
måste vägas in vid riskbehandlingsbeslut. Dessutom kan även experter göra misstag.
5. Olika riskmetoder och kriterier måste gälla för olika sammanhang. Eftersom sociala aspekter
och andra faktorer behöver vägas in i analys och beslut och dessa aspekter är olika beroende
på riskmiljö är det inte meningsfullt att samma verktyg eller kriterier ska gälla.
6. Riskbedömningar ska inte bara bygga på vetenskapligt bekräftad data: Kriteriet för vad som
anses vetenskapligt är högre satt än försiktighetsprincipen. En risk ska kunna elimineras eller
minimeras även om det saknas vetenskapliga säkerställda belägg för att den är farlig så länge
det motsatta inte gäller - att det ﬁnns belägg för att den är ofarlig.
7. Alla statiskt mätbara sannolikheter för risk är inte alltid detekterbara på grund av standardavvikelser. Riskkriterier bygger ofta på gränsvärden som ligger utanför vad som är möjligt
(med dagens) teknik och metoder att detektera. Sådana gränsvärden handlar därför som regel
om att risken är godtagen inte nödvändigtvis att den är acceptabel.
Samtidigt menar Mattson (2000) att deﬁnitionen av riskbegreppet inte heller är avgörande eller ens
möjlig att nå då begreppet inte kan ha någon ”sann” betydelse. Istället räcker det att läsaren informeras i tillräcklig utsträckning för förstå vad som avses beroende på vilket sammanhang ordet används i.
Här kommer därför risk att, om inte annat anges, deﬁnieras som ett hot, fara eller riskkälla som
bedömts utifrån sannolikhet och konsekvens. Riskkälla är alltså det som kan orsaka risken och
risk blir riskkällan först när den bedömts kunna inträffa med någon negativ konsekvens som följd.
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Riskhantering
Riskhantering eller engelskans risk management (RM) eller security management (SM) är den
systematiska processen med att identiﬁera, analysera, utvärdera, behandla och övervaka en
organisations risker (SS-ISO 31000:2009, 2009).
Med security management menas ofta en del av risk management som behandlar säkerhetsrisker.
Enligt den betydelsen omfattar alltså risk management ﬂer risker än de som tas hänsyn till i security
management. Någon svensk motsvarighet till security management har författaren inte kunnat
ﬁnna. Det svenska begreppet riskhantering kommer i uppsatsen att användas med båda betydelserna beroende på kontext. Svenskt näringslivs begreppsordlista (Wainikka, 2004) för säkerhetsarbete utgår från samma riskhanteringsdeﬁnition som Hamilton (1996):
Ett systematiskt arbete att med olika metoder skydda en verksamhets resurser och inkomstmöjligheter mot skador och förluster så att verksamhetens mål kan uppnås
Schneier (2003) beskriver riskhantering på följande sätt:
Risk management is about playing the odds. It’s ﬁguring out which attacks are worth worrying
about and which ones can be ignored. It’s spending more resources on the serious attacks and
less on the frivolous ones. It’s taking a ﬁnite security budget and making the best use of it.
(2003, s. 20)
Det är dock inte enbart en kartläggning av möjliga angreppen som är intressanta att känna till för
att kunna göra nödvändiga avvägningar vad man ska skydda sig mot. Resurserna är ofta begränsade
och räcker sällan till för att skydda samtliga tillgångar. Även kunskap om organisationens tillgångar är alltså viktig så att man kan bedöma vilka som är mer prioriterade att skydda:
After a proper risk assessment it can be seen which assets are the most valuable and which
are the most vulnerable. Security then takes what resources are available and assigns them to
protect the most important elements ﬁrst. (Reid, 2005, s. 15)
Att eliminera samtliga risker som är verksamhetshotande är inte bara opraktiskt utan sannolikt
inte heller ekonomiskt genomförbart eller i vart fall inte försvarbart. Hanteringen av risker behöver
vara rimlig i förhållande till riskernas storlek, verksamhetens mål, tillgångar och inte minst verksamhetens resurser och budget. Nilsson (2003) beskriver det på svenska på följande sätt:
Målsättningen är inte nödvändigtvis att eliminera de risker som ﬁnns men att ta beslut som
säkrar företaget i förhållande till det tillgängliga kapitalet och de risker som existerar.
Med riskhantering i denna uppsats menas samma deﬁnition som riskhanteringsstandarden SS-IS
31000:2009 använder, nämligen: en systematiska och övergripande huvudprocess med att identiﬁera, analysera, utvärdera, behandla och övervaka en organisations risker.

Skyddsvärda tillgångar
Tillgångar, eller skyddsvärda tillgångar är det som riskhanteringsprocessen har som mål att
skydda. Med tillgångar menas alltså det som har ett värde för verksamheten (Reid, 2005). I likhet med övriga riskanalysbegrepp ﬁnns olika deﬁnitioner och uppdelningar vad som menas med
skyddsvärda tillgångar. En grov uppdelning kan vara mellan fysiska tillgångar som går att ta och
se på samt logiska tillgångar som utgörs av organisationens intellektuella egendom (Peltier, 2005).
Skyddsvärda tillgångar brukar delas in i:
UÊÊÊpersonella (exempelvis anställda och kunder),
UÊÊÊmateriella (exempelvis inventarier, varor och fastigheter) eller
UÊÊÊimmateriella (varumärke, information, kunskap) (Wermdalen & Nilsson, 2012)
Schneiers (2003) breda beskrivning omfattar även tillgångar som moral, infrastruktur (fysisk och
logisk) och symbolvärden.
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Med skyddsvärda tillgångar menas samtliga tillgångar i en verksamhet som verksamheten eller
annan kravställare bedömer som viktiga att skydda från skada, oberoende om tillgången är personell, materiell eller immateriell.

Riskkriterier
Riskkriterier är enligt riskhanteringsstandardens deﬁnition de förutbestämda parametrar som en
bedömd risk jämförs mot för att avgöra om risken ska behandlas eller inte i riskutvärderingsmomentet. Riskkriterier påverkas bland annat av lagar, avtal eller organisationens mål (SS-ISO
31000:2009).
Riskkriterier kan alltså ses som en fastställd beslutspunkt som en risk prövas mot som avgör om
risken ska åtgärdas eller inte åtgärdas se, illustration 4.
Behandlingsområde

RISK

Tolerans / acceptansområde
Riskkriterium
Illustration 4. Risk mäts mot riskkriterium för beslut om behandling.

En sökning på riskkriterier i annan riskhanteringslitteratur ger inte avsevärt många träffar.
Davidsson (2003) verkar tillhöra fåtalet som använder uttrycket riskkriterium. Däremot förekommer begreppet acceptanskriterier (Torstensson & Wallin, 2001). Begreppet tycks ha samma
betydelse som riskkriterium men med ett omvänt perspektiv. Här är utgångspunkten att alla
risker ska behandlas om de inte kan accepteras.
Begreppet acceptanskriterier är dock kritiserat med anledning av att en risk, i vart fall om den
innebär dödsfall, aldrig av etiska skäl bör anses vara acceptabel (Davidsson, Lindgren, & Mett,
1997). Istället är det vanligt att man använder sig av uttrycket tolerabel risk för att på så sätt
signalera att risken endast motvilligt accepterats (Boverket, 2005). Ett annat alternativ är att
använda sig av uttrycket beslutskriterier (Mattsson, 2000).
I denna uppsats används uttrycket riskkriterier synonymt med besluts-, acceptans- och toleranskriterier.
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4. Riskhanteringsprocessen i fokus
I detta avsnitt redogörs på ett systematiskt sätt hur riskhanteringsprocessen går till. Redogörelsen
är hämtad från facklitteratur, vetenskapliga artiklar, examensarbeten, tekniska rapporter och inte
minst standarden ISO 31000:2009.
Avsnittet inleds med att riskhanteringsprocessen beskrivs och illustreras som helhet. Därefter får
vart och ett av processen olika steg en egen underrubrik där respektive steg utvecklas. Avsnittet
avslutas med en jämförelse av likheter respektive skillnader mellan hur riskhanteringsprocessen ser
ut beroende på om det handlar om riskhantering i kontexten brand, brott eller arbetsmiljö.
Nedan beskrivs riskhanteringsprocessens delfaser och ingående aktiviteter. Utgångspunkten är
ISO-standarden 31000:2009. Uppsatsen har samtidigt utökats med mer detaljerade beskrivningar
och i enstaka fall hämtade från annan relevant riskhanteringslitteratur. Beskrivningarna baseras på
en sammanvägning av processbeskrivningar för riskhantering från IT-säkerhetsområdet, maskinsäkerhet, säkerhet i tekniska system, systematiskt arbetsmiljö- och brandskyddsarbete och inte minst
engelsk litteratur som behandlar skydd mot brott. Avsikten är att ge en heltäckande beskrivning av
riskhanteringsprocessen framgångsfaktorer och problem.
Riskhanteringsprocessen kan beskrivas med olika detaljgrad. Generellt kan processen sägas bestå
av tre huvuddelar, kontext-, bedömnings-, och behandlingsfas, se illustration 5. Var och en av
uppgifterna kan ha olika utförare. Uppdelningen lämnar utrymme för en organisation att låta
ledningen ansvara för att fastställa kontexten utifrån interna mål- och policydokument, gällande
regelverk, rådande företagskultur såväl som relevanta omvärldsfaktorer.

Kontextetablering

Riskbedömning

Riskbehandling

Illustration 5. Riskhanteringens tre faser.

Bedömningsfasens analysdelar kan utföras med samma gruppkonstellation som användes i kontextfasen men här ﬁnns samtidigt utrymmet att sätta samman en särskild analysgrupp. Uppdraget
kan i vissa fall kräva en intern eller delvis inhyrd personal med särskilda kvaliﬁkationer inom riskanalys. Här kan andra nyckelfunktioner ingå beroende på vilken inriktning riskhanteringen har,
exempelvis linjechefer, fackliga förtroendemän, företagshälsovård, konsulter inom brandsäkerhet
samt specialister inom tekniska, mekaniska eller personella skyddssystem. Om organisationen har
en avdelning för säkerhetsfrågor är denna oftast ansvarig och leder samt kontrollerar riskhanteringsprocessen.
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I den sista fasen med att ta fram ett beslutsunderlag kan gruppsammansättningen åter igen förändras, helt eller delvis, till att exempelvis omfatta personal ur ekonomi-, IT- och personalavdelningar.
För att få en kontinuitet i arbetet och minimera risken för missförstånd bör man redan från början
sätta samman en grupp som kan bestå av samma personer i samtliga tre faser.
De tre riskhanteringsfaserna kan brytas ned i en mer detaljerad processkarta som även innehåller stödaktiviteterna kommunikation och konsultation respektive övervakning och granskning, se
illustration 6. Den utgår från riskhanteringsstandarden illustration över riskhanteringsprocessen
(SS-ISO 31000:2009, 2009) men med en högre detaljgrad och kompletterad med aktiviteter som
beskrivs i annan litteratur än standarden.

Kontextetablering

Extern
Intern
Process
Riskkriterier

Kommunikation och
konsultation

Riskbedömning
Riskanalys

Identiﬁera riskkällor
Bedöma sannolikhet

Övervakning
och
granskning

Bedöma konsekvens
Utvärdera risker

Riskbehandling

Utvärdera behandlingsalternativ
Besluta om behandlingsalternativ
Implementera åtgärder

Illustration 6. Riskhanteringsprocessen (SS-ISO 31000:2009) med utökad detaljgrad

Nedan kommenteras varje moment ingående. För att underlätta orienteringen har varje delsteg
försetts med en illustration där steget markerats i förhållande till hela processen.

4.1 Jämförelse mellan processbeskrivningar
Skillnaden mellan hur riskhanteringsprocessen förklaras beroende på sammanhang som den tilllämpas i illustreras i tabell 2. De grova penseldragen är snarlika, avgränsa vad som skall undersökas (1), identiﬁera riskkällor (2), analysera risken (3), Prioritera riskerna relativt varandra (4),
besluta vilka risker ska behandlas hur (5) och slutligen kontrollera om behandlingen gett avsedd
verkan. Det som kan anmärkas på är att första och sista stegen kan saknas i vissa processförklaringar. Det första steget, att planera och avgränsa vad som ska göras får dock ses som en naturlig
del och kan ofta beskrivas i brödtexten till olika riskhanteringsprocesser utan att vara med i själva
modellen. Skillnaden mellan metodernas sista eventuella steg är i så fall större.
I det systematiska arbetsmiljöarbetet exempelvis är det ett krav att man årligen utför en kontroll
att vidtagna åtgärder gett avsedd verkan (Hellberg, 2011) och inte skapat nya arbetsmiljöproblem.
I försvarets riskhanteringsmodell däremot görs enbart en teoretisk analys i omedelbar anslutning
till riskbehandlingssteget enbart som stöd för att bedöma om risken är värd att åtgärdas.
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Riskhantering –
Principer och riktlinjer
(SS-ISO 31000:2009, 2009)

Skydd mot brand
och olyckor
(Davidsson, 2003)

Fastställ kontexten

Mål och
avgränsningar

Riskidentiﬁering

Inventering

Systematiskt
arbetsmiljöarbete
(AFS 2001:1)

Försvarsmaktens
riskhanteringsmodell
(Försvarsmakten, 2007)
Fastställ grundvärden; syfte, mål
och avgränsningar

Undersöka

Övervakning och granskning

Identiﬁera skyddsvärda tillgångar
och prioritera dessa utifrån
konsekvens
Hotbedömning relativt varje tillgång utifrån angriparens kapacitet,
intention och tillfälle.

Riskanalys

Analys

Riskbedömning

Sårbarhetsbedömning relativt
varje tillgång med hänsyn till
beﬁntligt skydd
Riskbedömning utifrån sannolikhet och konsekvens

Riskutvärdering
(evaluation)

Värdering

Prioritera och föreslå riskbehandlingsåtgärder

Riskbehandling
(treatment)

Säkerhetsåtgärder

Åtgärd

Uppföljning och
erfarenhetsåterföring

Kontroll

Besluta om riskbehandlingsåtgärder och föra in i säkerhetsplan

Tabell 2. Jämförelse mellan hur riskhanteringsprocessen beskrivs beroende på kontext.

4.2 Kontextetablering
Den första inledande fasen i riskhanteringsprocessen består i att deﬁniera och ﬁnjustera de variabler
som riskanalysgruppen ska beakta. Hit hör att bestämma och avgränsa processens omfattning
utifrån externa och interna parametrar, riktlinjer för riskhanteringsprocessen och att deﬁniera
riskkriterier. Samlingsnamnet för dessa aktiviteter är kontextetablering.

4.2.1 Extern, intern och processkontext
Att fastställa den externa kontexten innebär att ta hänsyn till andra utanför organisationen som kan påverkas eller påverka
riskhanteringsprocessens syfte så som försäkringsbolag, kunder, myndigheter, konkurrenter och samverkanspartners och inte
minst lagstiftning (SS-ISO 31000:2009).

Kontextetablering

Intern
Process
Riskkriterier

Riskbedömning

Med tanke på att så många olika riskdeﬁnitioner förekommer (se diskussion om
riskbegreppet ovan) är det naturligtvis av
central betydelse att detta kommuniceras
tydligt för alla intressenter i både den yttre
såväl som den inre kontexten.

Extern

Riskanalys

Identiﬁera riskkällor
Bedöma sannolikhet
Bedöma konsekvens
Utvärdera risker

Riskbehandling

Utvärdera behandlingsalternativ

Besluta om behandlingsalternativ
Att fastställa den interna kontexten inneImplementera åtgärder
bär samma hänsyn som vid etableringen av
den externa kontexten men genom att titta
inåt i organisationen. Hit hör bland annat
att anpassa processen till rådande organisationsstruktur, beslutsvägar, ansvar, kultur, policydokument, certiﬁeringar och avtal (SS-ISO 31000:2009).

18

I riskhanteringsprocesser som syftar till att skydda mot brand och olyckor (Davidsson, 2003)
motsvaras riskhanteringsstandardens första steg delvis av momentet ”Deﬁnition av mål och avgränsningar samt utarbetande av kriterier för riskvärdering”. Momentet ska besvara vad syftet är
med riskhanteringsprocessen, vilka risker som ska beaktas och vilka avgränsningar som ska göras
utifrån mål och policys. Även frågor som berör hur sannolikheter ska skattas och konsekvenser
bedömas bör beröras i detta steg. Bland annat är det viktigt att bestämma om analysen ska ta
hänsyn till beﬁntliga skyddsbarriärer eller inte (Hallin, Nilsson, & Olofsson, 2004)
Vem som ansvarar för att fastställa kontexten är inte styrt i standarden. Som tidigare nämnts kan
en sammansättning av personer med ledningsfunktion sätta upp ramarna för kontexten och sedan
ge i uppdrag åt en analysgrupp att utifrån dessa ramar arbeta vidare med riskhanteringsprocessens
kvarstående faser. Även det omvända förekommer, i vart fall när riskhanteringen handlar om
skydd mot brott. Där kan säkerhetsavdelningen i egenskap av experter på området istället ta fram
ett förslag för ledningen att ta ställning till (Winberg, 2010). I vilket fall som helst är kontextetableringen avgörande för att riskhanteringsprocessen ska få ett bra utfall. Enligt Peltier (2005)
är otydliga avgränsningar och deﬁnitioner av vad som ingår i nästkommande riskanalyssteg en
vanlig orsak till att riskanalyser misslyckas.
I sammanhanget skydd mot brott tas ibland upp (Reid, 2005) att det är viktigt att skydda delar
eller hela processen från obehörig insyn. Det gäller i synnerhet om man väljer att lista sina skyddsvärda tillgångar då vetskapen om dessa tillgångar hamnar i orätt händer kan det leda till att man
attraherar angripare. Det kan därför vara lämpligt att före etablering av den inre och yttre kontexten
noggrant överväga vem som ska ha tillgång till vilken information och hur informationen ska
skyddas från obehörig påverkan eller insyn.

Riskhanteringsgruppen
I arbetsmiljösammanhang nämns att den grupp som ska ansvara för riskhanteringen ska ha
kunskap om och erfarenhet av verksamheten (Davidsson & Anderzén, 2008). De ska inleda sitt
arbete med att skapa en överblick av hela verksamheten, dess delar och planerade förändringar
(Östergren & Jarnefjord, 2009). Enligt Peltier (2005) är det avgörande att samtliga intressenter
som påverkas av riskhanteringsprocessen ingår i riskanalysgruppen. I annat fall riskerar föreslagna
riskbehandlingsåtgärder att möta ett motstånd och som effekt av de inte bli implementerade.

4.2.2 Riskkriterier
Ett riskkriterium är enligt riskhanteringsstandarden (ISO Guide 73:2009, 2009)
en referenspunkt baserad på externa och
interna kontexter, exempelvis lagar, avtal,
mål och policys som analyserade risker utvärderas mot för att besluta om risken ska
behandlas eller inte. Riskkriteriernas funktion är alltså att stödja beslutsfattandet i
riskvärderingsmomentet (Davidsson, 2003).
I likhet med riskhanteringsstandarden
(SS-ISO 31000:2009) nämner Davidsson
(2003) att deﬁnitionen av riskkriterier
vid skydd mot brand och olyckor sker i
riskhanteringens första steg. B. Mattsson
(2000) däremot skriver att beslutskriteriet
ska väljas först efter att möjliga riskreducerande åtgärder inventerats.

Kontextetablering

Extern
Intern
Process
Riskkriterier

Riskbedömning
Riskanalys

Identiﬁera riskkällor
Bedöma sannolikhet
Bedöma konsekvens
Utvärdera risker

Riskbehandling

Utvärdera behandlingsalternativ
Besluta om behandlingsalternativ
Implementera åtgärder
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När det gäller skydd mot ohälsa verkar uppställandet av riskkriterier saknas. Svaret kan vara att
de ﬂesta riskkriterier, som avgör vilka risker som ska åtgärdas, inte står arbetsgivaren fritt att välja
då dessa åtgärder ofta är författningsreglerade krav.
När det kommer till skyddet mot brott sätts riskkriterierna upp i efterhand, det vill säga när riskhanteringens två första moment är utförda och man har kommit till behandlingens näst sista steg (se
exempelvis Fischer, Halibozek, & Green, 2008; Peltier, 2005; Sennewald, 2011). Här räknar man istället fram hur mycket en skyddsåtgärd förväntas kosta och gör därefter en utvärdering om åtgärden
är värd investerade medel i förhållande till riskens sannolikhet och konsekvens. Även här tas hänsyn
till eventuell juridiska krav på att åtgärda vissa risker. Skillnaden mellan riskhanteringsstandarden
och riskhantering vid skydd mot brott är alltså att riskkriterierna är givna redan i processens första
moment enligt ISO för att sedan komma till användning i sista steget medan kriterierna fastställd
först i processens sista moment vid skydd mot brott, se illustration 7.

Kontextetablering
ISO 31000:2009
Skydd mot olyckor
Fastställande av
riskkriterier
Skydd mot brott

Riskbedömning

Riskbehandling

Fastställande av
riskkriterier
Illustration 7. Riskkriterierna fastställs i olika steg beroende på kontext.

Exempel på faktorer som typiskt sett kan ingå vid beslut om var kriterier för vilka risker som ska
behandlas respektive accepteras kan vara:
UÊÊÊEkonomiska överväganden
UÊÊÊSociala överväganden
UÊÊÊNyttan av att behålla risken
UÊÊÊLag/avtalskrav
UÊÊÊNär en risk överstiger en viss sannolikhet, oberoende av konsekvens
UÊÊÊNär en risk överstiger en viss sannolikhet med en viss konsekvens
UÊÊÊNär en risk överstiger en viss konsekvens oberoende av sannolikhet
Det ﬁnns en mängd olika typer av riskvärderingskriterier som kan användas. Val av kriterier utgår från
vilken data man har tillgång till och analysgruppens erfarenheter. Ofta måste analysen ta hänsyn till
många olika intressenters vilja varför kompromisslösningar är vanliga (Boverket, 2005). Riskkriterier
är därför ofta en kombination av ﬂera av punkterna ovan i samverkan med varandra eller var för sig.
En viss typ av risk åtgärdas endast om det krävs av lagtekniska skäl. En annan risk enbart om den
överskrider en viss sannolikhet och/eller konsekvens och samtidigt inte är alltför kostsam att åtgärda i
förhållande till nyttan, se exemplet i illustration 8.
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Sjunkande åtgärdskostnad
Riskkriterium

Lagkrav

Stigande
sannolikhet

Risk
Ökande
konsekvens

illustration 8. Exempel på hur riskkriterier kan utformas.

Boverket (2005) har sammanställt illustration 9 nedan utifrån rådande traditioner och olika vetenskapliga discipliner:
Typ av riskvärderingskriterier

Beskrivning

Kommentarer

Veriﬁerbarhet

Central
detaljreglering

Detaljerade regler om
teknisk utformning och/
eller handhavande. Anges
ofta som mätvärden eller
arbetsprocedurer

Används till stor del när
riskbeslut måste fattas
snabbt och utan diskussion. Är ofta en rigid form
av styrning

Det är ofta enkelt att
veriﬁera om kriterierna
uppfylls

Funktionskrav

En given funktion ska
uppfyllas vid en given
situation/omständighet
(”i händelse av brand ska
det gå att utrymma”)

Denna typ av kriterier ger
stort utrymme för nya tekniska och organisatoriska
lösningar

Det är ofta svårt att
veriﬁera om kriterierna
uppfylls. Vanligen görs en
”bedömning i varje enskilt
fall”. Därför viktigt att ha
veriﬁerbara krav

Teknologibaserade
kriterier

”Bästa (möjliga) teknik”
ska användas

Visst utrymme för utveckling samtidigt som det
ﬁnns en begränsning i
att alltid göra val utifrån
teknologiutvecklingen.
Försiktighetsprincipen
ansluter till denna typ av
kriterium

Det kan vara lätt att
veriﬁera men frågan blir
mot vad som ska veriﬁeras. ”Bästa möjliga” med
avseende på ”vad”?

Rättighetsbaserade
kriterier

Beskrivning av en högsta
tillåtna risknivå. Ofta
anges risknivån som ett
kvantitativt riskmått

Bygger på en rättviseaspekt, d.v.s. att ingen människa ska behöva utsättas
för en högre risknivå en
någon annan

Kan vara lätt att veriﬁera
rent matematiskt, men
ofta ifrågasätts beräknade
värden p.g.a. osäkerheter i
modeller och indata etc.

Noll-riskansats

”Ingen får dö till följd av
olyckor”

Dödsfall till följd av olyckor
är inte acceptabelt. Detta
kan leda till suboptimeringar i förhållanden till
andra intressen. Vissa
verksamheter kan i princip
ej tillåtas

Kan endast veriﬁeras i
efterhand
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Typ av riskvärderingskriterier

Beskrivning

Kommentarer

Veriﬁerbarhet

Begränsa risken
så att den inte
överstiger 10-x

En fastställd risknivå (ofta
individ- och samhällsrisk)
bestämmer högsta tillåtna
risken

Innebär ofta ett abstrakt
och teoretiskt mått för
icke- experten. Ger stora
möjligheter för nya tekniska och organisatoriska
lösningar

Kan vara lätt att veriﬁera
rent matematiskt, men ofta
ifrågasätts beräknade värden p.g.a. osäkerheter i modeller och indata etc. Objektiviteten i veriﬁeringen kan
ibland ifrågasättas, då det är
enkelt att ”räkna hem” även
en ”hög” risknivå

Nyttobaserade
kriterier

Graden av nytta har
betydelse för riskvärderingen

Den förväntade risknivån
ställs i relation mot den
nytta som verksamheten
förväntas medföra

Kan vara lätt att veriﬁera
rent matematiskt, men
ofta ifrågasätts beräknade
värden p.g.a.
osäkerheter i modeller och
indata etc.

Kostnadsnyttoanalys

Så stort överskott av
fördelar över kostnader
som möjligt

Fördelar och kostnader för
samhället värderas i monetära termer.
Olycksrisker med ytterst små
sannolikheter
kommer i praktiken aldrig
att tillmätas någon betydelse i en kostnadsnyttoanalys

Kan vara lätt att veriﬁera
rent matematiskt, men
ofta ifrågasätts beräknade
värden p.g.a.
osäkerheter i modeller och
indata etc.

Kostnadseffektanalys

Att nå ett säkerhetsmål
med så låga kostnader som
möjligt

Här krävs att en risknivå (=säkerhetsmål) är
bestämd. Ofta anges
risknivån utifrån ett rättighetsbaserat kriterium

Kan vara lätt att veriﬁera
rent matematiskt, men
ofta ifrågasätts beräknade
värden p.g.a.
osäkerheter i modeller och
indata etc.

Multiattributiv
nyttoteori (Multikriterie-analys)

Metod för att rangordna
alternativ utifrån ﬂera
olika kriterier, ofta med en
kvalitativ metod

Svårt att väga samman
olika typer av kriterier

Svår att veriﬁera

Hybridkriterier

Kombinationer av ovanstående

T.ex. så ska ett rättighetsbaserat kriterium (högst
10^-5) först uppfyllas
för att sedan bedömas
utifrån ett kostnads/nytta
kriterium

Kan vara lätt att veriﬁera
rent matematiskt, men
ofta ifrågasätts beräknade
värden p.g.a. osäkerheter i
modeller och indata etc.

Mått/indikatorer/
nyckeltal

T.ex. skyddsavstånd,
indextal, nyckeltal,
mätetal. Dessa har ofta
karaktären av att vara
central detaljstyrning eller
underlag för jämförelser
eller riktlinjer

Ger ofta en endimensionell
bild av risknivån. Är ofta
en rigid form av styrning

Det är ofta enkelt att
veriﬁera om kriterierna
uppfylls

Riskjämförelser

Risknivån värderas inte
mot något fastställt
kriterium utan jämförs
med andra relevanta och
jämförbara risker. Vanligtvis jämförs den aktuella
risknivån med helt andra
typer av risker i helt andra
sammanhang

Jämförelser kan ske både
kvantitativt och kvalitativt.
Ofta är det svårt att hitta
relevanta och jämförbara
risker att jämföra med.
Vanligen görs en ”bedömning i varje enskilt fall”

Svårt att veriﬁera då fastställda kriterium saknas.
Kan även innebära en låg
grad av objektivitet
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Typ av riskvärderings kriterier

Beskrivning

Kommentarer

Veriﬁerbarhet

”Alternativ-j
ämförelser”

Risknivån i olika (besluts-)
alternativ jämförs med
varandra. Därefter sker en
rangordning av (besluts-)
alternativen utifrån vilket
alternativ som har högst
respektive lägst risknivå

Jämförelser kan ske både
kvantitativt och kvalitativt.
Vanligen görs en ”bedömning i varje enskilt fall”.
Denna form av riskvärdering är vanlig i miljö- konsekvens- beskrivningar och
infrastrukturplanering

Ofta relativt enkelt att
veriﬁera. Kan dock vara
svårt att veriﬁera om de
olika alternativen innehåller väldigt olika typer av
risker eller om risknivåerna
uttrycks olika

Riktlinjer

Risknivån värderas inte
mot något absolut kriterium utan jämförs med
en fastställd riktlinje. En
riktlinje innebär inget
ovillkorligt krav utan en
strävan att nå en viss nivå

De ﬂesta av ovanstående
kriterier kan även uttryckas
som riktlinjer. Ger vissa
möjligheter för nya tekniska och organisatoriska
lösningar. Vanligen görs en
”bedömning i varje enskilt
fall”

Ofta lätt att veriﬁera. Om
riktlinjen inte uppfylls kan
grad av uppfyllnad anges

”Samlad
bedömning”

Risknivån värderas inte
mot något kriterium utan
bedöms tillsammans med
ett stort antal andra faktorer. En ”samlad bedömning” görs alltid i varje
enskilt fall

En samlad bedömning
kan ske utifrån både
kvantitativt och kvalitativt
underlag. Vanligen är det
kvalitativa underlaget
styrande

Kan ej veriﬁeras eftersom
det inte ﬁnns något kriterium att värdera mot.

Illustration 9. Jämförelse av riskvärderingskriterier. Baserad på Boverket, 2005

Gemensamt för litteraturen i kontexten skydd mot brand och olyckor är att man ofta hänvisar till
fyra generella principer när det gäller samhällets riskkriterier, nämligen:
UÊÊÊRimlighetsprincipen: risker som med rimliga medel kan undvikas eller minskas ska åtgärdas
oavsett risknivå.
UÊÊÊProportionalitetsprincipen: Risker som är oproportionerliga till nyttan skall åtgärdas.
UÊÊÊFördelningsprincipen: risker som utsätter en eller ﬂera personer för oskälig risk i förhållande
till vilken nytta risken ger ska åtgärdas.
UÊÊÊPrincipen om undvikande av katastrofer. Risker som kan orsaka katastrofer bör modiﬁeras
så att de löser ut med begränsade konsekvenser som samhällets resurser kan hantera
(Davidsson, 2003; Mattsson, 2000; Torstensson & Wallin, 2001).
Ovanstående punkter är inte är tvingande. B. Mattson (2000) själv skriver:
En hög sannolikhet för att en olycka eller skada skall inträffa innebär i sig inte att verksamheten måste åtgärdas. Det kan rentav vara mer motiverat att vidta åtgärder, där sannolikheten för olyckor/skador är lägre. För det första är det givetvis inte avgörande om sannolikheten för viss typ av olyckor är hög eller låg. Det intressanta är hur mycket man kan påverka
det förväntade antalet skadade och dödade genom någon åtgärd. För det andra är den
uppoffring (kostnad) som krävs för att åstadkomma denna effekt också av intresse (Mattsson, 2000, p. 57).
Ställningstagandet kan jämföras med en riskkriteriemodell som är mycket vanlig i litteraturen
nämligen ALARP, As-Low -As-Reasonible-Practical. Den kallas även ibland för ALARA vilket
står för As-Low-As-Reasonable-Achievable. Båda modellerna utgår från två gränsvärden uttryckta
som antal dödsfall per år, se illustration 10. Det övre gränsvärdet anger kriteriet när risker är så
allvarliga att dessa måste åtgärdas. Det undre gränsvärdet anger brytpunkten för när risker är så
försumbara att de skall accepteras.
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Mellan dessa två gränser ﬁnns ALARP/A området. Risker som hamnar inom detta område ska
som grundregel åtgärdas. Undantaget är risker som kostar så pass mycket att behandla att kostnaden är helt oproportionerlig i förhållande till nytta (Davidsson et al., 1997).

Oacceptabla risker

Ca 10^-5

ALARP/A
As Low As Reasonably Practical/Achievable:
Risken accepteras om kostnader för
riskreduktion överstiger nyttan.

Ca 10^-7

Acceptabla risker

Illustration 10. Riskkriteriemodellen ALARP/A. Källa: Davidsson et al. (1997) p. 7:11

Etik
Ofta anges den övre gränsen där en risk inte ska accepteras till 10−5 och den undre gränsen till
10−7. Davidson et al (1997) motiverar det med att ”den övre gränsen motsvarar c:a en tiondel av
den naturliga dödsfallsrisken för de grupper i samhället som har den lägsta totala dödsfallsrisken.
För övriga grupper motsvarar kriteriet en lägre andel”. Den undre gränsen är satt på samma nivå
som risken att träffas av blixten, alltså en på 10 000 000 (Adams & Smith, 2001).
Hansson (2004) listar tio vanliga riskvillfarelser utifrån ett argumentationslogiskt perspektiv som
kan vara intressanta att iaktta vid formuleringen av riskkriterier. Den första står i direkt motsatsförhållande till riskkriteriet ALARP/A. Hansson menar att risker från olika miljöer eller sammanhang inte är jämförbara. Bara för att man inte kan göra något åt att bli träffad av blixten borde
inte kunna utgöra en grund för att utsätta människor för en ny risk. Skulle ett sådant system råda
att vi alltid var tvungna att acceptera alla risker som är mindre än vissa av de som vi redan accepterat vore mänskligheten snart utdöd.
Även Aven (2007) diskuterar det (o)etiska i fasta riskkriterier som ALARP/A eftersom argument
om att sådana gränsvärden fyller en funktion, går att mäta eller är påtvingade genom statlig
reglering behöver stämma. Det etiska argument för att använda andra metoder, exempelvis genom
konsensus med de som utsätts för risken.

4.2.3 Identiﬁera skyddsvärda tillgångar
Riskhanteringsstandarden (SS-ISO 31000:2009) innehåller inget särskilt steg för att identiﬁera
tillgångar. Möjligen menar man implicit att detta är en del i kontextetableringen.
Schneier (2003) menar dock att det är avgörande att inventera, deﬁniera och förstå vilka tillgångar man har som är skyddsvärda. Orsaken till dåliga eller meningslösa säkerhetslösningar har ofta
sin bakgrund i att man inte förstår vad man vill skydda (Schneier, 2003). Även Reid (2005) menar
att god riskhantering utgår ifrån att man inventerat och förstår organisationens skyddsvärda
tillgångar
Å andra sidan är det uteslutande litteraturen som behandlar riskhantering i kontexten skydd mot
brott (jfr engelskans security) som konsekvent nämner behovet av att identiﬁera skyddsvärda
tillgångar. Inom skydd mot brand, olyckor och ohälsa är förvisso kraven på riskhantering stipulerade i olika författningar och tillgången som ska skyddas given; människors liv och hälsa. Men det
förklarar inte varför identiﬁering av tillgångar inte nämns i riskhanteringsstandarden.
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Inventeringen som ska nedtecknas skriftligt ska enligt Reid (2005) besvara följande tre frågor:
UÊÊVilka personella tillgångar ﬁnns?
UÊÊVilka materiella tillgångar ﬁnns?
UÊÊVilka immateriella tillgångar ﬁnns?
Författarna till Introduction to security (Fischer et al., 2008) menar att identiﬁering av organisationens skyddsvärda tillgångar måste förekomma identiﬁeringen av riskkällor. Även säkerhetschefernas branschorganisation ASIS anger i sina riktlinjer för security management (ASIS International Guidelines Commission, 2003) att identiﬁering av organisationens skyddsvärda tillgångar
utgör riskhanteringens första steg. Enligt Reid (2005) har det dock ingen större betydelse om man
först identiﬁerar riskkällorna (se nästa steg) för att därefter identiﬁera de skyddsvärda tillgångarna. Det vanliga är dock att tillgångarna identiﬁeras före riskkällorna (Reid, 2005).

4.3 Identiﬁera riskkällor
Den andra fasen, riskbedömning, inleds
med att identiﬁera och inventera riskkällor
som potentiellt kan leda till risk.
Riskkällor som inte identiﬁeras kommer
heller inte att analyseras. Det är viktigt att
så många riskkällor som möjligt identiﬁeras hur osannolika de än kan verka vara
(Davidsson, 2003). Det är först analysens
uppgift att besvara om riskkällan är sannolik eller inte (SS-ISO 31000:2009).
Samtliga risker bör namnges och beskrivas
utifrån vilken negativ effekt de har på en
eller ﬂera skyddsvärda tillgångar (Sennewald, 2011) exempelvis: hängande istapp
från tak – allvarlig personskada och/eller
dödsfall.
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Vid identiﬁering av riskkällor i form av hot i kontexten skydd mot brott bör särskild vikt läggas
vid att söka sårbarheter i det beﬁntliga skyddet. Genom att ta hänsyn till samtliga skyddsbarriärer
i ett skyddssystem, exempelvis att även beakta dörrkarmar och väggar när man kontrollerar en
dörrs skyddsförmåga kan hot identiﬁeras som annars sannolikt missats (Fischer et al., 2008).

4.3.1 Detaljgrad
En kartläggning av riskkällor (faror, hot) kan utföras med varierande detaljgrad beroende på
vilket identiﬁeringsverktyg som används. En översiktlig identiﬁering beskriver ofta riskkällorna i
generella ordalag som att ”allvarlig brand i byggnad”. En detaljerad identiﬁering beskriver riskkällan mer precist, exempelvis ”allvarlig brand i maskin SOX i serverrum 215 sektion B”.
För generella beskrivningar kan innebära att man missar viktiga riskkällor. För hög detaljgrad kan
å andra sidan innebära en stor arbetsbelastning på den eller dem som samlar in underlaget vilken i
sin tur kan innebära att man missar riskkällor.
Detaljgraden vid identiﬁeringen av riskkällor väljs utifrån organisationens mål och risker (SS-ISO
31000:2009) samt analysgruppens resurser, kompetens och organisationens fastställda riskkriterier (Davidsson, 2003). Peltier (2005) varnar dock för det han kallar för paralys genom analys
(paralysis by analysis) som kan uppstå vid för hög detaljgrad. Det kan pareras genom att ständigt
fokusera på analysens syfte och att undvika att gå vidare med ett moment i riskhanteringsprocessen innan föregående moment är helt utfört.
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4.3.2 Indata
För att riskidentiﬁeringen ska kunna vara heltäckande och tillförlitlig bör den data man samlar in vara relevant, aktuell, innehålla korrekt bakgrundsinformation och samlas in av personer
med adekvat kompetens (SS-ISO 31000:2009). Data kan utgöras av statistik, teoretiska analyser,
specialistyttranden (ISO Guide 73:2009). Data kan vara sådan som analysgruppen själva samlar
in exempelvis genom intervjuer eller checklistor, så kallad primärdata, eller sådant som redan ﬁnns
insamlat så som statistik eller tidigare utförda riskanalyser.

4.3.3 Metoder för identiﬁering av riskkällor
Det ﬁnns en mängd metoder och verktyg för att identiﬁera och inventera riskkällor. Många är ofta
förberedda för att användas som metoder och verktyg i den efterföljande analysfasens sannolikhets- och konsekvensbedömningar (Mattsson, 2000). Ett ﬂertal av de nedan uppräknade verktygen för riskidentiﬁering beskrivs närmare under rubrik 5.
UÊÊÊGrovanalys
UÊÊÊHAZOP analys
UÊÊÊChecklistor
UÊÊÊBrainstorming
Identiﬁering av riskkällor i arbetsmiljösammanhang utgår ifrån ett så kallat MTO-perspektiv som
kan vara relevant även i riskanalyser som syftar till att skydda mot brott. Ett sådant system söker
efter riskkällor som kan ﬁnnas i samspelet mellan människa, teknik och organisation (Östergren,
2009). En väktare (människa) kan ha i uppgift att kameraövervaka en entré (teknik) med bristfälliga eller inga instruktioner (organisation) om vilka åtgärder som bör vidtas om väktaren ser
något misstänkt.

4.4 Analysera riskerna
Riskanalysen är processen med att systematisk undersöka samtliga identiﬁerade
riskkällor utifrån sannolikhet respektive
konsekvens. Gränsdragningen mot riskidentiﬁeringssteget är sällan tydlig. Snarare
kan sägas att identiﬁering och analysstegen
ofta överlappar varandra.

Kontextetablering

Intern
Process
Riskkriterier

Riskbedömning

Enligt (SS-ISO 31000:2009) syftar riskanalysen till att förstå risken, dess källa samt
sannolikhet och konsekvens.
Det ﬁnns en stor mängd olika typer av
analysmetoder som passar olika ändamål.
En färdig riskanalys ska kunna besvara tre
grundläggande frågor (Kaplan & Garrick,
1981):

Extern

Riskanalys

Identiﬁera riskkällor
Bedöma sannolikhet
Bedöma konsekvens
Utvärdera risker

Riskbehandling

Utvärdera behandlingsalternativ
Besluta om behandlingsalternativ
Implementera åtgärder

1. Vad kan gå fel?
2. Hur sannolikt är det att det händer?
3. Om det händer, vad blir konsekvenserna?
Den förstnämnda frågan besvaras i det föregående identiﬁeringssteget genom att man listar samtliga riskkällor i en bruttolista. I analyssteget besvaras varje riskkälla utifrån fråga två och tre. Efter
analysen kvarstår en nettolista med de risker som har en sannolikhet högre än noll och någon för
verksamheten negativ konsekvens, exempelvis skadekostnad, ohälsa eller obrukbar fastighet.
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Det ﬁnns över hundra olika riskanalysmetoder, tekniker och verktyg beskrivna i litteraturen
(Lyons, 2009). Någon entydig deﬁnition av vad som menas med riskanalysmetod ﬁnns inte.
Vissa används för att (1) inventera/identiﬁera riskkällor, (2) analysera dessa utifrån sannolikhet
och konsekvens och slutligen även för att (3) redovisa analysresultat (Davidsson, 2003). Andra
metoder används uteslutande för en eller två av dessa aktiviteter (SS-EN 31010, 2010). Hamilton
(1996) förklarar de olika metodernas täckningsområde med att det vuxit fram övergripande och
specialiserade metoder med bas i ett fåtal grundläggande metoder som alltså kan ses som byggstenar. Till dessa grundläggande metoder hör exempelvis checklistor och brainstorming. I denna
uppsats menas med analysmetod samtliga verktyg, tekniker eller tillvägagångssätt som syftar till
att utföra en eller ﬂera av aktiviteterna; identiﬁera, bearbeta eller presentera risker.
Metoderna brukar grupperas på lite olika sätt utifrån sina karaktärsdrag. Den vanligaste uppdelningen är om metoden är kvalitativ eller kvantitativ (Mattsson, 2000). En annan kategorisering
är om metoden är deduktiv eller induktiv (Davidsson, 2003). Dessutom går det att skilja mellan
systembaserade respektive scenariobaserade metoder (Johansson & Jönsson, 2007).
Som tidigare nämnts kan analysmetoderna även kategoriseras utifrån om de är (1) kvantiﬁerbara
och om de är (2) induktiva eller deduktiva. Dessutom kan det som framgår ovan ha olika omfattning (3), från att enbart användas för riskidentiﬁering/inventering till analys och presentation.
Gemensamt för samtliga metoder är dock att de i större eller mindre utsträckning utgår från
subjektiva bedömningar och antaganden utförda av personer med varierande grad av kunskap
och erfarenhet. Två analyser utförda på samma analysobjekt kan därför komma fram till två olika
resultat (Svensk fjärrvärme, 2004). Därför är det angeläget att analysen noggrant dokumenteras.
Valet av riskanalysmetod bör enligt Hamilton (1996) baseras på att den ska gå att kommunicera
till beställaren på ett enkelt sätt, generera ett värde högre än kostnaden för analysens genomförande och hålla en sådan kvalité att den blir trovärdig.
En fördjupning i tio olika representativa riskanalysmetoder återﬁnns i avsnitt 5 nedan.

4.4.1 Kvantitativt eller kvalitativt?
Analysmetoderna kan kategoriseras utifrån hur de beskriver riskernas sannolikhet och konsekvens. Om risken enbart beskrivs med ord så som låg, förhöjd eller hög risk utan att närmare
precisera vad som menas kallas metoden för kvalitativ (Mattsson, 2000). Risker som anger sannolikhet eller frekvenser respektive konsekvensen med tal, exempelvis 3 skador per år med en
skadekostnad om 10 000 kr kallas för kvantitativa (Davidsson, 2003).
Analysmetoderna kan utifrån hur de beskriver riskernas sannolikhet och konsekvens brytas ner i
fyra subgrupper (Eriksson, Juhl, Wikström, & Rinne, 2011):
1. Kvalitativ:

Kvalitativ utan konsekvent rankningsskala

2. Semi-kvalitativ:

Kvalitativ med konsekvent rankningsskala

3. Semi-kvantitativ:

Kvantitativ med en kvalitativ intervallskala

4. Kvantitativ:

Kvantitativ med exakta värden
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Illustration 11 nedan exempliﬁerar hur sannolikhetsbeskrivningar kan se ut beroende på vilken av
ovanstående grupper de tillhör.

Kvantitativ

Kvalitativ

0,0001 ggr per år
0,001 ggr per år
0,01 ggr per år
0,1 ggr per år
1 ggr per år

Mycket otrolig
Mycket osannolik
Osannolik
Mycket sannolik
Trolig

Semi-kvantitativ

Semi-kvalitativ

Mycket låg (färre än 9 ggr per 1000 år)
Låg (1 till 9 ggr per 100 år)
Medel (1 till 9 ggr per 10 år)
Hög (1 till 9 ggr per 1 år)
Mycket hög (oftare än 10 ggr per år)

Mycket låg
Låg
Medel
Hög
Mycket hög

Kvantiﬁerbarhet

Illustration 11. Rankingsskalors utseende beroende på kvantiﬁeringsgrad.

På samma sätt som sannolikheter beskrivs i illustration 11 kan även konsekvenser av en risk
grupperas utifrån om risken beskrivs i generella ordalag så som låg, mellan, stor eller som precisa
värden, exempelvis sjukdomsfrånvaro, skadekostnader eller människoliv. Var och en av grupperna har sina för- respektive nackdelar beroende av användningsområde. Ofta kan riskanalysen
dessutom använda två olika metoder. Inledningsvis en kvalitativ grov- eller preliminäranalys (jmf
screening (Mattsson, 2000) för sortera ut de allvarligaste riskerna som sedan analyseras kvantitativt (Davidsson, 2003).
Rankning i den kvalitativa analysen är svår, på gränsen till omöjlig eftersom det är svårt att veta
vad som är skillnaden mellan de olika stegen. En analys blir inte bättre eller säkrare enbart för att
den är kvantitativ. Däremot har den kvantitativa analysen fördelen att riskerna som beskrivs med
ett exakt värde även går att jämföra med andra kvantitativa riskanalyser, både inom en organisation såväl som med omvärlden (Eriksson et al., 2011)
Peltier (2005) föreslår att man listar de två huvudgruppernas för- och nackdelarna i en tabell.
Med hjälp av en sådan uppdelning fattar man beslut om vilken kvantiﬁeringsgrad som bäst passar
organisationens behov innan riskanalysen påbörjas.

4.4.2 Induktivt eller deduktivt perspektiv?
En annan gruppering av analysmetoder är utifrån om metoden är induktiv med en förutsägande
inriktning eller deduktiv med en härledande inriktning. Alla metoder går dock inte att kategorisera på detta sätt då ﬂera av dem kan användas både för ett deduktivt så väl som induktivt
arbetssätt. Den induktiva inriktningen innebär att man undersöker alla eventuella konsekvenser
som kan följa av att en riskkälla löser ut. Metoden är tämligen uttömmande men kan innebära att
mängden insamlad data blir ohanterlig (Davidsson, 2003).

28

Den deduktiva metoden å andra sidan försöker härleda vilka orsaker eller villkor som måste vara
uppfyllda för att en känd risk ska kunna lösa ut. Deduktiva metoder genererar i princip enbart
användbar data men riskerar att missa riskkällor. I båda fallen handlar det alltså om att kartlägga
sambandanden mellan orsak och verkan. Skillnaden ligger i om man börjar med orsaken för att
fastställa verkan (induktivt) eller med verkan för att fastställa orsaken (deduktivt), se illustration 12.

Risk1

Induktiv
metod

(verkan)

Möjliga
riskkällor
(orsak)

Risk 2

(verkan)

Risk1

(verkan)

Möjliga
riskkällor

Deduktiv
metod

(orsak)

Risk 2

(verkan)

Illustration 12. Induktivt och deduktivt perspektiv.

Oavsett vilket perspektiv som används är det viktigt att iaktta viss försiktighet när man dra slutsatser
om orsakssamband. Särskilt så kallad confounding, där faktorer samvarierar med varandra men
utan att det ﬁnns något direkt orsakssamband mellan dem. Låt oss anta att personer med tändare
ofta får lungcancer. Tändare brukar samtidigt främst återﬁnnas hos personer som röker. Rökningen
är i detta fall alltså den egentliga orsaken, inte innehavet av tändare (Nilsson & Sköld, 2004).

4.4.3 Riskperception
I litteraturen problematiseras ofta skillnaden mellan upplevd risk (riskperception) och verklig risk
(Davidsson, 2003; Riskkollegiet, 1993; Schneier, 2003). Förståelse för riskperception och hur den
påverkas är avgörande i allt riskhanteringsarbete (Riskkollegiet, 1993). Det är nämligen sällan
som den upplevda 4 risken verkligen stämmer med den verkliga (Schneier, 2003). Davidsson (2003)
delar den åsikten och skriver att personer tar större hänsyn till sannolikhet än konsekvensen
när de ska bedöma en risks allvarlighet men tvärtom när de ska rangordna hur viktigt det är att
skydda sig mot risker. Låt oss ta två risker som exempel; att under arbetstid (1) halka på ett halt
golv eller (2) drabbas av en våldshandling. Samma person kan anse att risk 1 är allvarligast då den
inträffar ofta men trots det ställa större krav på åtgärder mot risk 2 som aldrig hänt.

4
Riskkollegiet (1993) menar att upplevd risk är ett dåligt ordval då det antyder att det går att uppleva en risk på samma sätt som att uppleva en färg vilket
naturligtvis inte stämmer. De väljer därför att istället använda begreppet bedömd risk när de beskriver riskuppfattning som motsatts till objektiva riskmått.
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Riskupplevelsen av risker som en person har direkt eller indirekt erfarenhet av verkar däremot
enligt Sjöberg (2000) stämma hyfsat väl med den statistiska verkliga risken. Däremot visar samma
forskning att ett villkor först måste vara uppfyllt för att riskupplevelsen ska vara korrekt i förhållande till den verkliga statistiska risken. Det krävs nämligen att risken framställs som en generell
risk som kan drabba alla eller andra. Hur en person upplever risk beror alltså i stor utsträckning
på om denne utvärderar risken utifrån att den själv och närstående kan drabbas eller någon annan
(Sjöberg, 2000). Detta stämmer väl överens med de tre omständigheter som enligt Riskkollegiet
(1993) påverkar hur människor upplever risk:
a Hur risken uppstår
Ju mer okänd och ofrivillig en risk är desto riskfylldare upplevs den. Enstaka olyckor upplevs
som mer riskfyllda efter att de inträffat än före. Ju mer uppmärksamhet en risk får i massmedia
desto mer sannolik upplevs den.
b) Riskens konsekvenser
Ju hemskare, närmare i tiden och personligare risken upplevs desto riskfylldare upplevs den.
Däremot spelar riskmått så som antal dödsfall ingen eller obetydlig roll.
c) Möjligheter att påverka riskens konsekvenser
Ju lägre upplevd grad av kontroll och förtroende för den eller dem som ska hantera riskens
konsekvenser desto riskfylldare upplevs den (Riskkollegiet, 1993).
Till riskkollegiets lista ovan kan även läggas till riskens närhet. Människor tenderar att ta större
intryck av risker som drabbat bekanta än statistiska data. Desto närmare bekant desto sannolikare upplever vi risken (Schneier, 2008). Schneier (2003) ger dessutom några konkreta exempel på
vanliga riskvillfarelser (i USA) som till viss del belyser kategorierna ovan. Människor upplever:
UÊÊÊJordbävningar som mer riskfyllda än att halka på ett halt golv trots att det senare är en
betydligt vanligare dödsorsak.
UÊÊÊTerrorism som mer riskfyllt trots att den skördar färre liv än ordinär gatubrottslighet
UÊÊÊIT-brottslighet som mer riskfylld än den verkligen är på grund av att tekniken relativt ny och
riskerna tämligen okända.
UÊÊÊGruvdrift som mer riskfylld än bilkörning om massmedia skriver ett personligt reportage om
instängda gruvarbetare.
UÊÊÊFrivilligt tagna risker som mindre riskfyllda än de är och påtvingade risker motsatsvis som
mer riskfyllda.
Dessutom är människor inkonsekventa i sina riskbedömningar i synnerhet när det kommer till
jämförbara konsekvenser. Vi skulle troligtvis inte acceptera samma årliga dödstal i ﬂygtraﬁken
som i biltraﬁken 5 enligt Schneier (2003).

5
296 personer i Sverige under 2012 enligt Transportsstyrelsen (2013). Schneier avser dock självklart det amerikanska
dödstalet som för samma år uppgick till 33,561 enligt (National Highway Trafﬁc Safety Administration (2013)
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4.4.4 Sannolikhetsskattningar
En risks storlek utgår som tidigare nämnts
från en kombination av sannolikhet och
konsekvens. Sannolikhet är ett uttryck som
kan uttryckas både kvalitativt eller kvantitativt för hur troligt det är att en riskkälla ska lösa ut. Sannolikhet som uttrycks
kvantitativt är alltid ett tal mellan noll där
noll (0) innebär att en händelse inte kan
inträffa och ett (1) att händelsen kommer
att inträffa. Vid 0.5 är alltså sannolikheten
50 % för ett visst utfall.

Kontextetablering

Extern
Intern
Process
Riskkriterier

Riskbedömning
Riskanalys

Identiﬁera riskkällor
Bedöma sannolikhet
Bedöma konsekvens
Utvärdera risker

Riskbehandling
Utvärdera behandlingsalternativ
Det optimala ur riskanalyssynpunkt är om
sannolikhet kan beräknas utifrån frekvens,
Besluta om behandlingsalternativ
alltså ett statistiskt underlag. (Torstensson
Implementera åtgärder
& Wallin, 2001). Med frekvens menas det
antal gånger som en händelse beräknas
inträffa under en viss tidsperiod. Om en viss verksamhet genererar 10 000 produktionstimmar
under ett år och under samma tid har 100 klämolyckor är frekvensen för klämolyckor 1 på 100.
Sannolikhet för att en person ska klämmas blir därmed 0,01. Eftersom de ﬂesta risker som analyseras vid riskbedömningar är så pass sällsynta saknas ett sådant statistiskt underlag. Möjligen har
man ett incidentrapporteringssystem eller göra skattningar utifrån logiska modeller. I annat fall får
man låta experter med (mer eller mindre) goda kunskaper om det som ska analyseras utföra skattningar (Davidsson, 2003). Thedéen (1998) åskådliggör vad som kan beskrivas som kvalitetsnivåer
i en informationstrappa, se illustration 13 nedan.

Tillförlitlighet

Empiriska
dataserier
Logiska
modeller
Expertbedömningar
Amatörbedömningar

Illustration 13. Kvalitén (tillförlitligheten) vid sannolikhetskattningar. Modiﬁerad utifrån Thedéen, 1998, s. 5.

I de empiriska skattningarna utgår man alltså från det som redan inträffat, sannolikheten beräknas utifrån en frekvens. I nästa steg skapas en modell över vad som kan gå fel varpå man beräknar
sannolikheten för olika fel genom att generalisera frekvenser för fel av liknande karaktär från
andra sammanhang. Vid expertbedömningar, även kallade kreativa metoder (WU, 2008) förlitar
man sig på helt subjektiva skattningar (Davidsson, 2003). Nedersta trappsteget fanns inte med i
ursprungsmodellen men är tillagt för att påvisa att det inte alltid är personer med expertkunskap
som i praktiken får till uppgift att utföra en riskanalys.
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Skattningar som utgår från empiriska metoder bygger på att man dividerar antalet händelser med
tidsperioden som de inträffat (Abrahamsson, 2002). Även om detta är det ideala ur tillförlitlighetssynpunkt är även dessa skattningar behäftade med en mängd nackdelar. Historiska data är
inte alltid aktuella, kan skilja sig mellan databaser och ibland saknas viktiga uppgifter som behövs
för att kunna dra korrekta slutsatser.
Det går dessutom på grund av mätfel och andra variationer knappt att detektera en riskkälla som
höjer riskfrekvensen med en person från 10 personer till 11 av 100. Trots det anges ofta gränsvärden för när en risk ska åtgärdas om den överstiger 1 på 10 000 000. Så om sannolikheten ökar
från 1 till två dödsfall på 10^7 så ska risken behandlas - men vi har idag inte förmågan att detektera en sådan höjning. Risk innanför gränsvärden innebär därför inte nödvändigtvis att någon risk
inte ﬁnns – endast att vi inte kan detektera den. ”Ingen känd risk” ska därför inte förväxlas med
”Ingen risk” (Hansson, 2000).
Även de logiska modellerna, så som händelse- respektive felträd har sina osäkerheter. Här saknas historiska fullständiga data och analysen måste därför bygga på ﬂer antaganden (Abrahamsson, 2002).
Subjektiva bedömningar som ligger till grund för metoderna längst ner i skattningstrappan är
osäkrast just för att de enbart förlitar sig på antaganden. Samtidigt är inte heller metoder från de
övre stegen fria från subjektiva bedömningar. Dessutom kan man likt Mattsson (2000) med fog
ställa sig den retoriska frågan vad alternativet skulle vara om man inte vill acceptera dessa bedömningar: Att singla slant?
Vid bedömning av sannolikheten för antagonistiska hot tillkommer vissa informationsskällor som
särskilt ska beaktas vid expertbedömningar (Sennewald, 2011), däribland:
UÊÊTidigare brottsligheten på orten
UÊÊNärhet till andra företag/verksamheter som kan utgöra terroristmål
UÊÊTidigare brottsligheten inom den aktuella branschen/verksamheten
UÊÊBranschens/verksamhetens som mål för aktivister
UÊÊBranschens/verksamhetens storlek och symbolvärde (Sennewald, 2011)
En riskanalys som tar höjd för antagonistiska hot bör därför innehålla en hotbildsbedömning.
Nedan exempel på rubriker som en sådan bedömning kan innehålla, här för en svensk högskola:
UÊÊEgendomsbrott
UÊÊBrott mot liv och hälsa
UÊÊExtraordinära händelser
UÊÊÖverförda politiska eller religiösa risker
UÊÊIT-risker och andra försörjningsavbrott
UÊÊSpionage
UÊÊBombhot/misstänkta försändelser
UÊÊOönskad publicitet
Till brott mot liv och hälsa i ovan nämnda exempel ingår förutom mer vardaglig brottslighet även
s.k. skolskjutningar. Extraordinära händelser kan vara terroristattentat mot en närliggande kemisk
industri, så kallad SEVESO-anläggning. Överförda politiska eller religiösa risker kan uppstå när
högskolan bjuder in gästföreläsare eller inleder samarbete med andra organisationer som kan
vara intressanta mål för extremister eller aktivister. Oönskad publicitet kan uppstå av att personer
inom organisationen uttalar eller uppträder på ett sätt, offentligt eller privat, i den fysiska världen
eller sociala medier på ett sätt som kan väcka ilska eller anstöt.
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Försvarsmaktens gemensamma riskhanteringsmodell (Försvarsmakten, 2007) beräknar sannolikheten som summan av föregående hot- respektive sårbarhetsbedömning. Hotet bedöms på en
femgradig skala baserat på en tänkt angripares kapacitet, intention och tillfälle. Ju allvarligare hot
desto högre värde. Även sårbarheten bedöms på en femgradig skala som tar hänsyn till om och
i så fall hur effektiva skyddsbarriärer som ﬁnns för att försvåra för angriparen att nå tillgången.
Ju sårbarare tillgången är desto högre värde. Sannolikhetsskalan har tio steg och högst sannolikhet erhålls om både hot och sårbarheten bedöms som fem; Hot 5 + Sårbarhet 5 = Sannolikhet 10.
Sannolikheten omvandlas därefter till en femgradig indelning genom att dividera det hopräknade
värdet med två.

4.4.5 Konsekvensbedömningar
En konsekvens är den eller dem oönskade
följderna av att en riskkälla löst ut.
I likhet med sannolikhetsbedömningar kan
konsekvens uttryckas kvalitativt, (katastrof), kvantitativt (1 000 000 kr) eller som
en kombination av båda (katastrof – mer
än 1 000 000 kr) (Davidsson, 2003).
Konsekvensen bör uttryckas utifrån hur
man tidigare bestämt att riskkriterierna
ska mätas och värderas. Förutom att beskriva konsekvensen kan den även speciﬁcera var, när och vem den berör (SS-ISO
31000:2009). Konsekvenser kan därför uttryckas som människoliv, sjukfrånvaro, direkta och indirekta kostnader beroende på
vad som är riskanalysens syfte och uppgift.

Kontextetablering

Extern
Intern
Process
Riskkriterier

Riskbedömning
Riskanalys

Identiﬁera riskkällor
Bedöma sannolikhet
Bedöma konsekvens
Utvärdera risker

Riskbehandling

Utvärdera behandlingsalternativ
Besluta om behandlingsalternativ
Implementera åtgärder

En av de enklaste konsekvensbedömningarna beskrivs i den så kallade Johanssonmetoden (Hamilton, 1996; Winberg, 2010). Konsekvensen graderas på en skala från ett till tre där tre är allvarligast. Metoden tar dock ingen hänsyn till penningvärdet när den graderar skadan utan till hur
allvarligt skadat något blir. En totalskada utgör därmed alltid en trea även om värdet på det som
skadats är lågt.
Andra konsekvensbedömningar där man vill få fram ett konkret värde att kommunicera kan man
ta hänsyn till den totala skadan som risken innebär, oavsett om skadan är personell, materiell eller
immateriell.
Genom att ta hänsyn till samtliga kostnader kan enligt Fischer et al. (2008) konsekvensen av en
skada bli dubbelt så hög kostnad som värdet av det som skadats. Exempel på poster som bör ingå
i konsekvensberäkningen:
UÊÊÊÅteranskaffningsvärde; kostnad för inköp, nyrekrytering, frakt, installationskostnader,
arbetsplatsintroduktion, tilläggsmaterial, mellanskillnad och självrisk vid försäkringsersättning.
UÊÊÊTillfällig lösning; hyra av lokal, fordon eller annan materiel, kortidsvakanslösning med eventuell övertidsersättning eller genom bemanningsföretag.
UÊÊÊStilleståndstid; Kostnader för lön, material och hyra som inte kan utnyttjas och sänkt produktionstakt.
UÊÊÊKostnader och avgifter enligt lag eller avtal; Förändring av försäkringspremier och självrisk,
kostnader för sjuklön och rehabilitering samt eventuella avtalade viten och straffavgifter
gentemot kund
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UÊÊÊRäntekostnader; kostnader för att ersätta skadan kanske behöver ske genom lån eller förtidsinlösen av värdepapper med förlust.
UÊÊÊFörlorade marknadsandelar; Om en tjänst eller vara inte kan levereras på utsatt tid med
förväntad kvalité kan kunder eller andra intressenter och eventuella investerare vända sig till
andra alternativ.
UÊÊÊSociala effekter: Förlorad goodwill. I denna post ingår även eventuella kostnader som följd
negativ publicitet.
Låt oss ta ett exempel. Ett bevakningsbolag har ett avtal med kommunen som innefattar fordonsrondering med en väktare 24 timmar om dygnet sju dagar i veckan. Vid utebliven bevakning,
oavsett orsak, betalar bevakningsbolaget ett vite om 5 000 kr per utebliven bevakningstimme.
UÊÊÊFöretaget har inte följt serviceintervall för bevakningsfordonet och slarvat med underhåll vilket bland annat lett till att däckmönstret (riskkälla) på fordonets däck är långt under tillåtna
gränsvärden. Det i sin tur har orsakat en olycka med följande konsekvenser:
UÊÊÊVäktaren som framförde fordonet har blivit sjukskriven i två veckor under vilken tid arbetsgivaren står för sjuklön.
UÊÊÊBevakningen uteblir under 3 timmar. Därefter lyckas arbetsledningen täcka vakansen med en
väktare som utför arbetet på övertid.
UÊÊÊFordonet har fått så omfattande skador att den måste ersättas. Ersättningsfordon hyrs in
under de fem första dagarna, därefter görs ett inköp av ett nytt fordon. Försäkringen har en
självrisk om 22 000 och mellanskillnaden om 100 000 kr mellan den äldre förstörda bilen
och den nya står bevakningsföretaget för själva. Detta ﬁnansieras med ett lån med 5 % ränta
och ska avbetalas inom 4 år.
UÊÊÊFörsäkringsföretaget höjer premierna med 10 % och självrisken från 22 000 kr till 25 000
för framtida skador.
UÊÊÊEn behovsanställd väktare utbildas under två arbetspass för att kunna vakanslösa under
ordinarie väktares återstående sjukskrivning.
UÊÊÊMissnöjet över arbetsgivarens bristande fordonsunderhåll sprider sig bland kollegor till den
skadade väktaren och bevakningsföretaget får ﬂera nedsättande omdömen på sociala medier.
En anonym anställd har dessutom skickat in en insändare till lokaltidningen som beskriver
arbetsgivaren i mycket kritiska ordalag.
UÊÊÊSkyddsombud har anmält händelsen till arbetsmiljöverket som utför inspektioner på företaget och kräver skriftliga redogörelser som tar arbetsledningens tid och resurser i anspråk.
UÊÊÊKommunen låter meddela att det bristande fordonsunderhållet kommer ligga bevakningsföretaget till last i nästkommande upphandling. De kräver även ersättning om 15 000 kr för
den uteblivna bevakningen.
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Sätter vi in de olika beloppen och räknar samman skadekostnaden blir det tydligt att den uppgår
till 170 000 kr, se tabell 2.
POST

KOSTNAD

Sjuklön två veckor

12 000 kr

Vite för utebliven bevakning under 3 timmar

9 000 kr

Vakanslösning på övertid 6 timmar

1 200 kr

Hyra för ersättningsfordon 5 dagar

6 000 kr

Självrisk på försäkring

22 000 kr

Försäkringspremien höjs med 10 % vilket motsvarar cirka

1 200 kr per år

Mellanskillnad försäkringsvärde och nya fordonet

100 000 kr

Mellanskillnad ﬁnanseras med lån med 4 års löptid och en ränta om 5 %

10 500 kr

Vakanslösare går lära två pass

2 800 kr

Arbetsmiljöverket som utför inspektioner på företaget och kräver skriftliga redogörelser
som tar arbetsledningens tid och resurser i anspråk

6 000 kr

Summa:

Ca 170 000 kr

Tabell 3. Beräknade antaganden om skadekostnad.

I likhet med sannolikhetsskattningar är även konsekvensbedömningar förenade med ﬂera problem, här uttryckta som frågeställningar (Hallin et al., 2004):
UÊÊÊVilket tidsperspektiv bör man utgå ifrån?
UÊÊÊBör man ta hänsyn enbart till den omedelbara skadan eller som i exemplet ovan eller räkna
med följdkostnader över en längre tid?
UÊÊÊSka alla konsekvenser tas upp? Om inte, var ska man dra gränsen?
UÊÊÊHur många intressenter ska inkluderas om ﬂera är drabbade? I exemplet ovan ﬁnns förutom
de ekonomiska kostnaderna även rykteskonsekvenserna beskrivna. Däremot nämns inte de
psykosociala och emotionella konsekvenserna som kan vara mycket påtagliga både för den
som drabbats av olyckan och den som varit ansvarig för fordonsservicen.

Etik
Att använda ekonomiska värden som måttstock, även för att beteckna dödsfall och ohälsa kan
samtidigt ofta underlätta riskutvärderingsmomentet när riskerna ska jämförs mot varandra för
att enklare fastställa vilka som bör prioriteras. Det gör däremot inte analysen mer objektiv eller
lättare att förstå (Davidsson, 2003).
Konsekvensbedömningar av detta slag där man omsätter människoliv till pengar innehåller självklart en etisk aspekt. Hansson (2004) menar att schablonkostnader för liv och hälsa har liten eller
ingen plats vid bedömningen av vilka risker som ska åtgärdas eller inte helt enkelt för att priset
som vi är beredda att betala för att rädda ett människoliv helt är beroende av kontext. Att ta höjd
för eventuella moraliska dilemman i samband med konsekvensbedömningen menar Hansson leder
till mer kompetenta beslut.
Samtidigt bör man väga alternativet att inte prissätta människoliv i riskanalyssammanhang mot
alternativen. Att eliminera alla risker är omöjligt. Både de mänskliga, tekniska, organisatoriska
och inte minst de ekonomiska förutsättningarna är begränsade (Boverket, 2005). Om det påstått
oetiska i att överhuvudtaget prissätta ett människoliv skriver Mattson (2000) följande:
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Även om vi skulle blunda för problemet och låta slumpen avgöra (till exempel genom att singla
slant eller kasta tärning) vilka åtgärder vi skall genomföra kommer vi inte ifrån att våra beslut
innebär vissa implicita värden. Slantsingling och vägran att diskutera problemet medför troligen
att vi får en lägre säkerhetseffekt av en given budget än vad som annars vore möjligt. Att på så
sätt vägra att ta del av relevant beslutsunderlag för att möjliggöra rationella val ﬁnner jag däremot
oetiskt (Mattsson, 2000, p. 238).

4.5 Utvärdera riskerna
Riskutvärdering beskrivs enklast som ett
mellansteg vars syfte är att:

Kontextetablering

Extern
Intern

UÊÊÊFiltrera ut de risker som anses tolerabla, godtagbara eller acceptabla och
som därför inte behöver behandlas,

Process
Riskkriterier

UÊÊÊIdentiﬁera de risker som överskrider
riskkriterierna och därför behöver behandlas och (ISO Guide 73:2009, 2009)

Riskbedömning

Identiﬁera riskkällor
Bedöma sannolikhet

Riskanalys

Bedöma konsekvens

I denna fas kan även riskers storlek jämföras med varandra för att kartlägga vilka
risker som bör prioriteras i den efterkommande behandlingsfasen. Om en grövre riskanalysmetod använts kan, i detta moment,
även de risker väljas ut som bör analyseras
med en mer detaljerad analysmetod.

Utvärdera risker

Riskbehandling

Utvärdera behandlingsalternativ
Besluta om behandlingsalternativ
Implementera åtgärder

Beskrivning

Sannolikhet

Konsekvens

Riskklass

1
2
3
4
5
6
7
8

Ordningsstörning
Falska sedlar, kuponger
Kassamanipulation (medarbetare)
Inbrott utanför drifttid
Stöld drifttid
Rån
Skadegörelse av varor
Rån vid bankning

4
5
2
4
2
2
3
4

2
3
1
2
3
3
4
5

2
3
1
2
1
1
2
3

5
4
3
2

2

SANNOLIKHET

Risknummer

Den i särklass vanligaste metoden för riskutvärdering som beskrivs i litteraturen, oberoende av kontext är
att plotta de identiﬁerade riskerna i en riskmatris för att enkelt och överskådligt se vilka som överskrider
riskkriterierna. Matriserna kan vara endera kvantitativa eller kvalitativa men gemensamt för de är att
matrisens första axel visar sannolikhet eller frekvenser och den andra axeln konsekvensernas omfattning.

1,4

8
7

3

5,6

1
KONSEKVENS
1

2

3

4

5

Illustration 14. Vänster: tabell med värderade risker. Höger: matris med riskerna införda.

Illustration 14 visar ett exempel på riskvärdering med hjälp av riskmatris hämtat från butiksmiljö.
I den vänstra delen syns utdrag ur ett riskvärderingsformulär där varje risk försetts med ett individuellt löpnummer. I den högra matrisen kan man läsa av dessa löpnummer. Matrisens sydvästra
hörn har avsiktligt färgats gult istället för grönt då det fortfarande beskriver risker. Grönt har ett
signalvärde som oftast associeras till något positivt och därför olycklig att använda i ett riskmatris
sammanhang. Dessutom kan det ﬁnnas tillfällen där risker som i och för sig ligger i tolerabelt område fortfarande kan vara intressanta att behandla, dessutom ofta med mycket enkla medel vilket
den gula färgen ska påminna om.
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4.6 Behandla och åtgärda riskerna
Riskbehandlingsfasen syftar till att identiﬁera tänkbara riskbehandlingsalternativ samt utvärdera
dessa för att besluta om vilka som ska implementeras (SS-ISO 31000:2009, 2009).
Identiﬁeringen av behandlingsmetoder kan utgå från verksamhetens eller analysgruppens erfarenheter, checklistor, branschstandarder eller tas fram igenom en kreativ process, exempelvis med
hjälp av brainstorming.
I utvärderingsmomentet kontrolleras två saker:
1. Vilka behandlingsalternativ är effektivast och är de tillräckliga i förhållande till uppställda
riskkriterier?
2. Vilka nya problem skapar åtgärden i form av oönskade riskbehandlingskonsekvenser och uppoffringar (Schneier, 2003)
Slutligen fattas så beslut om föreslagna metoder ska vidtas eller inte. I detta moment tar beslutsfattarna som regel hänsyn till både ekonomiska faktorer men även sociala och etiska förhållanden
har ett stort inﬂytande.

4.6.1 Utvärdera behandlingsalternativ
Tänkbara behandlingsalternativ eller beslutsalternativ har ofta identiﬁerats redan
under riskidentiﬁerings- eller analyssteget (Palm, 2008). Om riskidentiﬁeringen
utgått från checklistor kan dessa ofta ge en
vägledning om vilka behandlingar som kan
vara effektiva och på så sätt användas som
utgångspunkt likt en gap-analys.

Kontextetablering

Intern
Process
Riskkriterier

Riskbedömning
Riskanalys

Fyra behandlingsalternativ

Identiﬁera riskkällor
Bedöma sannolikhet
Bedöma konsekvens

Alternativen som en risk kan hanteras på
kan brytas ner i fyra val (Vose, 2008):
1. Eliminering

Extern

Utvärdera risker

Riskbehandling

2. Reducering

Utvärdera behandlingsalternativ
Besluta om behandlingsalternativ

3. Acceptans

Implementera åtgärder

4. Överföring
I den engelska risk management litteraturen
används ibland akronymen ACAT vilket står för Avoid, Control, Accept och Transfer eller 4T för
Terminate, Treate, Tolerate och Transfer för att uttrycka behandlingsalternativen.
I vissa fall kompletteras listan ovan med ett femte behandlingsalternativ, spridning vilket i kontexten skydd mot brott kan innebära att man delar upp den skyddsvärda tillgången i mindre bitar
och förvarar dessa på åtskilda platser (Hertig & Davies, 2008) (exempelvis kontanter).
Att eliminera risken innebär att man vidtar åtgärden så att risken helt försvinner, ofta genom att
ta bort själva riskkällan (SS-ISO 31000:2009, 2009). Ett vardagsexempel kan vara den ﬂygrädde
som helt upphör med att ﬂyga. För många organisationer kan det ofta vara en omöjlighet att helt
eliminera risken då en så pass extrem åtgärd även kan innebära att verksamheten upphör om riskkällan är en nödvändig beståndsdel. Mer pragmatiskt är att reducera risken. Det kan ske genom
att minimera sannolikheten eller konsekvensens allvarlighet eller genom en kombination av båda.
Här kan Haddons (1995) strategier vara användbara, se nedan.
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Vissa risker är så små eller oproportionerligt dyra i förhållande till nyttan med att åtgärda dem
att de helt enkelt accepteras. Samtidigt är det viktigt att återigen framhålla att det ﬁnns risker som
i och för sig anses mycket små men samtidigt kan behandlas med åtgärder som knappt kostar
något. Ett exempel kan vara att sätta upp en skylt som påminner personalen på en arbetsplats att
låsa dörren trots att risken för inbrott värderats som mycket låg. Sådana risker ska naturligtvis
inte accepteras.
Den klassiska formen av överföring brukar vara att teckna en försäkring (Hamilton, 1996). Överföringsbegreppet är dock mycket bredare än så, det kan exempelvis handla om att outsourca en
viss del av verksamheten till någon annan aktör (J Nilsson & Sköld, 2004) exempelvis anlita ett
bevakningsföretag för att åka på inbrottslarm istället för att låta den egna personalen göra det.
De fyra alternativen kan i sin tur brytas ner i ﬂer konkreta nivåer. I riskhanteringsstandarden
anges att en risk kan:
UÊÊUndvikas

Eliminera

UÊÊElimineras vid källan
UÊÊBibehållas

Acceptera/tolerera

UÊÊÖkas för att tillvarata en affärsmöjlighet
UÊÊFörändras utifrån sannolikhet

Reduceras

UÊÊFörändras utifrån konsekvens
UÊÊDelas med någon annan part

Överföras

Haddons tio strategier
Haddon (1995) formulerade redan 1973 tio strategier som kan användas vid riskreduktion. Strategierna presenteras i en tiopunktslista där den första även är den mest ideala ur riskbehandlingssynpunkt. Nedan redovisas de tio strategier (W. J. Haddon, 1980) med exempel på hur de kan
användas för att förhindra att (legala) vapen används vid brott:
1. Eliminera riskkällan genom att förhindra att den överhuvudtaget uppstår, exempelvis genom
att förbjuda vapen
2. Reducera riskkällan genom att modiﬁera den, exempelvis genom att begränsa vapenägandet
genom vapenlicenser.
3. Förhindra att en beﬁntlig riskkälla löser ut, exempelvis genom att låsa in skjutvapen
4. Modiﬁera hur allvarligt eller fort risken löser ut, exempelvis genom att enbart tillåta enhandsvapen med patronvis eld
5. Separera riskkällan i tid och rum från den som kan skadas av den, exempelvis genom krav på
vapenskåp
6. Utrusta den som kan skadas med en fysisk barriär som kan skydd från risken, exempelvis bära
kroppsskydd
7. Modiﬁera riskkällans fysiska egenskaper, exempelvis enbart tillåta ﬁnkalibriga vapen
8. Göra det som ska skyddas mer motståndskraftigt, exempelvis utbilda poliser i att hantera
beväpnade gärningsmän
9. Begränsa följdskadorna av en utlöst risk, exempelvis ha en sjukvårdberedskap som kan hantera
skottrauman.
10.Stabilisera och återställ skadan efter en utlöst risk, exempelvis genom sjukvårdsinsatser och
terapi.
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Till att börja med skiljer Haddon på att förebygga att en risk realiseras (sannolikhetsbegränsande
åtgärder) och om den trots allt inträffat att begränsa skadeverkningarna (konsekvenslindrande
åtgärder). Vidare kan en riskhändelse delas in i skyddsåtgärder som kan minska skadan före händelsen, under händelsen och efter händelsen. Andersson & Menckel (1995) delar upp det i fyra
delar; för-risk, risk, olycka och skada. I deras skalning korresponderar Haddons första strategi
med för-risk, strategi 2-3 med risk, strategi 4-9 med olycka och strategi 10 med skada. Ytterligare
en kategorisering av strategierna är om de relaterar till riskkällan, skyddsbarriärer eller tillgången
(Gustavsson & Sundström, 2005).
Ofta ﬁnns fördelar med att kombinera ﬂera riskbehandlande strategier med varandra (SS-ISO
31000:2009, 2009).
Det framförs ibland att Haddons strategier skulle vara avgränsad till att behandla hur man begränsar energier från att skada människor, exempelvis vid en fordonskrock. Så är däremot inte fallet som redan titeln på Haddons artikel från 1980 visar: “The basic strategies for reducing damage
from hazards of all kinds”. Strategierna kan alltså appliceras på ”alla sorters faror”. Strategierna
har dessutom visats sig kunna tillämpas i IT-säkerhetsammanhang och därmed överlevt den digitala revolutionen (Albrechtsen, 2002).
Strategierna används dessutom fortfarande i kontexten skydd mot brand och olyckor (Uneram,
2009). I sådana kontexter är strategierna något modiﬁerade se exempelvis illustration 15.

1. Eliminate
Eliminera risken

2. Separate
Separera risken

3. Isolate
Isolera risken

4. Modify
Modiﬁera risken

5. Equip
Utrusta för att klara risken

6. Train and instruct
Träna och instruera

7. Warn
Varna för risken

8. Supervise
Övervaka

9. Rescue
Rädda om olyckan inträffar

10. Repair and rehabilitate
Lindra och återställ skadan

Illustration 15. Haddons strategier, Menckel (1994), inspirerad av Gunnarsson i Folkhälsan (2005, p. 7)

Efter Haddon har andra forskare och författare föreslagit andra varianter av riskhanteringsstrategier.
Utöver att redovisa några sådana alternativa listor tillför Jensen (2007) ett eget förslag som i stort
sett bygger på Haddons lista. Skillnaden ligger i att strategierna kategoriserade i tre grupper; kontroll genom att eliminera riskkällan, kontroll som kräver minimal mänsklig interaktion och kontroll
genom mänsklig ansträngning. I Jensens modell är enbart kategorierna hierarkiska vilket innebär att
strategierna inom respektive kategori varken är mer eller mindre ideala i förhållande till varandra.
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Haddons strategier vid skydd mot brott
Albrechtsen (2002) har visat att Haddons strategier även kan appliceras vid skydd av informationstillgångar även om riskkällan utgörs av brottsliga angrepp. I det sammanhanget har strategierna formulerats om till:
1. Förebygg att hotet uppsåt
2. Modiﬁera hotets karaktärsdrag (modus)
3. Reducera antalet hot
4. Förebygg att hotet löser ut
5. Modiﬁera mängden och frekvensen av hot
6. Isolera informationen som ska skyddas från hotet i tid och rum
7. Separera informationen från hotet genom fysiska barriärer
8. Gör informationen mer motståndskraftig mot skada
9. Begränsa skadeutvecklingen
10.Reparera skadorna på informationen (Albrechtsen, 2002)
I kontexten skydd mot brott beskriver Schneier (2003) några strategier som delvis kan sägas utgår
från liknande utgångspunkt som Haddon men med en avgörande skillnad. I kontexten skydd mot
brott är det inte alltid som man kan påverka riskkällan direkt då den är nära sammanbunden
med själva antagonisten. Ur ett samhällsperspektiv kan man i och för sig säga Haddons strategier,
om än i annan ordningsföljd, kan användas mot kriminella med verktyg som inkapacitering eller
tvångsvård. En verksamhet får istället använda andra tillvägagångssätt, exempelvis att använda
delar av Haddons strategier men fokusera på de egna tillgångarna och sårbarheten i det egna
skyddet mer än hoten.
Sektorsindelning – om varje skyddsvärd tillgång förses med en skyddsbarriär kan en angripare om
denne lyckas forcera barriären ändå enbart få åtkomst till en tillgång, inte alla. I praktiken kan det
innebära att man utöver ett generellt fysiskt skalskydd runt en verksamhet även skyddar särskilda
tillgångar i inbrottssäkra rum eller värdeskåp (Schneier, 2003).
Flaskhalsar – genom att tänka igenom hur man konstruerar sitt skydd kan man avsiktligt bygga
in naturliga ﬂaskhalsar varigenom personal, besökare och varor måste gå. På så sätt tvingar man
även en angripare att ta samma väg in och kan koncentrera sitt skydd, och därmed även investeringar till dessa ﬂaskhalsar (Schneier, 2003).
Skydd på djupet – Genom att låta ﬂera skyddsbarriärer samverkar med varandra får man ett bättre
skydd. Ett konkret exempel på detta är kombinationen av tekniskt, mekaniskt och personellt skydd,
se illustration 16. Kombinationen är avgörande för att få ett effektivt skydd (Schneier, 2003).
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Tillgångar
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Illustration 16. Beroendet mellan de tre skyddsbarriärerna tekniskt-, mekaniskt och personellt skydd.
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Helheten ger ett starkare skydd än summan av barriärerna var för sig. Det mekaniska skyddet
fördröjer angriparen, det tekniska detekterar och det personella ingriper och övervakar de andra
barriärerna. På samma sätt fungerar skyddet mot brand där brandceller fördröjer spridningen till
dess att räddningstjänsten anländer efter att det automatiska brandlarmet löst ut.
Precis som vid riskidentiﬁeringssteget och riskanalysen kan man beakta ett så kallat MTO-perspektiv, när
man föreslås riskbehandlingsåtgärder, se illustration 17. De olika åtgärderna bör prioriteras i förhållande
till varandra vilken som är effektivast och ﬂera åtgärder kan kombineras (SS-ISO 31000:2009).
Nr:
1000

Nr:

Sannolikhet
1-5

Namn:
Stöld / skadegörelse mot enskild produkt / vara

Åtgärdsförslag

1

Öka väktarronderingen.

2

Justera känsligheten på stöldskyddsfunktion. Bidrar till ﬂer falska
positiva larm men skapar samtidigt en starkare preventiv effekt.

3

Tydlig skyltning i butik ang. anmälan av alla stölder etc.

4

Köpa in butikskontrollanttjänst ihop med resten av gallerian

Konsekvens
1-5

Risk

2

5

10

Sannolikhetssänkande

Konsekvenssänkande

Kostnad

Ingår
4000 kr
200 kr
24 000 kr

Ny sannolikhet, konsekvens och totalkostnad:
1500

Nr:

Brand dagtid pga beﬁntliga brandkällor

Åtgärdsförslag

1

Tydliga regler gällande produktplacering.

2

Utbilda personal i brandsäkerhet och släckningsarbete.

3

Installera ﬂer sprinklers i lager och personalrum.

4

Butikens branddetektorer kopplas till automatiskt brandlarm.

5

Installera ytterligare en brandsläckare.

6

Kontinuerliga utrymningsövningar.

28 200 kr
1

4

4

Sannolikhetssänkande

Konsekvenssänkande

Kostnad

695 kr

Ny sannolikhet, konsekvens och totalkostnad:

695 kr

Illustration 17. Exempel på tekniska, organisatoriska och personella (MTO) behandlingsåtgärder.

Det är vanligt, i vart fall i kontexten skydd mot brott att fokusera på konsekvenslindrande behandling av risker med hög konsekvens men låg sannolikhet. För risker med hög sannolikhet och låg
konsekvens gäller det omvända att sannolikhetssänkande åtgärder är av störst intresse (Palm, 2008).

Ger behandlingen avsedd verkan
Efter att ha identiﬁerat behandlingsalternativ jämförs de i förhållande till risken som ska modiﬁeras för att kontrollera deras effektivitet. En riskbehandlingsåtgärd kan exempelvis sänka en risks
sannolikhet eller lindra dess konsekvens men utan att för den skull få ner risken till en acceptabel
nivå (SS-ISO 31000:2009, 2009)
Försvarsmaktens gemensamma riskhanteringsmodell har i kontexten skydd mot brott integrerat denna
kontroll i modellens sista steg; Hantera risken (Palm, 2008). Risken är dessförinnan bedömd genom
en beräkning av sannolikhet som i sin tur är framräknad genom att slå ihop värden från en femgradig
hotbedömning med en femgradig sårbarhetsbedömning. Konsekvens har bedömts i modellens första
steg genom att man angett värdet på de tillgångarna som man vill skydda på en tiogradig skala (Försvarsmakten, 2007). (Beskrivningen använder egentligen en tiogradig skala som sedan kan räknas om
till en femgradig klassning. För enkelhets skull bortser vi från denna omräkning då den inte har någon
betydelse för exemplet). Genom att föreslå olika riskbehandlingsåtgärder kan respektive risk ånyo
beräknas genom att bedöma vad det nya hotet, riskbedömningen eller konsekvensen blir.
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Samtidigt menar Schneier (2008) sådana uppskattningar av riskbehandlingsmetoders effektivitet
är mycket osäkra. Allvarliga risker händer sällan helt enkelt för att de just är ovanliga och därför
svåra att uppskatta sannolikheten för. Att mäta effekten av behandlingsåtgärder som ska göra
dessa ovanliga händelser ännu mer ovanliga innebär ännu mer osäkra skattningar.

Vilka riskbehandlingskonsekvenser och uppoffringar innebär åtgärden
I stort sett alla riskbehandlingsåtgärder innebär en avvägning mellan olika intressen, se illustration 18. Den ekonomiska kostnaden i förhållande till effekten förklaras längre ner. Här tas istället
icke-ekonomiska riskbehandlingskonsekvenser och uppoffringar upp. Inte sällan innebär investeringar i förbättrade skyddsbarriärer andra mer ”mjuka” kostnader som inskränker integritet och
bekvämlighet för de som kommer i kontakt med dem (Schneier, 2003).

Önskad säkerhet

Ekonomiska begränsningar

Bekvämlighet

Illustration 18. Tre motstående intressen: önskad säkerhet, ekonomiska begränsningar och bekvämlighet.

Det är viktigt att ta med dessa riskbehandlingskonsekvenser och uppoffringar i ekvationen när
man bedömer om en riskbehandlingsåtgärd är värd att vidtas. Vad spelar det för roll om man
exempelvis investerar i ett biometriskt passersystem som skapar en irritation bland de som ska
använda den eller medför att personalens produktivitet påverkas negativt.
I detta steg analyseras även om åtgärden påverkar andra delar av verksamheten eller lönsamheten
(ASIS International Guidelines Commission, 2003).

Vilka nya risker kan åtgärderna orsaka?
I detta steg utförs en analys av vilka nya risker som en viss riskbehandlingsåtgärd kan skapa.
Dessa nya risker eller riskkällor kan uppstå inom andra områden än den kontext som riskanalysen
utförs i. En åtgärd vidtagen för att öka motståndskraften mot brott kan leda till arbetsmiljörisker
och vice versa. Därför är det viktigt att denna analys är bred och försöker se konsekvenserna av
åtgärden ur olika perspektiv. Ett numera klassiskt exempel är den intressekonﬂikt som kan uppstå
mellan ett bra inbrottsskydd och kraven på säker utrymning (Winberg, 2010).
Detta poängteras även i arbetsmiljölitteraturen (Hellberg, 2011). Att kontrollera att en riskbehandlingsmetod inte skapat nya riskkällor eller risker är avgörande. Som exempel kan nämnas de
problem som kan följa av att införa krav på att viss personal ska bära skyddsutrustning, exempelvis skyddsväst. Bärandet kan leda till dålig belastningsergonomi och hygieniska obehag på grund
av högre kroppsvärme. Införande av personlarm kan skapa en oro över hur och när larmet får
användas och dubbelbemanning kan leda till ett högre risktagande.
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4.6.2 Besluta om behandlingsalternativ
I beslutssteget beräknas skyddsåtgärdens kostnad i förhållande till dess nytta, både för den som
äger risken men även för andra intressenter. Här bör man även ta hänsyn till riskens karaktär
(Davidsson, 2003) och eventuella osäkerheter i nyttouppskattningen (Boverket, 2005). Dessutom
bör gällande lagstiftning, avtal, miljöskydd och socialt ansvarstagande vara faktorer som tas med i
beslutet (SS-ISO 31000:2009, 2009)
Även andra intressenter utanför organisationen kan som redan nämnts påverkas av riskbehandlingsåtgärderna. Om ﬂera lika effektiva behandlingsåtgärder står till buds kan dessa intressenters
behov vara vägledande för vilket alternativ som ska väljas.
I arbetsmiljösammanhang är det sällsynt med kostnads/nyttoanalyser helt enkelt för att människors liv, hälsa och välmående har ett högre värde än vad som låter sig beräknas i pengar (Hamilton, 1996). Dessutom är stora delar av arbetsmiljön reglerade genom lagstiftning såväl som avtal
mellan arbetsgivare och arbetstagare.
I kontexten skydd mot brott är det däremot högst intressant att kontrollera om en föreslagen riskbehandlingsåtgärd (skyddskostnad) är lägst proportionerlig till den förväntade skadekostnaden.
Illustration 19 nedan visar hur skyddskostnaden inledningsvis har stor påverkan på att sänka skadekostnaden. Vid en viss brytpunkt börjar dock kostnaden för skyddsinvesteringarna bli dyrare än
skadekostnaden, utan att påverka den senare mer än marginellt.
Kostnad
Skadekostnad

Skyddskostnad

Optimal
riskkostnad
Skydd
Illustration 19. Sambandet mellan skydds- respektive skadekostnad. Källa: Hamilton, 1996, s. 123.

Ett vanligt sätt att göra den ekonomiska kalkylen är med hjälp av exempelvis en kostnads/nyttaanalys (ASIS International Guidelines Commission, 2003). En enkel form av beräkning om en
riskåtgärd är lönsam i förhållande till sin investeringskostnad är genom en så kallad ROSI-bedömning (ENISA, 2012). ROSI står för return on security investment och kan beräknas över en viss
tidsperiod, oftast ett år, genom att man bedömer den förväntade minskade eller uteblivna skadekostnaden minus skyddskostnaden för att sedan dividera resultatet med skyddskostnaden, enligt
följande ekvation:
(Utebliven skadekostnad – Skyddskostnad)
ROSI = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Skyddskostnad
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Exempel:
En verksamhets skadekostnad för skadegörelse genom glaskross mot en viss tillgång
uppskattas till 10 000 kr. Att installera polykarbonatfönster med större motståndskraft
mot skadegörelse kostar 4 000. Kvoten mellan kostnaden för skyddsinvestering och den
förväntade utebliven skadekostnad blir:
10 000 − 4 000
–––––––––––––––––––––– = 1,5
4 000
Vid 1,0 går skyddskostnaden jämt upp med skadekostnaden. Därmed är ett värde över 1,0
eftersträvansvärt då det innebär att investeringen i skydd är lönsammare än att vara utan skydd.
Värden under 1,0 visar motsatsvis att skyddsinvesteringen är olönsam.
Hur bedömer man då den Förväntade Årliga Skadekostnaden (FÅS) (ENISA, 2012)?
För att göra det krävs först att man fastställer den Förväntade EngångsFörlusten (FEF) (ENISA,
2012) som det innebär om skadan inträffar en gång. Den kostnaden utgörs av tillgångens totala
värde som framkommit vid konsekvensbedömningen multiplicerat med en exponeringsfaktor.
FEF = Tillgångens totalvärde * exponeringsfaktorn
Om man förväntar sig en totalförlust av tillgången efter ett angrepp blir är exponeringsvärdet 1.
Om man istället förväntar sig att delar av det totala värdet efter ett angrepp ﬁnns kvar blir exponeringsfaktorn lägre. Låt oss anta att en tillgång som utsätts för skadegörelse är värd 10 000 kr.
Även efter att tillgången varit föremål för förstörelse kan den ha ett restvärde. Om tillgångens
värde till exempel beräknas sjunka med 6 000 kr från 10 000 kr till 4 000 kr efter skadegörelsen
är exponeringsvärdet 60 % (6000/10 000 = 0,6).
Nästa steg i beräkningen av FÅS kräver att vi tar hänsyn till hur ofta FEF kan inträffa per år
(Sonnenreich, Albanese, & Stout, 2006). Medan vi för att beräkna FEF använder konsekvensberäkningen från riskanalysen kommer nu analysens sannolikhetsskattning till användning för att
uppskatta den Årliga Frekvensen (ÅF). Om vi antar att skadan inträffar en gång per år blir ÅF =
1. Om den förväntas inträffa 4 gånger per år blir ÅF = 4 och om den förväntas inträffa vart femte
år blir ÅF = 15 = 0,2.
Genom att multiplicera den förväntade engångsförlusten (FEF) med den årliga frekvensen (ÅF)
kan vi nu få fram den förväntade årliga skadekostnaden (FÅS):
FÅS = FEF * ÅF
Många riskbehandlingsåtgärder lyckas dock inte helt eliminera skadekostnaden. Man bör därför
i ROSI-bedömningen även ta hänsyn till riskbehandlingens effektivitetsfaktor (EF) (Sonnenreich
et al., 2006). Även den uttrycks som ett värde mellan 0,0 och 1,0. Om behandlingen är så effektiv
att den helt kan eliminera hela den förväntade årliga skadekostnaden blir EF = 1,0 om den däremot förväntas begränsa skadorna med hälften blir EF istället 0,5.
Vi kan åskådliggöra det genom att återkoppla till föregående exempel. En tillgångs restvärde efter
en skadegörelse var 4 000 kr. Genom att anlita ett bevakningsföretag som regelbundet besöker tillgången bedömer vi att en fjärdedel av skadekostnaden uteblir, från 4 000 kr till 3 000 kr eftersom
den presumtiva angriparen ser att tillgången är bevakad. Väktarrondering som riskbehandlingsmetod har därför en effektivitetsfaktor (EF) om 0,25 i detta exempel. Om väktarronderingen helt
hade eliminerat skadekostnaden hade EF varit 1.
Den nya förväntade årliga skadekostnaden (nFÅS) efter riskbehandlingen blir:
nFÅS = FÅS * EF
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Vi kan nu göra en mer detaljerad ROSI-beräkning:
((FEFxÅF) x (EF)) – Skyddskostnad)
ROSI = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Skyddskostnad

Förenklat till:
nFÅS – Skyddskostnad)
ROSI = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Skyddskostnad
Exempel:
En tillgångs totalvärde uppskattas till 10 000 kr med en exponeringsfaktor om 0,6. Den
förväntade engångförlusten blir därför 6 000. Den årliga frekvensen med vilken detta angrepp inträffar beräknas till 2 gånger per år. Att införa väktarrondering som kostar 1 000
kr beräknas vara 75 % effektiv. Är investeringen lönsam?
((6 000x2) x (1 – 0,75)) – 1 000
––––––––––––––––––––––––––––––––– = 2,0
1 000
Ja, investeringen är lönsam. Men om den årliga frekvensen däremot skulle skattas till en gång
per år, istället för två som i förevarande fall, överskrider kostnaden för investeringen nyttan.
ROSI-beräkningar måste tolkas med viss försiktighet. Som visats ovan bygger de på att multiplicera
en mängd antaganden med varandra. Osäkerheten vid dessa beräkningar får därför anses hög.
Ytterligare en begränsning är att beräkningsmodellen dessutom enbart tar hänsyn till monetära
värden. Vid tillämpning av ROSI är det därför extra viktigt att man vid sidan av beräkningen även
tar särskild hänsyn till andra värdeförluster så som integritet, bekvämlighet mm.
Förutom ROSI-beräkningar bör man inför vissa riskbehandlingsåtgärder även ta hänsyn till problematiken med base-rate fallacy (prevalensfel). Vid inköp av exempelvis en inbrottslarmsanläggning där valet står mellan fabrikat är det viktigt att inte enbart ta hänsyn till installationskostnaden utan även till kostnaden för larmutryckningar. Om det ena larmet har en lägre initialkostnad
men kan förväntas orsaka ﬂer onödiga larmutryckningar kan larmet över tiden bli dyrare än
konkurrerande modell.

4.6.3 Implementera behandlingsalternativ
I behandlingsfasens sista moment inför
man de åtgärder som men beslutat sig för.
Vissa åtgärder kan vidtas omedelbart, det
kan vara en utbildning av personalen, att
upphöra med en viss farlig verksamhet eller
införa nya rutiner för hur något ska införas.
Andra åtgärder kräver investeringar som
måste implementeras över en längre tid.
Även upphandlingsförfaranden från genomgång av offerter till slutleverans eller
rekryteringar av en viss nyckelkompetens
kan dra ut på tiden.

Kontextetablering

Extern
Intern
Process
Riskkriterier

Riskbedömning
Riskanalys

Identiﬁera riskkällor
Bedöma sannolikhet
Bedöma konsekvens
Utvärdera risker

Riskbehandling

Utvärdera behandlingsalternativ
Besluta om behandlingsalternativ
Implementera åtgärder
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De åtgärder som inte vidtas omedelbart bör antecknas i en handlingsplan av vilken det framgår
när åtgärden som senast ska vara implementerad och vem som är ansvarig för att det är utfört.
I arbetsmiljösammanhang (Arbetsmiljöverket, n.d.) får enbart den med tillräckliga befogenheter,
resurser och kunskap tilldelas ett arbetsmiljöansvar, exempelvis för att införa en sådan åtgärd.
Samma förutsättningar bör gälla den som tilldelas en uppgift i kontexten skydd mot brott.

4.7 Utvärdera och granska riskbehandlingsåtgärderna
Riskhanteringsstandarden (SS-ISO 31000:2009, 2009) stipulerar att övervakning av vidtagna
riskbehandlingsåtgärder ska ske kontinuerligt för att kontrollera deras effektivitet och undersöka
om de skapat till nya risker.
Även ASIS (ASIS International Guidelines Commission, 2003) riskhanteringsmodell innehåller ett
övervakningsmoment (reassessment) som täcker samtliga riskhanteringens delar. Det ﬁnns inga
krav på hur ofta det ska ske. Sennewald (2011) föreslår tre olika intervall beroende på omständigheterna. Endera en aktivitetsdriven uppföljning efter att något nytt skett i verksamheten och/
eller tidsstyrda uppföljningar eller författningsreglerade tidpunkter. Om man tillämpar tidsstyrda
uppföljningar kan följande intervall vara vägledande: 3-5 år får lågriskanläggningar, 2 år för anläggningar med medelrisker och årligen på högriskanläggningar.
Även i arbetsmiljösammanhang (AFS 2001:1) är uppföljningen med kontroll och övervakning en
viktig del. Uppföljningen omfattar bland annat följande kontroller och ska ske minst en gång per år.
UÊÊKan något förbättras?
UÊÊHar åtgärder som förts in i handlingsplan blivit utförda?
UÊÊHar åtgärderna skapat nya problem?
UÊÊFungerar vidtagna skyddsåtgärder (Hellberg, 2011)?
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5. Några riskanalysmetoder
I detta avsnitt granskas tio riskanalysmetoder. Metoderna representerar de som oftast förekom i
den undersökta litteraturen i kontexterna skydd mot ohälsa, brott, brand och olyckor. Samtidigt
är metoderna utvalda med hänsyn till att få en sådan spridning att de kan exempliﬁera skillnaden
mellan kvalitativa och kvantitativa metoder och med olika perspektiv. Dessutom kan metoderna
gemensamt (och i något enskilt fall) täcka samtliga riskbedömningens steg, från identiﬁering av
riskkällor till utvärdering av riskbehandlingsåtgärder. Följande metoder ingår:
1. Brainstorming
2. Delﬁ-metoden
3. Grovanalys
4. FMEA
5. Felträds- och attackträdsanalys
6. Händelseträdsanalys
7. Checklistor
8. HazOp
9. Bow-tie
10.Försvarsmaktens riskhanteringsmodell
I de ﬂesta fall har metoderna beskrivits och undersökts tämligen detaljerat men ur ett teoretiskt
perspektiv. Den som önskar en detaljerad stödhandledning hur metoderna ska användas praktiskt
hänvisas därför till de refererade källorna och eventuella metodhandböcker.

5.1 Brainstorming
Uttrycket brainstorming kommer från Osborne som av dåtidens jurysystem i USA blev inspirerad
att forska kring gruppers problemlösningsförmåga och kreativitet. Att i grupp använda sin hjärna
(engelskans brain) för att på ett ostrukturerat sätt (jmf med engelskans storm) hitta lösningar på
ett problem utvecklades till konceptet brainstorming.
År 1957 genomförde Osborn ett experiment med 20 ingenjörer uppdelade i två grupper för att
testa sin metods effektivitet. Den ena gruppen ﬁck i uppgift att på traditionellt sätt försöka komma på lösningar till ett problem. Den andra ﬁck samma uppgift men skulle lösa den med hjälp av
brainstormingsmetodiken vilket genererade i 44 % ﬂer lösningsförslag (Osborn, 1957).
En viktig framgångsfaktor är enligt Osborn (1957) att svårare mer komplexa problem bör brytas
ner i mindre delar och att varje del ”brainstormas” i en individuell sittning. Brainstorming förutsätter vidare att fyra grundregler är uppfyllda för att metoden ska vara effektiv:
UÊÊKvantitet framför kvalité – Fler idéer ökar sannolikheten att en bra lösning hittas.
UÊÊKritiklöst – Allt som kan hämma eller tysta idégenereringen är förbjudet så som att skratta
eller kritisera ett förslag.
UÊÊÊHögt i tak – En förutsättning för god idégenereringen är att ”tänka utanför boxen” vilket
förutsätter att det råder en atmosfär som tillåter och uppmuntrar okonventionella förslag.
UÊÊÊSynergi och spinn-off – Genom att skapa en god lagkänsla uppmuntras deltagarna att förädla andras idéer eller slå ihop ﬂer idéer till en lösning (Osborn, 1957).
Ytterligare en framgångsfaktor som identiﬁerats för att brainstorming ska fungera enligt Kramer,
Fleming & Mannis (2001) är miljön (kulturen, attityden) som den används i, gruppens sammansättning och att den leds av en moderator som behärskar metoden.
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Brainstorming som riskanalysmetod
Metoden kan enligt metodstandarden för riskbedömning (SS-EN 31010, 2010) användas ensam i
riskidentiﬁering/inventeringsmomentet eller i kombination med metoder i andra moment.
Strukturerad brainstorming innebär att man i förväg kallar in en grupp experter på området som
ska undersökas till en sittning. Syftet och målet med mötet är känt, exempelvis att man ska sammanställa en bruttolista över riskkällor. Sittningen leds av en moderator som i förväg har förberett
nyckelord och ramarna för sittningen. Deltagarna får under mötet fritt kläcka så många idéer som
möjligt med iakttagande av de fyra grundreglerna ovan. Moderatorn dirigerar gruppens arbete.

Fördelar
Fördelarna med metoden, är utöver de som nämnts ovan att den är snabb, effektiv (SS-EN 31010,
2010) och kan genomföras till en låg kostnad. Dessutom uppmuntrar den ett kreativt och fantasifullt tänkande och är därför särskilt effektiv när risker i nya och okända sammanhang ska
identiﬁeras (SS-EN 31010, 2010) eller där det saknas exempelvis checklistor eller fördeﬁnierad
branschpraxis.

Nackdelar
Det ﬁnns omfattande forskningskritik kring brainstormingens egentliga effektivitet. Bland annat
har följande kritik framförts:
Starka personligheter kan påverka gruppen genom sin övertalningsförmåga som inte bygger på
rationella argument eller fakta (Granström, 1998).
Gruppens sammansättning eller gruppmedlemmarnas attityd kan få vissa gruppmedlemmar att
självcensurera sig för att de inte vågar synas (Diehl & Stroebe, 1987).
Brainstorming kan passivisera enstaka deltagare eftersom metoden varken kräver eller mäter individuella prestationer (Diehl & Stroebe, 1987).
Delar av denna kritik tas även upp i riskmetodstandarden (SS-EN 31010, 2010).

5.2 Delﬁmetoden
Delﬁmetoden utvecklades av Dalkey (1969) vid idégruppen RAND Corporation som en metod för
att öka tillförlitligheten när en expertgrupp ska göra framtidsprognoser (vilket förklarar namnvalet – Oraklet i Delﬁ).
Metoden är en stegvis process i minst tre steg. I första steget väljs en expertgrupp ut och deltagarna får sedan individuellt och anonymt besvara en frågeenkät. I nästa steg har svaren sammanställts, fortfarande anonymt, och experterna kan nu läsa varandras svar, inklusive motivering
och göra eventuella justeringar 6. De frågor där man är överens tas bort. Tanken är att experterna
genom att läsa varandras svar på återstående frågor ska justera sina egna svar tills en viss andel
eller hela gruppen är överens om ett svar. Detta steg upprepas vid behov i ett antal omgångar tills
man når konsensus eller annat i förväg överenskommet stopkriterium.
Metoden bygger på följande nyckelegenskaper (Rowe & Wright, 1999):
UÊÊÊAnonymitet bland deltagarna vilket ger möjligheten att utvärdera andras svar utan att påverkas av eventuella fördomar om skribenten
UÊÊÊUpprepning av utskick för att uppmuntra experterna att justera sina tidigare svar utan risken att någon upplever att de förlorar ansiktet
UÊÊKontrollerad feedback mellan omgångarna där även avvikande åsikter tydligt representeras
UÊÊÊStatistiskt sammanvägda gruppsvar som utgör median- eller medelvärden och därför antas
ha högre validitet än individuella svar.

6

Delﬁmetoden. http://www.ne.se/delﬁmetoden, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-01-16.

48

Delphimetoden som riskanalysmetod
En expertgrupp sätts samman med deltagare från den verksamhet som ska analyseras (Hamilton, 1996). Dessa får anonymt besvara en enkät (Wermdalen & Nilsson, 2012), exempelvis med
uppgift att identiﬁera risker. När samtliga besvarat enkäten plockas de frågor bort där konsensus
råder och deltagarna får besvara kvarstående frågor efter att ha sett vad övriga anonyma deltagare svarat. Steget upprepas till dess att konsensus uppnås på samtliga frågor (Svensk fjärrvärme,
2004), alternativt något annat stopkriterium uppnås.

Fördelar
Wihlborg (2011) har identiﬁerat en mängd fördelar med metoden. Genom anonymitet minimerar
metoden att personer påverkas av faktorer som kön, yrkestitel, ålder, erfarenhet eller auktoritet
mm. Metoden kan genomföras till låg kostnad, kan utveckla expertgruppens kunskaper och användas till att hantera komplexa områden. Eftersom metoden dessutom ger deltagarna möjlighet
att ändra uppfattning utifrån andras anonyma svar är den mer användbar än enkäter (Wihlborg,
2011), särskilt i riskanalyssammanhang. Metoden är framtagen just för att kunna göra prognoser när osäkerheten är hög (Dalkey, 1969) vilket gör att metoden kan vara mycket användbar i
riskanalyssammanhang för att identiﬁera riskkällor och bedöma sannolikheter.

Nackdelar
Delﬁstudiers effektivitet är omtvistad. Anonymiteten exempelvis leder till att ställningstaganden
inte diskuteras i en muntlig dialog vilket kan medföra att man missar viktiga poänger (Maceviciute, Wilson, Lindh, & Lalloo, 2009)
Metoden är särskilt konstruerad för att göra prognoser vid osäkerhet med hjälp av experter (Dalkey, 1969). Därför har det ifrågasatts vad experterna egentligen bidrar med ( Asplund, 1985 i B.
Andersson, Kärrman, & Persson, 1996). Om det inte ﬁnns någon fakta i frågan kan heller ingen
egentlig kunskap ﬁnnas. Expertgruppen bidrar då enbart med sina om värderingar och tyckanden som inte alls behöver stämma överens med mätbara fakta. Dessutom innebär inte konsensus
i en fråga att just det svaret skulle vara mer rätt än något annat svar. Risken ﬁnns att deltagarna
ändrar sitt svar till det vanligaste svaret enbart för att inte avvika från normen. Utöver det ﬁnns en
viss risk att den som koordinerar studien avsiktlig eller oavsiktligt påverkar deltagarna utifrån hur
denne formulerar sig i de återkommande utskicken med feedback.

5.3 Grovanalys
Grovanalys, även kallad preliminär riskanalys kan användas i inledningsskedet för att grovt gallra
ut vilka riskkällor som bör analyseras närmare (Jerry Nilsson, 2003). Grovanalysen är en induktiv
(SS-EN 31010, 2010) och kvalitativ till semi-kvalitativ metod (J Nilsson & Sköld, 2004). Den kan
användas både i nya och kända riskmiljöer såväl som vid nyetablering som av existerande verksamheter eller helt enkelt när miljön som ska undersökas är för omfattande för att andra metoder
ska kunna användas (SS-EN 31010, 2010). Metoden brukar förkortas PHA efter engelskans Preliminary Hazard Analysis (SS-EN 31010, 2010). Riskhanteringsstandarden (SS-ISO 31000:2009)
beskriver att PHA har tre funktioner:
UÊÊVälja bort de risker som inte kräver behandling
UÊÊIdentiﬁera risker som kräver behandling
UÊÊIdentiﬁera risker som kräver närmare analys.
PHA kan alltså dels användas som en screeningmetod för att välja ut vilka risker som kräver en
närmare analys (Mattsson, 2000). Men metoden kan även användas självständigt eller förenklas
till en enkel riskklassningsmetod i de fall där sannolikhet och konsekvens är svåra att uppskatta
(Östergren & Jarnefjord, 2009), se illustration 20.
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Klassning av risk

Bedömning av risk för ohälsa eller olycksfall

Låg

Försumbar eller liten risk

Medel/förhöjd

Viss risk

Hög

Allvarlig eller mycket allvarlig risk

Illustration 20. Grovanalys förenklad till enkel riskklassning. Källa: Östergren & Jarnefjord, 2009, s. 10.

Ju allvarligare risken anses desto mer resurser kan motiveras att man lägger på att undersöka
risken närmare med andra riskanalysmetoder, se Illustration 21.

Grovanalys (PHA)
Gallring av risker
Hög

Omfattande
kompletterande analys

Medelhög

Viss kompletterande
analys

Låg

Ingen kompletterande
analys
Illustration 21. Grovanalysen kan sortera ut risker för vidare analys. Inspirerad av Jacobsson (2007, s. 7)

PHA i praktiken
Experter på analysområdet identiﬁerar och värderar baserat på sin subjektiva erfarenhet vilka riskkällor som ﬁnns samt uppskattar deras sannolikhet och konsekvens. Resultatet presenteras ofta i en
riskmatris (Jerry Nilsson, 2003) se illustration 22, tabeller eller träddiagram (SS-EN 31010, 2010).
Sannolikhet
Mycket vanlig – 1/vecka

5

R3

R4

R5

R5

R5

Vanlig – 1/månad

4

R2

R3

R4

R5

R5

Ganska Vanlig – 1/år

3

R2

R3

R3

R4

R5

Ganska ovanlig – 1/10 år

2

R1

R2

R3

R3

R4

Osannolik – 1/100 år

1

R1

R1

R2

R2

R3

1
2
3
4
5
g
n
g
g
lig
e
n
n
n
r
i
i
i
a
am
of ada rivn krivn krivn
ng
s
s
en ellsk ksk
å
k
k
l
m
s
u
u
u
sj
sj
g at n sj
liv
re
re
ha ag
ll /
a
be er b a uta orta
ng
f
ä
o
L
ds
K
st ell kad
Dö
Vis
S
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Illustration 22. Riskmatris med färdiga riskkriterier. Källa: Östergren & Jarnefjord, 2009, s. 11.

50

Ofta genomförs grovanalysen med hjälp av checklistor och förutom riskidentiﬁering kan listorna
innehålla utrymme för att direkt bedöma riskens sannolikhet, konsekvens samt fält för förslag till
riskbehandlingsåtgärder (Davidsson, 2003).

Fördelar
Eftersom metoden är enkel är den tidsbesparande och kan därför även genomföras till en låg kostnad. En annan fördel är metodens bredd då den kan appliceras på i stort sätt alla sammanhang,
vare sig det handlar om tekniska eller organisatoriska verksamheter (J Nilsson & Sköld, 2004)
Den går vidare att använda i situationer där tillgången till indata är begränsad till exempel vid
nyetableringar (SS-EN 31010, 2010)

Nackdelar
Till metodens nackdelar hör att den uteslutande använder sig skattningstrappans nedersta steg vid
bedömning av sannolikheter, se nedan.
Riskmetodstandarden (SS-EN 31010, 2010) räknar upp ett ﬂertal begränsningar med metoden.
Grovanalysen ger enbart preliminär information vilket är särskilt viktigt att ha i åtanken om
grovanalys utgör den enda riskanalysmetoden som ligger till grund för behandlingsbeslut. Dessutom skapar den inte någon mer ingående förståelse för risken (SS-EN 31010, 2010).

5.4 FMECA
Failure Mode, Effect and Criticality Analysis, på svenska felfunktions-, effekt- och konsekvensanalys är en induktiv och kvalitativ metod (Zurich Risk Engineering, 1998). FMECA undersöker
systematiskt alla sätt som ett fel kan inträffa på (Davidsson, 2003) i en produkt eller process
(Jonsson & Burman, 2011). Analysen besvarar hur något kan gå fel och vad som i så fall blir konsekvensen utan att ta hänsyn till hur felet uppstår (Karlsson, 2005).

FMECA i praktiken
FMECA genomförs ofta genom att fylla i ett speciellt kalkylblad, se illustration 23. Bladet fylls
stegvis i från vänster till höger enligt nedan (Institutet för verkstadsteknisk forskning, n.d.):
1. Felfunktioner (i form av riskkällor) identiﬁeras och beskrivs
2. Effekten för varje felfunktion beskrivs
3. Feleffektens orsak beskrivs
4. Sannolikheten för att felet ska uppstå bedöms på en skala från 1 till 10
5. Konsekvensen av felet bedöms på en skala från 1 till 10
6. Sannolikheten för att felet ska upptäckas innan det löser ut bedöms på en skala från 1 till 10
7. Den bedömda sannolikheten för att felet ska uppstå, dess konsekvens och sannolikhet för att
felet ska hinna upptäckas i tid multipliceras med varandra till ett risktal, eller RPN, Risk Priority Number (SS-EN 31010, 2010). Illustration 24 visar exempel på bedömningsskalor.
8. Risker med högst värde prioriteras och riskbehandlingsåtgärd som fokuserar på att motverka
riskorsaken föreslås.
9. En person utses som ansvarig för genomförande av åtgärden och det fastställs när åtgärden ska
vara utförd.
10.Åtgärdens effekt bedöms genom att upprepa stegen 4-6 och därmed beräkna ett nytt risktal.
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Verksamhet

Utförd av och deltagare

Datum

Uppföljningsdatum

Allvarlighet

Sannolikhet

Upptäckt

Batteri urladdat

Går ej att
ringa

7

Långa samtal
under bilfärd

6

Påminnelse
ljud
Batterisymbol

2

84

Inköp av
billaddare till
samtliga fordon

A. Andersson

31-jan

Enligt
förslag

7

1

2

14

Smutsig läsare

Behörig ej
insläppt

5

Avsiktlig
skadegörelse

4

Saknas

9

180

Inköp av
skyddskåpa

B. Bertilsson

02-feb

Enligt
förslag

4

1

9

45

7

Väktarrondering

210

Instruktioner och
utbildning av
personal

C. Carlsson

Enligt
03-mar
förslag

10

2

3

60

1

Kommunikation Ringa samtal

2

Tillträdesskydd

Biometrisk
läsare

Tillträdesskydd

Blockerad
Går ej komma
Nödutrymning
utrymningsdörr ut vid brand

3

Felorsak

Vad kan
orsaka felet?

Personal
10 sätter
buntband

Kontroll

Upptäckt

Produkten av allvarlighet x
Sannolikhet x Upptäckt

Vad blir
konsekvensen
Vad kan gå fel? av felet?

Hur dålig är upptäcktsmöjligheten?

Vilken
delfunktion
analyseras

Risktal

Feleffekt

Hur ofta inträffar felorsaken?

Vilket huvudsammanhang
analyseras

Felmöjlighet

Hur allvarlig är konsekvensen? Allvarlighet

HuvudNr sammanhang

Efter åtgärd
Sannolikhet

Nuvarande tillstånd
Funktions
eller processbeskrivning

3

Risk- Rekommenderade
Ansvarig
tal åtgärder

Vilka behandlingsåtgärder kan
vidtas för att
sänka risktalet?

Klart
senast

Vem ska se
till att
beslutad
åtgärd blir
utförd?

Vidtagen
åtgärd

Vad har
gjorts?

Illustration 23. Kalkylblad som kan används för FMECA

Speciellt för FMECA är alltså den skiljer sig mot många andra metoder genom att ta hänsyn
inte enbart till sannolikhet och konsekvens utan även till sannolikheten att hinna upptäcka (och
åtgärda) en risk innan den löser ut.
Sannolikhet

Konsekvens

Upptäckssannolikhet

1

Mycket osannolik

)1 på 1500000

1

Mycket obetydlig

<1 000 kr

1

Aktiv övervakning

Dygnet runt

2

Osannolik

1 på 150000 ()0,001%)

2

Obetydlig

<10 000 kr

2

Passiv övervakning

Dygnet runt

3

Mycket låg

1 på 15000 ()0,01%)

3

Mycket liten

<20 000 kr

3

Mycket hög tillsyn

*4 gg/dag

4

Låg

1 på 2000 (0,05%)

4

Liten

<30 000 kr

4

Hög tillsyn

*1 gg/dag

5

Medellåg

1 på 400 (0,25%)

5

Medellåg

<40 000 kr

5

Medelhög tillsyn

12 gg/år

6

Medel

1 på 80 (1,25%)

6

Medel

<50 000 kr

6

Medel tillsyn

12 gg/år

7

Medelhög

1 på 20 (5%)

7

Medelallvarlig

<80 000 kr

7

Medellåg tillsyn

4 gg/år

8

Hög

1 på 8 (12,5%)

8

Allvarlig

<100 000 kr

8

Låg tillsyn

1 gg/år

9

Mycket hög

1 på 3 (33%)

9

Mycket allvarlig

<500 000 kr

9

Mycket låg tillsyn

1 gg vid

10

Sannolik

*1 på 2 (50%)

10

Katastroﬁsk

>500 000 kr

10

Ingen tillsyn

Aldrig kontrollerad

Illustration 24. Bedömningsskalor för sannolikhet, konsekvens och upptäcktssannolikhet vid FMECA.

Fördelar
Analysen är noggrann och har ett brett användningsområde. Genom att presentera ett risktalnummer är den enkelt för användaren att se vilka risker som behöver prioriteras (SS-EN 31010, 2010).
Metoden kan användas tidigt i samband med nyetablering vilket gör den till ett effektivt verktyg i
det förebyggande arbetet.

Nackdelar
FMECA kan inte ta hänsyn till vilka effekter en kombination av ﬂera fel kan leda till (SS-EN
31010, 2010).
Upptäcktssannolikheten är svårbedömd samtidigt som den avsevärt kan påverka risktalet vilket
kan vara avgörande för om risken kommer åtgärdas eller inte. Dessutom kan den upplevas som
krånglig (Larsson & Svensson, 2002).
Metoden kan vara tidsödande och som en effekt av det även kostsam. Dessutom kan den bli svår
att applicera (SS-EN 31010, 2010) och att överskåda om den appliceras på större eller mer komplexa verksamheter.

52

5.5 Händelseträdsanalys
Händelseträdsanalys är en induktiv metod som syftar till att identiﬁera effekterna som en risk kan skapa
på ett logiskt och sekventiellt sätt (Larsson & Svensson, 2002). Metoden kan användas kvalitativt såväl
som kvantitativt och förkortas ofta till ETA efter engelskans Event Tree Analysis (SS-EN 31010, 2010).
Händelseträdet uttrycks graﬁskt och utgår från en riskkälla alternativt en starthändelse som löser
ut riskkällan. I efterföljande steg byggs trädet på med ﬂer möjliga utfall beroende av om olika
skyddsbarriärer aktiveras eller inte se illustration 25 och illustration 26. På så sätt kan händelseutvecklingen och konsekvenserna noggrant kartläggas (Davidsson, 2003) och sannolikheten för
varje möjlig händelse beräknas (Nilsson & Sköld, 2004).
Kontanthantering
i butik
NEJ

JA

Rånförsök?

NEJ
NEJ

JA

JA

NEJ

Mycket pengar i kassan?

JA
NEJ

Ingen
konsekvens

Låg
konsekvens

Medel
konsekvens

Medel
konsekvens

Hög
konsekvens

Hot om våld mot personal?

JA

Kroppsskada?

Mycket hög
konsekvens

Illustration 25. Kvalitativt händelseträd, top-down. Inspirerad av: Davidsson, 2003, s. 84

Metoden är särskilt användbar för att göra detaljerade och noggranna kvantitativa beräkningar av
sannolikheten för olika utfall av en utlöst risk. Samtidigt kan den användas kvalitativt utan sannolikhetsberäkningar som ett brainstormingstöd för att identiﬁera tänkbara effekter av en utlöst
risk och hur konsekvenserna kan påverkas av olika riskbehandlingsåtgärder.
Väktare eller annan
personal avbryter
angriparen
Larm löser ut

Ja

Utfall 1

Nej

Utfall 2

Ja

Utfall 3

Nej

Utfall 4

Ja

Utfall 5

Nej

Utfall 6

Ja

Utfall 7

Nej

Utfall 8

Ja

Mekaniskt
skydd fungerar
Ja

Nej
Inbrottsförsök

Ja

Nej

Nej

Illustration 26. Kvalitativt händelseträd från vänster till höger. Inspirerad av Frantzich (1998, p. 24)
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ETA i praktiken
ETA genomförs oftast av en analytiker med stöd av personer som är insatta i miljön som ska
analyseras (Davidsson, 2003). Händelseträd ritas oftast från vänster till höger eller uppifrån och
neråt. Ofta, men inte alltid, är varje förgrening binär, alltså har två möjliga utfall. Om trädet
växer sig stort kan det delas upp där en konsekvens blir till en ny starthändelse på ett nytt träd
(Larsson & Svensson, 2002). Varje förgrening kan förses med en rubrik och vart och ett av de två
möjliga utfallen med en sannolikhetsskattning. Summan av skattningen för två sådana utfall ska
bli 100 %. Sista grenen i varje träd representerar ett tänkbart scenario. För varje scenario kan
konsekvensen skattas och sannolikheten beräknas, se illustration 27.
Larm

Fungerar inte

Väktare ankommer

Skadekostnad

Sannolikhet

Fungerar

75%

1 000 kr

60 %

Fungerar inte

25%

10 000 kr

20 %

Fungerar

75%

10 000 kr

15 %

Fungerar inte

25%

100 000 kr

5%

80%

Inbrottsförsök

Fungerar inte

20%

Illustration 27. Kvantitativt händelseträd. Källa: M. Mattsson, 1997, p. 49

Fördelar
ETA kan kvantiﬁera effekterna av olika riskbehandlingsåtgärder vilket underlättar om man vill
jämföra olika åtgärders effekt i förhållande till varandra (SS-EN 31010, 2010).
Metoden kan på ett tydligt och bildligt sätt redovisa dominoeffekter och hur olika åtgärder påverkar varandra i en sekventiell ordningsföljd (SS-EN 31010, 2010).
ETA kan användas både vid nyetablering såväl som på beﬁntliga verksamheter.
Metoden är enkel att förstå (Davidsson, 2003).

Nackdelar
För varje tillkommande led som ska analyseras ökar mängden information exponentiellt
(J Nilsson & Sköld, 2004). I omfattande eller komplexa riskmiljöer som ska analyseras kan metoden
bli mycket tidsödande, resurskrävande och till slut oläsbar.
Metoden kräver god förtrogenhet med miljön som ska analyseras. I annat fall riskeras viktiga
beroenden och skyddsbarriärer att förbises eller överskattas med opålitliga resultat som följd.
ETA är relativt svag metod för att identiﬁera riskkällor och därför beroende av andra metoder
(SS-EN 31010, 2010).
Tillgången till längre empiriska dataserier för att kunna göra tillförlitliga sannolikhetsskattningar
av olika skyddsbarriärers funktionär ofta mycket begränsad (Davidsson, 2003). Dessutom kan
uppgifterna baseras på dataserier som är hämtade under normala driftförhållanden som kan skilja
sig från hur barriären fungerar under en utlöst risk (SS-EN 31010, 2010).
Det är svårt, till och med omöjligt att simulera mänskliga beslut och kreativitet eller felhandlingar,
särskilt under stressade situationer som risken som analyseras sannolikt ger upphov till (Larsson
& Svensson, 2002)
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5.6 Fel- och attackträdsanalys
Felträdsanalys eller FTA efter engelskans Fault Tree Analysis är en kvalitativ analysmetod som
även kan användas kvantitativt förutsatt att man har data tillgängligt för att kunna göra sannolikhetsskattningar. Till skillnad mot händelseträdsanalysen (ETA) utgår FTA från en utlöst risk kallad
tophändelse och analyserar graﬁskt i ett träddiagram samtliga sätt och villkor som måste uppfyllas
för att risken ska kunna lösa ut (SS-EN 31010, 2010).
Metoden har ett deduktivt perspektiv eftersom, den till skillnad mot FTA, letar efter orsakerna till
en utlöst risk, inte konsekvenserna av den (SS-EN 31010, 2010). Analysen redovisas i ett träddiagram där grenarna utgör villkoren eller bakomliggande händelser som måste vara uppfyllda för
att huvudhändelsen ska kunna inträffa. En förgrening kan endera kräva att samtliga individuella
grenhändelser måste vara aktuella eller enbart en av dem. Det uttrycks ofta med orden OCH samt
ELLER alternativt med tecknen ”&” samt ”*1” se illustration 28.

Illustration 28. Byxfall trots hängslen och livrem? Källa: Olle Jonsson i Hamilton, 1996, s. 82.

OCH betyder att samtliga orsaker måste vara uppfyllda för att nästa händelse på tur till topphändelsen ska kunna inträffa. ELLER innebär att det räcker med att en av de orsakerna som kan leda
till nästa händelse eller topphändelsen är uppfylld var för sig. Förgreningar kan även uttryckas
med hjälp av symboler kallade grindar direkt i trädet som i illustration 29.
Failed automatic start up
of emergency generator

No start up signal

Diesel generator fault

Fault in
sending
signal

Fault in
transmission
of signal

Fault in
reception
of signal

A

Broken
conductor

Fault in
control
module

Missing
fuel

Mechanical
fault in
generator
Symbols

B
Blocked
intake

And gate – fault occurs if
all of input events true

No fuel

Or gate – fault occurs if any
of input events is true
Base events – further analysis
not useful

Fault in
circuit A

Events not analysed further
at this time

Fault in
circuit B

Events which are further
analysed
A

Event analysed at point A
on a different page

Illustration 29. Felträdsanalys med OCH samt ELLER grindar som symboler. Källa: SS-EN 31010, 2010.
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Felträd i praktiken
FTA genomförs oftast av en analytiker med stöd av personer som är insatta i miljön som ska analyseras (Davidsson, 2003). Metoden kan ske som en stegvis process med följande moment (Institutet för verkstadsteknisk forskning, n.d.; SS-EN 31010, 2010):
1. Topphändelsen, den utlösta risken deﬁnieras och ritas in i analysen.
2. Identiﬁera tänkbara orsaker som kan leda till topphändelsen med hjälp av exempelvis brainstorming och sortera de kronologiskt.
3. Använd OCH samt ELLER grindar för att koppla ihop orsakerna med topphändelsen genom
förgreningar i så många led som behövs.
4. Analysen upphör när en fortsatt nedbrytning inte längre fyller någon funktion eller tills man
nått oberoende bashändelser som inte går att bryta ner.
5. Om analysen har tillgång till frekvenser fortsätter analysen med att kvantitativ skatta sannolikheten för varje orsak.

Fördelar
Felträdet kan ta hänsyn till komplexa system med en mängd olika faktorer, vare sig de kan härledas till
människa, teknik eller organisation. Metoden kan användas både förebyggande men även i efterhand
som en orsaksanalys för att reda ut hur en komplicerad skadehändelse uppstått. (SS-EN 31010, 2010).
Metoden är relativt enkel och därmed kostnadseffektiv samtidigt som den är lätt för andra att
tolka (J Nilsson & Sköld, 2004)
FTA kan underlätta vid en jämförelse av olika behandlingsåtgärder och ger en logisk helhetsbild
över vilka orsakssamband som gemensamt kan leda till en utlöst risk (Davidsson, 2003).

Nackdelar
Metoden tar enbart hänsyn till identiﬁerade risker som subjektivt ansetts allvarliga nog att analyseras med FTA (J Nilsson & Sköld, 2004).
Metoden kräver en mycket god kunskap om miljön som ska analyseras och om man önskar en
kvantiﬁerbarhet även god metodkunskap (Davidsson, 2003).
Om metoden används kvantitativt ﬁnns risk att sannolikhetsberäkningarna för topphändelsen är
osäkra eftersom eventuella fel i tidigare skattningar fortplantar sig. Felträdsanalys är vidare en
statisk metod som inte tar hänsyn till utveckling över tid. Dessutom är den digital och kan enbart
ta hänsyn till att ett fel sker eller inte sker och inte till delvisa fel. Eftersom träden kan bli tämligen
omfattande kan datorprogram vara nödvändiga som stöd (SS-EN 31010, 2010).
Om metoden obegränsat ska ta hänsyn till alla felkällor, oavsett hur små dessa är (exempelvis alla
saker som kan starta en brand) så blir den mycket omfattande.

Attackträd
Attackträd (engelskans Attack tree) populariserades av Schneier (1999) men har kunnat spåras till
90 talet och den amerikanske försvarsindustrin under namnet logiska hotträd (Ingoldsby, 2013).
Attackträdet ger en detaljerad och uttömmande bild av vilka möjligheter en angripare har till förfogande för att kunna nå sitt angreppsmål (Ingoldsby, 2013). Illustration 30 nedan som anspelar
på akronymet TANSTAFAAL, There Ain’t No Such Thing As A Free Lunch, på svenska ”det ﬁnns
inga gratis luncher” visar hur man kan gå tillväga för att just få en gratislunch.
På samma sätt som i en felträdsanalys börjar man med ett attackmål som i kronologisk ordning
bryts ned i delmål som måste uppfyllas för att nå huvudmålet. Även här används OCH samt ELLER
grindar i ett graﬁskt diagram för att illustrera sammanhangen. Delmål som ligger närmare huvudmålet kan kallas för föräldrarnoder och efterföljande för barnnoder. En banrnod kan i sin tur vara
en föräldrarnod och en eller ﬂera efterföljande händelser (Linnér, 2008).
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Äta gratis
lunch

Angreppsmål

Strategier

Lura någon
att betala

Lova att
betala
tillbaka

Springnota

“Dumdummare
tricket”

Beställ
och ät
mat

Lämna
restaurangen

Taktik
Gå till
kassan och säg
att annan gäst
ska betala
notan

Erbjud dig betala
annan gästs nota

Vinka till
gästen som
kommer vinka
tillbaka

När
personalen är
distraherad
med notan

Smit ut genom
badrumsfönstret

Illustration 30. Enkelt attackträd. Fritt översatt från: Mauw & Oostdijk, 2006, s. 2

Attackträd kan kompletteras med skattningar om hur mycket ekonomiska resurser en angripare
måste investera samt vilka kompetenser eller verktygsuppsättningar denne måste ha för att kunna
lyckas med respektive angreppsväg. På så sätt kan man identiﬁera var man har sina största svagheter i sitt skydd, se illustration 31.
SU = kräver särskild utrustning
UTB = Kräver särskild kunskap
$ = Kostnad

Öppna
kassaskåp
ISU/20k

Dyrka
lås
SU/UTB/$20k

Komma
över kod
$20k

Hitta
nerskriven kod
$75k

Hota
$60k

Skär upp
skåp
SU/UTB/$40k

Spräng
kassaskåp
SU/UTB/$100k

Få kod från
behörig
$20k

Utpressa
$100k

Avlyssna
SU/$40k

Muta
$100k

Illustration 31. Attackträd med hänsyn till angriparens resurser och färdigheter. Källa: Schneier, 1999.

Dessutom kan träden byggas ut till och kompletteras med försvarsmekanismer (Attack and response tree, ART), motåtgärder (Attack and countermeasurser tree, ACT), i vart fall när det gäller
IT-hot. Träden kan även beräkna angriparens angreppskostnad, investeringskostnaden för skyddsåtgärder, angriparens behållning av sitt angrepp i förhållande till investeringen (return on attack,
ROA) och försvararens avkastning på sin säkerhetsinvestering (return on security investment,
ROSI) (Roy, Kim, & Trivedi, 2011).

57

Fördelar
Metoden är i många avseende lik felträdsanalysen. Attackträd är däremot, i vart fall i sin enklaste
form mycket intuitiva och lättanvända och särskilt användbara för noggranna analyser i kontexten skydd mot brott.
Genom att beräkna angriparens kostnader för angrepp kan beslut om vilka behandlingsåtgärder
som bör vidtas underlättas.

Nackdelar
Vid användandet av metoden föreligger ett asymmetriskt underläge för den som ska skydda sig.
Eftersom angriparen kan attackera på en mängd olika sätt behöver alla dessa sätt identiﬁeras och
analyseras vilket i många miljöer kan vara omöjligt, helt enkelt av resursskäl.
Det kan vara svårt att samla in tillförlitlig data som möjliggör realistiska analyser av vilka resurser, kunskaper och riskvillighet som en angripare kan tänkas besitta.

5.7 Checklistor
Checklistor är en kvalitativ metod som främst används för att identiﬁera riskkällor eller frånvaron
av kända skyddsbarriärer baserat på tidigare kända risker och för att föreslå riskbehandlingsåtgärder som erfarenhetsmässigt haft goda effekter. Listorna kan även användas för att kontrollera
att en viss verksamhet uppfyller normer och författningskrav (Davidsson, 2003). Exempel på den
sistnämnda typen av lista kan utformas som en så kallad gap-analys. Med hjälp av en gap-analys
kan man mäta avståndet mellan nuläget och ett önskat läge (Karlöf & Helin Lövingsson, 2007).
Det önskade läget kan utgå ifrån god branschsed, standarder eller författningsreglerade krav.
Även komplexa verksamheter kan kontrolleras med hjälp av checklistor (Davidsson, 2003) men
kräver då mycket detaljerade listor med speciﬁka kontrollpunkter exempelvis som slutna frågeställningar (som endast går att besvara med ja eller nej). Vid analys av enklare riskmiljöer kan mer
övergripande checklistor användas med generella punkter exempelvis som öppna frågeställningar.
Öppna frågeställningar kan inspirera kreativiteten hos dem som utför analysen så att ﬂer riskkällor identiﬁeras. Slutna frågeställningar i de detaljerade listorna å andra sidan förhindrar att kända
riskkällor missas vilket kan vara särskilt viktigt om analysgruppen är oerfaren.
Checklistor kan även användas för att kontrollera att inga kända riskkällor missats om en annan
mer kreativ riskanalysmetod först använts (SS-EN 31010, 2010).
Checklistor kan användas i alla typer av verksamhet och riskmiljöer (SS-EN 31010, 2010) oberoende av om det handlar om nyetablering, pågående verksamhet eller avveckling (Nystedt, 2000).
Illustration 32 nedan ger tre exempel på hur checklistor kan se ut som används för vid skydd mot
ohälsa, brand och brott.

Illustration 32. Tre exempel på checklistor.
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Checklistor i praktiken
Analysprocessen med hjälp av checklistor brukar gå till på följande sätt (SS-EN 31010, 2010):
UÊÊVerksamheten eller miljön som ska undersökas deﬁnieras och avgränsas
UÊÊÊEn relevant checklista väljs ut. Detaljerade listor som används för att kontrollera kända
risker ska inte användas om syftet med analysen är att identiﬁera nya okända risker och
vice versa.
UÊÊÊAnalysgruppen, alternativt en ensam analytiker bockar eller besvarar systematiskt checklistans punkter genom att metodiskt förﬂytta sig mellan de fysiskt platser som ingår i analysen.
Efter att genomgången är färdig har icke-relevanta punkter strukits och endast relevanta riskkällor eller brister i skyddsbarriärer återstår. I vissa fall kan checklistan vara utformad på så sätt att
identiﬁerade risker kan skattas ur sannolikhets- och konsekvenssynpunkt och dessutom innehålla
handlingsplaner där riskbehandlingsåtgärder kan föreslås (Davidsson, 2003)En gap-analys med
hjälp av checklistor där organisationen själv anger det önskade läget kan gå till på följande sätt:
UÊÊÖnskeläget beskrivs och översätts till punkter i en checklista
UÊÊÊSkillnaden analyseras genom att punkterna i checklistan gås igenom. Skillnaden mellan
antal uppfyllda punkter och inte uppfyllda punkter utgör gapet.
När nu gapet är identiﬁerat vet man samtidigt vilka åtgärder man kan vidta för att minska det, nämligen vidta riskbehandlingsåtgärder som innebär att ﬂer punkter i mållistan uppfylls (MSB, 2011).

Fördelar
Till metodens absolut främsta fördelar hör att den kan användas av lekmän inom riskanalysområdet (SS-EN 31010, 2010) vilket innebär att det sannolikt är en av de mest tids- och kostnadseffektiva tekniken av alla tillgängliga metoder (Nystedt, 2000).
Dessutom säkerställer metoden att kända risker och krav blir kontrollerade (Davidsson, 2003).

Nackdelar
Som regel är listorna inte uttömmande utan behöver kompletteras med miljöspeciﬁka punkter
samtidigt som den inte stödjer ett kreativt förhållningssätt (Davidsson, 2003).
Checklistor identiﬁerar bara kända risker, aldrig ’kända okända’ eller ’okända okända’ risker och
enbart sådant som är synligt för blotta ögat (SS-EN 31010, 2010).
Listornas tillförlitlighet och noggrannhet är kraftigt beroende av att den eller dem som utformat
listorna har god kunskap och erfarenhet av den miljön de ska användas i (Nystedt, 2000).

5.8 HazOp
Hazard and operability studies, HAZOP är en kvalitativ metod som med hjälp av ledordsstyrd
brainstorming syftar till att i första hand identiﬁera avvikelser (risker) i en riskmiljö. Metoden
kommer ursprungligen från processindustrin varför den ofta utgår från två analysskällor, dels en
systematisk och detaljerad teknisk skiss över analysobjektet samt sju generella ledord, se illustration 33, som kan kompletteras med egna ord (Davidsson, 2003).
Ledord Nej/Inget/Ingen
Parameter

(Avsedd funktion
uteblir helt)

Temperatur

Mindre än/Lägre

Mer än/Högre

Delvis/Del av

Dessutom/såväl som

Motsats/Tvärtom

(Minskning av det
avsedda)

(Ökning av det
avsedda)

(Endast en del av det
avsedda inträffar)

(Något utöver det
avsedda inträffar)

(En motsats till det
avsedda inträffar)

X

X

X

X

Flöde

X

X

X

Tryck

X

X

X

X
X

Illustration 33. Sju ledord som typiskt sett brukar ingå i en HazOp.

Metoden kan appliceras på andra områden än tekniska där skisser byts ut mot exempelvis process- och rollbeskrivningar eller planritningar (SS-EN 31010, 2010)
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Till skillnad mot FMECA söker HazOp att först identiﬁera riskerna för att därefter kartlägga
både deras orsaker och källor (SS-EN 31010, 2010). Metoden är därför både deduktiv och induktiv (Zio, 2007)

HazOp i säkerhetssammanhang
Bland de akademiska databaserna och öppna källorna som författaren undersökt verkar HazOp
enbart använts i ett säkerhetssammanhang, nämligen för att skydda logiska och immateriella
tillgångar (Srivatanakul, Clark, & Polack, 2004; Winther, Johnsen, & Gran, 2001). HazOp har
lyfts fram tillsammans med andra riskanalysmetoder som används för att skydda mot olyckor som
en metod som kan ha potential att användas både för att söka felkällor i arbetsmiljösammanhang
som vid skydd mot brott (Srivatanakul et al., 2004). I båda de refererade artiklarna strax ovan
redovisar författarna goda erfarenheter från att ha använt HazOp i en ny säkerhetskontext.
Längre fram i denna uppsats får författaren anledning att återkomma till HazOp. Metod modiﬁeras där i ett försök att anpassa den till kontexten skydd mot brott mot materiella tillgångar.

HazOp i praktiken
En analysgrupp bestående av 6-8 personer med nödvändiga kompetenser ”provskjuter” samtliga
utvalda ledord i tur och ordning mot skissen på ett strukturerat sätt (Davidsson, 2003). Alla sannolika risker namnges varefter protokollet fylls i med vilka orsaker som kan leda till riskerna och
slutligen vilken konsekvens de kan få (Zio, 2007). Som regel görs inga sannolikhetsskattningar.
Konsekvensen beskrivs men klassas inte enligt någon skala (Davidsson, 2003). Arbetet kan behöva fördelas över ﬂera möten (SS-EN 31010, 2010). Den typiska arbetsgången vid HazOp följer
processen i illustration 34 (IEC 61882, 2001; SS-EN 31010, 2010):
Start
Samla in data
Förklara helheten
Välj ut en analysdel
Fasställ delens syfte
Identiﬁera nyckelparametrar
Kontrollera om parametrarna kan delas in
i sub-system eller processer
Välj ut en parameter eller karaktärsdrag
Välj ut ett ledord
”Provskjut” ledordet mot parametern eller
karaktärsdraget och analysera resultatet
Finns risk för avvikelse?

JA

NEJ

NEJ

Undersök bakomliggande
orsaker, konsekvenser och
skyddsbarriärer, föreslå
behandlingsåtgärder och
dokumentera

Har samtliga möjliga varianter av ledorden och
parametern/karaktärsdragen provskjutits?
JA

NEJ

NEJ

NEJ

Har alla ledord ”provskjutits”?
JA

Har alla parametrar undersökts?
JA

Har alla analysdelar undersökts?
JA

Stopp
Illustration 34. HazOp-processen beskriven utifrån: IEC 61882:2001 och SS-EN 31010:2010.
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Fördelar
Metoden är särskilt lämpad för riskanalyser vid nyetableringar (Hamilton, 1996)
Metoden är mycket bred då den kan användas både vid nyetablering såväl som på beﬁntliga verksamheter och kan identiﬁera risker i ett brett spektrum, från risker mot person och egendom till
verksamhetsmål. Vidare är den noggrann, kreativ och uttömmande (SS-EN 31010, 2010).

Nackdelar
Kräver ett analyslag som har hög förtrogenhet med systemet som ska analyseras vilket kan vara
svårt att få ihop i vissa sammanhang då analyslaget bör bestå av minst 6 personer (Davidsson,
2003).
Eventuella avvikelser antecknas för att utgöra underlag för senare diskussioner om riskbehandlingsåtgärder (Davidsson, 2003)
Att utföra en HazOp kan vara tidskrävande och därmed kostsamt (SS-EN 31010, 2010). En enkel
överslagsräkning visar att om 200 riskkällor ska analyseras med hjälp av 7 ledord så blir det totalt
1 400 analyspunkter som ska behandlas. Antar vi vidare att varje analyspunkt tar 5 minuter att
avhandla får vi 1 400 x 5 = 7 000 minuter = ca 115 timmar analys per person. Att genomföra en
analys under dessa förutsättningar kan alltså ta 3 arbetsveckor.
Den kräver mycket dokumentation och om personer som utför analysen även är upphovsmän eller
intresse i miljön som analyseras kan det utgöra ett hinder för deras objektivitet (SS-EN 31010, 2010)
Om metoden används under pågående drift ﬁnns risk för ökade kostnader om analysen ständigt
måste göras om för att anpassas till förändringar i miljön som undersöks (SS-EN 31010, 2010)

5.9 Bow-tie
Bow-tie, eller olycksfjäril som den ibland kallas på svenska är en lättbegriplig och illustrativ riskanalysmetod som kombinerar felträdsanalys med händelseträdsanalysen (All, Harrami, Postgård,
& Strömgren, 2006). Olycksfjärilen är dock större än sina beståndsdelar då den även tar hänsyn
till och åskådliggör det beﬁntliga skyddet i form av barriärer (SS-ISO 31000:2009, 2009), se illustration 35.
Mjuka och hårda skyddsbarriärer

Hot

Skada

Hot

Skada
Konsekvenser

Orsaker

Riskkälla

Topphändelse

Hot

Skada

Hot

Skada

Rotorsak

Omedelbar
orsak

Eskaleringsfaktor

Felträd

Slutgiltig
konsekvens

Händelseträd

Illustration 35. Olycksfjäril (bow-tie) bestående av ett fel- och händelseträd.
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Riskkällan är det som potentiellt kan orsaka en skada. Topphändelsen beskriver vad som händer
när man förlorat kontrollen och riskkällan löst ut. Hot är det som kan orsaka att riskkällan kan
lösa ut. Skyddsbarriärer på orsakssidan är sådant som förhindrar att man förlorar kontrollen eller
hotet löser ut riskkällan. Eskalerande faktorer är sådant som kan påskynda att riskkällan löser ut
genom att helt eller delvis sätta en skyddsbarriär ur spel. Skyddsbarriärerna på konsekvenssidan
ska minimera skadeverkningarna av topphändelsen (Hurst & Lewis, 2004).
Utgångspunkten för olycksfjärilen är en utlösande händelse som karakteriseras av att man tappar
kontroll vilket leder till att en riskkälla löser ut (Hurst & Lewis, 2004). För att risken ska lösa ut
krävs att ett eller ﬂera hot i samverkan med varandra realiseras och att eventuella skyddsbarriärer
saknas eller inte fungerar. Skyddsbarriärerna kan vara av mjuk eller hård karaktär och bygger på
Reasons (1990) så kallade schweizerostmodell.
Med hårda barriärer menas fysiska skydd medan organisatoriska eller personella skydd kallas för
mjuka barriärer. Varje skyddsbarriär liknas vid en skiva schweizerost, en ost känd för sina hål.
Modellen innebär enkelt förklarat att ett hot kan ta sig förbi skyddsbarriärernas (osten) inbyggda
sårbarheter (hålen), se illustration 36.

Sky

dds

bar

riär

er

Skada

Sårbarhet

Hot
Illustration 36. Schweizerostmodellen (Reason, 1990, p. 208).

Olycksfjäril i praktiken
Oftast tar olycksfjäril sin början med en riskkälla och topphändelse som identiﬁerats genom en
annan riskidentiﬁeringsmetod, exempelvis checklistor eller brainstorming men kan även bli en
fortsättning på ett beﬁntligt fel- eller händelseträd.
Förutsatt att fjärilen skapas utan föregående fel- eller händelseträd ser uppbyggnaden ut på följande sätt (SS-EN 31010, 2010)
1. Beskriv risken som utgör topphändelsen
2. Orsaker som hotar att utlösa topphändelsen listas
3. Identiﬁera riskkällan och mekanismen som har potentialen att orsaka topphändelsen
4. Linjer dras mellan orsaker och topphändelse ritas ut och fylls på med eventuella eskalerande
faktorer
5. Skyddsbarriärer som kan förhindra hoten att nå topphändelsen identiﬁeras och ritas in som
vertikala boxar över linjerna mellan hot och topphändelse
6. Potentiella skador som topphändelsen kan leda till identiﬁeras och ritas in på höger sida om
topphändelsen
7. Skyddsbarriärer som kan förhindra att topphändelsen leder till en viss konsekvens identiﬁeras
och ritas in som vertikala boxar över linjerna mellan topphändelse och skada
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Fördelar
Metodens kanske främsta styrka är att den är enklare att förstå och därmed kommunicera än feloch händelseträd (SS-ISO 31000:2009, 2009).
Till skillnad mot felträden tar olycksfjärilen betydligt större hänsyn till beﬁntliga skyddsbarriärer
både sannolikhetsdämpande såväl som konsekvensmildrande och orsaken till varför dessa skulle
kunna brista (SS-ISO 31000:2009, 2009)
Metoden är användbar för att analysera risker som identiﬁerats som höga av en föregående metod, exempelvis checklista, HazOp eller grovanalys (Hurst & Lewis, 2004).

Nackdelar
Metoden kräver mycket god förtrogenhet med det som ska analyseras för att korrekt kunna redovisa orsaker, konsekvenser och inte minst skyddsbarriärer. (SS-ISO 31000:2009, 2009).
Olycksfjärilar är inte lika detaljerad som ett felträd och är främst användbar där orsakerna som
kan leda fram till att risken löser ut är tydliga (SS-ISO 31000:2009, 2009).
Metoden är svår att kvantiﬁera och kompliceras av skyddsbarriärer sällan är unika för ett hot och
tar inte heller hänsyn till risken där ﬂera hot behöver samverka med varandra för att lösa ut den
(SS-ISO 31000:2009)
Olycksfjärilen är beroende av man förstår metodens deﬁnition av vad som avses med uttryck som
kritisk händelse och skada. I annat fall blir tillämpningen svår (All et al., 2006)

5.10 Försvarsmaktens riskhanteringsmodell
Försvarsmaktens riskanalysmetod täcker hela riskhanteringsprocessen, från att fastställa och
avgränsa analysområdet till att bedöma tillgångar, hoten mot dessa, brister i det beﬁntliga skyddet
och med ledning av dessa uppgifter prioritera vilka risker som ska behandlas utifrån sannolikhet
och konsekvens (Försvarsmakten, 2007). Samma innehåll och ordningsföljd när det gäller riskhantering för skydd mot brott är vanlig även i engelsk facklitteratur (se t ex. Hertig & Davies, 2008).
Modellen används för bedömning av antagonistiska och icke-antagonistiska hot mot skyddsvärda
tillgångar. För bedömning av olycksrisker i tekniska system använder FM sig av andra riskhanteringsmodeller (Försvarsmakten, 2011).

FM riskhanteringsmodell i praktiken
Efter att ha deﬁnierat och avgränsat vad som ska analysera, bestämt ansvarsförhållande och övriga riktlinjer kan metoden delas in i fem steg:
1. Identiﬁera och prioritera skyddsvärda tillgångar så som personal, materiel, information,
anläggningar och verksamhet (Försvarsmakten, 2007). För att avgöra om något är skyddsvärt
graderar man den skada som uppstår om tillgången förstörs på en tiogradig skala som sedan
räknas om till en femgradig nivå (Palm, 2008).
2. Hotet bedöms genom att väga samman en presumtiv angripares (1) Intention (vilja, motiv och
mål) med (2) Kapacitet (resurser och kompetens) och (3) Tillfälle (känsliga tidpunkter eller
platser) (Palm, 2008). Aktörer är endera redan kända eller allmänt tänkbara och kan kategoriseras i Underrättelseverksamhet, Sabotage, Terrorism, Subversion eller Kriminalitet (Försvarsmakten, 2007).
3. I modellens tredje steg identiﬁeras sårbarheter till följd av bristande skydd eller bristande effektivitet i skyddsbarriärerna som kan delas in i förebyggande, aktiva, passiva eller återställande/
hämtande.
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4. I det fjärde steget bedöms riskernas sannolikhet och konsekvens vartefter de förs in i en riskmatris med fastställda riskkriterier som anger vilka risker som behöver åtgärdas och vilka som
kan tolereras. I steg 1 fastställdes tillgångarnas värde vilket nu används som konsekvensvärde i
matrisen. Genom att slå ihop värdet från hotbedömningen i steg 2 med sårbarhetsbedömningen
i steg 3 fås sannolikhetsvärdet fram som används på matrisens andra axel, se illustration 37.
5. I det sista steget prioriteras riskerna och bedöms utifrån om de är acceptabla eller inte. Behandlingsåtgärder vidtas för de oacceptabla risker som organisationen inte kan hantera.
Riskanalysmatris
10

Risknivåer

Sannolikhet

8

Mycket hög risk (5)
Hög risk (4)

6

Förhöjd risk (3)
4

Låg risk (2)
Ingen synbar risk (1)

2

2

4

6

8

10

Konsekvens
Illustration 37. Försvarsmaktens riskmatris med osymmetriska risknivåer. Källa: Palm, 2008, p. 54.

Fördelar
Arbetssättet är strukturerat, lätt att följa och förstå.
En tydlig röd tråd ﬁnns mellan modellens olika steg där data från ett steg systematiskt återanvänds i ett senare steg.
Genom att en och samma modell används genom riskhanteringens samtliga steg i en och samma
mall ﬁnns goda förutsättningar för eftervärlden att granska vad som gjorts och på vilka grunder

Nackdelar
Hotbedömningen kan om den tillämpas stringent innebära höga medelvärden utifrån kapacitet,
tillfälle och intention. Som exempel nämns att det inom samma organisation kan ﬁnnas avdelningar med hög förmåga (5) och många tillfällen (5) att angripa en annan avdelning men ingen
intention (1). Trots det kan hotet klassas som högt på grund av medelvärdet (Palm, 2008)
De beﬁntliga skyddsbarriärerna tas i beaktande för att bedöma sårbarheter mot tillgången medan
identiﬁering och bedömning av sårbarheter i själva skyddsbarriären saknar ett detaljerat metodstöd. Av litteraturen framgår (Försvarsmakten, 2007) att var och en av skyddsbarriärerna ska
utvärderas utifrån Säkerhetsmedvetande (vilja, utbildning, uppträdande), Resurser (utrustning)
och Exponering (tid och plats) (Palm, 2008) Det kan därför ﬁnnas potential att förbättra modellen
genom att istället för att enbart värdera om barriärerna ﬁnns och hur effektiva de i så fall är även
mer strikt kontrollera om de är behäftade med sårbarheter, se Illustration 36.
Modellen varierar mellan att använda femgradiga skalor med tiogradiga där värden dessutom
emellanåt ska räknas om från en skala. Förutom risken att vara förvirrande kan det även göra
osäkerheten i beräkningarna känsligare p.g.a. räknefel.
Ett problem som kan uppstå är hotbildsbedömningen av kända aktörer. Det går i och för sig att
i grova drag förutse människors handlingar, annars hade vi inte kunnat samverka med varandra
men att göra det men någon form av precision är omöjligt (Mellgren et al., 2012)
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6. Slutsatser
Denna uppsats kan sammanfattningsvis beskrivas som en kartläggning och jämförelse mellan riskhanteringens standarder och normer, lagstiftning, branschpraxis och forsking inom ämnet fysisk
och organisatorisk säkerhet. I detta avsnitt sammanfattas uppsatsens viktigaste slutsatser genom
att i tur och ordning besvara de frågeställningar som varit föremål för kunskapsöversikten.
1. Vilken potential ﬁnns för kunskapsöverföring mellan områdena, blanda annat när det gäller
kvalité, metoder och andra framgångsfaktorer?
Analysen, och inte minst tillgången på forskning visar att vissa discipliner som sysslar med riskhantering har kommit längre än andra. Under varje beskrivet moment i kapitel 4 och 5 har jag
försökt ge exempel på hur olika discipliner kan komplettera riskhantering, inte bara för skydd
mot brott utan mellan områdena. Ämnet fysisk och organisatorisk säkerhet verkar dock ha särskilt mycket att vinna på av att dra lärdom av andra forskningsfält. Samtidigt är det viktigt att
engagera de som praktiskt använder sig av riskhantering i denna process. Både för att hämta in
data men även återföra viktiga resultat och slutsatser. Inte minst kan de riskanalysmetoder som
används utökas. Nedan redovisas några av styrkorna som identiﬁerats inom respektive område:

Skydd mot ohälsa
När det gäller analysmetoder förlitar sig arbetsmiljöområdet mycket på incidentrapporteringssystem och checklistor. Dessa metoder är mer reaktiva än proaktiva. Arbetsmiljöområdets styrka
å andra sidan har bland annat fokus på sådan enkelhet. Deras ”riskanalytiker” består av arbetstagare som valts till skyddsombud och arbetsgivare med arbetsmiljöansvar. Dessa ska, oftast med
mycket kort utbildning, hantera och förebygga risker i både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön varför enkelhet är en viktig faktor. En annan styrka ligger i arbetsmiljöområdets betoning
på att ständigt undersöka om vidtagna riskbehandlingsåtgärder gett avsedd verkan och inte skapat
nya riskkällor.

Skydd mot brand och olyckor
Detta område är det som analysen antyder är längst utvecklat, i vart fall som akademisk disciplin.
Utöver en bred litteraturbas verkar disciplinen prioritera dokumentation och noggrannhet vilket
är viktigt för att kontrollera slutsatsers giltighet. Dessutom använder detta område de mest detaljerade riskanalysmetoderna så som händelse- och felträd.

Skydd mot brott
Litteraturen som berör skydd mot brott är den som kraftigast poängterar betydelsen av att hitta
en balans mellan utgifter för skadekostnad och skyddskostnad, se 4.6.2. Dessutom betonar man
vikten av att inte enbart jämföra ekonomiska kostnader med nyttan utan även andra följder och
uppoffringar som en riskbehandlingsåtgärd kan innebära, så som minskad bekvämlighet eller
integritetsförluster.
2. Vilka skillnader och likheter ﬁnns mellan riskhantering för skydd mot brott, brand, olyckor och ohälsa i förhållande till den generiska riskhanteringsstandarden ISO-standarden
31000:2009 när det gäller:
a. Begrepp?
Av begreppsanalysen i avsnitt 3 framgår att avgörande skillnader råder mellan hur centrala begrepp så som risk och fara deﬁnieras inom olika riskhanteringsområden. Skillnaderna verkar vara
lika vanliga och stora inom som mellan respektive disciplin. Diskussionerna kring begreppsapparaten verkar ha pågått i över 50 år. Författare från ﬂera discipliner menar att fortsatta försök
att enas är fruktlösa. Istället kan eventuell deﬁnitionsförvirring undvikas genom att man i varje
enskilt fall tydligt deﬁnierar vad man avser med ett visst begrepp.
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b. Processbeskrivning?
Huvuddragen i de olika områdenas riskhanteringsprocesser påminner om varandra, se 4.1. Samtliga undersökta områden, förutom skydd mot ohälsa (arbetsmiljö), innehåller en uppstartsfas som
kan ha olika namn men med i stort sett samma innehåll: att fastställa målen, avgränsningarna och
övriga villkor för hur riskhanteringen ska gå till.
Därefter ska riskkällor inventeras, analyseras, värderas och beslut fattas om och i så fall hur en
viss risk ska behandlas. Ytterligare ett gemensamt drag är att riskhanteringen är en systematisk
process. Systematisk eftersom den är beroende av sina ingående delar och att dessa genomförs i en
viss ordningsföljd. Process, som motsats till produkt, eftersom arbetet med att identiﬁera, analysera och åtgärda risker aldrig avstannar.
Till skillnaderna hör i vilket moment man väljer att deﬁniera de riskkriterier som avgör om en risk
ska åtgärdas eller inte. I skydd mot brand och olyckor samt i riskhanteringsstandarden förordas
att kriterierna ska fastställas redan i den inledande fasen samtidigt som kontexten etableras och
mål och avgränsningar för processen fastställs. I litteraturen för skydd mot brott däremot tas
fastställandet av sådana kriterier upp i den sista fasen strax innan beslut om åtgärder ska tas. I
arbetsmiljökontexten nämns inte riskkriterier överhuvudtaget.
Här skiljer sig även riskhantering som skydd mot brott från övriga områden. Starkt fokus läggs på
de skyddsvärda tillgångarna till skillnad från övriga områden som i princip uteslutande inriktar
sig på riskkällan. Eftersom riskkällan (kriminella) vid skydd mot brott ofta är utanför verksamhetens kontroll är skillnaden logisk.
c. Kritik och invändningar?
Som avsnitten 3, 4 och 5 visar går det att identiﬁera invändningar och kritik mot i stort sett samtliga steg i riskhanteringsprocessen, dess begreppsanvändningar och inte minst de olika riskanalysmetoderna. Även vilka informationskällor som ligger till grund för sannolikhetsskattningar är ett
omdiskuterat ämne. Mest framträdande är kritiken som berör etiska dilemman som kan uppstå i
relationen mellan riskanalytiker samt beslutsfattare å ena sidan och riskbärare å andra sidan. Det
kan nämligen råda en viss diskrepans mellan analytikerns riskbeskrivning och andra intressenters
riskupplevelse.

Etik
Att värdera människors liv och hälsa i ekonomiska termer kritiseras och ofta på goda grunder.
Samtidigt kan en sådan prislapp av praktiska skäl vara nödvändig för att överhuvudtaget kunna
göra riskbedömningar. Resurserna är trots allt begränsade och prioriteringar måste göras. Det får
helt enkelt ses som ett nödvändigt ont och ett bättre alternativ än att valet av riskbehandlingsåtgärder ska baseras på slump. Delar av dilemmat kan möjligen hanteras genom att sätta in etiska
överväganden som en obligatorisk punkt i riskbedömningar. En annan viktig etisk diskussion är
hur förtroendet mellan den som gör analysen eller fattar riskbehandlingsbeslut och den som bär
risken (vilket ofta kan vara någon annan) kan byggas upp. Hur påverkas beslutsfattande som i
förlängningen handlar om liv och hälsa när det inte är beslutsfattarens eget liv eller hälsa som står
på spel?

Riskperception
Som uppsatsens analys tydligt visar ﬁnns ofta en diskrepans mellan riskanalytikerns objektiva
riskmått och andra intressenters upplevelser av risk. Att undersöka och utarbeta metoder för att
kommunicera risk som tar höjd för andra värdemått än de traditionella är därför angeläget. Om
det uppstår en förtroendekris mellan analytiker och beslutsfattare å ena sidan och de som påverkas av risken å andra sidan kan det leda till svåröverskådliga konsekvenser.
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Sannolikhetsskattningar
Problemet med sannolikhetsskattningar är dubbelt. Dels saknas ofta ett tillräckligt statistisk
dataunderlag för att tillförlitliga prognoser om sannolikheter ska kunna göras. Istället får man
förlita sig på logiska modeller eller helt subjektiva bedömningar, i bästa fall utförda av experter på
området, i värsta fall av amatörer. Det andra problemet består i svårigheterna att uppskatta hur
effektivt en riskbehandlingsåtgärd faktiskt sänker sannolikheten för att en riskkälla ska lösa ut.
Historien om Nasruddin, fritt översatt från Bassham (2010), får tjäna som exempel:
Nasruddin strödde brödsmulor runt sitt hus när en förbipasserande frågade vad han höll på med.
Skrämmer bort tigrarna, svarade Nasruddin. Men det vet du väl att här inte ﬁnns några tigrar?
Exakt, och nu vet du varför!
I värsta fall kan alltså dyra säkerhetsinvesteringar i själva verket visa sig vara verkningslösa brödsmulor.
d. Analysmetoder?
Karaktärsdragen för analysmetoder som ingått i studien presenteras i tabell 3. Förutsättningen är
att metoderna ska användas för riskhantering i kontexten skydd mot brott. Slutsatserna baseras
enbart på författarens antaganden utifrån hur de olika metoderna beskrivs i litteraturen (bland
annat SS-EN 31010, 2010; Svenska geotekniska föreningen, 2009; WU, 2008; Zurich Risk Engineering, 1998) och ska därför betraktas som hypoteser. Uppgifternas tillförlitlighet bör testas och
justeras i framtida empiriska undersökningar.
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Händelseträd ETA

Fel- och attackträd FTA

HazOp

BowTie

Försvarsmaktens
riskhanteringsmodell

Hög

Hög

Hög

Låg

Mallar, mjukvara eller annat
metodstöd?

Nej

Medel

Nej

Dokumentation/skriftligt
underlag om analysobjektet?

Låg

Ingen

Ingen

Anpassat för att kunna utföras
av en ensam person?

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

Kostnad

Låg

Hög

Låg

Låg

Medel

Hög

Hög

Låg

Hög

Medel

Tidsåtgång

Låg

Hög

Låg

Låg

Medel

Hög

Hög

Hög

Hög

Medel

Komplexitet

Låg

Låg

Låg

Låg

Låg

Hög

Hög

Låg

Hög

Låg

Detaljgrad

Låg

Låg

Låg

Låg

Medel

Hög

Hög

Låg

Hög

Medel

Tar hänsyn till samverkande orsaker?

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Kvantiﬁerbar?

Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Illustrerar resultatet graﬁskt?

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej

Ja

Ja

Tillgångar

Hög

Hög

Medel Medel Ingen

Låg

Låg

Hög

Låg

Medel

Riskkällor

Hög

Hög

Medel Medel

Hög

Låg

Låg

Hög

Ingen

Ingen

Låg

Ingen

Beroende av:
Potentiell användbarhet för
identiﬁering eller skattning av:

Ingen Medel

Låg

Medel Medel Medel Medel

Hög

Medel

Ingen Medel Medel Medel

Låg

Medel
Medel
Hög

Medel Medel

Skyddsbarriärer

Medel

Låg

Ingen Medel

Hög

Låg

Låg

Hög

Hög

Hög

Sårbarhet/fel

Medel

Låg

Ingen

Hög

Låg

Hög

Hög

Hög

Hög

Konsekvens

Ingen

Ingen Medel Ingen

Hög

Hög

Hög

Medel

Sannolikhet

Ingen

Ingen Medel Ingen

Hög

Låg

Hög

Upptäcktssannolikhet

Ingen

Ingen Medel Ingen

Hög

Låg

Låg

Låg

Riskutvärdering

Ingen

Ingen

Hög

Ingen

Hög

Låg

Låg

Låg

Låg

Medel

Låg

Låg

Ingen

Låg

Hög

Ingen

Låg

Ingen

Hög

Medel

Låg

Ingen Medel Ingen

Hög

Hotnivå

Riskbehandlingsåtgärder

Låg

FMECA

Medel

Checklistor

Grovanalys PHA

Medel

Delﬁ

Hög

Brainstorming

Hög

Expertkunskap om metoden?

Metodjämförelse

Ingen Medel

Ingen Medel

Hög

Låg

Medel Ingen

Tabell 4. Karaktärsdragen hos de studerade riskanalysmetoderna.

Tabellen kan förutom att utgöra ett avstamp för vidare studier även användas som referens vid val
av riskanalysmetod i en praktisk kontext. Eftersom tabellens värden inte är prövade bör innehållet
tolkas med viss försiktighet.
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7. Avslutande diskussion
I denna avslutande del redogör jag för mina tankar kring sådant som inte direkt omfattas av kunskapsöversiktens frågeställningar men som bedöms intressanta för läsaren att ta del av, bland annat:
UÊÊI vilka sammanhang kunskapsöversikten möjligen kan användas i
UÊÊFörslag till fortsatt forskning och utveckling av ämnet
UÊÊEn sammanfattning av de erfarenheter och lärdomar jag dragit av genomfört arbete

Användbarhet
Såvitt jag känner till ﬁnns sedan tidigare inget liknande arbete om riskhantering i kontexten
fysisk- och organisatorisk säkerhet. Ambitionen med arbetet har varit att visa på ämnets bredd
och djup. Det har skett genom att systematisk sammanställa kunskapen inom ﬂera områden som
sysslar med sådan riskhantering, jämföra dessa områden mot varandra, överföra erfarenheter från
ett område till ett annat samt redovisa aktuella begreppsdiskussioner och kritik som riktas mot
riskhantering. Resultatet kan förhoppningsvis användas som:
UÊÊunderlag för framtida forskning,
UÊÊett referensregister för praktikern som arbetar med riskhantering
UÊÊutbildningsmaterial för kurser inom riskhantering

Framtiden
Jag hoppas även att detta arbete leder till en fortsatt utveckling av programmet för fysisk och organisatorisk säkerhet (säkerhetsteknikprogrammet) vid Blekinge tekniska högskola och motiverar
en förstudie om införandet av ett nytt säkerhetsvetenskapligt huvudämne. Inför en sådan utveckling ﬁnns några frågor som möjligen kan vara av intresse att fundera över:
UÊÊÊBör man försöka enas kring en begreppsapparat för riskhantering i kontexten fysisk och
organisatorisk säkerhet? Erfarenheten från övriga områden som i vissa fall sedan länge
bedriver forskning kring riskhantering är att man, av betydelsefulla skäl, inte kunnat enas.
Alternativt har man gett upp att försöka hitta gemensamma begreppsdeﬁnitioner. Kanske
bör man i en ny disciplin redan på förhand utgå från att konsensus kring begreppsapparaten
inte kommer kunna nås? Istället kan man göra likt vissa andra områden, nämligen ha som
god vana att i alla sammanhang inledningsvis deﬁniera hur man själv använder begreppen.
UÊÊÊHur kan man ta tillvara på den samlade praktiska erfarenheten av säkerhetsarbete inom
näringsliv och offentlig förvaltning? Här bör man fundera på hur man löser problematiken
kring säkerhetsavdelningar rädsla för att dela med sig av information som i sig kan innebär
en säkerhetsrisk.
UÊÊÊVilka riskanalysmetoder, frän andra områden än brottsskydd som redan är väl beprövade
och i vissa fall till och med vetenskapligt förankrade bör undersökas närmare? Som jag visat
i avsnittet om riskanalysmetoder går ﬂera av metoderna att anpassa till säkerhetskontexten.
Detta arbete bör fortsättas och därefter prövas i praktiken.
UÊÊÊDen viktigaste frågan är vad man bör prioritera vid den fortsatta utvecklingen av ämnet? Jag
har inga egna förslag men frågan bör vara startpunkten för fortsatta diskussioner. Klart står
dock att det behövs studier som ger mer kunskap både i bredd och på djupet.
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Ett sådant huvudämne som föreslås ovan, bestående av studier kring tekniska, mekaniska och
personella skyddssystem i ett människa-, teknik- och organisationsperspektiv skulle sannolikt ha
mycket att vinna på att söka inﬂuenser från bland annat följande områden:
UÊÊDatavetenskap: Informations-, kommunikations- och datorsäkerhet
UÊÊIngenjörsteknik: Projektering, larmteknik och biometri
UÊÊKriminologi: Grundläggande teorier och begrepp
UÊÊJuridik: Straff- och processrättens grunder
UÊÊEkonomi: Grundläggande företagsekonomi
UÊÊÊSamhälls- och beteendevetenskap: Beslutfattande, organisation och ledarskap,
forskningsmetodik
UÊÊBrandteknik: Riskhantering, olycksutredning
UÊÊMiljövetenskap: Fysisk och psykisk arbetsmiljö
UÊÊPraktisk ﬁlosoﬁ: Beslutsteori och etik

Lärdomar
Inledningsvis var jag lockad att fokusera på metoder för riskanalys och hur dessa kan utvecklas
och anpassas för att fungera i riskhantering som syftar till att skydda mot brott. Med facit i hand
hade det inneburit en del svårigheter. Inledningsvis behöver kunskapsfältet kartläggas på både
bredd och djup och själva begreppsapparaten diskuteras. Först därefter kan det bli tal om att
djupdyka i de olika analysmetoderna.
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