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Risk- och konsekvensbedömning inför ändring i verksamhet 

Enligt AFS 2001:1, 8 § 

"Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att 
någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i arbetet. 

När ändringar i verksamheten planeras, skall arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför 
risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. 

Riskbedömningen skall dokumenteras skriftligt. I riskbedömningen skall anges vilka risker 
som finns och om de är allvarliga eller inte." 

Exempel på ändringar som föreskrifterna avser är personalförändringar och omorganisationer, 
arbetsbrist, om- och nybyggnation, nya arbetstider och arbetsmetoder. Det handlar inte om 
ändringar som utgör en del av den dagliga, löpande verksamheten. 

Prefekt/motsvarande ansvarar för att riskbedömningen sker i samband med att ändringar i 
verksamheten planeras. Arbetet ska ske i samverkan med skyddsombud, anställda och 
studenter. 

På HR-webben hittar du en processbild med en översikt av riskbedömningsarbetet vid Lunds 
universitet.  

Risk- och konsekvensbedömningen ska göras på den nivå där förändringen i verksamheten 
planeras och beslutas om, det vill säga på central nivå, på fakultetsnivå och på 
institutionsnivå. Risk- och konsekvensbedömningen görs i åtta steg vilka beskrivs i följande 
avsnitt.  
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Steg 1: Beskriv planerad ändring 

När ändringar i verksamheten planeras ska arbetsgivaren enligt Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter bedöma om ändringarna medför risker ur arbetsmiljösynpunkt. Exempel på 
ändringar skulle kunna vara: sammanslagning av två institutioner/avdelningar, arbetsbrist, nya 
avdelningar och chefer inom institution/sektion, väsentligt ändrat uppdrag för verksamheten, 
nya rutiner eller arbetsmetoder, om- och nybyggnation och tillfällig flytt vid omfattande 
renovering. Det handlar inte om ändringar som utgör en del av den dagliga, löpande 
verksamheten. 

Beskriv den planerade ändringen samt bakgrund och syfte i mallen "Förenklad mall - risk- 
och konsekvensbedömning inför ändring i verksamheten". Även nedanstående 
frågeställningar ska dokumenteras i mallen.  

• Vad består ändringen av? Det är vanligt att flera ändringar genomförs samtidigt i en
verksamhet. Beskriv då respektive ändring separat exempelvis personalneddragning
och ändrade arbetsuppgifter.

• Vilken del av organisationen berörs? Vilken sektion, vilken forskargrupp osv.
• Vilka berörs? Vilka personalkategorier? Gör gärna en personalförteckning. Beakta

även om förändringen har en påverkan utanför den egna arbetsplatsen.

Mallen finns på webbsidan om risk- och konsekvensbedömning på HR-webben. 

Förhandlingsskyldighet enligt MBL 
Observera arbetsgivarens informations- och förhandlingsskyldighet enligt MBL. För mer 
information se nedanstående dokument om MBL eller kontakta utsedd kontaktperson på din 
fakultet som även kan hjälpa till att boka tid för förhandling. Läs mer i dokumenten nedan 
som du finner på webbsidan för risk- och konsekvensbedömning vid ändring i verksamhet. 

• Arbetsordning vid MBL-förhandlingar
• Att förhandla enligt MBL vid Lunds universitet

Steg 2: Planera riskbedömningsarbetet

När det finns en beskrivning av den planerade förändringen är det dags att utse en arbetsgrupp 
samt informera personalen. Det är ansvarig prefekt/motsvarande eller den som enligt 
delegationsordningen är arbetsmiljöansvarig, som är sammankallande av gruppen. Gruppen 
ska bestå av skyddsombud och anställda med kunskap och erfarenhet från verksamheten. 
Skyddsombudets roll är både att företräda arbetstagarna i arbetsmiljöarbetet och att bidra med 
sin kunskap inom arbetsmiljöområdet. 

Uppmana gärna de som kommer att delta i arbetsgruppen att intervjua sina kollegor, så alla 
känner att de får komma till tals. Det är av stort värde att hitta former för anställdas 
medverkan för att ta tillvara deras kunskaper och erfarenheter. Olika personer kan behöva 
engageras från olika delar av verksamheten. 

http://www5.lu.se/upload/PA_Online/Mall_risk_och_konsekvensbedomning.docx
http://www5.lu.se/upload/Arbetsordningsamverkansforhandling.pdf
http://www3.lu.se/pers/Arbetsratt/Infomaterial_MBL_till_PA-online.pdf
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Dokumentera när riskbedömningen sker samt vem som deltar i mallen "Risk- och 
konsekvensbedömning inför ändring i verksamheten ur ett arbetsmiljöperspektiv". 

Tänk på vikten av att regelbundet informera berörd personal om riskbedömningsarbetet och 
upprätta gärna en kommunikationsplan för information och dialog med personalen under hela 
förändringsprocessen. 

Steg 3: Samla in information

Inför identifiering av riskkällorna är insamling av information av värde för att hitta riskerna 
och värdera hur allvarliga de är. Den viktigaste kunskapen finns hos de personer som utför 
arbetet. Genom att intervjua berörda kollegor får du värdefull information. 

Ytterligare exempel på information som kan vara intressant är: 

• information från det dagliga mötet på arbetsplatsen, personalmöten och
utvecklingssamtal

• enkäter och utredningar av ohälsa och arbetsskador
• resultat från skyddsronder
• tekniska mätningar
• sjukfrånvaro

Dokumentera i mallen "Förenklad mall - risk- och konsekvensbedömning inför ändring i 
verksamheten " hur insamlingen av information gått till och vem som varit tillfrågad. 

Steg 4: Identifiera riskkällor
Att identifiera riskkällor är den viktigaste delen av riskbedömningen. 

Vid mötet för riskidentifiering 

• Avsätt tid
• Börja förutsättningslöst, se till att alla kommer till tals
• Var självkritisk och ärlig, de problem som finns ska lyftas upp
• Gå igenom det bakgrundsmaterial som samlats in.

Lista riskerna som kommer upp i mallen "Förenklad mall - risk- och konsekvensbedömning 
inför ändring i verksamheten" - vänta med värdering av hur allvarligt problemet är och hur 
problemet kan lösas, detta kommer i nästa steg.  
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Tänk på att 
• Riskidentifieringen ska omfatta såväl fysisk som psykosocial arbetsmiljö och kan

behöva göras både ur ett grupp- och individperspektiv.
• Ta fram riskkällor som ni tror uppstår efter genomförd förändring men tänk också på

att själva förändringen i sig kan utgöra en risk källa. Åtgärder under pågående
förändringsarbete kan därför behövas.

Steg 5: Risk- och konsekvensbedömning 

Syftet med att riskbedöma är att ta ställning till: 

• Vilka risker som kan tolereras och vilka som måste åtgärdas.
• Vilka risker som är allvarligast och ska åtgärdas först.

För att uppskatta grad av allvar behöver man bedöma 

• sannolikheten, dvs. hur troligt det är att händelsen ska inträffa eller hur ofta händelsen
kan tänkas inträffa

• konsekvensen, dvs. om händelsen inträffar, hur stor kan konsekvensen bli.

Fortsätt att arbeta i mallen "Förenklad mall - risk- och konsekvensbedömning inför ändring 
i verksamheten". 

Steg 6: Prioritera
Riskbedömningen utgör ett underlag för beslut om prioritering och hantering. Att bedöma en 
risk innebär att avgöra hur pass allvarlig den är, baserad på tillgänglig information. 
Bedömningen beror både på sannolikheten för att händelsen ska inträffa och på vilka 
konsekvenser den får. 

Fortsätt att arbeta i mallen "Förenklad mall - risk- och konsekvensbedömning inför ändring i 
verksamheten". Utgå ifrån era bedömningar och prioritera riskerna.  

Följande är viktigt att tänka på vid prioritering av riskerna: 

• Det finns inga fasta regler för vilka risker man kan tolerera och när man måste vidta
åtgärd.

• Utgångspunkten ska vara att risker ska reduceras så långt det är möjligt.
• När man har prioriterat samtliga risker är det nyttigt att ta ett steg tillbaka och se på

den samlade bilden. Känns bedömningarna rimliga?
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Steg 7: Utforma handlingsplan- planera åtgärd

När riskkällorna prioriterats är det dags att planera vilka åtgärder som ska genomföras och 
dessa dokumenteras i mallen "Förenklad mall - risk- och konsekvensbedömning inför 
ändring i verksamheten". 

De planerade åtgärderna ska förhindra eller reducera de risker som hittats. Vissa åtgärder kan 
genomföras omedelbart, andra kräver längre tid. Tänk på att ju allvarligare risken bedöms 
vara desto viktigare är det att genomföra åtgärden snabbt. 

Det är viktigt att formulera åtgärderna så tydligt och konkret som möjligt: 

• Vad ska göras?
• Hur ska det göras?
• Vilka resurser behöver avsättas?
• När ska det vara genomfört?
• Vem ansvarar för att det blir gjort?

Några frågor man kan ställa sig när man värderar alternativa åtgärder är: 

• Vilka effekter har åtgärden? Kan den skapa nya problem? Krävs ytterligare åtgärder
eller reduceras risken tillräckligt med denna åtgärd?

• Hur enkelt är det att genomföra åtgärden? Finns resurser? Vilka problem kan vi stöta
på?

• Är åtgärden motiverad? Ta hänsyn till riskens allvarlighet, effekter av åtgärden och
vad den kommer att kosta.

När riskbedömning och handlingsplan finns dokumenterade används detta som ett underlag 
för genomförande av åtgärder och för uppföljning. 

MBL 
Mallen "Förenklad mall - risk- och konsekvensbedömning inför ändring i verksamheten" ska 
även bifogas som en del av förhandlingsunderlaget vid en eventuell MBL-förhandling. Läs 
mer om detta under MBL-förhandlingar på HR-webben. 

Ett riktmärke är att risk- och konsekvensbedömning, handlingsplan och eventuell MBL-
förhandling ska vara genomförd innan förändringen träder i kraft. 

Steg 8: Följ upp

Enligt 10 § i Arbetsmiljöverkets föreskrift om Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 
ska arbetsgivaren "omedelbart eller så snart det är praktiskt möjligt genomföra de åtgärder 
som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Arbetsgivaren skall också vidta 
de åtgärder som i övrigt behövs för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö. Åtgärder som  
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inte genomförs omedelbart skall föras in i en skriftlig handlingsplan. I planen skall anges när 
åtgärderna skall vara genomförda och vem som skall se till att de genomförs. Genomförda 
åtgärder skall kontrolleras". 

Beroende på hur handlingsplanen ser ut och när åtgärder ska vara genomförda, planera möte 
för uppföljning. Mallen "Förenklad mall - risk- och konsekvensbedömning inför ändring i 
verksamheten" kan då användas för att stämma av. Vid mötet kan följande punkter användas: 

• Kontrollera att genomförda åtgärder gett den effekt som avsetts.
• Har dessa varit tillräckliga eller behövs ytterligare åtgärder?
• Vid behov, stäm av om sannolikheten eller konsekvensen för någon av riskerna

förändrats sedan risk- och konsekvensbedömningen gjordes.

Verktyg för att kontrollera att genomförda åtgärder får den effekt som avses kan vara 

• det dagliga mötet på arbetsplatsen, personalmöten och utvecklingssamtal
• medarbetarenkäter
• skyddsronder
• tekniska mätningar
• sjukfrånvarouppföljning

Risk- och konsekvensbedömningen är ett levande dokument som ska följas upp och 
uppdateras vid behov.
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