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Förord 

Statens geotekniska institut utreder riskvärdering inom geotekniken på regeringens uppdrag i en 
särskild satsning över tre år. Programmet sattes igång under 1998. I uppdraget ingår att SGI ska 
bedriva utveckling av modeller för riskvärdering i samråd med andra berörda aktörer i samhället. 
Avsikten är att man inom de närmaste åren på ett säkrare sätt ska kunna kvantifiera risker och 
optimera konstruktioner vid planering och byggande. Ett del i den särskilda satsningen är också 
att informera och sprida kunskap om riskvärdering. 

I släntstabilitetsutredningar eller undersökningar av förorenade områden är det uppenbart att man 
som geotekniker gör någon typ av riskbedömning, men även i andra geotekniska frågeställningar 
hanteras (kanske omedvetet) ofta risk-frågor. Att tala och skriva om risker är svårt, bl a för att 
begreppet risk inte är entydigt utan tolkas olika i olika sammanhang. Det är lätt att missförstånd 
uppstår. Syftet med föreliggande rapport är att beskriva hur risker kan missförstås eller feltolkas 
samt att ge några råd om hur man som geotekniker kan beskriva risker. 

Rapporten har utarbetats av Lars Olsson, Lars Olsson Geostatistik AB, på uppdrag av SGI. 
Projektledare vid SGI har varit Maria Carling som givit råd och granskat rapporten ur ett tekniskt 
perspektiv. Emma Olsson (text emma olsson) har gjort en granskning ur journalistisk synvinkel. 
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Inledning 
På senare tid har det i flera fall uppstått en mycket kraftig diskussion, ofta upprörd, kring byggen, 
där olyckor eller andra skador inträffat eller där det upplevts att det finns ett hot om att skador 
skall inträffa. Ett nyckelord har varit" risk". 

(Ordet "risk" och andra närliggande termerfinns listade i Bilaga 2: Risktermer.) 

Givetvis finns det risker, men ofta övergår diskussionen till en "out-rage" (berättigad och starkt 
visad indignation och ilska) därför att parterna inte kommunicerar. Det görs ofta försök att 
förklara riskbilden kring ett projekt, men man stannar ofta vid en riskillformation, och tar aldrig 
steget till en risk.kommunikation. Detta kan leda till att man talar förbi varandra, så att de frågor 
som finns, och som ligger till grund för ängslan, aldrig kommer fram och därför aldrig besvaras. 
Det finns forskning inom området riskkommunikation och det firms skrifter med råd om hur man 
kan gå tillväga för att undvika låsta situationer, "out-rage" och bad-will från den allmänna 
opinionen. 

Denna skrift är en sammanställning av ett urval av dessa råd och innehåller ingen egen forskning. 
Skriften inriktar sig dessutom på hur man skriver om risk, det vill säga ofta ett första steg i 
informations/kommunikationsprocessen Om detta första steg görs på ett bra sätt kan man minska 
risken för missuppfattningar, "out-rage" och så vidare. 

Avsikten är anpassa skriften till geoteknikerns situation och behov. I begreppet geoteknik läggs 
här även in miljögeoteknik, så att även situationer som gäller miljöfarliga ämnen i mark och 
vatten täcks in. 

Exempel på uppdrag där skriften kan vara direkt tillämpbar är utredningar om sådant som är 
hotfullt, till exempel släntstabilitetsutredningar och utredningar om föroreningar i jord, i 
synnerhet om de görs för att redovisas offentligt eller om de görs åt en myndighet. 
Det är författarens uppfattning att vi alltid när vi skriver om något inom geotekniken skall tänka 
på "riskerna" ! 

Riskens roll i geotekniken 
Risk spelar en större roll inom (miljö)geoteknik än vi kanske tänker på i det dagliga arbetet. 
Exempel där det är uppenbart för lekmän (och även media) att vi hanterar risker är släntstabilitet 
(" Risk för skred!") och förorenad jord(" Cancerrisken ökad!"). Men även i mindre spektakulära 
arbeten baseras geoteknikerns utsagor och rekommendationer ofta på att man gjort en 
riskbedömning, även om den inte redovisats som en sådan. 

För att det skall finnas en risk måste det finnas både en oönskad konsekvens och en möjlighet för 
den att inträffa. Möjligheten kommer sig av att det finns osäkerheter i vår kapacitet att förutsäga 
framtiden. I geotekniken ligger de osäkerheterna främst i vår ofullständiga kunskap om 
förhållanden i jorden, men också i beräkningsmodeller som inte är helt exakta . (Här görs 
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förutsättningen att om vi med säkerhet vet att, när och var en olycka kommer att inträffa så vidtar 
vi åtgärder!) 

Geoteknikem är van att hantera dessa risker, vanligtvis genom säkerhetsfaktorer eller 
partialkoefficienter, men på senare tid har också en direkt och öppen redovisning av risken 
kommit till användning. Detta kan illustreras med en riskmatris som visar tillåtna konstruktioner 
enligt BKR94, se Figur I. I figuren visas riskområdet för tillåtna konstruktioner med skraffering. 

Säkerhetsklass 
Sannolikhet 

för brott 1 2 3 

", ..~-4 - ::, 

10 

-5 
acceptabla10 
konstruktioner 

-6 
10 

liten risk någon risk stor risk Konsekvens av 
för för för 

brottallvarliga allvarliga allvarliga 
person- person- person-
skador skador skador 

Figur I. Riskmatris för tillåtna konstruktioner enligt BKR 94. 

En konstruktion som görs enligt BKR har alltså gjorts så, att risken med den är accepterad av 
samhället. 

Inom miljögeotekniken har man enligt författarens uppfattning kommit något längre och arbetar 
mera med riskanalyser, riskbedömningar och riskvärderingar som underlag för åtgärder. 

När skriver vi om risk? 
Man kan invända att det inte är så ofta som (miljö)geoteknikem skriver om risk direkt för 
allmänheten. 

Men det viktiga är inte om man skriver om risk, det viktiga är om man skriver något som kan 
tolkas som att det handlar om risk. Det är en fråga om kommunikation: 

• Hur kommer mottagaren (läsaren) att tolka mitt budskap? 

• Innehåller det något som för läsaren är ett allvarligt hot? 
Det är också så, att läsaren kanske inte är den som skrivaren ursprungligen tänkte sig. I dag 
tilldrar sig ingrepp i naturen av typ stora undermarksbyggen och vattenprojekt liksom 
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miljöpåverkan och upptäckta miljöskador ett mycket stort intresse från journalister, 
intressegrupper och enskilda. Flera av de stora beställarna av (miljö)geoundersökningar är statliga 
eller kommunala organ som ofta har tidiga samråd med berörda. Därför blir läsekretsen inte bara 
människor med en teknisk bakgrund, och det skrivna skall därför anpassas. Ett tydligt exempel är 
miljökonsekvensbeskrivningar (MKB), där det i Vägverket ( 1996) skrivs: 

"En MKB-redovisning skall också vara: 

• lättöverskådlig och pedagogisk 

• förståelig även för icke-experter 
• trovärdig: där fullständig kunskap sakna anges detta 
• utformad så att" olösta" eller oklara frågor redovisas" 

Dessutom gör offentlighetsprincipen att något som kanske egentligen skrevs av tekniker för 
tekniker hos dessa beställare rar en helt annan läsekrets. Vi skriver alltså mycket oftare om risk än 
vad vi tror! Och vi skriver kanske oftare än vi tror för en läsare med en annan bakgrund än vi 
ursprungligen skrev för! 

Allt du skriver kan bli offentligt! 
Risker som upplevs som stora eller på annat sätt intressanta rar gärna medias intresse. Det finns 
också gott om intressegrupper som vill läsa vad som skrivs om risker som är förknippade med 
olika projekt. 

När du skriver, tänk på att redan från början skriva på ett sådant sätt om riskerna att det skrivna 
kan offentliggöras utan att misstolkas. 

Om du arbetar vid en myndighet, eller om du i ditt företag arbetar som expertkonsult åt en 
myndighet, är troligen mycket av det du skriver att betrakta som allmän handling som kan 
begäras utlämnad i enlighet med offentlighetsprincipen. 

Det skulle leda för långt att gå in på alla detaljer, men det kan konstateras att den lagstadgade 
möjligheten att rata del av sådana handlingar nog är betydligt större än vad man vanligtvis tror. 
En bra informationsskrift är Sefastsson ( 1996), som är skriven för j oumalister. 

Risk, ett farligt ord 
En del av problemet att kommunicera om risk ligger i den betydelse man lägger hos själva ordet 
risk. 

Det finns en mängd definitioner och tolkningar och därför är det viktigt att tänka på möjligheten 
att bli missförstådd fast man själv är helt klar på vad man menar med ordet. 
Det finns en känslomässig, ickerationell aspekt som man måste komma ihåg. Risk är något 
skrämmande, något som ligger bortom egen kontroll. 
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Begreppet risk innehåller alltid ett hot om något oönskat, en händelse som om den inträffar 
medför konsekvenser. Men därutöver finns det många tolkningar av vad risk·innebär. 
Man kan generalisera (grovt?) och ge följande råd till lekmän och till tekniker för att de skall 
förstå vad den andra kategorin menar när de talar om "risk" och få ett perspektiv på sitt 
personliga användande av ordet. 

Till lekmannen: 
När teknikern talar om risker efter att ha gjort en analys, är det primärt inte risken i sig som 
intresserar. Risken är ett mått, som skall användas i en beslutssituation, till exempel för att avgöra 
om ett markområde måste saneras, om man kan acceptera att människor bor kvar nära en lerslänt, 
och så vidare. 

Teknikerns riskmått är rationellt uppbyggt och innehåller två delar 

• Konsekvensen av att något inträffar och 
• Sannolikheten för att det skall inträffa 

Teknikerna talar ibland om" objektiva" risker när man avser sådana risker där sannolikheten och 
konsekvenserna har beräknats så att man kan ange mått på dem och göra en bedömning baserad 
på dessa siffror. Ibland redovisar man risken som ett" risktal" som man får fram genom att 
multiplicera sannolikheten med konsekvensen. Detta gör att teknikern ibland inte anser att en del 
hot, som innehåller mycket svåra konsekvenser innebär någon stor risk, om det är mycket 
osannolikt att de inträffar. Dock kräver man oftast att hela beräkningsresultatet redovisas, så att 
man ser om det alls kan bli mycket stora konsekvenser. så att man kan ta ställning till dessa. 

Till teknikern: 
När lekmän talar om risk, kan de avse flera olika saker: 
• Den formella risk, som teknikern använder 
• Sannolikheten för att en olycka skall inträffa 
• Värsta konsekvensen som olyckan kan medföra, om den inträffar 
• Ett diffust hot som kommer från någon verksamhet eller företeelse 

Det är viktigt att hålla i minnet att det är svårt att förstå sannolikheter, medan det är lättare att 
föreställa sig en konsekvens eller att bara känna sig allmänt hotad. Samtidigt ger inte de 
endimensionella riskbegreppen en tillräckligt objektiv bild, man måste anstränga sig att ra med 
sannolikheterna. Men man måste vara både sensibel och pedagogisk. 
Se också till att undvika ord som lätt kan feltolkas. Ett bra exempel på detta är ordet 
"konservativ", som lätt kan missförstås i meningen "En konservativ uppskattning ger .... " 

Sätt att beskriva risker 
Denna skrift är riktad främst till tekniker, därför åsyftas i följande avsnitt den" objektiva" 
beskrivningen av risker. Dessa består av två delar, sannolikheten för skadehändelsen och 
konsekvensen av skadehändelsen, om den inträffar. 
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BÅDE SANNOLIKHETEN OCH KONSEKVENSEN SKALL REDOVISkS! 

För att man skall få en rättvisande bild av hotsituationen skall både sannolikheten och 
konsekvensen redovisas. 
Enklast görs detta i en så kallad riskmatris, se Figur 2. 

Sannolikhet 

A B C D E 
Finns 

Mycket sannolik 5 enbart i 

Mer än en gånglår 
krig 

1 gång per 
1 -10 år 

4 Åtgärdas 
omedelbart 

Sannolik 
Åtgärdas31 gång per 

10 -100 år 

1 gång per Åtgärdas2100-1000 år eventuellt 

Liten sannolikhet Försum-
Mindre än 1 gång per 1 bart 
1000 år 

-
Mycket Katastro-
stora fala 

Små Lindriga Stora 

Konsekvenser 

Figur 2. Riskmatris en!. Räddningsverket ( 1989) 

I en sådan matris representeras varje fara av en punkt med koordinaterna konsekvens/ 
sannolikhet. Detta är naturligtvis en schematisering och ett annat sätt att beskriva risken är genom 
sannolikhetstäthetsfördelningen för konsekvensen, se Figur 3 (Den kallades förr för frekvens
funktion). 

fc(c) 

Konsekvens C [kr] 

Figur 3. Sannolikhetstäthetsfördelningen för konsekvensen. 
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Även om sannolikhetstäthetsfördelningen ger en mer nyanserad bild av risken är den inte att 
rekommendera annat än när man skriver för statistiskt kunniga läsare. Fördelningen visar ju inte 
sannolikheter! 

Det är bättre att visa fördelningsfunktionen för konsekvensen, där kan man ju för varje 
konsekvens direkt läsa av sannolikheten att konsekvensen blir högst denna, se Figur 4. 

Fc(c} 

1,0 

Pa Pa är sannolikheten att 

konsekvensen blir mindre än eller 
lika med Ca ( dvs högst Ca) 

Konsekvens C [kr] 

Figur 4. Fördelningsfunktion för konsekvensen. 

I riskbeskrivningssammanhang bör man kanske gå ytterligare ett steg för att öka tillgängligheten, 
nämligen genom att använda en inverterad fördelningsfunktion, där man för olika värden på 
konsekvensen kan avläsa sannolikheten att den verkliga konsekvensen blir större, se Figur 5. 
(Eller så kan man för en viss sannolikhet avläsa motsvarande minsta konsekvens) 

1 - Fc(c) 

1,0 

Pa är sannolikheten att 
konsekvensen blir minst lika med Ca 

Pa 

Konsekvens C [kr] 

Figur 5. Inverterad fördelningsfunktion. 

Andra konsekvenser 
Konsekvenserna av en olycka (skadehändelse) med geoteknisk eller miljögeoteknisk koppling 
im1ehåller inte bara rent ekonomiska konsekvenser. I värsta fall blir människor skadade eller 
dödade. Det kan också bli allvarliga skador på biotopen, på kulturella värden osv., se till exempel 
Vägverket ( 1996). 
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Dessa konsekvenser, som är olika till sin natur, bör redovisas var för sig! (Man kan jämföra med 
redovisningen i en MKB, där konsekvenserna bedöms med hänsyn till olika intressen). 

Man bör då komma ihåg att dessa konsekvenser ofta är korrelerade, så att en stor olycka får stora 
konsekvenser i alla kategorier. 

Var finns risken? 
Ofta blir resultatet av en riskanalys en karta som visar hotade områden och så vidare. En karta 
med gränser som kan uppfattas som exakta bör undvikas! Den missförstås alltför ofta och tolkas 
som att det på ena sidan den ritade gränsen inte finns någon fara, medan det på den andra sidan är 
säkert att man kommer att drabbas av olyckan. Alltför precis redovisning, eller redovisning som 
ger sken av exakthet, kan motverka budskapet som ofta innehåller en mycket stor andel 
osäkerheter. 

Vilka risker finns det? 
De risker som behandlas i geotekniken och som kan upplevas särskilt hotande och därför tilldrar 
sig stor uppmärksamhet gäller främst 

• Jordskred och ras 
• Vattenskador (sinande brunnar, försämrad vattenkvalitet / förorenat vatten) 

• Förorenad mark 

En tillförlitlig, databaserad uppskattning av hur sannolikt det är att dessa typer av olyckor skall 
inträffa finns vad författaren vet inte, men det finns olika skattningar, ett exempel visas i Figur 6. 

UJ
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~ 
"' 
3 
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10-<>._____,..___o_.____,____,____.__~ 

LIVES LOST 10 100 1000 10 000 
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CONSEQUENCE OF FAILURE 

Figur 6. Sannolikhet och konsekvens för olika af yckor. 
Källa: Feff (1994) 
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Hur upplevs olika risker? 
Man måste tänka på att olika typer av risker upplevs olika. I Figur 7 visas i diagramform hur man 
kan placera faror ( eng. hazards) efter två axlar, Faktor 1: fasaväckande risk (engelska: dread risk) 
och Faktor 2: okänd risk 

1FAKTOR 2 - INTE OBSERVERBART 

! - OKANOA FOR DE UTSATTA 
I ·· NYA RISKER .. 

1- FORDROJO EFFEKT 
IL- OKANDA FOR VETENSKAPEN 

SAT[IUT[R 
RADIOAKTIV MAT 

LASRARFARGAHN[N 
I MAT KARNKRAF r 

KOSMETIKA 
MARIJUANA [l[KTRl(IT[T 

NATURGAS FAKTOR 1 

rAXTGIFT 
- FRIVILLIG - EJ FRIVILLIG.oor 
- INTE OROANDE - OROANDE 

- KONTROLLERBAR JOGGING - EJ KONTROLLERBAR 
- INDIVIDUELL KONSEKV(NS SOLBAD. VA[[INATION[R , - KATASTROFAL 
- LI TEN RISK FOR NAS rA "BROAR N[RVGAS •' - HOG RISK FOR NASTA 

GENERATION GENERATION 
DAMMAR 

- INTE OOOUGA KARNVAP[N - OOOUGA 
KONSEKVENSER JARNVAGAR KONSEKVENSER 

- LA TT A ATT PÅVERKA f[RRORSIM • - SVÅRA ATT PÅVERKA 
BOXNING• 

•ROKNING 
HOTOR(YK(AR • 

KRIG• 
B[RGSKLAT TRING • 

A(K0/101 • 
• BRAND 

MOTORFORDON 

- OBSERVERBART 

- KANOA FOR UTSATTA 

- .. GAMLA RISKER .. OLIKA KVALITATIVA 
- DIREKT EFFEKT ASPEKTER PÅ RISK 
- KANOA FOR VETENSKAPEN 

Kalla, Slov,c m fl 1980 

Figur 7. Klassificering av risker. Källa: Räddningsverket (1989) 

Faror som karteras i övre högra kvadranten upplevs som de värsta, eftersom de både kategoriseras 
som fasaväckande och okända. 

De faror som (miljö)geoteknikem behandlar har hög Faktor 1 ( ofrivilliga, katastrofala, svåra att 
kontrollera) och/eller hög Faktor 2 (icke observerbar, fördröjd effekt, okänd för de utsatta). De 
upplevs därför alltid som mycket hotande och som innebärande en stor risk. 

Förmodligen är de tillhörande sannolikheterna inte särskilt stora, jämför Figur 6, men ofta 
överskattas små sannolikheter, se Figur 8. 
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Estimated Number Of • Stomach Cancer 
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Flood 
Tornado• • • 

• 
Botulism 

•• 
• 

• 
• Smallpox Vaccination 

10 

10 103 

Actual Number of Deaths Per Year 

Figur 8. Subjektiv överskattning av dödlighet i olika olyckor. 
Källa: Slovic, Fischojf& Lichtenstein, ( 1980) 

(En liknande beskrivning ges av Holmquist, 1978, men tillhörande figur syns felritad. Även 
Sjöberg, 1995, nämner företeelsen) 

Att man subjektivt överskattar små sannolikheter är ett välkänt fenomen. En orsak kan ofta vara 
att det handlar om en typ av risker (fasaväckande osv.) där man lätt kommer ihåg att man hört 
talas om att en sådan händelse inträffat, fast händelserna i verkligheten är mycket sällsynta. En 
annan orsak är att man i fantasin lätt konstruerar ett händelseförlopp med några händelser som 
alla måste inträffa för att olyckan skall ske. Men sedan beaktar man inte att sannolikheten för att 
hela händelsekedjan skall inträffa är mycket mindre än sannolikheten för att en av de ingående 
händelserna skall inträffa. 

Det är viktigt att tänka på att risker som experter på ett område uppfattar som små, kan uppfattas 
betydligt större av lekmän. Detta har påvvisats av Sjöberg, 1995. Han visar i ett exempel om 
kärnkraft, att experter på kärnkraft bedömde riskerna som betydligt mindre än vad allmänheten 
gjorde, men också att tekniker från andra områden var mer positiva än allmänheten, även om de 
var mer skeptiska än kärnkraftsexperterna. Detta kan bero på en allmän tro på teknik och på en 
tilltro till förmågan att kontrollera risken. Experter kan alltså underskatta risken, och de skall i 
varje fall vara medvetna om att icke-experterna troligen bedömer risken som större och ta hänsyn 
till det, när de skriver om risk. 

En annan intressant iakttagelse är att grupper inte nödvändigtvis är mer rationella i sin 
riskbedömning än en enstaka individ utan att gruppen kan ta större risker än den enskilde. 
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"Outrage" 
Nedanstående avsnitt baseras främst på Kamrin, Katz & Walter (1994) och ~lltså på 
amerikanska förhållanden och relationer till myndigheter. Till vissa delar är det troligen 
tillämpbart även på svenska förhållanden. 

"Outrage" är känslomässiga kraftiga reaktioner på nyheter om risker. "Outrage" har en mycket 
större betydelse för människornas reaktioner på ett hot än den vetenskapligt beräknade risken. 
Något bra svenskt uttryck för" outrage" finns inte, Warg (2000) anger att man i Chess, Hance & 
Sandman ( 1995) översatt outrage factors med indignations faktorer, som inte är ett bra uttryck 
men som beaktar "jag-är-skitarg-och-jag-har-förbaske-mig-rätt-att-vara-det-som-ni-har-betett-er"
aspekten. 
När människor uppmärksammar ett hot är de böjda att: 

• Frukta det okända 

• Vilja behålla kontrollen 

• Skydda hem och familj 
• Känna sig alienerade av ett beroende av andra (myndigheter, industrin) 

• Skydda sin tro på en rättvis värld. 

Viktiga faktorer som skapar" outrage" är att risken uppfattas som 

• Ofrivillig: människor vill inte bli påtvingade en risk 

• Okontrollerbar: om det bara är andra som kan förhindra risken känner sig människor 
hjälplösa 

• Omoralisk: miljöförstöring betraktas som syndig 

• Obekant: en obekant risk är mindre acceptabel än en risk man kan förstå. 

• Fasaväckande: en risk som kan ge en fruktansvärd sjukdom ( cancer) ses som farligare än en 
som ger en mindre fruktad sjukdom. 

• Osäker: människor blir oroliga om vetenskapsmännen inte är säkra när det gäller den risk 
som en fara kan utsätta dem för; dess exakta verkanssätt, svårighetsgrad eller förekomst. 

• Katastrofal: en risk som resulterar i en storskalig olycka fruktas mer än en risk som påverkar 
enskilda individer. 

• Lätt att minnas: En potentiell risk som påminner om någon händelse som är inpräntad i 
minnet som exempelvis Bhopal betraktas som mycket farligare än en mindre välkänd risk 

• Orättvis: Människor blir upprörda om de känner att de utsätts för en orättvis risk, till exempel 
en risk som människor i en närliggande kommun inte utsätts för eller en risk som inte medför 
några vinster. 

• Opålitlig: Människor blir upprörda om de inte har något förtroende för källan till risken, som 
industrin eller regeringen. 

(Man kan jämföra dessa faktorer med dem som visas i Figur 7 där Faktor 1 och Faktor 2 båda är 
stora). 

Kom ihåg att" outrage" är baserat på välgrundade psykologiska behov. Man måste kännas vid 
dem och avhjälpa dem innan man kan nå en ömsesidigt acceptabel lösning. 
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Hur kan man bestämma risker? 
Hur tekniker gör sina riskanalys är nog höljt i dunkel för många och ganska ~vårförståeligt. Man 
bör därför ta fram lättförståeliga beskrivningar både för konventionell geotekniks vanliga 
problemställningar och även för miljögeotekniska riskanalyser. Sådana sammanfattningar kan 
bifogas olika rapporter och utredningar antingen redan från början, eller finnas tillgängliga på 
förfrågan. 

Ett vanligt exempel ur konventionell geoteknik kan vara en bedömning av en slänts stabilitet, se 
Figur 9. 

Figur 9. En slänts stabilitetet. 

Släntens stabilitet hotas av dess egen tyngd, W. Denna 

w ~T bärs upp av jordens hållfasthet, T. 
Om det inträffar i verkligheten att hållfastheten T inte 'S:: -------:::---

~ kan bära tyngden W inträffar ett skred. 
Geoteknikern måste göra en bedömning av om det är troligt att detta kommer att inträffa, så att 
eventuella åtgärder kan vidtas. 

Arbetsgången blir följande: 

Välj en konceptuell beräkningsmodell av verkligheten som beskriver hur ett skred uppkommer 
(den inritade glidytan). 

Skaffa data som behövs i modellen, både geometrin och jordens egenskaper, tyngd och hållfasthet 
Beräkna balansen mellan tyngden (W) och hållfastheten (T) med hjälp av modellen. 

Traditionellt Riskbaserat 
Beräkna släntens säkerhetsfaktor F = T/W. Beräkna sannolikheten för brott, 
Om F är tillräckligt stor accepteras slänten. Pr = sannolikheten att W> T. 
Hur stort F som behövs väljs i viss mån Ta i beräkningen in osäkerheter i indata och 
subjektivt, med hänsyn till osäkerheter i modell. 
indata, osäkerheten i beräkningsmodellen Bedöm konsekvenserna av brott, dvs. att det 
och till konsekvenserna. blir ett skred. 
Något mått på risken fås inte. Bestäm risken, till exempel i en riskmatris. 

Gör en riskvärdering. 

Ett exempel på hur man kan sammanfatta en miljöriskanalys visas i Figur I 0, som översatts ur 
Kamrin, Katz & Walter ( 1994). 
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Skattning av exponering 

Vad som görs: 
En skattning av hur mycket av ett ämne 
som en befolkning utsätts för 

Hur det görs: 
Mäter: 
mängd i omgivningen 
mängd i mänsklig vävnad 
Beganar sig av: 
-modeller av hur kemikalien uppträder 
- modeller av mänskligt beteende 

Resultaten är: 
Den mängd av ämnet som förtärs, inandas 
eller absorberas per tidsenhet av den 
exponerade befolkningen. 
Exempel: "En genomsnittsperson i 
kommunen Y exponeras för 50 -
/ 50mgldag av ämnet X genom ätande, 
drickande och andning" 

Skattning av.toxicitet 

Vad som görs: 
En skattning av hur giftigt ett ämne är för 
människor 

Hur det görs: 
icke-carcinogen toxocitet. Använder 
djurförsök 
carcinogen toxicitet . Använder 
epidemiologi och djurförsök. 

Resultaten är: 
icke carcinogen toxicitet: Maximal säker 
dos. Exempel: "Maximal säker nivå av 
ämnet Y är I mg/kg/dag." 
carcinogen toxicitet: Hur trolig sjukdom 
är per dos. Exempel: "Uppskattningsvis 
kommer det att bli 3 fall av cancer per 
I 00 personer som exponerats för I 
mg/kg/dag av ämnt Y under en livstid." 

Skattning av risk 
Vad som görs: 
Ett kombinerande av den skattade exponeringen och den skattade toxiciteten för att få fram 
risken som en speciell befolkning utsätts för av den mängd av änmet som befolkningen 
exponeras för. 

Resultaten är: 
icke carcinogen risk:Jämför exponeringen med säker nivå. 
Exempel: "Mängden av ämnet Y i kommunens dricksvatten är 4 ppm, hälften av tillåten 
dos." 
carcinogen risk: Ger den uppskattade ökningen av cancerfrekvensen i den exponerade 
befolkningen. Exempel:" Den uppskattade cancerrisken hos bejollazingen i X är ett 
till äggsfall per I 0 000 personer." 

Källa: Kamrin, Katz & Walter ( 1994) 

Figur I0. Sammanfattning av hur en miljöriskanalys görs. 
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Hur skall man beskriva risker? 

"Objektiva" risker 
De" objektiva" risker som man fått fram som resultat av riskanalysen kan beskrivas med 
riskmatriser eller fördelningar enligt vad som beskrivits tidigare. 

Man skall dock göra klart vilka antaganden som gjorts och var det kan finnas osäkerheter, så att 
man inte ger sken av en alltför stor exakthet. 

Rädslor 
Ofta tjänar presentationen på att man gör en jämförelse med andra risker eftersom man då i någon 
mån kan täcka rädslor som kan finnas. Här finns det en fälla som måste undvikas: 
Gör inte en jämförelse med frivilliga risker! 

I Kamrin, Katz & Walter ( 1994) ges rådet att åtskilliga jämförelser generellt är bättre än att 
jämföra ofrivilliga risker med frivilliga. 
De är 

• Jämförelse av likartade risker 

• Jämförelse av risker med nytta 

• Jämförelse med alternativa ämnen/ metoder 

• Jämförelse med naturliga bakgrundsvärden 

Dessa jämförelser avser främst miljövård, men åtminstone vissa bör kunna tillämpas inom den 
traditionella geotekniken, främst kanske: 

• Jämförelse av likartade risker 

• Jämförelse av risker med nytta 

• Jämförelse med tillåtna värden (" Byggnormemas" säkerhetskrav) 

I bilaga l redovisas Riskkollegiets råd för riskjämförelser. 

Ett annat råd som kan bidra till att minska rädslor: 
Om du skriver för andra än experter kan det vara bra att börja med att förklara slutsatsen innan 
läsaren hinner bli rädd ( eller misstänksam). Till exempel: "Huset kommer inte att rasa annat än 
om det utsätts för. ... " 

Och sedan presenterar man de metoder och teorier som använts för att nå slutsatsen. 

"Outrage" 
Att undvika" outrage" som en följd av det som står i en skrift kan vara svårt men en hjälp kan 
vara att tillämpa riktlinjer för riskkommunikation. Nedanstående kortfattade råd har hämtats ur 
Kamrin, Katz & Walter (1994) och är formulerade för att i första hand avse miljögeotekniska 
problem. Ytterligare läsning om ämnet riskkommunikation finns till exempel i Chess, Hance & 
Sandman(1995) och Svensson (1995). 
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• Beskriv vad individen kan göra för att minska sin exponering . 
• Beskriv vad industrin och myndigheterna gör/ inte gör för att minska risken 
• Beskriv nyttan lika väl som risken för den speciella delen av befolkningen (inte bara 

samhället i stort) av ämnet /processen i fråga 

• Beskriv alternativen och deras risker 

• Beskriv vad människorna kan göra för att bli delaktiga i beslutsprocessen 

• Tillhandahåll sådan information som kan hjälpa läsarna att bedöma risken. 

Grundläggande sådan information som kan hjälpa till vid en riskbedömning är 

• Hur mycket av det farliga ämnet utsätts befolkningen i verkligheten för? 

• Hur troligt är det att oavsiktligt bli utsatt? Vilka säkerhetsåtgärder har vidtagits? 

• Vad är tillåten nivå? Är den kontroversiell eller allmänt vedertagen? 

• Vilka hälso- eller miljöproblem baseras tillåtna nivåer på? Finns det andra problem som 
behöver beaktas? 

• Är källan till riskinformationen ansedd? Vem betalade arbetet? Vad säger andra? 

• Vad är vinsterna med ämnet/ anläggningen? Vilka alternativ finns det? 

Expertis? 
En alltför expertbetonad framställning kan vara olämplig, särskilt om den ger ett intryck av att 
vara alltför akademisk och med alltför lite verklighetsanknytning eller i värsta fall, överlägsen. 

Skriva för vem? Och hur? 
När det gäller att välja sättet att skriva och vad man tar upp i det skrivna kan Alf Henrikssons dikt 
vara värd att betänka: 

Maxim för en tidnings man 

Tusenden som kan mindre men ock tusenden som kan mer 
skall sitta och läsa i morgon vad i afton du skrivit ner. 
Det skall du alltid betänka att dina notiser ser 
ej blott tusenden som vet mindre än du 
men ock hundraden som kan mer 
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BILAGA 1 

Riskkollegiets rekommendationer 

Följande tolv rekommendationer sammanfattar de råd som Riskkollegiet ger till personer som 
avser att göra jämförelser mellan olika risker: 

1. Ange alltid tydligt syftet med riskjämförelsen. 

2. Ordet "risk har många olika betydelser. Man bör därför när så är lämpligt istället använda mer 
exakta termer såsom "sannolikhet", "konsekvens" och "väntevärde av konsekvens" och under 
alla omständigheter göra klart vad man menar när man använder ordet "risk". 

3. "Risk" i allmän betydelse är ett "flerdimensionellt" begrepp. Riskers storlek bör därför inte 
anges med ett enda tal utan med en så fullständig presentation som möjligt av de olika 
egenskaper som karakteriserar risken, dvs. en flerdimensionell analys. 

4. Varje risksituation innebär ett flertal möjliga konsekvenser med motsvarande sannolikheter. 
När man anger sannolikheter bör man därför också redovisa vilka konsekvenser som vaije 
sannolikhetsangivelse avser. 

5. Konsekvenser kan ofta beskrivas på flera olika sätt; ge därför en så fullständig 

6. konsekvensbeskrivning som möjligt. 

7. Ange om sannolikhetsuppskattningar grundar sig på iakttagelser av tidigare frekvenser eller 
om de är subjektiva, dvs. kan ge olika resultat beroende av uppskattarens kunskap och 
erfarenhet 

8. Ange i det första fallet varför och i vilken utsträckning tidigare frekvenser kan vara relevanta 
även i fortsättningen. Ange i det senare fallet vilka som svarar för uppskattningen. 

9. Beskriv alltid den osäkerhet som vidlåder sannolikhetsuppskattningarna och ange alltid om 
några väsentliga faktorer har utelämnats. 

I0. Begränsa jämförelsen till relevanta risker. Man måste således vara försiktig med att jämföra 
påtvingade risker med frivilliga. Om risker i något avseende skiljer sig till sin karaktär, tex 
med avseende på när och var konsekvensen kan inträffa, bör dessa olikheter klart redovisas. 

11. Redovisa och beskriv i kvalitativa termer även sådana komponenter av konsekvenser som inte 
är lätt kvantifierbara. 

12. Försök göra jämförelsen så saklig som möjligt trots att all beskrivning av risker 
ofrånkomligen återspeglar subjektiva uppfattningar. 

13. Ge inte intrycket att olika riskkällors acceptabilitet kan rangordnas på samma sätt som 
riskernas storlek när dessa kan jämföras. 

Källa: 
ATT JÄMFÖRA RISKER 
Information och rekommendationer från Riskkollegiet 

Riskkollegiets skriftserie Nr 1, Stockholm 1991 
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BILAGA2 

Risktermer 

Någon helt vedertagen svensk tem1inologi finns inte. 
Ett koncept av riskterminologi utarbetades av Lars Olsson till SGI:s Workshop om Risker i 
november 1998. Konceptet baserades huvudsakligen på norsk standard NS 5814 och på 
Räddningsverkets "Handbok i kommunal riskanalys inom räddningstjänsten." En utökning av 
detta koncept har nu gjorts: 

TERM DEFINITION 

Acceptanskriterier Kriterier baserade på föreskrifter, standarder, erfarenhet och/eller teoretisk 
kunskap, som används som grund för beslut om acceptabel risk. 
Acceptanskriterier kan uttryckas verbalt eller numeriskt. 

Analysobjekt De tekniska, organisatoriska och mänskliga system/ villkor som omfattas av 
riskanalysen. 

Fara En fara innebär ett hot om en möjlig skadehändelse och är en egenskap som 
är inbyggd i ett objekt t ex förekomsten av ett giftigt ämne eller en 
ansamling av energi i någon form. Fara används synonymt med riskkälla. 

Förväntad skada Avser produkten av sannolikheten för en ogynnsam händelse ( olycka) och 
konsekvenserna av denna händelse för liv, miljö och egendom. 

Konsekvens Ett mått på ett möjligt resultat av en oönskad händelse. Konsekvenser kan 
uttryckas verbalt eller numeriskt för att definiera omfattningen av skada på 
människor, miljö eller egendom. 

Konsekvensanalys En systematisk procedur för att beskriva och/eller beräkna möjlig omfattning 
av skada på människor, miljö och egendom som en följd av oönskade 
händelser. 

Orsaks analys En systematisk procedur för att beskriva och/eller beräkna sannolikheten för 
orsaken till oönskade händelser. 

Risk Avser sannolikheten för en ogynnsam händelse (olycka) och 
konsekvenserna av denna händelse för liv, miljö och egendom. Konsekvens 
och sannolikhet skall anges åtskilda, numeriskt eller på annat sätt, t.ex. i en 
riskmatris. Produkten av sannolikhet och konsekvens benämns Förväntad 
skada 

Riskanalys Med riskanalys avses en systematisk identifiering av riskkällor och av 
händelser och tillstånd som kan leda till att riskkällorna utlöses samt en 
uppskattning eller beräkning av sannolikheterna för att detta sker samt av de 
konsekvenser som då kan uppstå. 
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Riskavstämning 

Riskbedömning 

Riskhantering 

Riskkommunikation 

Riskkälla 

Riskobjekt 

Riskreducernnde 
åtgärd 

Riskvärdering 

Skadeförlopp 

Skadeobjekt 

Teknisk 
säkerhetsgranskning 

Tillbud (Incident) 

Utlösande händelse 

En kontroll av att den i riskanalysen beräknade risken ligger inom fastställda 
gränsvärden. (Innehåller endast ett konstaterande av utfallet av jämförelsen) 

Jämförelse mellan resultatet av en riskanalys och fastställda gränsvärden för 
beräknad förväntad skada. 

Riskhantering omfattar i detta sammanhang en kommuns hela riskanalys-, 
säkerhets-och skyddsarbete dvs. administration, försäkring, inventering, 
värdering, kontroll, beslut och verkställighet av det skadeförebyggande och 
skadebegränsande arbete som bedrivs för att skydda och rädda liv, egendom 
och miljö 

En dialog om risker och överförandet av riskbudskap. 

Se Fara 

Ett riskobjekt innehåller riskkällor som kan förorsaka allvarliga 
skadehändelser 

En åtgärd avsedd att reducera sannolikheten och/eller konsekvensen av 
oönskade händelser. 

Jämförelse mellan resultatet av en riskanalys med acceptanskriterier för risk 
och beslutskriterier såsom ekonomisk situation och politiska hänsyn. (Kan 
innehålla värderingar och ställningstagande) 

Ett skadeförlopp är en serie av inbördes beroende delhändelser som börjar 
med en utlösande händelse och avslutas med en skadehändelse. 

Ett skadeobjekt är människor, miljö och egendom som p g a närheten till 
riskobjektet löper särskild risk att utsättas för verkan av allvarliga 
skadehändelser. Konsekvenserna kan bli särskilt allvarliga vid tex skolor, 
vårdanläggningar, varuhus, hotell, idrottsanläggningar, vattentäkter, 
naturområden, bostäder. 

En teknisk säkerhetsgranskning är en detaljerad granskning och en 
riskanalys av ett system. Den innebär att riskkällor och skadeförlopp 
granskas ingående för att belysa möjligheterna att genom 
skadeförebyggande och skadebegränsande insatser minska risknivån. 

Ett tillbud är ett avbrutet händelseförlopp som skulle kunna ha medfört en 
skada. 

En utlösande händelse är den händelse som utlöser ett skadeförlopp. 
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