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SAIWMANFATTNING

Denna rapports huvudsyfte har varit att sammanställa och diskutera ett antal begrepp

och definitioner som kan ses som centrala när det gäller riskanalys och riskvärdering. _

Rapporten utgör en delredovisning av ett projekt som samñnansieras av Banverket,

Järnvägsinspektionen, SJ och VTI och kan ses som ett försök att skapa en gemensam

referensram som kan tjäna som bakgrund för bedömningar av riskanalysens

användbarhet inom jämvägsområdet.

Risk definieras som en funktion av sannolikhet och negativa konsekvenser, och

innebörden av dessa båda komponenter diskuteras. Vidare diskuteras begreppen

kollektiv och individuell risk, beräknad och subjektiv risk, riskvärdering, acceptabel

risk samt riskkommunikation. Beteendevetenskapliga forskningsresultat intar en

framträdande plats i diskussionen eftersom kunskap om individers beteenden och

värderingar spelar en viktig roll vid hanteringen av risk. Exempel från järnvägs-

området används för att åskådliggöra innebörden i de begrepp som diskuteras.

En översiktlig bild av olika steg som ingår i en riskanalys presenteras och en

diskussion förs kring olika överväganden som behöver göras i varje steg. Riskanaly-

sen betraktas inte som avslutad i och med att man kommer fram till en skattning av

riskens storlek utan den innefattar även en analys av vilka åtgärder som kan vara

motiverade för att reducera den risk som är förknippad med den verksamhet eller

företeelse som analyseras.

Trots att riskanalyser alltid innebär en förenkling i förhållande till verkligheten, och

att de riskskattningar som görs kan innehålla betydande osäkerhet och/eller

felaktigheter, bör denna typ av analyser ändå kunna spela en viktig roll i det dagliga

förebyggande säkerhetsarbetet. Genom att underlätta en systematisk hantering av

risker kan riskanalyser bl a fylla en kunskapsgenererande funktion, bidra till ett ökat

säkerhetsmedvetande och tjäna som ett viktigt styrinstrument i säkerhetsarbetet.
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1 BAKGRUND OCH SYFTE

Riskanalys handlar ytterst om att ñnna metoder för att handskas med den osäkerhet

som är förknippad med en given verksamhet i syfte att systematisera hanteringen av_

tänkbara negativa konsekvenser som kan bli följden av verksamheteni fråga. I denna

mening kan riskanalysens föregångare spåras så långt tillbaka som till ca år 3 200 f kr

(Covello & Mumpower, 1985). För närvarande ñnns över 200 olika metoder för

riskanalys utvecklade (Evenéus, 1991), vilket ger en antydan om hur stort behovet av

ett systematiskt synsätt på risker inom olika verksamheter i vårt industrialiserade

samhälle är. Områden där riskanalysmetoder traditionth utvecklats och använts är

exempelvis flyget, rymdfarten och kärnkraftsindustrin. Metoder har även utvecklats

för att analysera risker som ej är direkt framkallade av mänsklig verksamhet

(exempelvis vissa tillämpningar av s k skredriskanalys). Det finns också sedan länge

exempel på försök att systematiskt hantera risker utan att man utvecklat några

formella riskanalysmetoder. Hit hör exempelvis hållfasthetsnormer inom byggnads-

och konstruktionsverksamhet samt många typer av säkerhetsbestämmelser inom olika

verksamheter.

Jämfört med andra trañkslag uppvisar järnvägstrañken en hög grad av säkerhet vilket

kan vara en av anledningarna till att vedertagna riskanalysmetoder saknas på detta

område. Med en accelererande teknisk utveckling på järnvägsområdet, vilken torde

komma att innebära bl a högre hastigheter, nya fordonskoncept och nya signal- och

säkerhetssystem, kan dock behovet av systematiska riskanalyser förväntas öka. Den

ökande internationaliseringen av järnvägstrañken gör det också Önskvärt med

gemensamma riskvärderingsnormer som kan accepteras av olika jämvägsförvalt-

ningar. I en rapport till EG-kommissionen utpekar the Community of European

Railways (1991) framtagandet av en gemensam europeisk metod för riskanalyser inom

järnvägsområdet som en angelägen forslmingsuppgift, och man föreslår att 3 miljoner

ecu (motsvarande ca 22 miljoner kronor) satsas för detta ändamål under en

femårsperiod.

Även inom den svenska järnvägssektom finns ett ökande intresse för riskanalysens

möjligheter att fungera som ett instrument i det förebyggande säkerhetsarbetet.

Föreliggande rapport utgör en delredovisning av ett projekt rörande riskanalys och

riskvärdering inom jämvägsområdet som samfinansierats av Järnvägsinspektionen, SJ ,
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Banverket samt Statens Väg- och Trañkinstitut (VTI). Projektet har bedrivits

gemensamt av Centrum för säkerhetsforslming vid KTH och Järnvägsavdelningen vid

VTI och omfattar tre olika delprojekt. Projektet är tvärvetenskapligt till sin karaktär

och behandlar riskanalys/riskvärdering utifrån såväl matematiska/statistiska som_

beteendevetenskapliga utgångspunkter.

Denna rapport redovisar resultatet från det första delprojektet, vilket syftat till att

sammanställa och diskutera ett antal begrepp och definitioner som är centrala när det

gäller riskanalys/riskvärdering. Ett annat syfte har varit att ge en översiktlig bild av

vad riskanalys år samt av vilken roll 'riskanalys/riskvärdering kan och bör spela i det

förebyggande säkerhetsarbetet. Rapporten kan närmast ses som ett försök att skapa en

sammanhängande referensram som kan tjäna som bakgrund för bedömningar av

möjligheterna att framgångsrikt använda riskanalyser och riskvärdering inom

jämvägsområdet. ' i

De övriga två delprojekten, vilka rapporteras separat och därför inte behandlas vidare

här, omfattar dels en genomgång av exempel på genomförda riskanalyser inom

områden utanför jämvägssektom och dels ett planerings- och programarbete beträffan-

de tänkbara fallstudier avseende riskanalyser inom järnvägsområdet. I båda dessa

delprojekt kommer de begreppsdeñnitioner och den referensram som utvecklats i

denna rapport att användas. i

En avgränsning som görs i_ projektet är att endast risker som involverar negativa

konsekvenser för människors liv, hälsa och/eller miljö behandlas. Detta innebär att

risker där konsekvenserna enbart är av annan' (t ex ekonomisk) art utesluts, trots att

det av -olika anledningar kan 'finnas starka skäl för att genomföra riskanalyser även i

sådana fall. Att renodlat ekonomiska risker ej diskuteras i denna rapport hindrar dock

inte att ekonomiska överväganden kan spela en viktig roll när det gäller att värdera

och jämföra risker av den typ som behandlas i projektet.
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2 BEGREPP OCH DEFINITIONER

I detta kapitel diskuteras ett antal begrepp som ofta används i samband med riskanalys

och riskvärdering; Istället för att försöka ge korta "ordboksdefmitioner" (jfr t ex_

Eklund & Lepic, 1990) vilka kan ge upphov till betydande tolkningssvärigheter, har

ambitionen varit att föra ett resonemang kring de olika begreppen i syfte dels att reda

ut hur olika begrepp är relaterade till varandra och dels att försöka klargöra begreppen

med hjälp av exempel från jämvägsomrädet. I Figur 1 visas en översikt över vilka

begrepp som diskuteras i kapitlet. Sifferhänvisningarna vid de olika begreppen

refererar till de avsnitt där respektive begrepp behandlas.

KOLLEKT'IV INDIVIDUELL

RISK (2.5) RISK (2.5)

RISK (2.1)

BERÄKNAD

'RISK (2.4) [ SANNOUKHET (2.2)

NEGATIVA KONSEKVENSER (2.3)

 

  

    

' SUBJEKTIV
RISK (2.4)

IRISKVÃRDERING (2.6) J '
| I RISKKOMMU-

I | NIKATION (2.8)

[ACCEPTABEL RISK (2.7) J .

                

Figur 1. Begrepp som diskuteras i detta kapitel.

De tre första avsnitten (2.1 - 2.3) behandlar själva riskbegreppet och de komponenter

av sannolikhet och negativa konsekvenser som vanligen anses definiera detta begrepp.

I avsnitt 2.4 diskuteras olika sätt att komma fram till storleken av en given risk

(genom beräkningar respektive subjektiva bedömningar) och i avsnitt 2.5 behandlas
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två olika perspektiv ur vilka risker kan betraktas (ett kollektivt respektive ett indivi-

duellt perspektiv). Värdering av olika risker utgör ett viktigt led i all riskhantering och

diskuteras i avsnitt 2.6. Ett syfte med riskvärderingen kan vara att avgöra om en risk

kan accepteras eller ej. Begreppet acceptabel risk behandlas i avsnitt 2.7. Riskhantea

ring innefattar så gott som alltid ett samspel mellan beslutsfattare, de som har nytta av

en riskfylld verksamhet samt de som är utsatta för riskerna. I detta sammanhang
spelar kommunikation angående riskers storlek, hur man bör värdera olika risker samt

vad som kan betraktas som acceptabel risk en viktig roll. En del problem i samband

med sådan kommunikation diskuteras i avsnitt 2.8.

2.1 Risk

Begreppet risk har använts i många olika betydelser och det finns ett stort antal olika

formella deñnitioner. Nedanstående är några exempel hämtade från Vlek och Keren

(1991).

a) Sannolikheten för en negativ konsekvens

b) Arten och omfattningen av en (maximalt) negativ konsekvens

0) En sammanvägning (vanligen produkten) av sannolikheten för en negativ

konsekvens och dess omfattning

d) En sammanvägning av möjliga negativa konsekvenser (förlust) satt i relation

till förväntade önskvärda konsekvenser (nytta)

Det är lätt att inse hur svårt det kan vara att enas (t ex beträffande vilka investeringar

som är - motiverade for att reducera risk 'i järnvägstunnlar) om man inte använder

samma riskbegrepp. Det skulle exempelvis kunna vara så att den ena parten betraktar

risk enligt alternativ d) och därför väger in den förväntade nyttan av tunneln (minskad

sannolikhet för urspåringar, kortare restid, ökad trañkkapacitet, etc) i sin riskvärde-

ring, medan den andra parten använder b) som defmition på risk och därför kräver

omfattande investeringar för att kunna minska konsekvenserna "om det värsta skulle

hända" (t ex omfattande brand i ett persontåg som blivit stående mitt i tunneln).

Den vanligast förekommande och mest "vedertagna" definitionen av risk är alternativ

c) ovan, dvs att man betraktar risk som en kombination av sannolikhet och konsek-

VTI notat I 13, 1992 5



vensemas omfattning. Detta är den definition som kommer att användas genomgående

i denna' rapport. En fördel med denna definition är att den gör det möjligt att jämföra

olika risker som kan involvera 'mycket varierande händelser och konsekvenser,

förutsatt att man kan värdera dessa konsekvenser med ett gemensamt mått. Att c) .

används som riskdefinition innebär dock inte att det skulle vara "fel" att i olika

sammanhang istället lägga tonvikten vid a), b) eller d), utan endast att de senare

alternativen inte betraktas som definitioner av begreppet risk i denna rapport.

Det bör kanske noteras att även om man accepterar 0) som definition av risk är det lätt

hänt att man i dagligt tal använder riskbegreppet på ett sätt som inte motsvarar den

givna definitionen. När man t ex talar om risk för urspåring menar man oftast

sannolikheten för att händelsen skall inträffa, dvs man använder a) istället för 0) som

definition av risk. Det händer också att man talar om t ex plankorsningar och tunnlar

som risker, vilket innebär att man använder begreppet risk som om det vore synonymt

med riskkälla (dvs något som kan orsaka en negativ händelse eller konsekvens). I

denna rapport undviks dessa språkbruk. I de två givna exemplen skulle således

begreppen "sannolikhet" respektive riskkälla användas istället för risk.

Även när man konsekvent använder riskbegreppet enligt definition c) kan man tala om

risk utifrån flera olika infallsvinklar eller på flera olika "nivåer" inom järnvägs-

området:

1. I samband med specifika infrastrukturaspekter, tekniska lösningar eller

operativa rutiner (jämvägstunnlar, plankorsningar, signalsystem,

nya fordonskoneept, underhållsintervall, säkerhetsföreskrifter etc)

2. I samband med en viss verksamhet (transport av farligt gods,

persontrafik med snabbtåg, etc)

3. I samband med järnvägstrañken i dess helhet

Det bör noteras att de olika nivåerna inte är oberoende av varandra utan att risk på

nivå 2 och 3 helt eller delvis bestäms av hur väl man lyckas hantera risker på nivå 1

respektive nivå 1 och 2.

Trots att det kan förefalla tämligen okomplicerat att definiera risk som en funktion av

sannolikhet och konsekvenser så är det inte helt självklart hur denna funktion skall se
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ut. Det kanske vanligaste sättet att kombinera sannolikheter och konsekvenser är med

hjälp av en multiplikativ funktion, eventuth i kombination med någon typ av Vägning

av konsekvenserna så att allvarligare konsekvenser får en proportionth sett större vikt

(jfr avsnitt 2.7 nedan). Fastän denna typ av sammanvägning av sannolikheter och _

konsekvenser kan fungera väl i många fall så kan den leda till underliga resultat i

vissa extrema fall. Detta kan tydligast ses i gränsfallen när konsekvensemas storlek

går mot oändligheten eller när sannolikheten går mot noll. I det första fallet kommer

sannolikheten knappast att spela någon roll för den totala riskskattningen, medan i det

senare fallet konsekvensemas storlek kommer att sakna betydelse. Även om dessa

ytterligheter mycket sällan torde vara aktuella kan det ändå ñnnas fall när man

behöver överväga om en och samma sammanvägningsfunktion är lämplig att använda

över hela den skala av sannolikheter och konsekvenser som förekommer.

2.2 Sannolikhet

Som framgått av föregående avsnitt spelar sannolikhetsbegreppet en central roll i

definitionen av risk. Det finns därför anledning att titta närmare på ett par av de

"skolbildningar" som finns inom sannolikhetsteorin. Speciellt intressant kan det vara

att jämföra de sannolikhetsdefmitioner som används av den empiriska (eller

objektiva") respektive den personalistiska (eller "subjektiva") skolan (Lee, 1971).

Den empiriska skolan definierar sannolikhet som den relativa frekvensen av en

händelse (eller ett utfall") givet ett oändligt stort antal observationer. Enligt denna

definition skulle man t ex kunna ange sannolikheten för tågurspåring på en given

sträcka som det observerade antalet urspåringar (under en oändligt lång observations-

period) dividerat med det totala antalet tågrörelser på sträckan under samma tid. I

praktiken har man naturligtvis aldrig tillgång till oändligt långa observationsperioder,

men med hjälp av metoder för statistisk slutledning (inferens) kan man ändå skatta

sannolikheter med en viss grad av säkerhet. Det faktum att järnvägsolyckor är

sällsynta gör dock att man oftast behöver observationer insamlade under lång tid för

att kunna göra tillförlitliga sannolikhetsuppskattningar.

Det kanske största problemet med att definiera sannolikhet i termer av relativ frekvens

uppstår när man skall försöka skatta sannolikheten för händelser som ännu aldrig
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inträffat. Ett exempel skulle kunna gälla sannolikheter för olika typer av fel när man

tar i bruk materiel (fordon, signalsystem, kommunikationsutrustning etc) av en typ

som inte använts tidigare. I sådana fall finns oftast inte några observationer som kan

ligga till grund för beräkningar av relativ frekvens för olika felfunktioner hos den_

aktuella materielen, utan man är hänvisad till analogier med liknande materiel

och!eller till skattningar av felfrekvenser på komponentnivå. Båda dessa metoder

involverar subjektiva bedömningar (vid valet av analogi respektive vid valet av modell

för hur sannolikheter för fel i olika komponenter skall kombineras för att man skall

erhålla sannolikheten för en viss typ av funktionsfel), vilket gör att det är tveksamt om

man i sådana fall kan tala om "objektiv" sannolikhet.

Den personalistiska definitionen av sannolikhet är formulerad i termer av en (ideal)

persons uppfattning om hur troligt det är att en given händelse kommer att inträffa.

Denne ideale person förutsätts kontinuerligt förändra sin uppfattning på ett fullständigt

konsekvent sätt (närmare bestämt i enlighet med det s k Bayes teorem) till följd av en

serie observationer av att händelsen inträffar eller ej inträffar. Det som framförallt

skiljer detta sätt att se på sannolikhet från det empiriska synsättet är att man inte antar

att det finns en "verklig" sannolikhet (som i strikt mening är omöjlig att fastställa

exakt) utan man accepterar att olika (ideala) personer 'kan ha olika sannolikheter för en

och samma händelse beroende på att de inte har tillgång till samma information eller

att de utgår från olika förutsättningar. Efter en tillräckligt lång serie av gemensamma

observationer kommer dock olika personers sannolikheter att närma sig varandra även

om de från början varit mycket olika.

Det behöver knappast påpekas att den ideale personen inte existerar i verkligheten.

Beteendevetenskaplig forskning har t ex visat att människor inte ändrar sin uppfattning

så mycket som de borde enligt Bayes teorem när de får tillgång till ny information

(Edwards, 1968), att de tenderar att överskatta små sannolikheter och underskatta

stora (jämfört med teoretiska eller faktiskt observerade relativa frekvenser) (t ex

Cohen, 1960) och att de tenderar att överskatta sannolikheten för att två oberoende

händelser inträffar samtidigt (i förhållande till sina egna bedömningar av sannolik-

heten för att' de två händelserna inträffar var för sig) (Bar-Hillel, 1973).

Denna kortfattade redogörelse visar att sannolikhetsbegreppet inte är så entydigt eller

okontroversiellt som det först kan tyckas. Vad som ibland tenderar att glömmas bort
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är att "obj ektiva" sannolikheter inte är exakta utan att deras tillförlitlighet är beroende

på omfattningen och relevansen av det faktamaterial utifrån vilket de är beräknande

och att beräkningarna dessutom ibland innehåller betydande subjektiva inslag. Det är

också viktigt att vara medveten om att subjektiva sannolikhetsbedömningar ofta skiljer_

sig från beräknade relativa frekvenser och att de kan skilja sig avsevärt mellan olika

personer. Sådana skillnader kan göra att olika bedömare/beslutsfattare kommer fram

till helt olika skattningar av- hur stor risken är t ex vid införandet av ett nytt

fordonskoncept, trots att de är överens både om vilka negativa konsekvenser som kan

vara involverade och om dessa konsekvensers art och omfattning.

2.3 Negativa konsekvenser

Begreppet risk kan användas i samband med många olika typer av icke önskade

konsekvenser för människor och/eller miljö. Vissa av dessa konsekvenser kan vara

direkt mätbara (antal dödade, svårt skadade och lindrigt skadade personer, vatten- och

luftföroreningar, buller, försurning etc) medan det i andra fall kan vara svårare att få

en tillförlitlig uppfattning om konsekvensemas omfattning (detta gäller t ex för

konsekvenser i form av sorg, minskad livskvalitet samt olika typer av långsiktiga

effekter på djur- och växtliv). Negativa konsekvenser kan uppkomma i samband med

ett antal olika riskkällor och/eller riskfyllda situationer som kan vara mer eller mindre

vanligt förekommande inom järnvägsområdet. Riskkälla har redan deñnierats som

något som kan orsaka en icke önskad händelse eller konsekvens. Med riskfyllda

situationer avses händelseförlopp som, beroende på hur de utvecklas, kan (men inte

nödvändigtvis behöver) resultera i tillbud, missöden eller olyckor.

2.3.1 ' lr hrikfll i 'nr

Åtminstone följ ande typer av riskkällor/riskfyllda situationer kan urskiljas i samband

med icke önskade konsekvenser (Lowrance, 1980):

a) §1'ukdgmg. Negativa konsekvenser förknippade med sjukdomar tillhör livets

naturliga villkor och kan tyckas ha litet att göra med risker inom järnvägs-

området. Rädsla för smittsamma sjukdomar (t ex i influensatider) och fobiska

reaktioner .på att sitta "instängd" i ett begränsat utrymme kan dock vara faktorer
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b)

CD

som bidrar till att vissa personer undviker att resa med tåg (eller andra allmänna

kommunikationsmedel) (Drottz-Sjöberg & Sjöberg, 1990).

Wiel. Även om Sverige i stort sett är förskonat från t ex orkaner, _

jordbävningar, jordskred och översvämningar händer det ändå någon gång att

sådana företeelser inträffar. Trots att mekanismerna bakom denna typ av

fenomen är kända är det i regel svårt att förutsäga när de kommer att inträffa.

När förloppet påbörjats är det dessutom i regel omöjligt att påverka. I jämvägs-

sammanhang kan naturkatastrofer utgöra en tänkbar riskkälla, t ex om spåret

skulle blockeras av jordmassor eller nedfallna träd eller om banvallen skulle

undermineras. I viss mån kan det vara möjligt att reducera sådana risker genom

att förlägga järnvägens sträckning till "säkra" områden och genom att vidta t ex

konstruktionstekniska åtgärder för att mildra konsekvenserna av enkatastrof.

Sammgbrgmfelfunkjign i stora teknologiska sysgm. Dammar, kämkraftverk,

kemiska fabriker och liknande anläggningar, liksom vissa transportmedel som

befordrar många passagerare samtidigt (flyg, tåg/tunnelbana, fartyg/färjor), är

förknippade med risker med små sannolikheter men med stora potentiella

konsekvenser. Riskanalyser är ofta ett viktigt inslag vid utformningen och

övervakningen av sådana system. Vidtagna åtgärder kan dock vara otillräckliga

om flera mindre fel skulle uppstå samtidigt. Den "mänskliga faktorn" spelar ofta

en viktig roll. Riskfyllda situationer av denna typ inom jämvägsområdet kan

uppstå i samband med allvarligare urspåringar eller sammanstötningar där

persontåg är inblandade, olyckor med farligt gods inom tätbebyggt område etc.

Av m ih"1rm 11 'v knkvnr.Hitkanman

räkna de flesta trafikolyckor och andra olycksfall som drabbar enstaka individer

såväl i arbetet som på fritiden. De riskfyllda situationer som ger upphov till

denna typ av händelser är tämligen frekventa, orsakerna är i regel åtminstone

delvis kända och ofta föremål för åtgärder (t ex lagstiftning) avsedda att

reducera riskerna. Till järnvägsolyckor som kan räknas till denna kategori hör

de flesta urspåringarna/sammanstötningarna med personskador, elolyckor, de

flesta plankorsningsolyckoma samt personliga olycksfall bland järnvägsanställ-

da.
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e) F9"rdröjda effekter av exponering på låg nivå. Hit hör långsiktiga skadliga

verkningar av exempelvis luftföroreningar, strålning, stress och olika kemiska

tillsatser i våra livsmedel. Effekterna av exponeringen framträder först efter lång

tid, vilket innebär avsevärda svårigheter att vetenskapligt fastställa orsakssam- _

band. Denna typ av riskkällor är kanske inte vad man i första hand tänker på när

det gäller risker inom järnvägsområdet, men de kan ändå vara värda att beakta i

samband med t ex kemisk ogräsbekämpning på banvallar, hantering av

impregnerade träslipers, val av material i personvagnar, arbetsmin ön i verk-

städer samt vissa aspekter av lokföramas arbetssituation (oregelbundna arbets-

tider, exponering för buller mm).

f) Krig och kriminalitet utgör exempel på störningar

som kan ha omfattande negativa konsekvenser. Sådana företeelser är svåra såväl

att förutsäga som att analysera. Sabotage mot infrastruktur och järnvägsfordon

samt terrorhandlingar riktade mot tågpassagerare kan räknas till denna typ av

störningar.

De olika typerna av riskkällor/riskfyllda situationer utesluter inte varandra fullständigt

eftersom vissa händelser (t ex självmord) kan vara svåra att entydigt hänföra till den

ena eller andra typen. Den föreslagna kategoriseringen kan dock ändå tjäna till att visa

på spännvidden av de risker som i större eller mindre utsträckning kan förknippas med

järnvägstrañken. Det är annars lätt hänt att man begränsar diskussionen om risk till att

gälla "traditionella" järnvägsolyckor (urspåringar, sammanstötningar, plankorsnings-

olyckor, etc). Dessa olyckor representerar dock endast typerna c) och (1) ovan, och

även om dessa är klarast påvisbara och relativt sett vanligast kan det vara värdefullt att

beakta att negativa konsekvenser kan uppkomma även på andra sätt.

För en del av de sätt på vilka negativa konsekvenser kan uppkomma (speciellt a) och

e) ovan) är det frågan om mer eller mindre utdragna förlopp och därför svårt att peka

ut någon bestämd händelse som startar det förlopp som resulterar i konsekvensen. I

andra fall däremot (t ex 0) och d) ovan) kan man identifiera en specifik händelse som

är klart avgränsad i tid och rum (exempelvis en urspåring) som sedan i sin tur med

viss sannolikhet kan ha ett antal negativa konsekvenser i form av döda och/eller

skadade personer samt eventuella skadliga miljöeffekter. I det senare fallet kan man

således tala om sannolikhet i två steg, dels sannolikheten för att händelsen skall
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inträffa och dels sannolikheten för att olika negativa konsekvenser skall uppstå givet

att händelsen faktiskt inträffar.

2.3.2 1 kr ' n h'll

I dagligt tal används ett antal olika begrepp för att beteckna händelser med negativa

konsekvenser. Begreppet tillbud (eller incident) används i de fall då inga negativa

konsekvenser uppstår därför att det förlopp som skulle kunnat leda till en händelse

med sådana konsekvenser avbryts strax innan händelsen skulle ha inträffat. För att

beteckna fall där händelsen faktiskt inträffat används vanligen begrepp som missöde,

olycka eller katastrof (beroende på konsekvensemas art och omfattning). Begreppet

katastrof används dock för att beteckna mycket omfattande konsekvenser även när

dessa inte kan hänföras till någon speciñk händelse.

De händelser som brukar betecknas som missöden eller olyckor kännetecknas vanligen

av följande egenskaper:

l) Missöden och olyckor kännetecknas oftast av ett tämligen

2)

3)

hastigt händelseförlopp även om orsaken till händelsen kan ha utvecklats gradvis

(genom bristande underhåll, utmattning etc). Mera utdragna förlopp (kroniska

sjukdomar, miljöförstöring etc) betraktas mera sällan som olyckor eller

missöden. Detta innebär att dessa termer vanligen inte används i samband med

kategori a) och e) ovan.

Begreppen olycka och missöde implicerar en brist på medveten

avsikt hos såväl den som eventuellt orsakar händelsen som den som drabbas.

Iktta gör att vi oftast inte kallar händelser som mordbrand, krig etc för olyckor

eller missöden. Villkoret om oavsiktlighet innebär således att dessa begrepp inte

används i samband med kategori 0 ovan.

EQ rlust av kontroll. Händelser som benämns missöden eller olyckor innebär

vanligen en plötslig avvikelse i ett händelseförlopp som normalt upplevs som

kontrollerat eller säkert (t ex bilkörning). Denna aspekt av de två begreppen är

åtminstone delvis kopplad till individens personliga förmåga och övriga resurser.

Att exempelvis en ovan eller uttröttad förare gör ett misstag skulle således kunna
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4)

5)

betraktas som mindre "olycksbetonat" än när en rutinerad och utsövd förare gör

samma misstag. Att kontrollaspekten är en viktig del av olycksbegreppet visar

sig bl a i lagstiftning som ställer den vållande till ansvar i de fall han/hon genom

försumlighet eller vårdslöshet inte gjort vad som kan begäras för att bibehålla_

kontrollen över händelseförloppet. Naturkatastrofer (kategori b) ovan) avser

oftast företeelser som inte är möjliga att kontrollera vilket gör att man vanligen

inte använder ordet olycka om sådana händelser (däremot kan t ex ett jordskred

som redan nämnts ge upphov till "sekundära" järnvägsolyckor).

Det ligger i begreppens natur att det inte går att förutsäga

exakt var och när olyckor och missöden kömmer att inträffa. Detta hänger

samman med det faktum att sådana händelser är relativt sällsynta vilket gör att

underlaget för att göra förutsägelser ofta är knapphändigt. Vidare kan ett stort

antal olika variationer av vad som vanligen betraktas som en och samma

händelse (t ex en tågurspåring) förekomma, varför orsakssambanden kan se

mycket olika ut för olyckor och missöden som vid en första anblick verkar vara

likartade.

K m lexa r m n r. Svårigheten att förutsäga olyckor och missöden

accentueras ytterligare av att sådana händelser ofta är resultatet av att flera

"olyckliga omständigheter" inträffar samtidigt eller nästan samtidigt. Tagna var

för sig kan dessa omständigheter förefalla harmlösa och inte kräva någon

speciell åtgärd, men när de uppträder tillsammans kan de innebära en kraftigt

förhöjd risk.

2.4 Beräknad och subjektiv risk _

Benämningen mg: risk har avsiktligt valts istället för det vanligt förekommande

begreppet "objektiv risk" , eftersom det senare lätt ger intrycket av att vara detsamma

som "sann risk . Som framgått av diskussionen i avsnitt 2.2 ovan är beräkningar av

sannolikheter alltid behäftade med en större eller mindre grad av osäkerhet, vilket i

sin tur innebär att det inte heller går att exakt fastställa risker. Risk och sannolikhet

måste därför betraktas som teoretiska begrepp vilka endast kan skattas med större eller
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mindre noggrannhet beroende på omfattningen och kvaliteten på det faktaunderlag

som ligger till grund för skattningen.

Riskberäkningar (på engelska: risk assessment) förutsätter en kvantifiering av såväl _

sannolikheter som negativa konsekvenser (jfr avsnitt 2.1). För att man skall kunna

jämföra olika verksamheter, tekniska lösningar, arbetsrutiner etc med avseende på

beräknade risker krävs dessutom att sannolikheter för händelser och/eller negativa

konsekvenser är uttryckta i förhållande till ett gemensamt s k exponeringsmått (se t ex

Nilsson & Svensson, 1980). Antag t ex att man vill jämföra risker förknippade med

transporter av farligt gods på väg och järnväg. Antag vidare att tillgänglig olycks-

statistik i det första fallet anger olycksfrekvens per 1000-tal registrerade lasthar och i

det senare fallet per miljon tågkilometer. Dessa olycksfrekvenser går då inte att direkt

jämföra med varandra eftersom de två exponeringsmåtten är helt olika (man vet inte

hur mycket gods varje lastbil eller tåg transporterar och inte heller hur lång sträcka

varje lasth kör). Ett tänkbart gemensamt exponeringsmått vore exempelvis antal ton

transporterat gods multiplicerat med genomsnittlig transportsträcka för väg- respektive

järnvägstransporter.

En kvantiñering av negativa konsekvenser kan göras i termer av antal dödade

personer, antal skadade personer, antal sj ukskrivningsdagar, antal förorenade vatten-

drag etc. Eftersom en och samma händelse oftast kan ha flera olika typer av negativa

konsekvenser är det nödvändigt att kunna "översätta" dessa konsekvenser till varandra

(t ex "en olycka med X skadade personer är lika omfattande som en olycka med Y

dödade personer") för att man skall kunna komma fram till ett sammanfattande

riskmått som kan användas för att jämföra risker förknippade med olika verksamheter.

Denna översättning går i regel till så att man försöker ange en kostnad för varje typ av

konsekvens och sedan summerar över de olika typerna av konsekvenser. En annan

möjlighet är att försöka översätta samtliga konsekvenser till förväntad minskning av

genomsnittlig livslängd för dem som exponeras för olika risker (Reissland & Harries,

1979). Eftersom stora olyckor ställer extraordinära krav på räddningsinsatser och kan

vålla avsevärda störningar i samhället brukar konsekvenserna ibland vägas med en

särskild faktor. Således räknar t ex den holländska regeringen med att konsekvenser-

nas omfattning är en kvadratisk funktion av antalet omkomna personer (Vlek &

Keren, 1991).
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Riskberäkningar genomförs i syfte att kvantiñera existerande och ofta även framtida

risker. Samtidigt måste dessa beräkningar baseras på ett faktamaterial som redan finns

insamlat under kortare eller längre tid. För att detta faktamaterial skall vara till alla

delar tillämpligt på nutida och framtida risker krävs att de orsaksmönster som tidigare_

lett till negativa konsekvenser är oförändrade över tid (jfr Lindberg & Zackrisson,

1991). Denna förutsättning torde endast undantagsvis vara uppfylld med tanke på den

snabba utveckling som sker inom olika samhällsområden (ökande trañkvolymer,

högre hastigheter, tekniska och medicinska framsteg etc). Detta innebär att en

riskberäkning som gjorts vid ett givet tillfälle inte kan betraktas som giltig för all

framtid (i värsta fall kan den dessutom ha endast begränsad giltighet även för den

tidpunkt när den genomförts). Riskberäkningar behöver därför följas upp och

regelbundet revideras i takt med att nytt faktamaterial blir tillgängligt för att kunna ge

en så god bild som möjligt av aktuella risker.

Subjektiv eller upplevd risk (på engelska: perceived risk) skiljer sig från beräknad risk

genom att personliga föreställningar och värderingar påverkar bedömningen av olika

risker. Det råder inte något entydigt förhållande mellan subjektiv och beräknad risk

(även om de i många fall överensstämmer ganska väl), utan subjektiv risk kan i vissa

fall utgöra en överskattning och i andra fall en underskattning i förhållande till

beräknad risk (Drottz-Sjöberg, 1991).

Subj ektiva riskbedömningar har varit föremål för omfattande beteendevetenskaplig

forskning. I denna forskning har man låtit försökspersoner bedöma många olika verk-

samheter och företeelser med avseende på upplevd risk. Det man i första hand varit

intresserad av har varit att identifiera vilka egenskaper hos olika verksamheter och

företeelser som är förknippade med hög respektive låg subjektiv risk. Detta har

resulterat i en tämligen lång lista på egenskaper som sedan med statistiska metoder

(faktoranalys) kunnat reduceras till i huvudsak tre faktorer eller s k riskdimensioner

(Slovic, Fischhoff & Lichtenstein, 1980):

1) Qkontrgllejoar risk. Risker som ligger högt på denna dimension kännetecknas av

att de är okontrollerbara och skräckinjagande, ökar med tiden, har dödliga

konsekvenser och stor "katastrofpotential" , är orättvisa, innebär risk även för

kommande generationer, är svåra att reducera, är ofrivilliga och påverkar

individen personligen.
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2) M. En hög nivå på denna dimension har risker som är svåra att

observera, är okända för dem som exponeras, har fördröjda effekter och som är

nya och okända för vetenskapen.

3) Exmnering. Denna riskdimension sammanfaller i stort med antalet personer

som är exponerade för en given risk.

Några exempel på hur olika verksamheter och företeelser placerar sig på de två första

riskdimensionerna ges i Figur 2.

  

Okontmllerbar risk

Låg Hög

__ Livsmedelstillsatser Kärnkraft

Hog Kosmetika Asbest

Mikrovågsugnar Laser

Okandmk Järnvägar Polisarbete

Låg Koffem Dynamrt

Motorfordon Terronsm

    

Figur 2. Klassificering av olika verksamheter och företeelser med avseende på subjek-

tiva riskdimensioner. (Efter Slovic, Fischhoff & Lichtenstein, 1980)

I den undersökning som genomfördes av Slovic m fl (1980) placerade sig järnvägar på

61:a plats bland 90 undersökta aktiviteter, ämnen och teknologier med avseende på

storleken av subjektiv risk (kärnvapen bedömdes medföra den största risken, motor-

fordon och trañkflyg placerade sig på 17:e respektive 51 :a plats, solenergi ansågs

medföra de lägst risk). Även om järnvägen generellt betraktas som tämligen säker kan

det dock finna stora variationer mellan olika aspekter och företeelser inom järnvägs-

trañken, vilket visats av Kraus och Slovic (1988). I deras studie ñck försökspersoner
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bedöma omfattningen av den risk som var förknippad med 49 olika jämvägsscenarier

vilka konstruerats genom att man kombinerat olika tågtyper (expresståg, snälltåg,

vanligt tåg), laster (farligt gods, passagerare, vanligt gods), miljöer (plankorsningar,

bergstrakter, broar, städer, öppet landskap, tunnlar), händelser (brand, plankorsnings- _

olycka, urspåring, sammanstötning) och orsaker (sabotage, jordskred, jordbävning,

mänskligt fel, tekniskt fel). Resultatet av studien visade att vissa av dessa scenarier

bedömdes som nästan lika riskfyllda som kärnkraften, vilken kom på 6:e plats i

studien av Slovic m fl (1980), medan andra scenarier erhöll bedömningar som

motsvarade den generella bedömningen av järnvägar i den tidigare studien. En

faktoranalys av bedömningama visade att dessa lät sig beskrivas tämligen väl av två

subjektiva riskdimensioner vilka liknade men inte helt sammanföll med de två första

dimensionerna i studien av Slovic m fl (1980). Exempel på järnvägsscenarier som

placerade sig högt respektive lågt på de två dimensionerna visas i Figur 3.

Katastrofrkk

Låg Hög

 

__ Vanligt persontåg spårar Express- eller snälltâg
Hog ur eller kolliderar med med passagerare sp har

annat tågi plankorsning ut i tunnel till följd av
till följd av tekniskt fel sabotage

 

Okandmsk Vanligt godståg utan far- Expre sståg med farligt
ligt gods kolliderar med gods kolliderar med

Låg bil i plankorsning till annat tåg i tunnel till
följd av mänskligt fel följd av tekniskt fel

    

Figur 3. Exempel på klassificering av jämvägsscenarier med avseende på subjektiva

riskdimensioner. (Efter Kraus & Slovic, 1988)

De riskdimensioner som redovisats i Figur 2 och 3 motsvarar grovt de komponenter

av sannolikhet och konsekvensemas art och omfattning som ingår i den definition av

risk som diskuterades i avsnitt 2.1. Till skillnad från beräknad risk baseras dock

subjektiv risk sällan på totala frekvenser av faktiskt inträffade händelser under en viss

tidsperiod utan snarare på personliga erfarenheter, hörsägen och/eller uppgifter om

enstaka händelser i massmedia. Man har också funnit att subjektiv risk påverkas av
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hur tydligt man kan föreställa sig en given händelse(t ex en viss typ av järnvägs-

olycka) och att denna typ av "scenarioinformation" ofta har större betydelse än

information om frekvenser (Vlek & Hendrickx, 1988). Det har även visat sig att

subjektiv risk påverkas av vilken nytta man ser hos en given verksamhet eller_

företeelse (Vlek & Keren, 1991).

Det ñnns åtminstone två anledningar att beakta möjliga skillnader mellan beräknad

och subjektiv risk i jämvägssammanhang. För det första kan man inte utan vidare

förutsätta att massmedia, politiker, allmänheten, externa organisationer m fl kommer

att godta gjorda beräkningar av risker förknippade med olika verksamheter/företeelser

inom järnvägssektom (t ex i samband med transporter av farligt gods eller nya säker-

hetsåtgärder i plankorsningar) när dessa beräkningar inte överensstämmer med den

subjektiva risken. En annan anledning är att riskberäkningar, som redan antytts, i

vissa fall kan innehålla betydande osäkerhet. I sådana fall kan subjektiva riskbedöm-

ningar från experter och beslutsfattare inom järnvägssektom utgöra betydande inslag i

den riskberäkning som man slutligen kommer fram till.

2.5 Kollektiv och individuell risk

Beroende på syftet med en riskberäkning kan risk ses ur olika perspektiv. När

avsikten är att granska en verksamhet eller företeelse ur samhällelig synvinkel för att

bedöma huruVida risknivän är acceptabel är det nästan alltid den kollektiva risken som

avses. Denna risk utgör summan av riskerna för samtliga exponerade individer eller

enheter i en viss grupp, kategori eller population och uttrycks ofta i termer av (det

förväntade) antalet dödade och/eller skadade personer per tidsenhet. Beräkningar av

kollektiv risk utgår vanligen från tillgänglig statistik över faktiskt inträffade händelser.

Sådan statistik är dock ofta otillräcklig för att kunna skatta individuell risk, dvs den

risk som en given exponerad individ eller enhet är utsatt för. Skattningar av individu-

ell risk förutsätter ofta en mera detaljerad beskrivningsnivå eftersom olika indivi-

der/enheter kan uppvisa speciella egenskaper som inte finns representerade i hela

populationen.

Olika möjliga sätt att betrakta olycksrisker i plankorsningar kan tjäna som exemplifie-

ring av begreppen kollektiv och individuell risk (jfr Lindberg & Ohlsson, 1991). En
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utsaga av typen "Risken i korsningar utrustade med ljud- och ljussignaler (s k CD-

korsningar) är högre än i oskyddade korsningar" refererar till kollektiv risk i och med

att en stor grupp av korsningar jämförs med en annan och baseras på att flera olyckor

inträffar i den förstnämnda typen av plankorsningar. Den kollektiva risken ger dock i_

detta fall ingen förklaring till m den ena typen av korsningar innebär större

olycksrisker. Inte heller ger observationen att CD-korsningar innebär större (kollektiv)

risk än bomförsedda korsningar någon ledtråd om vilka av de förstnämnda korsningar-

na som är i störst behov av att kompletteras med bommar och/eller andra åtgärder.

Ett alternativ till att se på kollektiv risk för grupper av plankorsningar är att försöka

skatta risken för varje individuell korsning utifrån olika egenskaper hos korsningen

och/eller de fordon/förare som trañkerar den. Dessa skattningar kan knappast göras

utifrån tillgänglig olycksstatistik utan torde förutsätta ingående studier av såväl

olycksdrabbade som ej olycksdrabbade korsningar. I gengäld bör sådana studier kunna

ge ett underlag för att besvara frågor av den typ som nämnts i föregående stycke.

Ett specith problem i samband med plankorsningsrisker gäller hur man skall se på

den s k trañlcflödesprodukten (produkten av antalet väg- och järnvägsfordon som

passerar en given plankorsning under en viss tidsperiod). Det råder knappast någon

tvekan om att denna produkt har ett starkt samband med den kollektiva olycksrisken i

olika typer av korsningar (Mengert, 1980). När det gäller individuell risk i enskilda

korsningar är det dock inte helt givet i vilken utsträckning en hög trañkflödesprodukt

utgör en orsaksfaktor (t ex genom att åstadkomma en komplicerad trañkmiljö som

ökar sannolikheten för felaktiga vägtrañkantbeteenden). Det är möjligt att trañk-

flödesprodukten snarare bör betraktas som ett uttryck för graden av exponering för

den "verkliga" (individuella) risken i korsningen. Enligt det senare synsättet bör valet

av vägskyddsanordning baseras på en sammanvägning av individuell risk och

trafikflödesprodukt snarare än på enbart den senare.
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2.6 Riskvärdering

Värdering (eller utvärdering) av risk (på engelska: risk evaluation) kan ses som den

process som leder fram till ett beslut om i vilken utsträckning en given risk är_

acceptabel eller oacceptabel. Detta är kanske den del av riskhanteringsprocessen kring

vilken det är svårast att uppnå allmän enighet. Till skillnad från skattningar av riskers

storlek, som ju huvudsakligen innebär ett kunskaps- eller kognitivt problem i samband

med fastställandet av sannolikheten för och omfattningen av negativa konsekvenser,

innehåller riskvärdering ofta moraliska och/eller känslomässiga aspekter. Konflikter

mellan olika intressen kan också komma till uttryck vid värdering av risker. Enligt

Vlek och Keren (1991) kan man urskilja åtminstone fyra olika typer av sådana

intressekonflikter eller dilemman i samband med värderingen av risker:

1)

2)

3)

Nytto-riskgilçmmat. De flesta verksamheter är förknippade med såväl nytta som

risker. Värderingen av risker görs ofta genom att man jämför riskerna med

graden av nytta. Ett svårlöst dilemma kan uppstå när en intressent tenderar att

överskatta nyttanoch underskatta riskerna medan en annan part tenderar att göra

det motsatta.

Tigsgilemmat. Detta dilemma har att göra med värderingen av nytta och risker

på kort och lång sikt. En aspekt av dilemmat gäller i vilken utsträckning det är

rimligt att begränsa nyttan på kort sikt för att undvika risker på lång sikt (och

vice versa, dvs att reducera risker på kort sikt trots att det kan begränsa nyttan

på lång sikt). En annan aspekt berör själva värderingen av kortsiktiga och

långsiktiga risker. Bör man t ex i första hand använda medel för att reducera

risker i plankorsningar, vilka med hög sannolikhet kommer att skörda att visst

antal dödsoffer redan under nästa år, eller i jämvägstunnlar som endast med låg

sannolikhet kommer att skörda offer under en tjugoårsperiod men där antalet

omkomna (åtminstone teoretiskt) skulle kunna bli större? '

Avsändsdilemmat. Den s k NIMBY-reaktionen (Not In My Back Yard) utgör

ett exempel på detta dilemma, dvs att människor tenderar att reagera tämligen

kraftfullt på relativt små risker och harmlösa riskkällor som finns i deras

omedelbara närhet medan de kan acceptera betydligt större risker som finns på
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större avstånd (jämför t ex reaktionerna på en svensk järnvägsolycka med 10

dödade med reaktionen på en liknande olycka i Indien med IOO-tals dödade).

4) Ett socialt dilemma uppstår när de som kommer i åtnjutande

av nyttan från en given verksamhet eller företeelse inte är samma personer som

utsätts för de risker som är förknippade med verksamheten/företeelsen i fråga.

Under sådana betingelser är det knappast förvånande att individer tenderar att

agera på ett sätt som främjar den egna säkerheten snarare än den kollektiva

nyttan (t ex genom att protestera mot transporter av farligt gods i tätbefolkade

områden).

När det gäller dessa fyra typer av dilemman tycks det ofta ñnnas en tendens att betona

"nytta", "här", nu och "mig själv framför "risk", "där", "senare" och "andra"

(Vlek & Keren, 1991). En liknande slutsats har dragits av Björkman (1984) som

funnit belägg för att "avlägsna" händelser (i tid och/eller rum) tenderar att ha mindre

inverkan på hur man fattar beslut jämfört med mera näraliggande händelser.

En viktig aspekt i samband med riskvärdering har att göra med (ekonomisk) kompen-

sation för risker. I arbetslivet tillämpas ofta en lönesättningsprincip som innebär att

mera riskfyllda yrken värderas högre än jämförbara yrken med "ofarliga" arbetsupp-

gifter. Det skall då noteras att det rör sig om en "måttligt" förhöjd risk som individen

frivilligt utsätter sig för genom sitt yrkesval. Samtidigt utgår som regel ingen som

helst ekonomisk kompensation för risker som individen ofrivilligt utsätts för, vilket

står i strid med principer som återfinns i ett flertal etiska system (Schulze, 1980).

I det avsnitt som berörde beräknad och subjektiv risk (avsnitt 2.4 ovan) nämndes att

man ibland försöker ange ekonomiska kostnader för olika negativa konsekvenser i

syfte att kunna göra jämförelser mellan olika verksamheter/företeelser med avseende

på risk. Som ett exempel kan nämnas att man inom vägtrafiken i Sverige arbetar med

kostnader (enligt 1990 års kostnadsläge) i storleksordningen 7.40 miljoner kr för en

dödad och 1.05 miljoner kr för en svårt skadad person. Dessa kostnader är avsedda att

omfatta såväl "materiella" kostnader i form av egendomsskador, produktionsbortfall,

sjukvårds- och administrativa kostnader som humankostnader (baserade på

individers betalningsvilja när det gäller att försäkra sig mot risker). Förutom att vissa

av de ingående kostnaderna torde vara tämligen svåra att uppskatta kan det möjligen
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också ifrågasättas hur generellt användbara denna typ av' schablonbelopp är. Det

förefaller exempelvis troligt att såväl beslutsfattares som allmänhetens värdering av en

given risk påverkas av om en viss kostnad uppkommer huvudsakligen genom

dödsolyckor eller genom olyckor med övervägande egendomsskador och lättare_

personskador.

Ett alternativ till att värdera risker genom att direkt försöka uppskatta t ex värdet av

ett människoliv är att istället titta på hur stora investeringar som samhället och/eller

enskilda företag har funnit vara befogade för att reducera olika risker. Genom att

jämföra investeringskostnaderna med det förväntade antalet sparade liv erhålls ett

indirekt mått på hur högt ett liv värderas. Detta mått kan dock förväntas uppvisa stora

variationer beroende på vilket samhällsområde man tittar på eftersom en integrerad

syn på olika riskfyllda verksamheter alltjämt saknas (Bento, 1989). För järnvägs-

trañkens vidkommande är förmodligen kostnaderna högre än för många andra

områden (jämför t ex de årliga investeringarna för att öka säkerheten i plankorsningar

med den förväntade minskningen av antalet dödsolyckor), vilket dels hänger samman

med att det ställs mycket höga krav på säkerheten i denna typ av verksamhet och dels

torde bero på att säkerheten redan är hög. Ur samhällets synvinkel borde det vara

önskvärt med gemensamma riskvärderingsnormer för alla typer av verksamheter

eftersom detta skulle göra det möjligt att fördela resurser till riskreducerande åtgärder

på ett mera optimalt sätt.

2.7 Acceptabel risk

Accepterande av risk utgör resultatet av en beslutsprocess som innefattar en skattning

(beräknad och/eller subjektiv risk) och en värdering av risker (Renn, 1981). Denna

beslutsprocess kan ha flera olika syften, bl a att välja mellan olika riskfyllda alternativ

(t ex om farligt gods i första hand bör transporteras på väg eller järnväg) eller att

avgöra om särskilda säkerhetsåtgärder behöver vidtas i samband med en given

verksamhet. Beroende på hur viktigt beslutet är kan man sträva efter maximering (att

finna det absolut bästa alternativet eller säkerhetsprogrammet) eller satisñering (att

ñnna ett "tillräckligt" bra alternativ). För mera rutinbetonade beslut kan det vara

möjligt att använda enkla regelbaserade beslutsprinciper av typen "om villkor A och B

är uppfyllda så välj handlingsalternativ X" . I andra fall kan det dock krävas en mera
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omfattande beslutsprocess för att komma fram till vad som kan anses vara acceptabel

risk. Denna process kan då innefatta exempelvis bedömning av risknivån i förhållande

till fastställda gränsvärden, tillämpning av den s k ALARA-principen (enligt vilken

risker skall vara "As Low As Reasonably Achievable"), en jämförelse av risker och _

nytta samtjämförelse mellan olika handlingsalternativ (Vlek & Keren, 1991).

Ett exempel på kvantiñering av acceptabel risk återfinns i en Säkerhetspolicy for

omgivningen som utvecklats i Nederländerna under 1980-talet (Bento, 1989). Denna

kvantiñering omfattar både individuell och kollektiv risk. Utgångsvärdet för att

fastställa gränsen för acceptabel individuell risk har varit den normala frekvensen av

dödsfall med naturliga orsaker. Denna frekvens är lägst för 14 år gamla fliCkor och är

1 på 10 000. Den största ökning av sannolikheten för dödsfall som en ny verksamhet

tillåts medföra är 1 % av denna naturliga sannolikhet, d v s 1 på en miljon. Denna

gräns betraktas dock inte som "helt acceptabel" utan åtgärder anses fortfarande

önskvärda så länge sannolikheten överstiger 1 på 100 miljoner. Beträffande kollektiv

risk tillåts verksamheter som innebär sannolikheten 1 på 100 000 per år för en olycka

med maximalt 10 dödade personer. Gränsen för acceptabel risk ligger vid sannon-

heten 1 på 10 miljoner per år vid konsekvensen maximalt 10 dödsfall. Större vikt

tilldelas konsekvenser som innebär många dödsfall vilket innebär att en konsekvens

som är n gånger större måste motsvaras av ensannolikhet som är n x 11 (n2) gånger

mindre.

På samma sätt som det kan föreligga skillnader mellan beräknad och subjektiv risk när

det gäller skattningen av storleken av olika risker kan allmänhetens villighet att

acceptera risker skilja sig från experters/beslutsfattares bedömning av vad som utgör

acceptabel risk. En källa till sådana diskrepanser kan vara olika sätt att värdera nyttan

av en given verksamhet eller företeelse (Gardner & Gould, 1989). Försök att beräkna

nytta (liksom expertbedömningar) anger oftast nyttan i renodlat ekonomiska termer.

Individers uppfattning av nytta är dock som regel betydligt mera mångfasetterad och

kan innefatta föreställningar om i' vilken utsträckning en given verksamhet/ företeelse

påverkar deras möjligheter att uppnå en rad s k livsvärden (Lindberg, Gärling &

Montgomery, 1989; Montgomery, Drottz, Gärling, Persson &Waara, 1985; Rokeach,

1973). Till sådana livsvärden hör exempelvis trygghet, nöje, komfort, gemenskap,

god hälsa och välbefinnande.
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Begreppet acceptabel risk används ibland synonymt med begreppet "säkerhet". Det

senare begreppet uppfattas dock ofta som om ingen risk alls föreligger vilket mycket

sällan torde vara fallet. Termen acceptabel har också en bibetydelse som innebär

någonting bra och borde kanske därför bytas ut mot "tolerabel" (Fisher, 1991). Ett _

sätt att markera att man inte "accepterar" att människor dödas eller skadas är

naturligtvis att deñniera den acceptabla risken som noll vilket man exempelvis gjort

inom British Rail (British Railways Board, 1991, sid 5).

Ur den enskilda individens synvinkel är gränsen mellan storleken av en subjektiv risk,

värderingen av denna risk och graden av riskacceptans ofta oskarp. De flesta torde

dock vara mindre benägna att acceptera en påtvingad risk, från en riskkälla till vilken

man har en negativ attityd, än en(kanske betydligt större) risk som man utsätter sig

för friVilligt (Lindell & Sjöberg, 1989). Förutom graden av frivillighet i exponeringen

påverkas individens benägenhet att acceptera risker även av vilken nytta han eller hon

anser vara förknippad med riskkällan. Det finns också en tyng tendens att människor

är mindre benägna att acceptera risker som skapas genom kollektiva aktiviteter (t ex

kärnkraftsproduktion eller tågtrañk) än de risker som är förknippade med individuella

handlingar (t ex bergsklättring eller bilkörning) (Sjöberg & Winroth, 1986). En

möjlig förklaring till att man tycks ha lättare att acceptera risker förknippade med

individuella aktiviteter kan vara att man upplever sig ha större personlig kontroll över

dessa och därför överskattat sina möjligheter att undvika olyckor. För denna tolkning

talar en undersökning (Svenson, 1981) som visat att närmare 80 % av alla bilförare

anser sig köra bättre än genomsnittet. '

2.8 Riskkommunikation

Som framgått av tidigare avsnitt kan enskilda individer avvika från experter när det

gäller såväl skattning av riskers storlek, riskvärdering som acceptans av risk. Dessa

avvikelser kan i sin tur leda till agerande (debatter i massmedia, protestlistor,

demonstrationer, politiska utspel etc) som i vissa fall kan vara till nackdel för den

totala risknivån i samhället genom att man tvingas använda stora resurser till att

reducera risker som redan är små (och därmed inte har råd att reducera andra större

risker). En viktig aspekt av hanteringen av risk har därför att göra med hur

allmänheten informeras beträffande olika risker.
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Riskkommunikation kan ha flera ibland delvis motstridiga syften (Fisher, 1991;

Otway & Wynne, 1989). I somliga fall kan syftet vara att enbart informera om risker

utan att man försöker påverka attityder eller handlingssätt hos den som mottar infor-

mationen. I andra fall däremot kan syftet vara att få mottagaren att acceptera en viss_

risk och/eller att handla på ett specith sätt. Det kan många gånger vara svårt att

utforma budskapet på att sådant sätt att mottagarna får tillräcklig information för att

kunna skydda sig mot risker utan att man "oroar dem i onödan".

En kritik som riktats mot tillgängliga handböcker för riskkommunikation är att de inte

tar tillräcklig hänsyn till det sammanhang i vilket kommunikationen äger rum (Otway

& Wynne, 1989). Det är därför inte säkert att de råd som ges fungerar på det sätt som

är avsikten i samband med andra riskfyllda verksamheter/företeelser och/eller sociala

sammanhang än det som handbokens författare utgått från. Det är t ex möjligt att ett

tillvägagångssätt som visat sig framgångsrikt i ett fall kan uppfattas som ett försök att

manipulera, trivialisera risker och mer eller mindre "framtvinga" acceptans i ett annat

sammanhang.

Forskning kring riskkommunikation har visat på ett antal omständigheter som

försvårar en effektiv information om risker (Johnson & Fisher, 1989). Exempel på

sådana omständigheter kan vara: a) Subtila skillnader i hur man formulerar informa-

tionen (t ex om den uttrycks verbalt eller i form av siffror, jfr Lindberg, Gärling &

Montgomery, 1991) kan ha stora effekter på människors riskuppfattning och beslut, b)

Människor har svårt att handskas med (speciellt mycket små) sannolikheter - de vill

veta hur en risk kan påverka dem personligen, c) Olika individer kan skilja sig åt med

avseende på hur de uppfattar en och samma risk, d) Risker som involverar dramatiska

eller särskilt fruktade dödsorsaker tenderar att överskattas samt e) Förändringar av

riskuppfattning/riskvärdering till följd av information om en given risk tenderar att

generaliseras till andra näraliggande risker. Dessa omständigheter innebär att det

knappast är möjligt att formulera något allmängiltigt "recept" för hur riskkommunika-

tion bör utformas, utan att man ofta måste söka unika lösningar beroende på

sammanhanget och syftet med kommunikationen.
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3 RISKANALYS - EN ÖVERSIKT

Det stora antalet existerande riskanalysmetoder gör det omöjligt att här gå in på

detaljer i enskilda metoder. Syftet med detta kapitel är istället att ge en allmän_

översikt över de olika stegen i en riskanalys (se Figur 4) samt att diskutera olika

överväganden som behöver göras i varje steg. Det bör dock påpekas att begreppet

riskanalys (eller säkerhetsanalys) ofta används för att beteckna endast en mindre del

av den process som avbildas i figuren. Avsikten med att inkludera samtliga steg som

beskrivs i Figur 4 är att kapitlet skall kunna ge en bakgrund till den diskussion av

riskanalysens möjlighet att tjäna som ett beslutshjälpmedel i säkerhetsarbetet som

följ er i nästa kapitel.

Även om de olika stegen i en riskanalys beskrivs sekvensiellt i detta kapitel så innebär

inte detta att de alltid utförs strikt i denna ordning utan det kan ñnnas återkopplingar

mellan olika steg. Ett exempel på detta kan vara att ett försök att skatta sannolikheten

för en speciell händelse leder till att man uppmärksammar orsaksfaktorer som inte

ñnns med i den riskmodell som man tidigare utarbetat. Det kan också hända att

åtgärder för att reducera risker som vidtas under analysens gång ändrar

förutsättningarna för den fortsatta analysen. Det kan således bli nödvändigt att

emellanåt ta ett eller flera steg tillbaka för att komplettera tidigare delar av analysen

efterhand som arbetet fortskrider.

3.1 Beskrivning av analysobj ektet

Det första stegeti en riskanalys innebär att man så noggrant som möjligt avgränsar

och beskriver den verksamhet eller företeelse som skall analyseras. Omfattningen av

detta steg kan vara mycket varierande för olika typer av analysobjekt beroende på t ex

verksamhetens omfattning och komplexitet samt hur mycket relevant kunskap som

finns tillgänglig. Olika analysobjekt skiljer sig också åt med avseende på i vilken

utsträckning de påverkar och påverkas av sin omgivning. Som regel gäller att ju större

denna påverkan är desto mera omfattande arbete krävs för att avgränsa och beskriva

analysobj ektet. Många verksamheter/företeelser inom järnvägssektom torde kunna

betraktas som "öppna system" i den meningen att de i betydande utsträckning kan

påverka och påverkas av omgivningsfaktorer.
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3.2 Identifikation av riskkällor

Identiñkation av riskkällor utgör ett mycket viktigt inslag i riskanalysen eftersom det

fortsatta analysarbetet bygger på detta steg. Om någon betydelsequ riskkälla förbises _

kommer detta att innebära att den totala risken underskattas. I praktiken är det dock

omöjligt att inkludera samtliga tänkbara riskkällor. Detta beror dels på att kunskapen

om analysobjektet och de risker som kan vara förknippade med det aldrig är

fullständig och dels på att ett alltför stort antal riskkällor gör analysen svårhanterlig

(Rowe, 1977). Det finns åtminstone två anledningar till att det inte går att ha

fullständig kunskap om alla tänkbara riskkällor. För det första befinner sig analys-

objektet och/eller dess omvärld i ständig utveckling/förändring vilket innebär att en

del riskkällor inte är konstanta över tid. För det andra gäller dessutom, speciellt för

relativt nya verksamheter och företeelser, att många (för att inte säga de flesta)

potentiella riskkällor ännu inte har manifesterat sig i form av direkt påvisbara

händelser eller konsekvenser.

Även om kmskapen om potentiella riskkällor med nödvändighet är ofullständig fyller

detta steg i riskanalysen ändå flera viktiga funktioner. En sådan funktion är att syste-

matisera den befintliga kunskapen om vilka risker som är förknippade med analys-

objektet och att peka på eventuella luckor i denna kunskap. Det är också möjligt att

vissa av de riskkällor som identiñeras i detta steg är så lätta att eliminera att beslut om

att åtgärda dem kan tas omedele vilket i så fall förenklar den vidare analysen.

Expertkunskaper om analysobjektet är oftast en nödvändig förutsättning för fram-

gångsrik identifn av riskkällor. I många fall är det dock inte tillräckligt att enbart

ha god kunskap om själva analysobjektet eftersom risker även kan uppstå eller

påverkas genom externa faktorers inverkan. Sakkunskaper i ämnen som biologi, fysik,

kemi, geologi mm kan ge värdefulla bidrag till detta steg av riskanalysen. I vissa fall

kan det även vara motiverat att lägga t ex juridiska, ekonomiska och/eller sociologiska

aspekter på olika riskkällor för att avgöra om de bör tas med i den fortsatta analysen.

I många verksamheter som kan vara aktuella för en riskanalys utgör "den mänskliga

faktorn" en viktig, för att inte säga dominerande, riskkälla, vilket gör att beteende-

vetenskaplig kompetens ofta behöver vara representerad i detta steg av riskanalysen.
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3.3 Specifikation av riskmodell

Efter det att ett antal riskkällor identifierats utgörs nästa steg i analysen av ett försök

att speciñcera under vilka omständigheter och på vilka sätt de olika riskkällorna kan_

leda till negativa konsekvenser (antingen direkt, t ex genom att en verksamhet

påverkar miljön negativt, eller genom att orsaka händelser/olyckor som i sin tur har

negativa konsekvenser). Detta steg omfattar dessutom en analys av vilka de tänkbara

negativa konsekvenserna är (dödade/skadade människor, materiella skador, miljö-

påverkan, etc.). Syftet är att bygga upp en kausal (orsaks-) modell av hur olika

negativa konsekvenser kan uppstå i samband med den verksamhet som analyseras

(begreppet "modell" skall således i detta sammanhang förstås som en avbildning av

olika orsaks-/händelseförlopp och inte i betydelsen matematisk modell).

En riskmodell innebär alltid en (i vissa fall mycket grov) förenkling jämfört med

verkligheten, vilket dock inte betyder att sådana modeller är oanvändbara så länge

man är medveten om att det kan finnas viktiga orsakssamband som inte kunnat

avbildas (eller samband som kan ha avbildats felaktigt) i modellen. Arbetet med att ta

fram en riskmodell för ett givet analysobjekt kan fylla en viktig funktion genom att

peka på kunskapsluckor och därigenom utgöra underlag för beslut om forsknings-

insatser/faktainsamling som kan behövas som ett led i analysarbetet. Riskmodellen

kan även innehålla orsakssamband som är så lätta att påverka att de kan åtgärdas

omedelbart vilket innebär en förenkling av såväl modellen som det fortsatta

analysarbetet.

3.4 Uppskattning av sannolikheter och konsekvenser

De steg i riskanalysen som behandlats hittills är alla av kvalitativ natur såtillvida att de

i sig inte innebär något försök att kvantiñera vare sig olika riskkällors betydelse,

styrkan i olika orsakssamband eller storleken av olika negativa konsekvenser. Nästa

steg i analysen är dock kvantitativt och innebär en skattning av sannolikheten för de

olika (orsaks-) händelseförlopp som ingår i riskmodellen samt av de sannolika

konsekvensernas storlek (se avsnitt 2.2 - 2.4).
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3.5 Riskskattning

Givet en fullständig och korrekt riskmodell samt realistiska skattningar av sannolik-

heter och konsekvenser i en sådan modell kan det synas vara tämligen enkelt att_

beräkna den totala risken i det system som analyseras. Den diskussion som förts

hittills i denna rapport antyder dock att det oftast inte är fullt så enkeltatt komma

fram till en adekvat riskskattning.

Som redan antytts är det ofta orealistiskt att anta att den riskmodell man kommer fram

till kan göra anspråk på fullständighet och korrekthet. Medan en ofullständig riskmo-

dell kommer att leda till en underskattning av den totala risken kan felaktigheter i

modellen leda till antingen över- eller underskattning av denna risk. För att avgöra

vilka effekter som felaktigt avbildade orsakskedjor i en riskmodell kan ha behöver

man göra en känslighetsanalys där man systematiskt prövar olika tänkbara varianter av

riskmodellen för att se i vilken utsträckning dessa variationer påverkar den slutliga

riskskattningen.

Känslighetsanalys kan även användas för att undersöka vilka effekter som osäkerhet

förknippad med uppskattningen av sannolikheter och konsekvenser i riskmodellen kan

ha på skattningen av den totala risken. Genom att systematiskt pröva flera olika nivåer

på ett osäkert sannolikhetsvärde (exempelvis 1 000 gånger högre och/eller 100 gånger

lägre än den sannolikhet man tidigare bedömt som den mest troliga) kan man avgöra

vilken betydelse denna osäkerhet har för det slutliga resultatet. Visar sig denna

betydelse vara stor kan det finnas anledning att vidta åtgärder för att öka kunskapen

om sannolikhetens storlek genom ytterligare faktainsamling. Även när det gäller

konsekvensernas art och storlek kan det vara befogat att använda sig av ett antal olika

värderings-/jämförelsegrunder för att visa vilka effekter som alternativa sätt att se på

olika typer av konsekvenser får när det gäller skattningen av total risk.

I den mån som olika länkar i en orsaks-/händelsekedja i riskmodellen är oberoende av

varandra vållar det inget större problem att kombinera sannolikhetema för dem så att

man erhåller en sannolikhet för kedjan i dess helhet. Ofta förekommer dock mer eller

mindre komplicerade beroenden mellan olika orsaksfaktorer i modellen vilket kan

göra det svårare att kombinera sannolikhetema på ett adekvat sätt. Antag t ex att man

känner ett antal tänkbara faktorer som var för sig utgör en tillräcklig orsak till att en
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viss typ av olycka inträffar och att man kan uppskatta någorlunda säkert sannolikheten

för var och en av dessa orsaker. Om orsakerna är helt oberoende av varandra behöver

man bara lägga ihop sannolikheterna för att de olika orsakerna skall uppträda (och dra

ifrån sannolikheten för att två eller flera orsaker uppträder samtidigt, vilket också är_

lätt givet att orsakerna är oberoende) för att erhålla sannolikheten för en olycka.

Tenderar däremot orsakerna att vara beroende av varandra så att de uppträder

tillsammans på ett icke slumpmässigt sätt räcker döck inte dessa enkla beräkningar

utan då krävs dessutom en modell för hur de olika orsaksfaktorema samvarierar.

Den riskskattning som man kommer fram till i en riskanalys är knappast möjlig att

validera i strikt mening annat än i efterhand (i de fall risken skattas som mycket liten

krävs dessutom en mycket lång observationsperiod). Ett alternativ till en sådan strikt

validering skulle möjligen kunna vara att se i vad mån olika oberoende experter och

analytiker kommer fram till likartade riskskattningar. Det är dock inte möjligt att utan

vidare betrakta en riskskattning som visar sig vara rimlig (eller som det råder stor

enighet omkring) som en validering av den riskmodell som använts för att komma

fram till Skattningen. Detta hänger samman med att det kan ñnnas ett stort antal olika

modeller som leder fram till samma totala riskskattning och att de flesta av dem (eller

t o m alla) kan ha kommit fram till "rätt svar men på fel grunder" . En sådan felaktig

modell kommer dock sannolikt att "avslöjas" när förändringar inträffar i analys-

objektet eller dess omvärld och det visar sig att dessa förändringar inte påverkar

risken på det sätt som modellen förutspår.

Skattningen av den totala risk som är förknippad med analysobjektet utgör en mycket

viktig beslutspunkt i riskanalysen. Redan en preliminär värdering av den skattade

risken kan ge vid handen att risken är oacceptabelt hög och att den verksamhet som

analyseras därför inte bör fortsätta (eller igångsättas) i den form som den har (eller

planerats ha). Om beslutet går i denna riktning innebär detta att analysobjektet överges

i sin hittillsvarande form och att man söker efter andra sätt att fullgöra de funktioner

som analysobjektet varit avsett att ha. Dessa alternativa lösningar kommer då att

kunna utgöra analysobjekt i nya riskanalyser.

Ett annat tänkbart utfall av värderingen av den risk som uppskattas vara förknippad

med analysobjektet kan vara att risken uppfattas som acceptabel (eller kanske snarare

tolerabel) eller "försumbar" och att den därför inte behöver reduceras ytterligare. I
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detta fall kan riskkommunikation spela en viktig roll när det gäller att få omvärlden att

acceptera den riskskattning och riskvärdering man kommit fram till i analysen. Ett

annat syfte som riskkommunikation kan ha i detta sammanhang är att informera de

personer som är exponerade för risk så att de kan bete sig på ett sätt som minimerar_

den individuella risken. '

Mellan dessa två exempel på beslut som kan fattas utifrån den totala riskskattning man

kommer fram till i riskanalysen ligger det kanske vanligaste fallet när den skattade

risken varken är tillräckligt stor för att motivera ett direkt förkastande av

analysobjektet eller tillräckligt liten för att kunna betraktas som helt acceptabel. I detta

fall kan det beslut som fattas innebära att analysobjektet betraktas som acceptabelt

under förutsättning att en riskminskning av en given storlek kan åstadkommas. För att

på ett kostnadseffektivt sätt erhålla denna riskreduktion krävs då som regel en fortsatt

analys.

3.6 Identifikation av sätt att reducera risk

Givet att man i föregående steg av analysen funnit att den risk som är förknippad med

analysobjektet behöver reduceras kan man i princip vidta två olika typer av åtgärder

inriktade mot riskbegreppets sannolikhets- respektive konsekvenskomponent. Den

förstnämnda typen av åtgärder utgår från den riskmodell som speciñcerats i ett

tidigare steg i analysen och syftar till att bryta orsaks-/händelsekedjor som ingår i

modellen för att därigenom minska sannolikheten att händelser med negativa konsek-

venser inträffar. Den andra typen av åtgärder utgår också från den riskmodell som

använts i analysen men syftar till att reducera konsekvensemas omfattning gilgt att

olika händelser i modellen redan inträffat.

Identiñkationen av rimliga riskreducerande åtgärder kompliceras av att olika typer av

åtgärder kan vara befogade beroende på om en given riskskattning uppkommer genom

kombination av små sannolikheter och stora konsekvenser eller tvärtom (Lindell &

Sjöberg, 1989; Persson, 1991). När en riskskattning baseras på relativt sett höga

sannolikheter (hög frekvens av negativa konsekvenser) kommer konsekverna under en

given tidsperiod att ligga nära sitt förväntade värde (eller väntevärde). Detta gäller t

ex för det årliga antalet vägtrañkolyckor. I sådana fall kan det vara befogat att
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dimensionera samhällets räddningsberedskap utifrån de förväntade årliga konsekvenser

som man kommer fram till i en riskanalys eftersom denna beredskap då kommer att

behöva tas i anspråk i ungefär samma omfattning varje år. För händelser med mycket

låg sannolikhet men mycket allvarliga konsekvenser går det dock inte att använda de _

förväntade årliga konsekvenserna på samma sätt för att fatta beslut om vilka åtgärder

som bör vidtas. Antag t ex att en sådan olycka förväntas inträffa en gång på100 år

och då kräva 1000 offer. Detta innebär att väntevärdet för det årliga antalet offer är

10. För ett givet år finns dock bara två möjliga utfall - antingen inträffar en sådan

olycka eller också gör den det inte. En beredskap att ta hand om 10 offer kommer

därför att medföra kostnader "till ingen nytta" under 99 år av 100 och när olyckan

inträffar kommer den att vara helt otillräcklig. Att öka beredskapen till en nivå där

man ständigt har kapacitet att ta hand om samtliga offer för en sådan olycka torde i de

flesta fall visa sig vara orimligt kostnadskrävande, varför det i många fall torde vara

motiverat att istället satsa på åtgärder för att ytterligare reducera sannolikheten för att

olyckan skall inträfa.

3.7 Uppskattning av kostnader för att reducera risk

I detta steg av analysen görs en uppskattning av hur mycket de åtgärder man kommit

fram till i föregående steg kostar att genomföra. Vid denna kostnadsberäkning måste

hänsyn tas till direkta investeringskostnader för olika typer av åtgärder, drifts- och

underhållskostnader samt olika typer av indirekta kostnader som kan uppstå som en

följd av en viss åtgärd. Till indirekta kostnader kan exempelvis räknas estetiska

nackdelar i landskapet/stadsbilden, underutnyttjande av olika typer av resurser samt

den försämring av analysobjektets funktion som i vissa fall kan bli följden av åtgärder

som syftar till att reducera risker. Sådana kostnader torde åtminstone i vissa fall vara

svåra att värdera i ekonomiska termer men bör naturligtvis ändå tas i beaktande vid

bedömningen av olika åtgärder.

3.8 Kostnads- /nyttoanalys

Efter det att de två närmast föregående stegen i analysen resulterat i ett antal tänkbara

riskreducerande åtgärder och en uppskattning av kostnaderna för dessa är nästa
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uppgift att välja vilka åtgärder som faktiskt skall genomföras samt i vilken ordning

olika åtgärder skall vidtas. Situationen kan i viss mån liknas vid när man köper en

försäkring, såtillvida att valet står mellan att acceptera en säker förlust (kostnaden för

en åtgärd) eller att riskera (oftast större) möjliga förluster i form av negativa_

konsekvenser av den typ som diskuterats i avsnitt 2.3.

Givet en variation i kostnad för olika - åtgärder, och en variation i dessa åtgärders

förväntade effekter, får man oftast ett samband mellan kostnad och riskminskning som

innebär att risken kan reduceras till en viss gräns för en relativt blygsam kostnad men

att marginalkostnadema för ytterligare riskreduktion stiger avsevärt. Som redan

antytts i tidigare avsnitt kan vissa åtgärder vara så uppenbart behövliga och

enkla/billiga att beslut om genomförande kan tas redan på ett tidigt stadium i

riskanalysen. Samtidigt kan andra åtgärder vara så kostsamma och/eller ha så

tveksamma effekter att de troligen kan uteslutas utan någon mera ingående analys. För

de åtgärder som befinner sig mellan dessa två ytterligheter kan kostnads- /nyttoanalys

utgöra ett värdefullt beslutshjälpmedel (se t ex Rowe, 1977; Banverket, 1990).

Enligt Rowe (1977) kan kostnads-/nyttoanalysen ses som ett verktyg för att tydliggöra

och öka kunskapen om de parametrar som beslutsfattaren har att ta hänsyn till. Av

central betydelse för resultatet av en kostnads-/nyttoanalys är värderingen av de risker

som är förknippade med de åtgärdsaltemativ som jämförs. Eftersom denna värdering

sällan är helt okontroversiell (jfr avsnitt 2.6) är det viktigt att inte använda

analysresultatet okritiskt. Ett ytterligare skäl att behandla resultatet av analysen med

viss försiktighet är den osäkerhet som ofta kan vara förknippad med skattningen av

såväl risker som kostnader.

Kostnads-/nyttoanalys av olika riskreducerande åtgärder kan knappast heller användas

utan att man tar hänsyn till det resonemang angående acceptabel risk som fördes i

avsnitt 2.7. I de fall då risknivån fortfarande överstiger vad som kan betraktas som

acceptabelt efter det att alla "lönsamma" åtgärder för att reducera riskerna vidtagits

kan det vara nödvändigt att 'vidta även ett antal åtgärder för vilka värdet av den

förväntade riskminskningen understiger åtgärdskostnaden. Sådana åtgärder kan fortfa-

rande vara (samhälls)ekonomiskt motiverade eftersom alternativet skulle kunna vara

att en verksamhet med betydande nyttoeffekter måste läggas ned (eller inte kan

igångsättas). Uppnåendet av enacceptabel risknivå kan dock inte betraktas som en
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generell indikation på att kostnads-/nyttoanalysen bör avbrytas eftersom det ibland kan

finnas ytterligare riskreducerande åtgärder som ar ekonomiskt motiverade utifrån

värdet av den ytterligare riskminskning som kan vara möjlig.

3.9 Dokumentation

Även om den har 'avbildats som ett separat sista steg i Figur 4 ovan bör

dokumentationen av enriskanalys självfallet göras kontinuerligt under arbetets gång.

Förutom de olika stegen i själva riskanalysen bör dokumentationen även omfatta de

olika åtgärder som vidtagits i syfte att reducera risker under analysens genomförande.

Syftet med dokumentationen är i första hand att tydliggöra, systematisera, och

presentera: a) Beñntlig kunskap beträffande risker i samband med analysobjektet och

dess samspel med omvärlden, b) Antaganden och metoder som använts i analysen för

att skatta risker och effekter av riskreducerande åtgärder samt för att beräkna

kostnader för de senare, 0) Kriterier som använts för riskvärdering samt d) Åtgärder

som vidtagits och/eller kommer att vidtas för 'att reducera risker. '

En så fullständig dokumentation som möjligt av analysen innebär flera fördelar. För

det första underlättas de revideringar av analysen som med tiden kan bli nödvändiga

till följd av utveckling/förändringar beträffande analysobjektet och/eller dess

omgivning. Utan en adekvat dokumentation kan sådana förändringar leda till att man

tvingas göra om hela analysen från början. Vidare innebär dokumentationen att de

olika stegen i analysen kan göras tillgängliga för externa experter/bedömare vilket kan

vara viktigt i de fall man vill dra nytta av speciñk sakkunskap utanför den egna

organisationen. Att låta utomstående bedömare ta del av dokumentationen kan också

vara ett sätt att försäkra sig om att de antaganden och metoder man använt sig av i

analysen betraktas som rimliga/tillförlitliga även av oberoende expertis. Ytterligare en

fördel man kan vinna om dokumentationen håller hög kvalitet är att den kan tjäna som

underlag för riskkommunikation (se avsnitt 2. 8) gentemot såväl allmänheten som olika

myndigheter. I sj älva verket torde en utförlig dokumentation av genomförda riskana-

lyser vara ett starkt krav från de myndigheter som har ett tillsynsansvar beträffande

olika säkerhetsaspekter.
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4 RISKANALYSEN SOM ETT BESLUTSHJÄLPMEDEL

När man hör begreppet riskanalys (eller "säkerhetsanalys" som också ofta används

som beteckning för den process som illustreras i Figur 4 ovan) är det lätt hänt att man_

föreställer sig en aktivitet som utförs vid en bestämd tidpunkt i syfte att svara på en

speciñk fråga (är anläggningen tillräckligt säker för att tas i drift?, är det säkrare att

transportera farligt gods på järnväg än på landsväg?, etc.). Även om riskanalys kan

vara ett användbart redskap för att belysa denna typ av frågeställningar innebär detta

sätt attbetrakta analysen en avsevärd begränsning av dess möjligheter. Det är inte

heller säkert att en riskanalys kan ge mer än mycket preliminära svar på den specifika

fråga som man vill ha besvarad. All riskanalys innebär med nödvändighet en

förenkling i förhållande till verkligheten och den riskskattning man kommer fram till

är ofta behäftad med betydande osäkerhet. Riskanalysens användbarhet ligger därför

kanske inte i första hand i dess möjlighet att ge (mer eller mindre tillförlitliga) svar på

frågor av den typ som exempliñerats ovan. Istället bör riskanalyser ses i ett större

sammanhang som innebär att man använder dem som ett hjälpmedel för att generera

underlag för de reguljära beslutsprocesser som berör en given verksamhet eller

företeelse samt hanteringen av de risker som är förknippade därmed.

Liksom andra metoder för att generera beslutsunderlag (t ex framtagande av

prognoser, jfr Lindberg & Zackrisson, 1991) kan riskanalysen även "missbrukas". Ett

exempel på sådant .missbruk skulle kunna vara att försöka använda analysen som ett

sätt att "legitimera" olika verksamheter och/eller redan fattade beslut genom att påvisa

låga risknivåer. En riskanalys genomförd i ett sådant syfte har liten möjlighet att

uppfattas som trovärdig och kan i värsta fall leda till att acceptansen av analysobjektet

minskar även om man kommer fram till en låg riskskattning. Detta hänger samman

dels med att de beräkningar och expertbedömningar som används i analysen ofta kan

skilja sig från de riskbedömningar som människor i allmänhet gör (se avsnitt 2.4),

dels med att uppfattningarna om vad som utgör acceptabel risk för ett givet

analysobjekt kan gå isär (jfr avsnitt 2.7). Det är också viktigt att vara medveten om att

acceptabilitet inte entydigt bestäms av riskemas (skattade) storlek och att människor

därför inte kan förväntas acceptera en given risk bara för att de uppenbarligen

accepterar andra och kanske mycket större risker (Lindell & Sjöberg, 1989; Persson,

1991). Ett försök att använda riskanalys för att vinna acceptans för analysobjektet kan

därför resultera i en situation där experterna betraktar allmänheten som okunnig och
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emotionell, medan allmänheten i sin tur misstänker experterna för att vara

korrumperade (Sjöberg, 1980); '

För att till fullo utnyttja riskanalysens möjligheter är det således viktigt att inte se den .

som en isolerad "punktinsats" med begränsat syfte utan som ett naturligt inslag i det

dagliga beslutsfattande som rör verksamheten och då kanske i första hand säkerhets-

arbetet. Återkommande riskanalyser som en metod för kontinuerlig utveckling av

säkerhetsarbetet används redan av bl a Vattenfall (1991). Detta sätt att använda

riskanalysen innebär att den kommer att kunna fungera som ett viktigt planerings- och

prioriteringsinstrument när det gäller olika förändringar av verksamheten och

hanteringen av de risker som kan vara förknippade med dessa. Eftersom risknivån i en

given verksamhet utgör en viktig kvalitetsaspekt (relaterad till bl a kostnadseffektivitet

och tillgänglighet) förefaller det rimligt att riskanalyser skulle kunna spela en roll även

för den "kvalitetssäkring" som i många sammanhang betraktas som en viktig

förutsättning för produktivitet och lönsamhet. Ett kontinuerligt användande av

riskanalyser innebär också att de blir ett naturligt element i "företagskulturen" vilket

kan förväntas ha ett positivt inflytande på säkerhetsmedvetandet inom de organisa-

tioner/företag som använder analyserna på detta sätt.

Förutom att en fortlöpande användning av riskanalyser således kan innebära att man

erhåller ytterligare ett användbart styrmedel för verksamheten kan den också fylla en

viktig kunskapsgenererande funktion. Genom att systematisera befintlig kunskap om

analysobjektet och de risker som är förknippade med det kommer sådana analyser att

kunna användas för att identifiera behov av fortsatt forskning/datainsamling. Det är

också viktigt att det sker en kontinuerlig återkoppling av inträffade incidenter!miss-

öden/olyckor för att pröva de antaganden och uppskattningar som gjorts i analysen. På

detta sätt har man möjlighet att erhålla en alltmer förfinad och ständigt uppdaterad

riskmodell, vilket torde vara en förutsättning för att man skall kunna vara övertygad

om att de säkerhetsåtgärder man vidtar innebär ett rimligt utnyttjande av beñntliga

resurser.

Att använda riskanalyser i huvudsak som ett styrinstrument och som ett sätt att

generera kunskap om analysobjektet kräver inte nödvändigtvis ett fullständigt korrekt

analysresultat för att analysen skall fylla sin funktion. I sj älva verket torde det i de

flesta fall vara helt orealistiskt att kräva en sådan "korrekthet" med tanke på den
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osäkerhet som ofta är förknippad med riskskattningar (beträffande såväl sannolikheter

som konsekvenser) och riskvärdering. Även en riskanalys som ger en grovt felaktig

skattning av den totala risken som är förknippad med ett analysobjekt kan dock vara

värdefull när det gäller att identifiera olika riskreducerande åtgärder eller att peka på_

kunskapsluckor som kan motivera speciñka forsknings-/utredningsinsatser. Det kan

därför vara motiverat att tillämpa det råd som ibland brukar ges när det gäller

prognosverksamhet även på riskanalyser: "Använd dem, men tro inte alltför blint på

dem .
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