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HANDLÄGGNINGSORDNING FÖR RISKBEDÖMNING I 
DET SYSTEMATISKA ARBETSMILJÖARBETET 
Bakgrund 
Att identifiera, bedöma, åtgärda och följa upp risker utgör de centrala delarna i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Många beslut och aktiviteter i en verksamhet har påverkan på den fysiska och/eller den 
organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Förändringar i verksamheten kan innebära risker för att någon kan 
komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall. För att detta inte ska ske eller för att minska risken för att 
detta sker, ska arbetsmiljörisker regelbundet identifieras, bedömas och vid behov åtgärdas. Vidtagna 
åtgärder ska följas upp och kontrolleras med avseende på deras riskreducerande effekt.  

Exempel på arbetsförhållanden och faktorer på arbetsplatsen/i arbetet, där det kan finnas risker för ohälsa 
eller olycksfall, finns i bilaga ” Förslag på Arbetsmiljöfaktorer”. 

Syfte 
Syftet med denna handläggningsordning är att kvalitetssäkra och tydliggöra arbetssättet för att genomföra 
riskbedömning och därmed säkerställa att hantering av risker görs enligt lagkrav. 

Omfattning 
Vid genomförande av verksamhetens riskbedömningar i det systematiska arbetsmiljöarbetet ska denna 
handläggningsordning följas.  

Stegen i handläggningsordningen motsvarar respektive aktivitet i riskbedömningsprocessen: 
• Beskriv vad som ska riskbedömas
• Välj deltagare för riskbedömningen
• Inventera och välj arbetssätt för riskbedömningen
• Planera för genomförandet av riskbedömningen
• Inventera risker
• Uppskatta risknivåer
• Värdera och prioritera risker
• Ta fram förslag på åtgärder för att ta bort eller reducera risk
• Färdigställ handlingsplan för reducering av risk
• Genomför åtgärder för reducering av risk
• Kontroll och uppföljning av genomförda åtgärder
• Avsluta riskbedömningen

Vissa riskbedömningar görs enligt specifika metoder, exempelvis för kemikaliehantering, CE-märkning av 
maskiner, arbetsmiljön för gravida och ammande och dokumenteras enligt respektive metod. 

Ansvar 
Chef som mottagit fördelning av arbetsmiljöuppgifter (kallas fortsättningsvis i detta dokument endast för 
chef) ansvarar för att kartlägga risker i arbetsmiljön, genomföra riskbedömningar samt åtgärda brister och i 
övrigt förbättra arbetsmiljön inom den egna verksamheten. Chefen kan dela ut arbetsuppgifter i 
riskbedömningsprocessen till andra personer inom sin organisation, men har alltid ett övergripande ansvar 
för de riskbedömningar och den hantering av risker som genomförs inom den egna verksamheten. 
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Genomförande

När 
Riskbedömning av det ordinarie arbetet ska göras av verksamheten och dokumenteras i verksamhetens 
löpande handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet, mall ”Handlingsplan” kan användas. 

Riskbedömning ska också göras vid planering av förändringar i verksamheten. Riskbedömning ska alltid 
göras vid verksamhetsförändring, omställning och arbetsbrist, se Styrdokument Dnr V 2016/867. För övriga 
typer av förändringar som kräver dokumenterad riskbedömning, se exemplen nedan. För att avgöra om en 
förändring är av sådan art eller storlek att en dokumenterad riskbedömning ska göras börjar chefen med att 
utvärdera vilka konsekvenser förändringen skulle kunna få, det vill säga om förändringen skulle kunna 
innebära risker för ohälsa eller olycksfall. Vid tveksamhet om behovet av dokumenterad riskbedömning tar 
chef beslut efter dialog med lokalt HR-stöd och/eller arbetsmiljöombud (AMO). Det är ansvarig chefs ansvar 
att besluta om riskbedömning ska göras och i så fall när och i vilken omfattning. 

Riskbedömning ska göras inför beslut av förändring. De verksamheter som berörs av förändringen tar del av 
den övergripande riskbedömningen och genomför vid behov kompletterande riskbedömning. 

Exempel på förändringar som motiverar dokumenterad riskbedömning 

• Organisationsförändringar så som förändring av arbetssätt, -metod, -tider, -uppgifter, -grupper eller
organisationsstruktur.
o Exempel på frågeställning: Kommer några medarbetare få nya arbetsuppgifter efter förändringen

som föranleder utbildning?
• Ny utrustning eller ändrad befintlig utrustning.

o Exempel på frågeställning: Kommer det finnas andra risker för ohälsa och olycksfall i och med
användandet av den nya utrustningen?

• Nya/förändrade material som ska hanteras eller bearbetas.
o Exempel på frågeställning: Kommer detta innebära behov av uppdaterade arbetsinstruktioner?

• Nya IT-system eller programvaror.
o Exempel på frågeställning: Kommer detta innebära behov av utökat stöd under och efter införandet?

• Nya/ombyggda/ändrade lokaler – både vid lokalplanering och inför flytt till nya eller ändrade lokaler.
o Exempel på frågeställningar: Kommer belysning, ventilation med mera behöva anpassas i de nya

lokalerna? Kommer grupper sitta längre ifrån varandra efter förändringen så att kommunikation och
samarbete kan komma att försvåras?

Riskbedömning ska göras vid planering av förändring, det vill säga innan förändringen genomförs. 

Hur 
Vad det är som ska riskbedömas avgör vilket arbetssätt som är lämpligt. Prevents eller Arbetsmiljöverkets 
checklistor för riktade arbetsmiljöronder kan användas som stöd för att identifiera risker och för att få hjälp 
med att belysa frågeställningen från flera håll. Dokumentation görs i mall ”Handlingsplan”, antingen i Excel- 
eller i Wordformat, alternativt i annan mall som är bättre lämpad för den aktuella riskbedömningen.  

Tidsåtgången att genomföra respektive steg i riskbedömningsprocessen varierar och beror främst på vad som 
ska riskbedömas. Hur lång tid som går mellan varje steg kan också variera. Det innebär även att ett eller flera 
steg kan arbetas igenom under samma tillfälle. Exempelvis måste vissa åtgärder kontrolleras/följas upp 
direkt. Detta gäller särskilt åtgärder för att ta bort allvarlig och överhängande risk för liv eller hälsa. Andra 
åtgärder kan istället med fördel kontrolleras/följas upp efter viss tid. Exempelvis tar det ofta viss tid innan 
man kan se om ett förändrat arbetssätt verkligen leder till förbättringar så som mindre belastningsbesvär. 
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Hur omfattande riskbedömningsprocessen ska vara beror på omfattningen av den verksamhet och/eller 
ändring som ska hanteras. En bild över riskbedömningsprocessens olika steg finns länkat på sidan 
”Riskbedömning” på Medarbetarportalen. 

Stegen i handläggningsordningen motsvarar respektive aktivitet i processen: 
• Beskriv vad som ska riskbedömas
• Välj deltagare för riskbedömningen
• Inventera och välj arbetssätt för riskbedömningen
• Planera för genomförandet av riskbedömningen
• Inventera risker
• Uppskatta risknivåer
• Värdera och prioritera risker
• Ta fram förslag på åtgärder för att ta bort eller reducera risk
• Färdigställ handlingsplan för reducering av risk
• Genomför åtgärder för reducering av risk
• Kontroll och uppföljning av genomförda åtgärder
• Avsluta riskbedömningen

Under tiden som riskbedömningen pågår bör information ges till berörda medarbetare och studenter. Efter 
samråd med AMO och i förekommande fall studentarbetsmiljöombud (SAMO) fattar chef beslut om när, i 
vilken omfattning och hur information ska ges. 

Steg 1. Beskriv vad det är som ska riskbedömas 
Alla riskbedömningar ska utgå från en konkret beskrivning av den verksamhet och/eller den ändring som ska 
bedömas.  

Exempel på frågeställningar som ska besvaras av chefen så konkret och utförligt som möjligt i steg 1: 

• Vilken del av verksamheten ska riskbedömas?
• Vad föranleder riskbedömningen?
• I fråga om förändring av verksamheten, vad består ändringen av?
• Var (lokaler) ska ändringarna genomföras?
• Vilka medarbetare eller grupper av medarbetare/studenter berörs av ändringarna?

När steg 1 är klart ska beskrivningen av vad som ska riskbedömas dokumenteras i mall ”Handlingsplan” 
alternativt i annan mall som är bättre lämpad för den aktuella riskbedömningen. Beskrivningen ska ligga till 
grund för dialogen med AMO och i förekommande fall SAMO. Omfattar riskbedömningen mer än ett 
arbetsmiljöområde kan huvudarbetsmiljöombudet (HAMO) överta AMO:s roll om det bedöms lämpligare.  

Steg 2. Välj deltagare för riskbedömningen 
Chefen ska tillsammans med AMO avgöra vilka ytterligare funktioner som ska delta i arbetet kring 
riskbedömningen. I de fall riskbedömningen berör studenternas arbetsmiljö ska också SAMO delta. 
Ytterligare deltagare kan exempelvis vara medarbetare och/eller studenter som berörs, intern stödfunktion, 
representant från företagshälsan samt annan intern eller extern kompetens som krävs för att korrekt kunna 
förstå och bedöma riskerna i den aktuella verksamheten eller föreslagna förändringen.  

Att riskbedömningar ska genomföras i samverkan med AMO och i förekommande fall SAMO är ett lagkrav. 
Undantag är vid riskbedömning av gravidas eller ammandes arbetsmiljö då den berörda kvinnan själv ska 
avgöra vilka, förutom chef och eventuell medicinsk personal, som ska vara involverade i riskbedömningen.  
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När steg 2 är klart är deltagare för riskbedömningsarbetet utsedda och ska dokumenteras i handlingsplanen. 

Steg 3. Inventera och välj arbetssätt för riskbedömningen 
Chefen ska tillsammans med AMO och i förekommande fall SAMO välja lämplig metod alternativt lämplig 
checklista för riskbedömningen.  

När steg 3 är klart ska uppgifter om vald metod alternativt eventuell checklista för riskbedömningsarbetet 
dokumenteras i handlingsplanen. 

Steg 4. Planera för genomförande av riskbedömning 
Chefen ska tillsammans med AMO och i förekommande fall SAMO ta fram underlag för det som ska 
riskbedömas. Lagar och föreskrifter som gäller för det valda riskbedömningsområdet ska identifieras. Övrig 
information som input kan vara sjukfrånvarostatistik, resultat från medarbetarenkät, noteringar från 
arbetsmiljöronder, inträffade tillbud och olyckor, information om ohälsa och arbetssjukdomar, ritningar, 
layouter, arbetsinstruktioner med mera. 

I detta steg ska även en övergripande planering för riskbedömningsarbetet tas fram och deltagarna kallas till 
ett första möte. Allt underlag ska om möjligt skickas till deltagarna i samband med kallelse till det första 
mötet. 

När steg 4 är klart ska det i handlingsplanen finnas en planering för riskbedömningsarbetet. Av planen ska 
framgå vad som ska riskbedömas, vilka som ska genomföra riskbedömningen, eventuellt valda metoder 
och/eller checklistor som ska användas, framtaget underlag och övrig information som kan ge stöd i arbetet. 

Planering ska också innehålla tider för möten samt datum för uppföljning av gjord riskbedömning. 

Steg 5. Inventera risker 
Samla deltagarna och presentera syftet med riskbedömningen och beskriv konkret det som ska riskbedömas 
samt säkerställ att alla fått ta del av underlag och information som berör arbetet. Delge deltagarna den tänkta 
arbetsgången för mötet. 

Vid mötet är det viktigt att alla kommer till tals och att alla idéer noteras. 

• Gör en bred inventering av arbetsmiljöfaktorer som finns inom området som ska riskbedömas.
• ”Brainstorma” fram positiva eller negativa följder av dessa arbetsmiljöfaktorer. Beroende på hur

arbetsmiljöfaktorerna hanteras kan de antingen inverka positivt eller negativt på individer och
grupper inom verksamheten. När arbetsmiljöfaktorerna inverkar negativt kan de ge upphov till risker
för ohälsa och/eller olycksfall.

• Dokumentera i handlingsplanen de risker för ohälsa och/eller olycksfall som identifieras, utan att i
detta skede ta ställning till sannolikhet, konsekvenser eller åtgärder

Som stöd för tanken kan med fördel bilaga” Förslag på Arbetsmiljöfaktorer” användas. 

När steg 5 är klart ska de identifierade riskerna finnas dokumenterade i handlingsplanen. 

Steg 6. Uppskatta risknivåer 
Gör en uppskattning av risknivån för var och en av de identifierade arbetsmiljöriskerna. Här bedöms 
sannolikheten för att risken inträffar och vad konsekvensen i så fall blir.   
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För att underlätta en konsekvent bedömning kan en riskmatris användas, se bilaga ”Riskmatris”. 

Observera att allvarliga risker kan vara av en sådan art att omedelbara åtgärder måste vidtas. Arbetet ska 
stoppas om det finns allvarlig och överhängande risk för liv och hälsa.  

När steg 6 är klart ska risknivåer för var och en av de identifierade riskerna finnas dokumenterade i 
handlingsplanen. 

Steg 7. Värdera och prioritera risker 
Deltagarna värderar och prioriterar var och en av riskerna, i syfte att avgöra ifall riskreducerande åtgärder 
krävs och i vilken ordning risker ska åtgärdas. Chefen tar det avgörande beslutet om vilka riskreducerande 
åtgärder som ska vidtas. 

Avsevärda/oacceptabla risker tillsammans med eventuella krav i lagar och föreskrifter ska alltid prioriteras 
först. Efter att man följt dessa två principer ska gruppen gå vidare med att värdera och prioritera bland övriga 
risker. Prioriteringsgrunder kan då vara t.ex. arbetsmiljöpolicyn, visioner, mål etc. samt ekonomiska och 
praktiska aspekter. Även triviala/tolerabla risker kan åtgärdas om det finns billiga och enkla åtgärder eller 
om det generellt förbättrar arbetsmiljön.  

När steg 7 är klart är diskussion om värdering och prioritering av risker genomförd och dokumenterad. 

Steg 8. Ta fram förslag på åtgärder för att ta bort eller reducera risk 
Deltagarna tar fram förslag på åtgärder för de risker som behöver åtgärdas. Risker som kan innebära allvarlig 
fara för liv eller hälsa ska dokumenteras i handlingsplan för fortsatt arbete men måste åtgärdas omgående. 
Övriga risker som inte kan åtgärdas omgående ska dokumenteras i en handlingsplan för fortsatt arbete. 

Åtgärder för att hantera risker ska prövas i följande ordning: 

1. Åtgärder för att ta bort risken, t ex genom förändring av verksamhet, organisation eller utrustning
2. Åtgärder för att skydda mot risken, t ex stöd, handledning, kompetensutveckling, skyddsutrustning,
3. Informera och varna för kvarvarande risker, t ex varningsskyltar, maskininstruktioner.

Ibland kan en kombination av olika åtgärder behövas, för att reducera en viss risk. 

Förutsättningen för att kunna komma fram till rätt åtgärder är att riskbedömningen gjorts så utförligt och 
noggrant som möjligt. Det är när man kommer åt de verkliga orsakerna till de identifierade riskerna som 
arbetsmiljön genomgripande kan förbättras. Det kan vara lätt att missa helheten, att bara göra någonting åt 
symptomen istället för att lösa grundorsaken. Till exempel är stress, konflikter eller fallskador inte risker 
utan följder av riskfyllda arbetsförhållanden, såsom hög arbetsbelastning, övertid, upplevd orättvisa på 
arbetsplatsen eller hala trappor och så vidare. 

Ekonomiska skäl får inte vara avgörande vid val av åtgärder. Kostnaderna för arbetsmiljön är en ordinarie 
del av verksamhetens kostnader, men insatser för att förbättra arbetsmiljön ska vara rimliga i relation till de 
resultat som kan uppnås. Vad som är rimliga insatser bör diskuteras i den sammankallade gruppen för att ge 
chefen en inriktning till beslut. Ingen risk får lämnas ohanterad med motivering att åtgärder är för 
kostnadskrävande. Om den sammankallade gruppens kompetens behöver förstärkas för att avgöra rimliga 
insatser kan stöd- eller specialistfunktioner inom universitetet kontaktas. Inför större och mer komplexa 
åtgärder kan chefen diskutera framtaget åtgärdsförslag med sin chef för ytterligare vägledning. 

Det kan också behövas åtgärder för att lindra skadeverkan om en risk faller ut, trots förebyggande åtgärder. 
Exempelvis behövs både rutiner för att förebygga kränkande särbehandling och rutiner för hur kränkande 
särbehandling ska hanteras om det ändå sker. Ett annat exempel är att det behövs både rutiner som 



7 (8) 

förebygger spill av kemikalier och rutiner för hur man ska agera om spill ändå sker, trots förebyggande 
åtgärder. 
Vid bedömning av lämplig åtgärd för reducering av risken kan ytterligare expertfunktion behöva konsulteras. 
Vid framtagande av åtgärder, fundera även på ifall de föreslagna åtgärderna kan innebära att man inför någon 
ny risk som behöver hanteras. 

När steg 8 är klart ska förslag på åtgärder finnas dokumenterade i handlingsplanen. 

Steg 9. Färdigställ handlingsplan för reducering av risk 
För varje åtgärd ska anges vem som ansvarar för genomförandet och när åtgärden ska vara klar. I 
handlingsplanen ska även de åtgärder som genomförts omedelbart dokumenteras (med datum för när de 
genomfördes), så att listan över åtgärder blir komplett.  

Du som chef är ansvarig för riskbedömningen i sin helhet inklusive beslut om vilka åtgärder som ska 
genomföras för det område/den verksamhet som riskbedömningen gäller. 

När steg 9 är klart är handlingsplanen kompletterad med vem som ansvarar för respektive åtgärd och när 
åtgärden ska vara genomförd. 

Steg 10. Genomför åtgärder för reducering av risk 
Ansvariga för respektive åtgärd ska se till att åtgärden genomförs inom de givna tidsramarna i 
handlingsplanen. Om justering av tidplanen behöver göras ska beslutet tas av ansvarig chef och 
kommuniceras till övriga berörda. 

När steg 10 är klart är beslutade åtgärder genomförda. 

Steg 11. Kontroll och uppföljning av genomförda åtgärder 
Chefen ska tillsammans med AMO och eventuellt SAMO kontrollera och följa upp de genomförda 
åtgärderna. Genomförda åtgärder kontrolleras och stäms av kontinuerligt mot upprättad handlingsplan. Syftet 
med uppföljningen är att ta reda på om åtgärderna verkligen genomförts så som beslutat och haft avsedd 
effekt. Effekten kan i bästa fall komma direkt men i många fall kan resultatet av åtgärden dröja. Syftet med 
uppföljningen är också att bedöma om respektive risk reducerats tillräckligt samt om vald åtgärd var rätt 
beslut.  

För de risker som inte reducerats tillräckligt eller om nya risker uppmärksammas i samband med genomförda 
åtgärder, krävs andra eller kompletterande åtgärder. Kvarstår risker gå tillbaka till steg 8 för förslag på nya 
åtgärder. 

När steg 11 är klart är genomförda åtgärder uppföljda och kontrollerade. Detta dokumenteras i 
handlingsplanen. 

Steg 12. Avsluta riskbedömningen 
Chefen ska avsluta arbetet med riskbedömningen. Detta gäller de riskbedömningar som görs vid planering av 
förändringar i verksamheten. En bedömning får göras från fall till fall angående hur länge riskbedömningen 
ska vara öppen. Genomförda åtgärder som behöver följas upp vid senare tillfälle kan flyttas över till 
verksamhetens löpande handlingsplan för det systematiska arbetsmiljöarbetet och följas upp där.  
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Användning av slutsatserna från riskbedömningen 
Slutsatserna från riskbedömningen kommer att vara ett av underlagen i verksamhetens fortsatta 
arbetsmiljöarbete det vill säga vid undersökningarna av arbetsmiljön så som arbetsmiljöronder, 
medarbetarsamtal, medarbetarundersökningar och vid utveckling av verksamheten. 

Referenser 
AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Arbetsmiljölagen 

Bilagor 
Bilaga 1 
Bilaga 2 
Bilaga 3 
Bilaga 4 

Förslag på Arbetsmiljöfaktorer 
Riskmatris  
Handlingsplan Excel (se medarbetarportalen.gu.se/blanketter)
Handlingsplan Word (se medarbetarportalen.gu.se/blanketter)



Förslag på enkel matris 

Risknivåer: 

A = Trivial/tolerabel risk: acceptabelt tills 
vidare/viss tid 

B = Måttlig: ej acceptabelt annat än kortare 
tid 

C = Avsevärd/oacceptabelt: Omedelbara 
åtgärder 

Konsekvens/allvarlighetsgrad 

Inte allvarligt Allvarligt Mycket allvarligt 
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t Mycket osannolikt Trivial Tolerabel Måttlig 

Osannolikt Tolerabel Måttlig Avsevärd 

Sannolikt Måttlig Avsevärd Oacceptabel 

Dnr V 2018/532 Bilaga 2 Riskmatris
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