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Sammanfattning 

Denna rapport har till syfte att granska vilken forskning som finns avseende 

riskbedömning av konsumenttjänster och vilka modeller som används för att 

genomföra riskbedömningen. Rapporten har tillkommit på uppdrag av 

Konsumentverket som en del i ett pågående projekt om tillämpad 

tjänstesäkerhet som syftar till att utveckla en modell för riskbedömning av 

tjänster.  

Denna kunskapsöversikt har sammanställts utifrån sökningar i databaser och via 

sökmotorer. Efter manuell genomgång bedömdes sex studier vara relevanta för 

denna kunskapsöversikt. Forskningen som finns är mycket begränsad, varför 

kunskapsöversikten har kompletterats med material som Konsumentverket 

tipsat om, samt sådant som hittats genom manuella genomgångar av relevanta 

artiklars referenslistor. Sökningarna har varit inriktade på tjänster inom turism. 

Fokus i forskningen ligger på arrangörers riskbedömningar. De modeller som 

framkommit grundar ofta sin riskbedömning på sannolikheter och 

konsekvenser, både utifrån kvantitativ och kvalitativ metod. Modellerna kan vara 

tekniska och detaljrika eller översiktliga och flexibla.  

Modellerna som presenterats är inte direkt tillämpbara inom Konsumentverkets 

tillsynsområde men kunskapssammanställningen bör kunna utgöra ett underlag 

för ett fortsatt arbete med utveckling av en modell för riskbedömning av tjänster 

vid Konsumentverket. 

  



 

  
Förord 

Konsumentverkets projekt om tillämpad tjänstesäkerhet syftar till att utveckla en 

modell för riskbedömning av tjänster. Denna kunskapsöversikt över modeller 

för riskbedömning av konsumenttjänster har tillkommit på uppdrag av 

Konsumentverket. Översikten utgör en del i projektet och är avsedd att ligga till 

grund för utvecklingsarbetet. För innehållet svarar i första hand Manuela 

Schönbacher Gillå, Karlstads universitet, som är huvudförfattare av rapporten. 

Ragnar Andersson har bistått med handledning. Författarna vill också rikta ett 

tack till Maria Lindstedt, Mikael Schmidt, Jonas Eriksson och Kerstin Jönsson 

från Konsumentverket för värdefulla synpunkter under arbetets gång. 
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Bakgrund 

Konsumenttjänster 

Produktsäkerhetslagen omfattar tjänster som i näringsverksamhet i huvudsak 

tillhandahålls för konsumenter. En tjänst produceras när den konsumeras. 

Oftast kan utförandet och mottagandet inte skiljas åt i tid och rum och tjänsten 

finns bara så länge som utförandet och mottagandet pågår. Utförandet består av 

en prestation vilken mottagaren tar del eller kommer i åtnjutande av.1 

Konsumenttjänster innebär således många olika typer av tjänster inom olika 

områden. Konsumentverket har därför listat ett antal typtjänster som skulle 

kunna vara aktuella för riskbedömning: 

 Lekland/äventyrsbad 

 Tjänster inom ridområdet 

 Fritidsdykning (utbildning och utfärder) 

 Tjänster inom utförsåkning 

 Klättring 

 Go-cart 

 Forsränning 

Produktsäkerhetslagen 

Alla varor och tjänster som tillhandahålls av näringsidkare till konsumenter ska 

vara säkra. Om en vara eller tjänst vid normal eller rimligen förutsebar 

användning och livslängd inte medför risk, eller en låg risk, för människors hälsa 

och säkerhet, så anses varan eller tjänsten som säker. När det gäller bedömning 

av risk hos en tjänst ska följade kriterier vägas in: 

1. hur tjänsten utförs, 

2. säkerhetsinformation som näringsidkaren lämnar, 

                                                           
1 Bylund Per-Olof, Björnstig Johanna, Metodbeskrivning för uttag av tjänsterelaterade skadefall utifrån 

ett sjukvårdsbaserat skaderegister, 2007, s. 4f 
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3. tjänstens inverkan på varor, om det kan antas att säkerheten hos varor kommer att 

påverkas av hur tjänsten utförs, och 

4. risker som tjänsten kan föra med sig för vissa konsumentgrupper, särskilt barn och 

äldre.2 

Antaganden om att en vara eller tjänst är säker görs också om den uppfyller 

europeisk standard, svensk standard, rekommendationer med riktlinjer från 

Europeiska gemenskapernas kommission, god sed för produktsäkerhet i aktuell 

bransch, aktuell vetenskaplig- och teknisk kunskapsnivå samt den skyddsnivå 

som konsumenter rimligen kan förvänta sig. 

Tjänsters säkerhet inom Europeiska Unionen (EU) och Norge 

Inom EU finns tre olika nationella synsätt på tjänsters säkerhet: 

 Stater som har övergripande lagstiftning om tjänsters säkerhet i 

kombination med sektorsspecifika åtgärder. Dessa är Sverige, Finland, 

Frankrike, Portugal och Spanien. Även Norge kan placeras i denna 

kategori. 

 Stater som har vidgat tillämpningsområdet för den övergripande 

lagstiftningen på arbetsmiljöområdet till att även omfatta konsumenters 

säkerhet i kombination med sektorsspecifika åtgärder. Dessa är 

Storbritannien och Irland. 

 Stater som inte har någon övergripande, allmän lagstiftning om tjänsters 

säkerhet men där det finns sektorsspecifik politik och lagstiftning. Dessa 

omfattar övriga stater inom EU. 

Ett viktigt mål för den inre marknaden är att öka konsumenternas förtroende för 

tjänsters säkerhet särskilt inom områden turism, fritid och idrott.  Det har i en 

Eurobarometerundersökning framkommit att konsumenter kan ha 

uppfattningen att säkerhetsnivån på tjänster och produkter i andra länder är 

sämre än i det egna landet. Det är problematiskt att genomföra systematiska och 

jämförbara riskbedömningar eftersom det inte finns tillräckligt med kunskap 

kring tjänsters säkerhet och risker, då insamling av data och övervakningssystem 

av olyckor och skador inte är heltäckande. För att skaffa erfarenheter och se till 

att åtgärderna blir målinriktade bör man i politikens utformningsskede 

koncentrera sig på några prioriterade konsumenttjänster. Kommissionen anser 

                                                           
2
 Svensk författningssamling, Produktsäkerhetslag (2004: 451), 10§ 
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att det är lämpligt att inrikta arbetet på de sektorer som är viktigast för 

konsumenter i ett gränsöverskridande perspektiv. Genom kvalitativa 

bedömningar utifrån den potentiella riskens art och allvarlighet, relevansen för 

konsumenter med särskilda behov, den gränsöverskridande dimensionen, staters 

och berörda aktörers prioriteringar, har tjänster med koppling till turism valts ut. 

Det kan vara tjänster med logi i stor skala, till exempel hotell och camping, samt 

idrotts- och fritidstjänster såsom lekplatser, nöjesfält, vattensport, skidåkning 

eller äventyrssporter.3 

Följande huvudfaktorer bestämmer en tjänsts faktiska säkerhetsnivå enligt 

Kommissionens rapport: 

 Säkerheten hos anläggningarna, strukturerna och utrustningen som används för att 

tillhandahålla tjänster. 

 Tjänsteleverantörens kvalifikationer. 

 Tillgänglighet och kvalitet på den information om säkerhetsaspekter på tjänsten som 

tillhandahålls användaren/tjänstekonsumenten. 

 Det sätt på vilket tjänsten genomförs av tjänsteleverantören. 

 Konsumentens allmänna färdigheter och beteende. 

 Om det finns nödrutiner och utrustning för att minska skadorna vid en eventuell 

olycka.4 

Syfte 

Denna kunskapssammanställning har till syfte att granska vilken forskning som 

finns avseende riskbedömning av konsumenttjänster och vilka modeller som 

används för att genomföra riskbedömningen. Modellernas fördelar och 

nackdelar kommer också att diskuteras. 

Kunskapssammanställningen kan utgöra ett underlag för ett fortsatt arbete med 

utveckling av en modell för riskbedömning av tjänster inom Konsumentverkets 

tillsynsområde. 

                                                           
3
 Europeiska Gemenskapernas Kommission, Rapport från Kommissionen till Europaparlamentet och 

Rådet om konsumenttjänsters säkerhet, Bryssel, 2003, s. 3-21 
4 Ibid., s. 7f 
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Metod och urval 

Denna kunskapsöversikt har sammanställts utifrån sökningar i sökmotorerna 

Google Scholar och Scirus som båda är specialiserade på att hitta vetenskapligt 

material på Internet, databasen Business Source Premier som bland annat 

innehåller tjänsteforskning och turism samt de ämnesövergripande databaserna 

ISI Web of Science och Scopus. Sökningarna redovisas i bilaga 1. Efter manuell 

genomgång bedömdes sex studier vara relevanta för denna kunskapsöversikt, 

vilka redovisas i bilaga 2. Forskningen som finns är mycket begränsad, varför 

kunskapsöversikten har kompletterats med material som Konsumentverket 

tipsat om, samt sådant som hittats genom manuella genomgångar av relevanta 

artiklars referenslistor.  

Begreppen riskanalys, riskbedömning och riskvärdering  

Begreppen inom en riskhanteringsprocess används i många sammanhang och 

ofta med olika betydelse. En del i processen är riskanalys som normalt omfattar 

definition av mål och avgränsningar, inventering och identifiering av risker samt 

analys av risker inklusive bedömning av dessa. Riskbedömning och riskvärdering 

är två näraliggande begrepp och som ibland tycks flyta ihop. Nedan följer korta 

beskrivningar av riskbedömning och riskvärdering där riskbedömningen ligger 

steget före riskvärderingen i riskhanteringsprocessen. 

Riskbedömning är den del i en riskanalys ofta där sannolikheter och 

konsekvenser av risker vägs samman och bildar en risknivå. Bedömningar kan 

göras utifrån kvantitativ och kvalitativ metod. Vid kvantitativ bedömning 

beräknas frekvenser för händelser och dessas konsekvenser. Kvalitativ 

bedömning baseras på erfarenheter. Sannolikheter och konsekvenser uttrycks 

här ofta i relativa termer (till exempel hög-låg).5  

Riskvärdering handlar om att kunna avgöra hur allvarlig risken är utifrån 

föreliggande information för att kunna göra en värdering om risken kan anses 

vara acceptabel eller om åtgärder måste vidtagas för att reducera den. 

Informationen som ligger till grund för värderingen bör vara en teknisk eller 

vetenskaplig analys av risken. Hur risken värderas följer ofta vissa inriktningar 

                                                           
5 Davidsson Göran, Haeffler Liane, Ljundman Bo, Frantzich Håkan, Handbok för riskanalys, 2003, s. 

53ff 
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beroende på vilken vetenskap som tolkar risken.6  Det finns enligt Hermansson 

fyra axiom för riskvärdering: 

 Rimlighetsprincipen som innebär att en verksamhet inte bör innebära 

risker som med rimliga medel kan undvikas eller minskas. 

 Proportionalitetsprincipen som innebär att samtliga risker som en 

verksamhet medför inte bör vara oproportionerligt stora i förhållande till 

nyttan som verksamheten medför. 

 Fördelningsprincipen som innebär att riskerna bör vara skäligt 

fördelade i samhället i relation till de fördelar som verksamheten medför. 

Innebörden av detta är att grupper eller enskilda inte bör utsättas för 

oproportionerligt stora risker i förhållande till de fördelar som 

verksamheten innebär för dem. 

 Principen om undvikande av katastrofer som innebär att riskerna 

hellre får leda till olyckor med begränsade konsekvenser som kan 

hanteras av samhällets tillgängliga räddningsresurser, än i stora 

katastrofer.7 

Avgränsningar 

Studiens djup och bredd har begränsats av den relativt korta tid som stått till 

förfogande för genomförandet. Den bör dock kunna ge en allmän indikation på 

kunskapsläget inom området. 

  

                                                           
6 Hermansson Helene, Värdering av olycksrisker- Fyra kunskapsområdens syn på riskvärdering, 

2009, s. 7ff 
 
7 Torstensson Håkan, Wallin Anders, Riskvärdering i praktisk verksamhet, 2001, s. 22 
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Resultat 

Äventyrsturism 

Från ett vetenskapligt riskbedömningsperspektiv har äventyrsturism i hög grad 

förbisetts inom akademisk forskning. Allteftersom turismsektorn mognar som 

en global industri, har många multinationella företag anammat risk management 

som en vetenskap nödvändig för att förbli konkurrenskraftiga och kunna 

leverera de önskade upplevelserna. Små företag har inte kommit lika långt. 8 

 

En stor del av forskningen på området kommer från Nya Zeeland. Där, liksom i 

många andra länder, är uppgiften att identifiera den verkliga omfattningen av 

olyckor och incidenter inom äventyrsturismen problematisk eftersom det inte 

finns någon myndighet eller institution som ansvarar för att utreda och 

sammanställa information om sådana händelser.9 

Äventyrsturism definieras enligt Bently, Page och Laird som kommersiellt driven 

verksamhet i utomhusmiljö där en kombination av äventyr och spänning 

eftersträvas. Äventyrsturism omfattar även lugnare aktiviteter såsom safari och 

vandring i svår terräng.  Äventyrsturism innehåller således ett brett spektrum av 

aktiviteter, från låg-risk till hög-risk aktiviteter.10 

Accepterande av en risk varierar från person till person beroende på faktorer 

såsom deltagarens skicklighet, uppfattning om vad som är en riskfylld situation, 

samt tillit till guider. Man väger också risken mot fördelar såsom 

självförverkligande och social acceptans. En undersökning har visat att deltagare 

i äventyrsaktiviteter sökte upplevelsen av rädsla och spänning men inte risk som 

en faktisk risk med osäker utgång. Således innebär äventyrsturismen en 

maximering av upplevd artificiell risk men där den verkliga risken ska 

kontrolleras för att minska osäkerheter.11 

 

                                                           
8
 Bentley Tim A., Page Stephen J., A decade of injury monitoring in the New Zealand adventure 

tourism sector: A summary risk analysis, Tourism Management, Volume 29, Issue 5, 2008, s. 857-869 
 
9
 Bentley T.A., Page S.J., Laird I.S., Accidents in the New Zealand adventure tourism industry, Safety 

Science, Volume 38, Issue 1, 2001, s. 31-48 
 
10

 Ibid., s. 31-48 
 
11

 Bentley Tim A., Page Stephen J., a.a., s. 857-869 
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I nedanstående tabell listas aktiviteter som ingår i äventyrsturism i internationella 

studier. De delas in i land- vatten och luft miljöer. 

Tabell 1. Lista på äventyrsaktiviteter. Källa: Page Stephen J., Bentley Tim, Walker 

Linda, Tourist safety in New Zealand and Scotland, Annals of Tourism Research, Volume 32, Issue 

1, 2005, s. 153 

Aviation-related Marine Land-based 

Ballooning Black-water rafting Cross-country skiing 

Hang gliding Caving Downhill skiing 

Gliding Charter sailing Heli-skiing 

Heli-bungy jumping Diving/snorkelling Ski-touring 

Parachuting Jet-biking Trekking/tramping 

Paragliding Jet-boating Vehicle safaris 

Scenic aerial touring (small 

aircraft/helicopter) 

River kayaking/ sea 

kayaking 

Flying-fox operations 

 Para-sailing Bungy jumping 

 Rafting Mountain 

biking/cycling 

 Canoeing Guided glacier 

trekking 

 River surfing/ river-

sledging 

Horse-trekking 

 Water skiing Hunting 

 Wind surfing Mountain-guiding 

 Fishing Rap-jumping/ 

abseiling 

  Rock climbing 

 

Högst skadefrekvens hos kunderna hade observerats vid cykelturer, 

grottutforskning, fyrhjuling-turer, ridning och forsränning. Det noteras att alla 

dessa aktiviteter, utom forsränning, återfinns i de mindre reglerade sektorerna 

inom turismbranschen. Lägst skadefrekvens hade observerats vid 

ballongflygning, eko-turer, guidade vandringar, naturflygningar, turer med kajak, 

motorbåt och med terrängfordon.12 De vanligaste skadeorsakerna som 

rapporteras in är halkning, snubbling och fall (slips, trips and falls(STF))som 

oftast inte medför allvarliga skador men som är många i antal. Händelser med 

                                                           
12

 Bentley T.A., Page S.J., Laird I.S., a.a., s. 31-48 
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dödlig utgång är relativt ovanliga händelser.13 Detta illustreras i ett hälsa- och 

säkerhetskontinuum i figuren nedan.  

 

 

Figur 1. Hälsa- och säkerhetskontinuum: allvarlighetsgrad och antal 

inträffade händelser. Källa: Page Stephen J., Bentley Tim, Walker Linda, Tourist safety in 

New Zealand and Scotland, Annals of Tourism Research, Volume 32, Issue 1, 2005, s. 154 

 

Äventyrssektorn kännetecknas bland annat av att det finns en uppfattning om 

risk beroende på vilken aktivitet man utför. En aktivitet kan uppfattas som 

”mjuk” eller mindre riskfylld medan en annan kan uppfattas som ”hård” och 

mer riskfylld. Men skadefrekvensen följer inte alltid detta mönster, till exempel 

har man sett att skadefrekvensen är hög vid vissa ”mjuka” aktiviteter såsom 

ridning. Detta kan belysa att skador i samband med äventyrsaktiviteter 

uppkommer av en serie samverkande orsaksfaktorer, casual chain of events, och 

inte till följd av en enda katastrofal händelse eller samverkande faktor. Många 

riskfaktorer i safety science är definierade som ”mänskliga faktorer” som är 

latenta faktorer som påverkat eller som är vidtagna åtgärder före tiden och 

                                                           
13 Page Stephen J., Bentley Tim, Walker Linda, Tourist safety in New Zealand and Scotland, Annals 

of Tourism Research, Volume 32, Issue 1, 2005, s. 150-166 
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platsen för en skadehändelse (distal factors). Aktiva faktorer är sådana som 

relaterar till åtgärder vid tidpunkten och platsen för skadehändelsen (proximal 

factors). Därför finns det en rad faktorer att ta hänsyn till vid en riskbedömning 

till exempel företagets organisation och ledningsstruktur, beslutsfattande, 

underhåll och utrustning, väderförhållanden, den omgivande miljön och aktiv 

förvaltning av kundens upplevelse. En konceptuell modell för riskbedömning 

baseras på kvalitativa bedömningar och ger en förenklad bild av hur man tror att 

ett verkligt system beter sig.14 Modellen kan ses som en guide för arrangörer där 

uppmärksamhet fästs vid riskområden i deras verksamhet. Modellen är av 

generisk karaktär och visar ett användbart sätt för arrangörer att fundera på de 

möjliga risker som kan vara förenade med deras verksamhet och hur faktorerna 

kan samverka för uppkomst av skadehändelser. Modellen har sammanställts 

utifrån en enkät som ett urval av arrangörer har svarat på.15 

 

Figur 2. Konceptuell modell för riskbedömning. Källa: Bentley T.A., Page S.J., 

Laird I.S., Accidents in the New Zealand adventure tourism industry, Safety Science, Volume 38, 

Issue 1, 2001, s. 44 

                                                           
14  Ibid., s. 150-166 

 
15

 Bentley T.A., Page S.J., Laird I.S., a.a., s. 31-48 
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 Det förekommer ytterligare en konceptuell modell i forskningen. Genom en 

sammanställning av flera olika datakällor trianguleras en summerad konceptuell 

riskanalys. Det är av största vikt att underlag, datakällor för skadeövervakning, 

finns för korrekt riskbedömning. Detta bör förbättras i Nya Zeeland. Man har 

också konstaterat att kulturen att inte rapportera in tillbud och olyckor minskar 

möjligheter att lära från sådana händelser. Modellen nedan visar ett brett 

spektrum av faktorers orsakssamband. Det är faktorer relaterade till individen, 

uppgiften, utrustning, arbets- och social miljö och organisation. Tonvikt läggs 

vid latenta faktorer för att förstå orsakssamband. Traditionella modeller tenderar 

att fokusera mer på direkta orsaker. 16 

 

 

Figur 3. Konceptuell modell för riskbedömning. Källa: Bentley Tim A., Page 

Stephen J., A decade of injury monitoring in the New Zealand adventure tourism sector: A 
summary risk analysis, Tourism Management, Volume 29, Issue 5, 2008, s. 867 

 

En studie som liknar de från Nya Zeeland har gjorts avseende äventyrs- och 

ekoturism i Queensland, Australien. Studien baseras på enkätsvar och 

semistrukturerade intervjuer med arrangörer. Frågor ställdes inom områdena 

affärsverksamhet (såsom storlek, ägar- och anställningsförhållanden, placering, 

antal kunder och typ av aktiviteter), hantering av säkerhetsfrågor (såsom 

                                                           
16

  Bentley Tim A., Page Stephen J., a.a., s. 857-869 
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rapportering av tillbud och skador samt verktyg/system som används i 

säkerhetsarbetet) och uppfattning/ erfarenhet om orsaker till skador.  

De konceptuella modeller som har tagits fram utifrån de nya zeeländska 

studierna stämmer bra överens med resultaten i Queensland studien. Studien tar 

också fram en modell som arrangörerna kan arbeta med för att kunna erbjuda 

spännande upplevelser som är säkra. Modellen visar områden som arrangörerna 

i mer eller mindre utsträckning kan kontrollera på olika sätt. Locational control 

avser risker i samband med platsen för aktiviteten, technological control avser 

risker i samband med utrustning samt behavioural control avser risker i samband 

med kundernas beteenden. Safety culture and work organization bör alltid finnas 

med i analyser för varje aktivitet eftersom faktorer såsom effektivt ledarskap, 

rapporteringskultur, god kommunikation, förnuftigt beslutsfattande och balans 

mellan säkerhet och produktivitet påverkar kundernas säkerhet.17 

 

Figur 4. Dimensioner för arrangörers kontroll av kunders säkerhet vid 

aktiviteter inom äventyrs- och ekoturism. Källa: Bentley Tim A., Cater Carl, Page 

Stephen J., Adventure and ecotourism safety in Queensland: Operator experiences and 

practice, Tourism Management, Volume 31, Issue 5, 2010, s. 569 

                                                           
17 Bentley Tim A., Cater Carl, Page Stephen J., Adventure and ecotourism safety in Queensland: 

Operator experiences and practice, Tourism Management, Volume 31, Issue 5, 2010, s. 563-571 

 



16 

 

 

Kryssningsturism 

Generellt har kryssningsbranschen statistik som visar på god säkerhet, men 

allvarliga händelser kan inträffa och har inträffat. Brand kan vara den största 

faran för ett kryssningsfartyg men kollision och att fartyget går på grund kan 

också innebära allvarliga konsekvenser. För att kunna göra en riskanalys är det 

väsentligt att basera denna på tillförlitliga data om händelsers sannolikhet att 

uppkomma och dess konsekvenser. Nedan visas den modell som en formell 

riskbedömning (FSA= Formal Safety Assessment) skulle kunna göras utifrån. 

 

 

Figur 5. Modell för formell säkerhetsbedömning. Källa: Lois P., Wang J., Wall A., 

Ruxton T., Formal safety assessment of cruise ships, Tourism Management, Volume 25, Issue 1, 

2004, s. 108 
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HAZID (Hazard Identification) Meeting- List accident scenarios 

Ta fram en lista på alla relevanta olyckscenarier tillsammans med deras 

potentiella orsaker och konsekvenser. Detta kan göras genom olika tekniker 

såsom brainstorming, Hazard and Operability Studies (HAZOP) och Failure 

Mode and Effects Analysis (FMEA). 

HAZID (Hazard Identification) Meeting- Choose the operations to be assessed 

Utveckla ett flödesschema över de verksamheter som man har beslutat att göra 

en riskbedömning av. För varje verksamhetsdel listas också de funktioner och 

aktiviteter som finns. 

 

Figur 6. Flödesschema över verksamheter. Källa: Lois P., Wang J., Wall A., Ruxton 

T., Formal safety assessment of cruise ships, Tourism Management, Volume 25, Issue 1, 2004, s. 100 

 

HAZID (Hazard Identification) Meeting- Establish accident sub-categories 

De risker som identifierats graderas utifrån sannolikheten att skadehändelse ska 

inträffa genom en skala utifrån förväntad frekvens. En gradering görs också 

utifrån vilken konsekvens skadehändelsen förväntas ha om den inträffar. 

Tabell 2. Gradering av sannolikheten att en skadehändelse ska inträffa 

Källa: Lois P., Wang J., Wall A., Ruxton T., Formal safety assessment of cruise ships, Tourism 

Management, Volume 25, Issue 1, 2004, s. 101 
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Tabell 3. Gradering av konsekvens om en skadehändelse inträffar. Källa: 

Lois P., Wang J., Wall A., Ruxton T., Formal safety assessment of cruise ships, Tourism 

Management, Volume 25, Issue 1, 2004, s. 101 

 

 

HAZID (Hazard Identification) Meeting- Risk Matrix Approach 

Genom att kombinera sannolikhets- och konsekvensgraderingar för att 

uppskatta ett riskvärderingstal (RRN= Risk Ranking Number) så går det att 

bedöma risknivån. 

 

Tabell 4. Risknivåbedömning. Källa: Lois P., Wang J., Wall A., Ruxton T., Formal 

safety assessment of cruise ships, Tourism Management, Volume 25, Issue 1, 2004, s. 101 

 

Risk assessment- Risk contribution tree 

I detta steg analyseras de faktorer som bidrar till riskerna på listan för att 

bedöma den relativa risken. Detta görs genom ett schema med faktorer som kan 

påverka en skadehändelse. En felträdanalys (Fault Tree Modelling) visar de 
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orsaker som ligger till grund för en viss skadehändelse. En händelseträdsanalys 

(Event Tree Modelling) visar alternativa konsekvenser av en skadehändelse. 

 

Figur 7. Modell för riskbedömning. Källa: Lois P., Wang J., Wall A., Ruxton T., 

Formal safety assessment of cruise ships, Tourism Management , Volume 25, Issue 1, 2004, s. 102 
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Risk control options- Casual chain approach 

För att kontrollera och minska risker kan olika åtgärder vidtagas vilket illustreras 

i figuren nedan.  

 
 

Figur 8. Påverkbar händelsekedja. Källa: Lois P., Wang J., Wall A., Ruxton T., 

Formal safety assessment of cruise ships, Tourism Management , Volume 25, Issue 1, 2004, s. 102 
 
 

Cost-benefit assessment 

Kostnaderna och nyttan med att genomföra åtgärder för riskreducering kan 

bestämmas med hjälp av etablerade kostnads-nytta analyser för olika alternativ.  

 

Decision making 

FSA processen ger ett underlag till beslutsfattaren för att kostnadseffektiva 

förbättringar av säkerheten ska kunna göras.18 

Kvantitativ riskbedömning inom myndigheter och företag 

Grundstenarna för riskbedömning är riskidentifiering, uppskattning av risk och 

värdering av risk. Riskbedömning är en systematisk process för bedömning av 

effekter, förekomst och resultat av mänskligt samspel med produkter eller 

system med farliga egenskaper. Tre frågor behöver här besvaras: 

 Vad kan gå fel? 

 Hur sannolikt är det att händelsen kommer att inträffa? 

 Om händelsen inträffar, vad blir konsekvenserna? 

En välgrundad riskbedömning bör vila på att svar givits på dessa frågor. Nedan 

visas en modell av processen. I modellen gör författarna ett tillägg i steget 

Hazard identification och tillfogar där även Risk identification. 

                                                           
18 Lois P., Wang J., Wall A., Ruxton T., Formal safety assessment of cruise ships, Tourism 

Management, Volume 25, Issue 1, 2004, s.  93-109 
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Figur 9. Iterativ process för riskbedömning och riskminskning. Källa: van 

Duijne Freija H., van Aken Dirk, Schouten Evert G., Considerations in developing complete 

and quantified methods for risk assessment, Safety Science, Volume 46, Issue 2, 2008, s. 246 

 

Vid en riskidentifiering specificeras olika riskscenarier vilka inkluderar worst case 

scenarios. Scenarierna kan baseras på olika typer av information till exempel 

olycks- och skadedatasystem, checklistor från tidigare erfarenheter, 

gruppdiskussioner, expertis inom området, användare och observationsstudier. 

En kombination av typer av information bör användas eftersom ingen källa kan 

ge en heltäckande bild. 

Uppskattning av allvarlighetsgraden av en risk kräver en kategorisering som 

stämmer överens med människors uppfattningar av allvarlighet för att minska 

utrymme för tolkningar.  
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Uppskattningen av sannolikhet är den största källan till osäkerhet i en 

riskbedömning. Väsentliga faktorer som bör beaktas är frekvens av användning, 

farlighet vid varje tillfälle, sannolikhet för skada vid farlighet vid varje tillfälle. 

Den sistnämnda faktorn är kopplad till att kunna kontrollera en fara. Kunskap 

om mänskliga egenskaper såsom perception, kognition och beteenden behövs 

för att kunna göra antaganden om riskmedvetenhet. Farliga situationer kan få 

olika konsekvenser för olika personer. Variationer i beteende samt personliga 

egenskaper och färdigheter kan förklara sannolikheten för olycksrisken. Faktorer 

såsom väder, det sociala sammanhanget inklusive barn och djur eller krävande 

situationer som avleder användarens uppmärksamhet, kan öka risken för en 

verksamhet där användaren inte är medveten om denna effekt. 

 

Metoden för riskbedömning bör vara så entydig och exakt som möjligt för att 

kunna urskilja risknivån för olika aktiviteter. Mot denna bakgrund bör 

osäkerheten minska i mätningen av kvalitativa attribut såsom allvarlighetsgrad 

och sannolikhet. En kvantitativ mätteknik gör det möjligt att dela upp 

uppskattningen på en skala av hur allvarliga de kort- och långsiktiga 

konsekvenserna av olyckor är och faktorer som påverkar uppkomsten av en 

sådan händelse. En kvantitativ mätteknik ökar insynen i riskbedömningen. Att 

förstå skillnader och likheter i olika risker bidrar till att riskhanteringsbeslut i en 

myndighet eller ett företag blir jämnare. För att utforma tillämpbara mätskalor är 

det viktigt att de föreslagna måtten avspeglar de kvalitativa bedömningar som 

ligger till grund för den kvantifierade skalan. Skalor med alltför många alternativ 

som skiljer sig åt i liten utsträckning bör undvikas eftersom dessa ger ett falskt 

intryck av precision. Det finns då också en risk för semantisk förvirring vad 

gäller etiketterna och vilket värde de har på skalan. 

 

Den övergripande frågan vid riskvärdering är: Hur säkert är tillräckligt säkert? 

Gällande lagstiftning och standarder utgör en referensram för den risknivå som 

samhället idag tolererar. Denna nivå är inte statisk, utan förändras gradvis som 

ett resultat av forskning, tekniska framsteg, allmänhetens oro, riskuppfattning 

och kulturell utveckling. Riskvärdering kräver jämförelser av olika 

riskbedömningar av olika typer av faror. En förutsättning är att gemensamma 

kriterier används för att bedöma riskens godtagbarhet.19 

                                                           
19 van Duijne Freija H., van Aken Dirk, Schouten Evert G., Considerations in developing complete 

and quantified methods for risk assessment, Safety Science, Volume 46, Issue 2, 2008, s. 245-254 
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Riskbedömning i svenska kommuner inom sektorn kultur och fritid 

Svenska kommuner har ett brett spektrum av säkerhetsfrågor att hantera inom 

olika sektorer.  En översikt av vilka verktyg kommunerna använder sig av i sitt 

dagliga säkerhetsarbete har tagits fram. Undersökningen genomfördes med en 

Internet–enkät till ett urval av kommuner. Inom sektorn kultur och fritid var de 

vanligaste metoderna säkerhetsronder, riskinventeringar och riskanalyser och 

dessa användes ofta i sportarenor. Vid en säkerhetsrond identifieras och 

dokumenteras olycksrisker genom att man går igenom en arbetsplats eller något 

avgränsat område. Metoden används både i arbets- och offentliga miljöer. Vid en 

riskinventering genomförs en systematisk kartläggning av risker och hot inom ett 

avgränsat område eller system. Det finns olika typer av riskanalyser som syftar 

till att systematiskt analysera, bedöma och ibland kvantifiera risker. Fokus ligger 

på sannolikheten för att en oönskad händelse ska uppkomma och dess 

konsekvenser om den uppkommer.20 

Riskbedömning av konsumenttjänster vid finska Konsumentverket 

Anvisningar om god praxis när det gäller att förebygga fara för hälsa eller 

egendom har utarbetats av finska Konsumentverket tillsammans med 

näringsidkare, forskningsinstitut samt medborgar- och konsumentorganisationer. 

Vid bedömning om en tjänst ska anses som säker ligger anvisningarna till grund 

för tillsynsmyndigheterna, bland annat finska Konsumentverket. Det finns 

lagkrav på ett antal uppgifter som ska lämnas vid konsumenttjänster. Eftersom 

det finns ett så stort antal konsumenttjänster och att de finns i en så stor 

variation prövas tillämpningen från fall till fall.21  

För vissa konsumenttjänster har specifika anvisningar upprättats, till exempel för 

kringaktiviteter. Det finns också mer detaljerade anvisningar för några olika 

kringaktiviteter. Kringaktiviteter definieras som program-, äventyrs-, upplevelse-, 

natur- och motionstjänster som sker i olika miljöer, såsom inomhus och utomhus, i tätorter, i 

                                                           
20 Strömgren Mattias, Andersson Ragnar, The usage of safety management tools in Swedish 

municipalities, Safety Science, Volume 48, Issue 3, 2010, s.  288-295 
 
21 Konsumentverket, Konsumentverkets anvisning om uppgifter som skall lämnas om 

konsumtionsvaror och konsumenttjänster, Konsumentverkets publikationsserier, Finland 1/2008, s. 17 
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terräng, i luften, på sjön eller på vägar och i aktiviteter i tema- och nöjesparker, tivolin, 

safarier osv.22 

Syftet med anvisningen för främjande av säkerheten vid kringaktiviteter är att 

definiera en miniminivå för säkerheten, öka säkerheten, förebygga olycksfall och 

effektivisera övervakningen i enlighet med produktsäkerhetslagen. Enligt 

anvisningen är det verksamhetsidkaren själv eller med hjälp av en utomstående 

expert som ska bedöma vilka risker som finns i samband med kringaktiviteten. 

Bedömningen ska dokumenteras i ett obligatoriskt säkerhetsdokument.  

Vid riskbedömningen: 

1. Identifieras de faror som hänför sig till verksamheten, i vilka situationer olycksfall 

kan ske och hurdana de är (t.ex. att någon ramlar, faller eller halkar). 

2. Bedöms sannolikheten för och följderna av en olycka 

- hur sannolikt det är att en dylik händelse inträffar (osannolikt, tänkbart eller 

sannolikt) 

- huruvida följderna är lindriga, skadliga eller allvarliga (t.ex. blåmärke, benbrott, 

dödsfall/bestående handikapp) 

3. Fastställs åtgärderna för att avvärja farorna, minska riskerna eller förebygga 

olycksfall.23 

Anvisningarna utgör en sammanställning av faktorer som är viktiga för 

främjandet av säkerheten och vilka regler som är förknippade med dessa. 

 Marknadsföring  

 Förhandsinformation till deltagare 

 Säkerhetsdokument 

 Deltagare 

 Personalen 

 Maskiner, apparater, konstruktioner och byggnader 

 Säkerhetsutrustning och personlig skyddsutrustning 

 Beredskap för nödsituationer 

 Uthyrning och underleverans 

 Livsmedelssäkerhet 

 Djur 

 Tillstånd, anmälningar och försäkringar24 

                                                           
22 Konsumentverket, Konsumentverkets anvisningar för främjande av säkerheten hos kringaktiviteter, 

Konsumentverkets publikationsserie 10/2003, Finland, s. 3 
 
23

 Ibid., s. 7 
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Riskbedömning av konsumenttjänster vid norska Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap (dsb) 

I Forskrift om systematisk helse-, miljö- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(Internkontrollforskriften) framgår krav på verksamheter, däribland sådana som 

sysslar med konsumenttjänster, se tabell nedan. 

Tabell 5. Krav på verksamheters HMS-arbete i Norge. Källa: Lovdata, Forskrift 

om systematisk helse-, miljö- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, 5§ 

 

Dsb förespråkar risiko- og sårbarhets (ROS) metoden utifrån ett systematiskt 

helse-, miljö- og sikkerhets (HMS) arbete. HMS-arbetet består av:  

 Planering och genomförande av riskanalys med dokumentation. 

 Utförande av konsumenttjänst med människor, materiel och metoder 

anpassat efter aktuella risker. 

 Uppföljning av de samlade erfarenheterna efter genomförd 

konsumenttjänst. 

 Förbättra genom att gå igenom oönskade händelser och överför 

lärdomar.25 

                                                                                                                                                                   
24

 Ibid., s. 3-18 
25  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Temaveiledning i risikoanalyse, Tönnsberg 

Norge, 2007, s. 12 
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Figur 10. Systematiskt HMS-arbete. Källa: Direktoratet for samfunnssikkerhet og 

beredskap, Temaveiledning i risikoanalyse, Tönnsberg Norge, 2007, s. 12 

ROS-metoden ger en bild av risknivån och vilka åtgärder som är nödvändiga att 

vidta för olika konsumenttjänster. För verksamheter som liknar varandra kan det 

vara en fördel att samarbeta. Riskanalysen är en del i HMS-arbetet. En 

analysgrupp som har erfarenhet av konsumenttjänsten bör etableras. När analys 

påbörjas delas tjänsten upp i delmoment. Oönskade händelser som kan uppstå 

listas och skadepotentialen bedöms. Uppgifterna förs sedan in i en grovmatris 

som är ett hjälpmedel för att prioritera vilka händelser som ska analyseras vidare. 

De prioriterade händelsernas analyseras med hänsyn till orsaker och de antagna 

konsekvenserna och placeras i kategorier för sannolikhet och konsekvens.  

Händelsen kan sedan föras in i ett riskdiagram för att avgöra om risken är 

acceptabel eller att åtgärder bör utvärderas eller att risken är oacceptabel och att 

åtgärder måste vidtagas omedelbart. I en handlingsplan dokumenteras åtgärder. 

Åtgärderna ska stå i proportion mot den risk som ska förebyggas och göra risken 

acceptabel.26 

                                                           
26 Ibid., s. 7ff 
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Figur 11. ROS-metoden. Källa: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, 

Kontroll med risiko gir gevinst, Tönnsberg Norge, 2008 
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Diskussion 

De analyser och modeller som har ansetts relevanta vid sökningarna 

överensstämmer med de typtjänster som Konsumentverket listat förutom 

lekland/äventyrsbad. I stort har sökningarna fokuserat på riskbedömningar i 

samband med turism. Även från EU har det lagts ett fokus på tjänsters säkerhet i 

samband med turism. Ofta tar de framsökta artiklarna utgångspunkt i 

arrangörernas säkerhetsarbete. Eftersom Konsumentverket är en myndighet 

som har tillsynsansvar så är det också av relevans att undersöka riskbedömningar 

och riskvärderingar utifrån offentlig verksamhets- eller myndighetsperspektiv.  

För att kunna göra goda riskbedömningar och riskvärderingar krävs ett bra 

underlag som är representativt för varje typtjänst och det krävs också att samma 

mätinstrument används. Ofta innehåller en riskhanteringsprocess både 

kvalitativa och kvantitativa inslag. Många gånger krävs en kvalitativ riskanalys då 

tillgången på underlag är otillräcklig. Det har också framkommit att en kultur att 

rapportera tillbud och olyckor underlättar för att underlag ska kunna skapas och 

ett lärande ska kunna uppstå. 

De konceptuella modellerna vid äventyrsturism baseras på arrangörernas 

erfarenheter samt datakällor för skadeövervakning som inte är heltäckande. Här 

har tre viktiga områden identifierats: individuella faktorer, utrustning och 

omgivning/miljö som påverkas av både aktiva och latenta faktorer. Fördelar 

med en konceptuell modell är att den är flexibel och att man snabbt får en bra 

översikt. Nackdelar kan vara att händelser och riskkällor kan missas på grund av 

översiktligheten. Modellen kräver också att analytikern har mycket goda 

kunskaper och erfarenheter och är därför möjligen inte så användarvänlig för 

den ovane.  

Vid andra konsumenttjänster, till exempel vid färd med kryssningsfartyg, kan det 

finnas mer data att tillgå samt att denna i vissa fall är av en mer teknisk karaktär. 

Riskbedömning sker utifrån kvantitativ metod, frekvens och konsekvens 

beräknas. Här används riskanalysmodeller som felträd och händelseträd som 

utgår från en specificerad händelse. Felträdsanalysen kartlägger orsaker och 

händelseträdsanalysen möjliga konsekvenser. Fördelar med felträd och 

händelseträd är att de är systematiska och ger en god överblick. Nackdelar kan 

vara att metoden är resurskrävande och att god metodkunskap är nödvändig.  
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Riskbedömningar i verksamheter inom offentlig sektor kan innehålla 

bedömningar av sannolikheter och konsekvenser. Till exempel inom svenska 

kommuner är riskanalyser, där sannolikheter och konsekvenser bedöms, ett 

vanligt verktyg som används i det dagliga säkerhetsarbetet inom sektorn kultur 

och fritid. Artikeln beskriver dock inte närmare hur bedömningen går till. 

Artikeln om kvantitativ riskbedömning inom myndigheter och företag beskriver 

mer detaljerat ett synsätt på riskbedömning och riskvärdering, som kan vara 

användbart. 

Finska Konsumentverket har utarbetat en vägledning för främjande av 

säkerheten vid kringaktiviteter. Vissa kringaktiviteter har också ytterligare 

detaljerade anvisningar. Det är företagen som ansvarar för säkerhetsarbetet, 

följer anvisningarna och ser till att det finns en dokumentation. Det finska 

Konsumentverket utövar tillsyn och kontrollerar om anvisningarna följs. 

Arbetssättet är checklisteorienterat där kända riskområden har gåtts igenom 

vilket underlättar kontroll av standarduppfyllelse. 

Även i Norge har företagen ansvar för säkerhetsarbetet. Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap förespråkar ROS- metoden utifrån ett 

systematiskt HMS arbete. Genom ROS- metoden arbetar man kvalitativt utifrån 

ett givet schema. 

Både Finland och Norge har intressanta arbetssätt för arbetet med säkra tjänster, 

vilket kan ge värdefull indata till framtagandet av en modell för bedömning av 

tjänsters säkerhet i Sverige. 

Sammanfattningsvis är forskningen som finns avseende riskbedömningar av 

tjänster mycket begränsad. De modeller som framkommit är till större delen 

inriktade på användning av verksamhetsansvariga snarare än tillsynsmyndigheter. 

  



30 

 

 

Slutsatser 

Kunskapssammanställningens syfte var att granska vilken forskning som finns 

avseende riskbedömning av konsumenttjänster och vilka modeller som används 

för att genomföra riskbedömningen. 

Forskningen som finns avseende riskbedömningar av tjänster är mycket 

begränsad. Rapporten visar på hur verksamheter inom turism och offentlig 

sektor, både inom Sverige och utomlands, kan göra riskbedömningar. Fokus i 

forskningen ligger på arrangörers riskbedömningar. De modeller som 

framkommit grundar ofta sin riskbedömning på sannolikheter och 

konsekvenser, både utifrån kvantitativ och kvalitativ metod. Modellerna kan vara 

tekniska och detaljrika eller översiktliga och flexibla. Rapporten visar vidare att 

modellerna bör kunna fånga händelser i ett brett spektrum av hotskalan, från 

vardagsolyckor till katastrofer. 

Modellerna som presenterats är inte direkt tillämpbara inom Konsumentverkets 

tillsynsområde men kunskapssammanställningen bör kunna utgöra ett underlag 

för ett fortsatt arbete med utveckling av en modell för riskbedömning av tjänster 

vid Konsumentverket. 
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Sökresultat    Bilaga 1 

Google Scholar 

Sökmotor specialiserad på att hitta vetenskapligt material på webben. 

Sökord Antal träffar Manuell 

genomgång 

Antal relevanta 

risk assessment model & 

consumer services 

3070000 50 0 

risk assessment model & 

customer services 

2730000 50 0 

risk assessment model & 

leisure 

328000 50 0 

risk assessment model & 

tourism 

325000 50 0 

safety assessment model  

& consumer services 

2740000 50 0 

safety assessment model 

& customer services 

2730000 50 0 

safety assessment model 

& leisure 

93900 50 1 

safety assessment model 

& tourism  

90800 50 1 

 

  



 

 

Scirus 

Sökmotor specialiserad på att hitta vetenskapligt material på webben. 

 

Sökord Antal 

träffar 

Manuell 

genomgång 

Antal relevanta 

risk assessment model & 

consumer services 

358505 50 1 

risk assessment model & 

customer services 

258156 50 0 

risk assessment model & 

leisure 

124991 50 0 

risk assessment model & 

tourism 

135757 50 0 

safety assessment model 

& consumer services 

263776 50 0 

safety assessment model 

& customer services 

194102 50 0 

safety assessment model 

& leisure 

90538 50 1 

safety assessment model 

& tourism  

105007 50 1 

 

 

  

 

 

 

 



 

Business Source Premier 

Databas som bland annat innehåller tjänsteforskning och turism. 

Sökord Antal träffar Manuell 

genomgång 

Antal relevanta 

risk assessment model & 

consumer services 

9 9 0 

risk assessment model & 

customer services 

10 10 0 

risk assessment model & 

leisure 

11 11 0 

risk assessment model & 

tourism 

15 15 0 

safety assessment model 

& consumer services 

3 3 0 

safety assessment model 

& customer services 

28 28 0 

safety assessment model 

& leisure 

30 30 0 

safety assessment model 

& tourism  

30 30 0 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISI Web of Science  

Ämnesövergripande databas. 

Sökord Antal träffar Manuell 

genomgång 

Antal relevanta 

risk assessment model & 

consumer services 

18 18 0 

risk assessment model & 

customer services 

4 4 0 

risk assessment model & 

leisure 

25 25 0 

risk assessment model & 

tourism 

20 20 0 

safety assessment model 

& consumer services 

3 3 0 

safety assessment  model 

& customer services 

0 0 0 

safety assessment model 

& leisure 

1 1 0 

safety assessment model 

& tourism  

3 3 0 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Scopus 

Ämnesövergripande databas. 

 

Sökord Antal träffar Manuell 

genomgång 

Antal relevanta 

risk assessment model 

& consumer services 

229 50 0 

risk assessment model 

& customer services 

112 50 0 

risk assessment model 

& leisure 

290 50 0 

risk assessment model 

& tourism 

55 55 0 

safety assessment 

model & consumer 

services 

80 50 0 

safety assessment 

model & customer 

services 

32 32 0 

safety assessment 

model & leisure 

17 17 0 

safety assessment 

model & tourism  

9 9 1 

 

  



 

Översikt artiklar    Bilaga 2 

Referens Design Metod Resultat Konklusion 

Bentley Tim 

A., Page 

Stephen J., 

A decade of 

injury 

monitoring 

in the New 

Zealand 

adventure 

tourism 

sector: A 

summary 

risk 

analysis, 

Tourism 

Management, 

Volume 29, 

Issue 5, 2008 

Review Summerar tio års 

skadeövervak-

ning inom 

äventyrsturismen 

i Nya Zeeland. 

Konceptuell 

modell över 

äventyrs-

turismens 

skaderisker. 

Genom att 

säkerhetsproblem-

atiken inom 

äventyrsbranschen 

varit relativt dold 

har den inte 

uppmärksammats i 

tillräckligt hög 

utsträckning av 

regeringen. Den 

första åtgärden bör 

vara att förbättra 

övervakningen av 

skador. 



 

Bentley 

T.A., Page 

S.J., Laird 

I.S., 

Accidents 

in the New 

Zealand 

adventure 

tourism 

industry, 

Safety Science, 

Volume 38, 

Issue 1, 2001 

Survey Enkätundersök-

ning ställd till ett 

urval av 

arrangörer för 

aktiviteter inom 

äventyrsturism i 

Nya Zeeland. 

Konceptuell 

modell över 

äventyrs-

turismens 

skaderisker 

baserat på 

arrangörer-

nas 

uppfattning-

ar. 

Aktiviteter med 

högst 

skadefrekvens, 

utom forsränning, 

återfinns i de 

mindre reglerade 

sektorerna inom 

turismbranschen. 

Framtagen modell 

visar ett 

användbart sätt för 

arrangörer att 

fundera på de 

möjliga risker som 

kan vara förenade 

med deras 

verksamhet och 

hur faktorerna kan 

samverka för 

uppkomst av 

skadehändelser. 



 

van Duijne 

Freija H., 

van Aken 

Dirk, 

Schouten 

Evert G., 

Considera-

tions in 

developing 

complete 

and 

quantified 

methods 

for risk 

assessment, 

Safety Science, 

Volume 46, 

Issue 2, 2008 

Review Litteraturstudie 

där överväganden 

görs hur 

fullständiga och 

kvantitativa 

metoder för 

riskbedömningar 

kan utvecklas. 

Grundsten-

arna för risk-

bedömning, 

riskidentifier

ing, 

uppskattning 

av risk och 

utvärdering 

av risk, 

diskuteras. 

 

Lois P., 

Wang J., 

Wall A., 

Ruxton T., 

Formal 

safety 

assessment 

of cruise 

ships, 

Tourism 

Management, 

Volume 25, 

Issue 1, 2004 

Review Litteraturstudie i 

kombination med 

fallstudie. 

Möjlig 

användning 

av metod 

”Formal 

Safety 

Assessment” 

på 

kryssningsfar

tyg beskrivs. 

Trots att 

kryssningsbransch-

en har statistik som 

visar på god 

säkerhet, finns det 

utrymme för 

förbättringar. 

Sådana områden är 

den mänskliga 

tillförlitligheten, 

brandsäkerhet och 

kommunikation. 



 

Page 

Stephen J., 

Bentley 

Tim, 

Walker 

Linda, 

Tourist 

safety in 

New 

Zealand 

and 

Scotland, 

Annals of 

Tourism 

Research, 

Volume 32, 

Issue 1, 2005 

Survey, 

jämför-

ande 

studie 

Enkätundersök-

ning ställd till ett 

urval av 

arrangörer för 

aktiviteter inom 

äventyrsturism i 

Nya Zeeland och 

Skottland. 

Erfarenheter från 

företag som 

arrangerar 

äventyrsaktivitet-

er i Nya Zeeland 

och Skottland 

jämförs utifrån 

ett riskperspektiv. 

De 

vanligaste 

skade-

orsakerna 

som 

rapporteras 

in är slips, 

trips och 

falls (STF) 

som inte 

medför 

allvarliga 

skador men 

som är 

många i 

antal. 

Händelser 

med dödlig 

utgång är 

ovanliga 

händelser.  

Många likheter 

föreligger i Nya 

Zeelands och 

Skottlands 

äventyrsturism när 

det gäller 

säkerhetsfrågor, 

skadefrekvenser 

och faktorer som 

arrangörerna sett 

bidra till skador. 



 

Strömgren 

Mattias, 

Andersson 

Ragnar, The 

usage of 

safety 

manage-

ment tools 

in Swedish 

municipali-

ties, Safety 

Science, 

Volume 48, 

Issue 3, 2010 

Explora-

tive 

study/ 

Survey 

Internet- enkät 

ställd till ett urval 

kommuner för 

att kunna 

sammanställa 

vilka verktyg 

kommunerna 

använder sig av i 

sitt dagliga 

säkerhetsarbete. 

Vissa 

verktyg är 

mer 

etablerade 

än andra i 

kommuner-

na. 

Utsträckning 

av 

användandet 

och 

spridning 

över 

sektorer 

varierar. Ett 

fåtal typer av 

verktyg, 

säkerhets-

ronder, 

riskinventer-

ingar och 

riskanalyser, 

används 

dock 

frekvent och 

brett. 

I det dagliga 

säkerhetsarbetet i 

svenska 

kommuner 

används många 

olika verktyg inom 

olika sektorer. 

Nästan alla 

sektorer använder 

4-6 verktyg i hög 

utsträckning. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

Modeller för riskbedömning av 

konsumenttjänster 
 

Denna rapport har tillkommit på uppdrag av Konsumentverket som en del i ett 

pågående projekt om tillämpad tjänstesäkerhet som syftar till att utveckla en 

modell för riskbedömning av tjänster. Avsikten är att kunna bedöma om risken 

med tjänsten är godtagbar och förenlig med hög skyddsnivå. Syftet med 

rapporten är att granska vilken forskning som finns avseende riskbedömning av 

konsumenttjänster och vilka modeller som används för att genomföra 

riskbedömningen. Kunskapsöversikten har i första hand sammanställts genom 

sökningar i databaser och via sökmotorer. Genom denna sammanställning 

erhålls ett underlag för ett fortsatt utvecklingsarbete med en modell för 

riskbedömning av tjänster inom Konsumentverkets ansvarsområde. 
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