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Risk assessment for a complex system

Emma Annegren & Mollie Hasselberg 
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how to conduct risk investigations and analyses for the consulting 
and engineering firm Pöyry Sweden AB. By presenting relevant 
theoretical concepts of risk, security and descriptions of the 
different stages in a recommended risk assessments process a company 
specific method has been defined. The study is based on interviews 
with experts and previous research within the relevant field in order 
to create a deeper understanding of the topic. The results show the 
importance of choosing a suitable analysing technique to investigate 
events that have been identified as risks for the Swedish power grid. 
These techniques should be chosen with regard to the quantitative 
data available and the risks’ characteristics. The risks that have 
been focused on in this study are the ones that have a high impact on 
the power system and its reliability but which occur with a 
relatively low frequency. This can be exemplified with the 
antagonistic risks which are highly unexpected and can cause great 
social disasters. Due to the lack of prior experience and statistical 
evidence it is advocated that creative processes are an effective 
strategy to identify and evaluate these kinds of risks. Regarding 
nature related risks the most advantageous method to investigate 
their probabilities and consequences is by using a semi quantitative 
approach. Both expert opinions and quantitative data need to be 
considered to generate the most reliable result. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Den här studien har sin utgångspunkt i dagens samhälles behov av en tillförlitlig 

elförsörjning. Det svenska elnätet och dess kopplingar till övriga Europa är vidare 

väsentliga för hur vårt samhälle fungerar och verkar. Landets elförsörjning upprätthåller 

samhällsviktiga funktioner såsom sjukhus och räddningstjänst, samt utgör även en 

förutsättning för att samhällets övriga tekniska system ska fungera (MSB, 2013a, s 12–

13). En svår störning i förmågan att leverera el skulle därför kunna leda till en allvarlig 

samhällelig kris (ibid). Med anledning av detta klassificeras det svenska elnätet som en 

samhällsviktig och skyddsvärd verksamhet (ibid). För att skydda elnätet från de hot och 

risker det står inför krävs ett kontinuerligt arbete för att identifiera uppkomsten av nya 

risker samt reducera eller eliminera befintliga. Detta arbete har sin grund i 

riskutredningsprocesser vilka kan genomföras på olika detaljnivå beroende på 

utredningens syfte eller beställare.  

I den här studien har riskutredningsprocessen beskrivits utifrån visionen om att ge en 

övergripande bild av den studerade infrastrukturens säkerhetsnivå. På grund av elnätets 

komplexitet är det dock inte möjligt att erhålla ett helhetsperspektiv av den totala 

riskbilden. Detta då studiens avgränsningar leder till en förenkling av det verkliga 

systemet, vilket i sin tur innebär att viktiga samband och beroenden kan komma att 

uteslutas eller förbises. Komplexa system som det svenska elnätet består vidare av en 

mängd olika sammankopplade delsystem, vilka i olika utsträckning är beroende av 

varandra. Även begreppen säkerhet och risk bidrar till behovet att avgränsa studier av det 

här slaget. Eftersom dessa begrepp kan studeras från olika perspektiv samt inkludera ett 

oändligt antal parametrar. Då en riskutredning ska genomföras krävs därför medvetenhet 

om dessa samband och de valda avgränsningarnas potentiella inverkan på utredningens 

resultat. Vidare bör även den kontinuerliga utvecklingen av branschen inkluderas i 

problematiken vad det gäller att presentera en representativ bild av systemets 

säkerhetsnivå. Detta med avseende till de nya risker som ständigt uppkommer i och med 

nya lösningar som implementeras vilka ökar systemets komplexitet. I den här studien 

beskrivs elnätets utveckling endast i korthet för att ge en bild av vad framtiden kan 

innebära. Bland annat beskrivs den ökade sammankopplingen av system via IT-lösningar, 

utvecklingen av smarta elnät, decentraliseringen av elproduktionen etc. Vidare har 

studien genomförts med avseende att studera de risker som elnätet anses stå inför i dag. 

Syftet med det här examensarbetet har varit att ta fram en metod för utredningar av risker 

mot det svenska elnätet. Detta har gjorts i samarbete med och på uppdrag av konsult- och 

ingenjörsföretaget Pöyry Sweden AB med visionen om att presentera en 

företagsanpassad, övergripande och tillämpningsbar metod för riskutredning. För att 

konstruera en sådan metod har den här studien baserats på relevant litteratur samt 

kommentarer från sakkunniga experter med stor erfarenhet inom branschen respektive 

sina individuella expertområden. Dessa perspektiv har sedan sammankopplats och 

diskuterats för att utgöra en grund för studiens slutresultat. Studiens kartläggning av 

metoder för riskutredning visar vidare på behovet av en riskutredningsprocess bestående 



 
 

av följande sex delar: förberedelsefas, riskinventering, riskanalys och utvärdering, 

klassificering och värdering av risker, åtgärdsplan samt en avslutande rapporteringsfas. 

Studien har dock, med hänvisning till Pöyry Sweden AB:s önskemål, avgränsats från att 

studera värdering och klassificering av risker samt den efterföljande fasen för 

åtgärdsplanering. Vidare har de risker som presenteras i studiens riskinventering valts ut 

med avseende till deras påverkan på elnätets leveranssäkerhet på region- och 

stamnätsnivå.  

Studiens huvudfrågeställning: Hur kan en optimal riskutredningsmetod för Pöyry Sweden 

AB se ut? besvaras bland annat i en presentation av en rekommenderad 

riskutredningsprocess där processens olika moment beskrivs i en översiktlig lista. Vidare 

beskriver studiens slutsatser vikten av en grundligt genomförd förberedelsefas där 

definitioner, avgränsningar och val av utredningsprocessens deltagare noga övervägs och 

motiveras. Detta på grund av dessa faktorers betydelse och potential att påverka 

riskutredningens slutresultat.  Slutsatsen beskriver även tillvägagångssätt för analys och 

utvärdering av de risker som studien identifierat. Med hänvisning till den här rapportens 

avgränsningar har två kategorier av risker beskrivits: naturrelaterade och antagonistiska. 

Studien visar på vikten att överväga valet av analysmetod i förhållande till riskkategori 

samt vidare i förhållande till varje enskild risk för att erhålla ett resultat för hela systemets 

tillförlitlighet. I denna rapport rekommenderas därför en kvalitativ metodik för utredning 

av de, ofta svåridentifierade, antagonistiska riskerna. Dessa risker kan drabba både den 

fysiska och teknologiska infrastrukturen och beskrivs i den här studien som terrorism, 

vandalism, sabotage och spioneri. För att upptäcka och vidare analysera dessa har en 

metod för genomförandet av en kreativ workshop process närmare beskrivits. Ett sådant 

tillvägagångssätt tar hänsyn till bristen på kvantitativa underlag och utnyttjar 

kunskapsbaserade bedömningar och teorier för att genomföra analyser. För de 

naturrelaterade riskerna rekommenderas istället halvkvantitativa metoder för att 

möjliggöra att mätdata och statistik utnyttjas. På detta sätt kan exempelvis vädrets 

stokastiska natur tas i beaktning med hjälp av en simuleringsmodell. Denna metod 

argumenteras här vara en lämplig utredningsmetod för kraftiga vindar och blixtnedslag. 

För utredning av geomagnetiska stormar och översvämningar rekommenderas däremot 

användningen av riskmatriser med hänvisning till bristen på tillförlitliga mätdata.  

I studiens slutsatser konstateras slutligen att det inte finns en optimal metod för 

riskutredning. Istället rekommenderas utformningen av en riskutredningsprocess 

anpassas efter det studerade systemet och dess kritiska och sårbara delar samt 

utredningens avgränsningar. Således har den metod som här presenteras en generell och 

övergripande struktur vilket möjliggör för framtida användare att anpassa processen efter 

eget behov.  

  



 
 

Förord 

Det här examensarbetet utgör den avslutande delen av civilingenjörsprogrammet i System 
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Inledningsvis vill författarna rikta ett stort tack till företaget och till Johan Jalvemo, chef 

på avdelningen för transmission och distribution, som handlett studien. Vidare vill 

författarna tacka företagets säkerhetschef Bertil Svensson, för handledning och 
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och bidragit till den här studien och dess slutgiltiga resultat. Ett stort tack riktas därför till 

studiens informanter, vilka generöst bidragit med sin tid, expertis och kunskap: Neville 

Pears, Hafezi, Jansson, Bartusch, Magnusson, Alvehag, Bergkvist, Rådh, Larsson och 

Sivertun.  

Slutligen vill vi rikta ett särskilt tack till studiens ämnesgranskare Mikael Höök för alla 

goda råd, värdefulla kommentarer och stöttande i arbetet med den här studien. 
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1. Inledning 

En tillförlitlig elförsörjning är en förutsättning för att samhället ska fungera (SvK och 

Svensk Energi, 2014a). Således är det av största vikt att säkerställa att samhället har 

förmågan att förebygga, hantera samt återhämta sig från större störningar på elnätet 

(MSB, 2017b). I och med den snabba utvecklingen av elnätet och dess integration med 

digitala system måste förstärkningar vad gäller säkerheten genomföras för att en hög 

leveranssäkerhet ska kunna garanteras (SvK, 2015c, s. 7). Historiskt sett präglas 

elsystemet av en centraliserad storskalig kraftproduktion med kärnkraft, vattenkraft och 

kraftvärme som de huvudsakliga energikällorna (Statistiska centralbyrån, 2016, s. 7). 

Kraftproduktionen från dessa centrala stora kraftverk transporteras via stamnätet och 

regionalnätet för att sedan nå lokalnätet där slutanvändarna befinner sig (SvK, 2014b, 

s.12). Sveriges elnät är byggt för att möta dåtidens krav men behöver utvecklas för att 

kunna möta nutidens behov (Miljö- och energidepartementet, 2014, s. 192). Visionerna 

om ett smartare elnät utvecklas kontinuerligt och implementeras löpande (ibid). Dock 

innebär utvecklingen en ökad sårbarhet samt nya risker som måste hanteras (SvK, 2015a, 

s. 5). En del i förändringen av elnätet kan ses i den förväntade ökningen av elproduktion 

från förnyelsebara energikällor (Miljö- och energidepartementet, 2014, s. 224, 281–283). 

Detta innebär att trenden går mot ett allt mer decentraliserat energisystem och således nya 

utmaningar för elnätet (ibid).  

Elnätet förlitar sig även i allt större grad på en komplex IT-infrastruktur vilket gör att IT-

relaterade hot och risker ökar (ibid). Utöver dessa risker behöver även det svenska 

elsystemet ha beredskap för extrema händelser som kan innebära svåra påfrestningar, 

såsom exempelvis extrema väderförhållanden men även krig, terrorhandlingar och 

sabotage (Hafezi, 2017). Dessa kan adderas till en redan lång lista av potentiella händelser 

som kan orsaka negativa konsekvenser för elnätet. Dessa risker måste identifieras och 

utredas för att därefter kunna hanteras eller elimineras. Då elsystemet per definition är ett 

system som består av flera olika vitala delsystem så är förståelsen för hur dessa påverkar 

varandra av stor vikt då störningar kan fortplantas från ett system till ett annat. Utifrån 

detta kan problematiken med att avgränsa arbetet med att utreda risker på elnätet belysas. 

Elsystemet bör därför studeras utifrån ett övergripande perspektiv för att inte riskera att 

avgörande aspekter eller beroenden förbises. Således kan behovet av riskutredningar, 

samt vikten av dess utformning, motiveras i förhållande till dessas potential att säkra en 

hög leveranssäkerhet. Elförsörjningen och dess tillförlitlighet kan vidare beskrivas utifrån 

dess betydelse för samhällsviktiga verksamheter där ett elavbrott kan orsaka stora 

samhälleliga konsekvenser. Cherp och Jewell (2014, s. 418–419) beskriver exempelvis 

elsystemet som ett vitalt energisystem som har en stor betydelse för att upprätthållandet 

av det moderna samhällets vitala funktioner. Vidare menar de att sårbarheten i de vitala 

energisystemen definieras som kombinationen av deras exponering för risker samt deras 

motståndskraft mot dem (Ibid).   

Utifrån de aspekter och parametrar som presenterats i det här avsnittet kan behovet av 

förståelse för elnätets komplexitet motiveras. Denna förståelse är avgörande i arbetet med 
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en riskutredning eftersom de risker som identifieras, kartläggs och analyseras baseras på 

kunskapen om systemets funktion och uppbyggnad. Vidare är teorierna kring hur 

riskutredningsprocesser ska genomföras för att erhålla en korrekt beskrivning av det 

verkliga systemet och de risker som det står inför många. Vilken metod som bör användas 

beror på utredningens kontext, dess målsättning och syfte samt valda 

systemavgränsningar. Valet av riskutredningsmetod bör därför göras med stor 

noggrannhet för att garantera metodens potential att beskriva och analysera det verkliga 

systemet. I den här studien presenteras därför en utredning av tillgängliga teorier, 

modeller och metoder, rörande ämnet riskutredning att. Denna utredning ligger vidare till 

grund för en sammansatt riskutredningsmetodik vilken konstruerats med avseende att 

tillämpas av det här examensarbetes uppdragsgivare, Pöyry Sweden AB.  

1.1 Syfte 

Syftet med det här examensarbetet är att skapa en företagsanpassad metodbeskrivning för 

utredning av risker på det svenska region- och stamnätet vilken Pöyry Sweden AB skulle 

kunna använda. Denna riskutredningsmetod kan vidare utgöra underlag i 

riskutredningsprocesser som kan erbjudas företagets kunder. Den här studien ämnar 

därför utreda hur en riskutredningsmetod kan konstrueras. Vidare sammanfattas studiens 

syfte i följande frågeställningar:  

▪ Hur kan en optimal riskutredningsmetod med fokus på region- och stamnät se ut 

för Pöyry Sweden AB? 

 Hur kan en riskanalys och utvärdering av naturrelaterade respektive 

antagonistiska risker genomföras?  

För att kunna besvara dessa frågor måste en rad underfrågor tas i betraktande. Detta gäller 

exempelvis frågor rörande hur riskutredningsprocesser tillämpas inom elbranschen idag, 

vilka risker som är av intresse att studera samt hur valet av analysmetoder påverkas i 

förhållande till datatillgänglighet. Dessa frågor måste vidare ställas i relation till Pöyry 

Sweden AB:s behov och önskemål för att en optimal metod ska kunna konstrueras. Den 

här studien ämnar vidare utreda dessa frågor och slutligen presentera en 

riskutredningsmetod som kan tillämpas av företaget. Studiens avslutande resultat kommer 

bestå i en riskutredningsmetod för Pöyry Sweden AB där studiens huvuddrag 

sammanfattas. 

Utöver denna rapport resulterar det här examensarbetet även i ett så kallat white paper, 

en informationsbroschyr som sammanfattar studiens viktigaste resultat. Detta white paper 

riktar sig till Pöyry Sweden AB:s kunder i syfte att belysa risker som elnätet står inför 

samt metoder för utredning av dessa. White papret finns bifogat i rapportens appendix.  
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1.2 Disposition 

Studien inleds med ett grundläggande bakgrunds kapitel, 2. Bakgrund, vilket ämnar ge 

läsaren en förståelse för det studerade området. I detta kapitel presenteras bland annat 

Sveriges elnäts konstruktion och funktionalitet samt dess framtida utveckling. Här ges 

även en övergripande genomgång av elnätets olika aktörer. Det efterföljande kapitlet, 3. 

Teoretiska begrepp, ägnas åt att beskriva de tre begreppen: säkerhet, risk och hot. Detta 

för att ge läsaren en förståelse för begreppen innan de sätts in i större och mer komplexa 

sammanhang. I rapportens nästa avsnitt, 4. Forskningsmetod, presenteras och motiveras 

de forskningsmetoder som har tillämpats i arbetet med den här studien. Vidare presenteras 

även de forskare och experter som intervjuats under den här processen. Detta följs av 

kapitel 5. Empiriskt underlag, vilket baseras på en kvalitativ litteraturstudie. 

Inledningsvis beskrivs här begreppet leveranssäkerhet samt hur detta kan mätas med hjälp 

av index för elnätets tillförlitlighet. Det empiriska avsnittet avslutas därefter med en 

presentation av en metodik för riskutredning och de olika steg som innefattas i en sådan 

process. Ovan nämnd metodik ligger vidare till grund för studiens resultat. 

Resultatet presenteras i kapitel 6. Resultat och inleds med en riksinventering där ett antal 

risker som kan påverka elnätets leveranssäkerhet har valts ut för en närmare beskrivning. 

Detta följs av ett längre avsnitt där expertkommentarer rörande de identifierade riskerna, 

riskutredningsprocessens olika faser, smarta elnät samt den generella robustheten på 

elnätet presenteras. Detta följs av ett längre avsnitt där expertkommentarer rörande de 

identifierade riskerna, riskutredningsprocessens olika faser, smarta elnät samt den 

generella robustheten på elnätet presenteras. Avslutningsvis diskuteras den information 

som erhållits vid intervjuerna samt via litteraturstudier för att vidare utgöra en grund för 

val av riskanalysmetoder. Därefter presenteras de metoder som anses lämpliga för analys 

och utvärdering av de identifierade riskerna. Vidare exemplifieras detta genom en mer 

detaljerade presentation av två metoder, vilka beskrivs i sin helhet i kapitel 7. 

Presentation av två analysmetoder. Inledningsvis presenteras en modell för utredning av 

elnätets tillförlitlighet vid extremväder såsom storm och blixtnedslag. Därefter 

presenteras en metod som kan tillämpas vid identifiering och analys av exempelvis 

antagonistiska risker och som bygger på användningen av workshop som en del av denna 

process. Studien avslutas därefter med kapitel 8. Riskutredningsmetod för Pöyry Sweden 

AB och 9. Slutsats i vilka en sammanfattning av, den för Pöyry Sweden AB 

rekommenderade, riskutredningsprocessen presenteras och studiens slutsatser redovisas.  

1.3 Avgränsningar 

Det här kapitlet är avsett att beskriva de avgränsningar som gjorts i arbetet med den här 

studien. Kapitlet ämnar ge läsaren en inblick i frågan om hur säkerhet på elnätet kan 

utredas, samt vidare visa på mängden parametrar som kan vägas in i frågeställningarna.  
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1.3.1 Avgränsningar i komplexa system 

Den här rapportens kretsar kring begreppet säkerhet i förhållande till det svenska elnätet. 

Vidare kan både begreppet och det studerade systemet motiveras som mycket komplext 

och därför svårt att avgränsa. Detta med avseende på vad de båda inrymmer i form av 

olika betydelser i fallet med säkerhetsbegreppet, samt geografisk storhet, detaljrikedom 

och samhällsfunktion sett till det studerade systemet. Risken med att avgränsa sig från 

olika delar av begreppet och systemet är att viktiga samband kan gå förlorade och att 

avgörande frågor kan förbises. Eftersom systemets delar och komponenter är 

sammankopplade och i olika grad beroende av varandra riskerar förenklingar av systemet 

att resultera i en felaktig beskrivning av verkligheten.  

Utifrån detta samt uppdragsgivarens önskemål om en företagsanpassad och 

tillämpningsbar utredningsmetod, har den här rapporten skrivits med avseende att ge en 

helhetsbild av det studerade ämnet. Visionen är att uppnå detta genom att begränsa 

rapportens detaljfokus till att endast beskriva de områden som rör relevanta och specifika 

ämnen. Detta gäller ämnesområden där detaljerna är avgörande för förståelsen alternativt 

möjligheten till att praktiskt tillämpa det som där beskrivs.  

1.3.2 Systemavgränsningar 

De systemavgränsningar som gjorts i den här rapporten är av olika typer och av mer eller 

mindre tydlig karaktär. Med anledning av det studerade områdets komplexitet och 

kontinuerliga utveckling kan branschen anses vara under en ständig förändringsprocess. 

Detta innebär i sin tur att de risker som idag anses aktuella kan vara daterade imorgon, 

därav måste även beredskapen att kunna hantera uppkomsten av nya risker finnas. Vidare 

har inte någon djupare analys av utvecklingsprocesser gällande exempelvis smarta elnät 

och dess potentiella förmåga att förändra branschen i framtiden studerats i den här 

rapporten. Studien utgår istället i stor utsträckning från läget i Sverige idag samt den 

närmaste framtiden. Rapporten har vidare avgränsats från att inkludera mer indirekta 

parametrar, vilka kan påverka det studerade systemet från ett annat perspektiv. Detta 

gäller bland annat det politiska läget i världen, samt vidare hur detta kan påverka 

hotbilden mot Sverige och landets kritiska infrasystem. Även den inrikespolitiska 

situationen har utelämnats från studiens analys, trots dess potential att påverka den 

studerade branschen i form av exempelvis ekonomiska investeringar, införande av 

styrmedel etc.  

Rapportens främsta och mest konkreta avgränsning gäller valet att inte inkludera de 

svenska elnätets lägsta spänningsnivåer. Således har de lokala näten med spänningsnivåer 

under 40 kV ej studerats i den här rapporten. Denna avgränsning motiveras av Pöyry 

Sweden AB:s arbete inom det studerade området, vilket främst riktar sig emot elnätsägare 

inom de högre spänningsnivåerna. Dessutom studerar studien endast säkerheten i 

förhållande till själva transporten av elenergi. Detta sker via ledningar och genom 

stationer, och risker som rör exempelvis produktionsanläggningar tas därför ej upp. För 

att vidare skapa förutsättningar för att presentera en övergripande bild av säkerheten på 



5 
 

elnätet avgränsas studien även från detaljfokus på komponentnivå. Detta innebär att risker 

som rör specifika komponenter som exempelvis brytare eller reläskydd i ställverk 

utelämnas. Denna avgränsning görs även med anledningen av bristen på data. Detta då en 

studie med detaljfokus är beroende av data och information om komponenters redundans, 

felintensitet etc. Även data rörande reparationstid för en komponent, alternativt tiden det 

tar att leda om elenergin via redundanta vägar i systemet, skulle krävas för att genomföra 

en heltäckande analys av den här studiens frågeställningar. Tidsperspektivet påverkar 

nämligen mängden elenergi som inte kan levereras vid ett elavbrott, samt vidare 

kostnaden för avbrottet. Dessa parametrar är av stor vikt vid analyserandet och 

klassificerandet av risker.  

Tillgången av data och statistiska underlag har vidare avgränsat studien i förhållande till 

hur risk och säkerhet har kunnat analyseras. Detta då studien har sin grund i öppna källor 

vars information ofta är mycket begränsad med avseende att skydda känslig information. 

Likaså har de informanter som intervjuats i den här studien endast talat om säkerhet och 

risker på en generell nivå. Detta för att undvika att systemets eventuella svagheter 

tydliggörs, vilket skulle kunna öka risken att de identifierade sårbarheterna utnyttjas för 

att skada systemet. Vidare kan skyddandet av känslig information beskrivas med det 

engelska begreppet “security by obscurity”, vilket används i SvK:s vägledning gällande 

IT-säkerhetsarkitektur (SvK, 2015e, s.109). Begreppet används där för att motivera varför 

viss information, angående exempelvis ett systems sårbarhet eller säkerhetslösningar, bör 

vara konfidentiellt (ibid). Den här rapporten har skrivits utifrån visionen om att vidare 

skydda de studerade systemen och inte bidra till att information om sårbarheter sprids. 

Rapporten har även anpassats i förhållande till brist på relevant data som inte utgör 

skyddsvärd information. Detta gäller bland annat data som belagts med avgifter såsom 

till exempel specifik väderstatistik från SMHI eller ISO (International Organization for 

Standards) standarder för riskhantering och metoder för riskbedömning (SMHI, 2017a; 

Swedish Standard Institute, 2010). Dessa avgiftsbelagda samt konfidentiella uppgifter 

angående ett systems: sårbara komponenter och skyddsvärda information, kan dock antas 

tillgängliga vid en företagsspecifik riskutredning. Den här rapporten ämnar därför ge 

förutsättningar för vidare riskutredningar, där tillgänglig data och statistik kan appliceras 

på riskutredningsmetoden som här konstruerats.  

1.3.3 Avgränsningar i förhållande till riskutredningsprocessen 

I den här studien kommer begreppet riskutredning att användas som ett samlingsbegrepp 

för de moment som ingår i rapportens konstruerade metod för riskutredning. Dock har 

vissa primära delar av vad som generellt sett ingår i en riskutredningsprocess här 

utelämnats. Detta gäller främst klassificering av risknivåer samt åtgärdsplaner för att 

reducera eller eliminera de risker som inte uppfyller önskad säkerhetsnivå. Den delen i 

riskutvärderingen som syftar till att klassificera risker har här exkluderats med 

anledningen av den tidigare beskrivna visionen att konstruera en företagsanpassad och 

tillämpningsbar utredningsmetod. Även bristen på data återkommer här som en 

motivering till denna avgränsning. Detta då klassificeringen måste genomföras med 
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utgångspunkt i specifik information om det studerade systemet samt den tillhörande 

verksamheten. Med andra ord måste en identifierad risk först utvärderas genom en 

sannolikhets- och konsekvensbedömning. Denna måste därefter ställas i relation till det 

studerade systemet och företagets förutsättningar, kunder, ekonomi etc. Klassificeringen 

kan därefter göras utefter vad som anses vara en acceptabel risk eller ej. Rapportens 

rekommenderade metod ger således läsaren möjlighet att ta fram ett underlag inför 

klassificeringen av de identifierade riskerna. Därefter kan eventuella åtgärdsplaner för 

hantering av dessa utformas.   

1.3.4 Avgränsningar i valet av presenterade risker  

Begreppet säkerhet studeras i den här rapporten utifrån de risker som kan ha en inverkan 

på ett systemets säkerhetsnivå. Vid inventeringar av risker som kan hota komplexa 

system, såsom elnät, måste begränsningar göras i förhållande till vilka risker som ska 

studeras. Detta eftersom mängden potentiella riskfaktorer annars kan bli överväldigande. 

Dock genomförs riskutredningar kontinuerligt och tidigare inventeringar finns därför ofta 

till hands att använda som underlag vid en ny utredningsprocess. På detta sätt behöver 

inte varje utredning starta från början. En tidigare utredning kan istället användas som 

underlag och eventuellt uppdateras, för att därefter utgöra en del av den aktuella 

utredningen. Då den här studien ämnar presentera en generell metod även för 

riskinventeringsprocessen kommer här ingen tidigare genomförd företags- eller 

systemspecifik utredning används som underlag. Studien har istället utnyttjat SvK:s 

publikation Hotkatalog för Elbranschen (SvK, 2013c). Katalogen beskriver en samling 

kända hot och risker och intresserade läsare hänvisas därför till den för en mer 

heltäckande men fortsatt generell beskrivning av elsystemens riskbild.  

1.4 Målgrupp 

Rapportens målgrupp är personer med en bakgrund inom området för transmission och 

distribution av el. Således förutsätts att läsaren har en grundläggande förståelse och 

kunskap om tekniska komponenter och funktioner, känslig infrastruktur och dess 

sårbarhet. Författarnas ambition är dock att förklara varje moment i rapporten på en sådan 

nivå att även läsare med begränsade förkunskaper ska kunna ta till sig innehållet. 
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2. Bakgrund 

Den första delen av detta kapitel behandlar huvudsakligen de fysiska delarna av 

elsystemet, dess konstruktion och funktionalitet. Inledningsvis beskrivs även elnätets 

framtida utveckling, smarta elnät och trenden mot en allt mer decentraliserad 

elproduktion. Vidare presenteras en övergripande bild av elnätets utseende och dess 

systemkomponenter. Därefter beskrivs elnätet utifrån begreppet samhällsviktig 

verksamhet och det skyddsbehov som detta innebär. Avslutningsvis presenteras en 

kartläggning av de olika aktörer och myndigheter som anses vara av relevans för studien, 

samt en närmare presentation av studiens uppdragsgivare Pöyry Sweden AB. 

2.1 Sveriges elnät 

Den svenska nettoproduktionen av el var år 2015 cirka 159 TWh (Statistiska centralbyrån, 

2016, s. 7, 26). Av detta härstammade cirka 47% från vattenkraft, cirka 34% från 

kärnbränsle, cirka 10% från vindkraft och resterande andelar från bland annat värme- och 

solkraft (ibid). I Sverige förbrukades samma år 136 TWh (inklusive förluster), vilket 

transporterades från produktionskällorna till konsumenterna via elnätets luftburna 

ledningar och nergrävda kablar (ibid).  

Det svenska elnätet består av cirka 550 000 km elledning som delas in i tre olika 

kategorier: stam-, region- och lokalnät (Bohlin m.fl., 2015, s. 124). Av dessa används 

stamnätet, även kallat transmissionsnätet, för överföring av stora mängder elenergi med 

hög spänning (A. Nordling, 2016, s. 7). Stamnätets höga spänningsnivåer, om 220/400 

kV, bidrar till minskade förluster vid transport över längre distanser (SvK, 2016c). Därav 

används stamnätet för överföring av elkraft från kraftanläggningar där produktionen sker 

vidare till regionnivå eller via någon av nätets 16 förbindelser till utlandet (SvK, 2015c, 

s. 33). Stamnätet övergår till regionnätet vid ställverksstationer där nätets spänning 

regleras med hjälp av transformatorer (ibid). Detta för att uppfylla regionnätets krav om 

lägre spänningsnivåer på 40 kV-130 kV (SvK, 2014b, s.12).  Denna process återupprepas 

därefter innan elenergin sänds ut på lokalnätet och spänningsnivån reduceras då till 30–

10 kV (ibid). När strömmen tillslut ska konsumeras transformeras den ner ytterligare och 

levereras till hushållen med en spänningsnivå om 230/400 kV (Elsäkerhetsverket, 2009, 

s. 8). 

 

 

 

 

Figur 1. Bild över elnätets olika delar och spänningsnivåer (SvK, 2016i).   
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2.2 Elnätets framtida utveckling 

I takt med samhällets ökade beroende av el ställs allt högre krav på framtidens elnät (SvK, 

2015c, s 3–7).  I SvK:s Nätutvecklingsplan 2016 – 2025 för det svenska stamnätet nämner 

dåvarande generaldirektör Odenberg att nätet nu är inne i en omfattande period av 

utbyggnad. Detta har bidragit till stora investeringar för att utveckla och uppdatera det 

svenska stamnätet. De tidigare investeringarna i elnätet har i genomsnitt motsvarat 

omkring 400 miljoner kronor per år (ibid). Denna siffra har ökat signifikant och motsvarar 

numera fyra till fem miljarder kronor per år (ibid). Dessa investeringar kan kopplas till 

följande investeringskategorier: anslutningen till förnybar elproduktion, en fördjupad 

marknadsintegration med omvärlden samt reinvesteringar (ibid). Det traditionella elnätet 

är byggt kring en centraliserad struktur (Samordningsrådet för smarta elnät, 2013, s 35–

36). Detta innebär att den storskaliga produktionen av energi sker centrerat till ett fåtal 

områden medan slutanvändarna är sprida över hela landet (ibid). I och med utvecklingen 

mot ett allt smartare elnät förväntas denna struktur dock förändras övergå till att bli allt 

mer decentraliserad (Bollen, 2010, ss. 20–21).  

2.2.1 Smarta elnät 

I arbetet för att skapa ett allt mer hållbart energisystem spelar förnybara energikällor och 

förändrade elkonsumtionsvanor en allt större roll (Iqtiyanillham m.fl., 2017, s.777–778). 

För att möjliggöra denna utveckling krävs anpassning av elnätet och incitament för 

elanvändarna att effektivisera sin elanvändning i förhållande till tillgången på 

elmarknaden (ibid). Denna utveckling beskrivs ofta med hjälp av begreppet smarta elnät 

som verkar för att täcka in de teknologier, funktioner och anpassningar som krävs för att 

uppnå visionerna om ett mer hållbart energisystem (ibid). Begreppets breda definition 

öppnar dock upp för tolkningar och användningsområden där begreppets innebörd kan 

skifta. I denna rapport har EU:s tillsynsmyndigheter för energimarknaderna European 

Regulators Group for Electricity and Gas (ERGEG) definition av smarta elnät använts 

som utgångspunkt för förståelse av begreppet (ERGEG, 2010, 38–39). ERGEGs 

definition lyder: 

“Smart Grid is an electricity network that can cost efficiently integrate the behaviour and 

actions of all users connected to it – generators, consumers and those that do both – in 

order to ensure economically efficient, sustainable power system with low losses and high 

levels of quality and security of supply and safety. “ 

Definitionen syftar till att beskriva smarta elnät ur ett användarperspektiv och alternativa 

definitioner har därför formulerats där även andra delar av begreppet inkluderas. Bland 

annat beskrivs visionen om att underlätta introduktion och utnyttjande av förnybar elkraft, 

minskad elförbrukning, minskade effekttoppar och aktiva elkunder som både konsumerar 

och producerar energi (Bollen, 2010, s. 9). Med andra ord bör det smarta elnätet ses som 

en utveckling av det traditionella elnätet och ej som något nytt och revolutionerande 

(Samordningsrådet för smarta elnät, 2013, s 30). 
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2.2.2 Internationaliseringen 

Sveriges geografiska placering innebär att landet lämpar sig väl för sammanlänkning av 

elnätet med närliggande länders elsystem (SvK, 2015c, s. 14–19). Enligt SvK:s analyser 

har behovet av en ökad överföringskapacitet mellan Sverige och dess grannländer samt 

övriga Europa identifierats (ibid). Idag sker redan utbyte av elenergi på det svenska 

elnätet i form av export och import från Danmark, Finland, Norge, Polen och Tyskland 

(Statistiska centralbyrån, 2016, s.8). Dock planeras en ökad produktion av förnyelsebar 

elenergi i Norge och Finlands nordligare delar, vilket kan komma att innebära en ökad 

belastning på det svenska elnätet (SvK, 2015c, s 22). Detta då transporten av överskott 

från dessa områden kommer ske genom Sverige för konsumtion och vidare export till 

övriga Europa (ibid).  

Det svenska stamnätet har i dag 16 utlandsförbindelser och när fler anslutningar görs 

kommer det, tillsammans med den ökande andelen förnyelsebar elproduktion, innebära 

nya krav på stamnätet (SvK, 2015b, s. 5). Vidare innebär integrationen av det svenska 

och nordiska nätet till övriga Europa en möjlig ökning av nätets tillförlitlighet (SvK, 

2015c, s. 15, 48). Avslutningsvis kan konstateras att utvecklingen av stamnätet har gått 

från att vara nordisk och nationell till att bli allt mer europeisk och regional (ibid). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figur 2.  Karta över Sveriges stamnät och internationella förbindelser (SvK, 2016h). 
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2.3 Elnätets uppbyggnad 

Den här studien kommer beskriva elnätets uppbyggnad och funktion i generella och 

övergripande ordalag. I det här kapitlet kommer därför endast elledningar, ledningsstolpar 

och transformatorstationer att presenteras i korthet. 

Inledningsvis kan elledningar delas upp i två olika kategorier, luft och jordkabel (SvK, 

2014b, s. 26–39). Luftledningarna är tekniskt sett enkla, driftsäkra och ekonomiskt 

fördelaktiga då det går snabbt att reparera skador i jämförelse med en jordkabel (ibid). 

Dock används jordkabel vanligtvis på lokalnivå för att minska elnätets väderkänslighet 

(ibid). Vid längre transporter ökar dock jordkabelns överföringsförluster kraftig och 

luftledningar blir då mer fördelaktiga (ibid). För att skydda luftledningarnas utsatthet i 

förhållande till exempelvis svåra väderförhållanden finns en mängd skyddsmekanismer 

(ibid). Luftledningarna på stamnätet har bland annat skyddsutrustning i form av åskskydd, 

vilket innebär att eventuella åsknedslag jordas (S. Larsson, 2017). Vidare skiljer sig 

ledningarnas skyddsdesign åt beroende på nätets geografiska plats och spänningsnivå, 

detta gäller exempelvis isolering av ledningar (Ei, 2016b, s. 28). På lokalnivå är en större 

andel av luftledningarna oisolerade vilket innebär att de i större utsträckning påverkas av 

yttre omständigheter (ibid). Vidare skiljer sig även kraven på ledningsgator åt i 

förhållande till spänningsnivå och nät (Ei, 2011, s. 3–4). I Energimarknadsinspektionens 

föreskrifter förespråkas trädsäkring som en åtgärd för minimering av den yttre påverkan 

exempelvis stormar kan orsaka luftledningarna (ibid). Trädsäkringen innebär att 

ledningsgator på regionnätsnivå ska vara cirka 35 meter breda och på stamnätsnivå 

motsvarande 52 meter (SvK, 2014b, s. 36; SvK, 2015d, s. 26). För att erhålla mer 

detaljerad information gällande säkerhetsbestämmelser för kraftledningar hänvisas 

läsaren till ellagen (1997:857), starkströmsförordningen (1957:601) samt 

elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter (ELSÄKFS 1999:5) (Elsäkerhetsverket, 

1999; Riksdagsförvaltningen, 1957; Riksdagsförvaltningen, 1997b).  

Ledningsstolparnas utseende och material varierar även de i förhållande till nätens 

spänningsnivå (SvK, 2014b, s. 26–39). De vanligaste varianterna är trästolpar, 

fackverksstolpar och betongstolpar (ibid). Elnät med lägre spänning har i regel 

enkelstolpar i trä, medan nät med högre spänning ofta har fackverksstolpar i stål (ibid). 

Vidare utgörs elnätet även av transformator- och kopplingsstationer, närmare bestämt 160 

stycken på stamnätsnivå (SvK, 2015b, s. 5).  Transformatorernas främsta uppgift är att 

transformera elen till en lägre nivå och ställverken, som är placerade i 

transformatorstationerna, har till uppgift att hantera koppling, övervakning och 

styrningen av elenergin (SvK, 2014b, s. 26–39).  

Utöver de fysiska systemkomponenterna som nämnts ovan är även IT-program för 

automatiseringen av systemet, telekommunikationssystem, serverhallar och 

kontrollcentraler andra viktiga delar i systemet (Zhang, m.fl., 2015, s 1707). Detta 

eftersom informations- och kommunikationsnät i hög grad är sammankopplat med dagens 

elnät (ibid).  
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2.4 Elnätet - En samhällsviktig verksamhet 

Internationellt och inom EU används ofta begreppet skydd av kritisk infrastruktur (MSB, 

2016). I Sverige används däremot en bredare definition av arbetet, nämligen skydd av 

samhällsviktig verksamhet (ibid). Vidare klassas landets energiförsörjning som en 

samhällsviktig verksamhet då den upprätthåller flertalet samhällsviktiga funktioner 

(MSB, 2013a, s 12–13). Exempelvis måste tillförseln av el till vitala samhällsviktiga 

funktioner såsom sjukhus, räddningstjänst och känsliga industriprocesser säkras (MSB, 

2015a, s. 29; Gellerbring m.fl., 2014, s. 14). Detta kan vidare exemplifieras med hjälp av 

begreppen styrel och reservkraft (ibid). Styrel innebär att eltillförseln till dessa 

verksamheter prioriteras vid händelse av elenergibrist (ibid). Om elenergibrist trots detta 

skulle uppstå, hos verksamheten ifråga, är det viktigt att det finns tillgång till reservkraft 

(Ei, 2012). Läsaren hänvisas till lagen om effektreserv (2003:436) för utförligare 

beskrivningar gällande lagar och regler inom området (Riksdagsförvaltningen, 2003, s. 

4). 

Cherp och Jewell (2014, s. 415–421) argumenterar på ett liknande sätt och menar att 

elsystemet klassas som ett vitalt energisystem som har en stor påverkan på samhällets 

övriga vitala funktioner. Vidare menar de att energisäkerhetsbegreppet är något som de 

senaste decennierna har fått en allt bredare och mer komplex innebörd (ibid). Detta på 

grund av att allt fler parametrar sammanvävs i begreppet energisäkerhet, såsom bland 

annat politik, ekonomi och miljöaspekter (ibid). Vidare menar de att genom att definiera 

hög energisäkerhet som ”låg sårbarhet av vitala energisystem” kan ett bredare och mer 

detaljerat synsätt av de vitala energisystemen och dess utsatthet för risker öppnas upp 

(ibid). De risker som riktas mot systemen kategoriseras vidare i förhållande till vad som 

genererar dem (ibid). En av dessa riskkategorier är "suveränitetsperspektivet" som menar 

på att risker genereras genom avsiktliga handlingar från utländska aktörer och fokuserar 

således på intressen och makt (ibid). En annan kategorisering är "robusthetsperspektivet" 

vilket anser att risker genereras av naturliga och tekniska orsaker i form av bristande 

resurser, åldrande infrastruktur och inträffandet av naturliga händelser (ibid). Den har sina 

rötter inom naturvetenskap och teknik och fokuserar på sannolikheter, omfattning och 

effekter av störande händelser (ibid). Den tredje kategorin är 

"motståndskraftsperspektivet" vilket anser att risker genereras av oförutsägbara sociala, 

ekonomiska och tekniska faktorer. Den har sina rötter i ekologi, ekonomi och komplexa 

systemanalyser (ibid). 

2.4.1 Skyddsobjekt  

Vitala energisystem och andra samhällsviktiga verksamheter är enligt skyddslag 

(2010:305) klassificerade som skyddsobjekt (Riksdagsförvaltningen, 2010). Ett 

skyddsobjekt kan beskrivas som en samhällsviktig anläggning med skyddsvärde sett till 

rikets säkerhet (SvK och Svensk Energi, 2010, s. 32). Exempel på några av dessa är 

elförsörjningssystemet, vattenförsörjningssystemet, sjukhus etc. (Riksdagsförvaltningen, 

2010). Om ett skyddsobjekt skulle skadas eller på annat sätt angripas skulle detta kunna 

leda till allvarliga konsekvenser för Sveriges säkerhet (Säkerhetspolisen, 2017b). 
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Säkerhetsskyddet ämnar därför skydda dessa objekt genom att säkerställa områdena inom 

informationssäkerhet, tillträdesbegränsning samt se till att obehöriga personer hindras får 

att delta i verksamheten med hjälp av säkerhetsprövningar (ibid). Vidare ska 

säkerhetsskyddsåtgärder genomföras inom samtliga av dessa områden för att säkerställa 

rikets säkerhet (ibid). Skyddsåtgärder för skyddsobjekt syftar därför vidare till att minska 

riskerna för sabotage, terroristbrott och spioneri (Svk och Svensk Energi, 2010, s. 32). 

Beroende på vad som ska skyddas finns olika typer av säkerhetsskydd att tillgå, i vissa 

fall räcker det exempelvis inte med ett robust fysiskt skydd (Säkerhetspolisen, 2017b). 

Även andra typer av skyddsåtgärder bör vidtas om det exempelvis går att nå det 

skyddsvärda via elektroniska vägar eller om en insider inom verksamheten kan röja 

uppgifter (ibid). En insider representerar någon inom den egna verksamheten såsom en 

anställd, inhyrd personal, vakter etcetera (SvK och Svensk Energi, 2014b, s.20). Dessa 

kan genom sin tillgång till verksamhetsinformation genomföra handlingar som riskerar 

orsaka negativa konsekvenser för verksamheten (ibid).  I och med att en insider är kan 

vara relativt anonym kan dessa utgöra ett stort hot, då de kan orsaka stor skada med 

relativt enkla medel (ibid).  

Fysiska skyddsåtgärder 

För fysiskt skydd används en betydelseklassning från B1 till B4, där den sistnämnda 

motsvarar det mest skyddsvärda (SvK och Svensk Energi, 2013, s. 9–21). Den fysiska 

anläggningen kan vidare delas in i områdesskydd och skalskydd (ibid). Områdesskyddet 

som omfattar murar, bommar och stängsel, ämnar skydda materiel och utrustning inom 

ett inhägnat område, såsom vid ett ställverk (ibid). Områdesskyddet indikerar även 

gränsen för obehörigt tillträde och i B4-anläggningar bör skyddet även kompletteras med 

områdeslarm som verifieras med övervakningskameror (ibid). Skalskyddet representerar 

vidare omslutningsytorna av en byggnad såsom ytterväggar, dörrar, golv, fönster och tak 

(ibid). Syftet för både skal och områdesskyddet är att minska risken för sabotage och 

inbrott (ibid).  

Informationssäkerhet 

Definitionen av informationssäkerhet enligt myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (MSB) innebär att information ska skyddas utifrån sin konfidentialitet, 

riktighet och tillgänglighet (MSB och Swedish Standard Institute, 2009, s. 7). MSB 

beskriver i publikationen Handlingsplan för skydd av samhällsviktiga verksamheter att 

samhället i allt högre grad präglas av komplexitet och ökande beroendeförhållanden i och 

med dagens tekniska utveckling och ökande internationalisering (MSB, 2013a, s. 12–15). 

Detta innebär således att de samhällsviktiga verksamheterna blir allt mer beroende av 

andra system för att bearbeta, lagra och kommunicera information (ibid). Vidare menar 

rapporten att ett systematiskt arbete krävs för att erhålla en högre informationssäkerhet i 

hela samhället. Detta framhålls även som en förutsättning för att kunna dra nytta av de 

fördelar som IT-utvecklingen för med sig (ibid). Utöver de fysiska skalskydden finns 

således även skydd som ämnar skydda bland annat skyddsvärd information. Dessa 

skyddsåtgärder benämns som elektroniska skalskydd och verkar för att skydda 
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verksamheten från extern åtkomst av organisatoriska informationsresurser och IT-system 

(SvK, 2013c, s. 174).  

2.5 Aktörer inom elbranschen  

I det här avsnittet kommer ett antal aktörer som verkar inom den studerade branschen att 

presenteras. Dessa är utvalda med avseende till deras respektive roller i branschen samt 

det faktum att de flera gånger benämns i den här studien.    

2.5.1 Elnätsägare  

Elnätsföretagen är de som äger elnätet och ansvarar för transporten av elenergi från 

produktionsanläggningarna till slutanvändarna (Ei, 2016c). De olika aktörerna opererar 

på olika delar av elnätet och kommer därför beskrivas med utgångspunkt från vilken 

spänningsnivå de verkar på. Det svenska stamnätet ägs uteslutande av det statliga 

affärsverket och myndigheten Svenska Kraftnät, vilken vidare kommer att benämnas med 

förkortningen SvK. Regionnätet och lokalnätet ägs däremot av en mängd olika aktörer, 

beroende på nätets geografiska placering (Ei, 2016c; SvK, 2016d). Stamnätets kunder är 

i sin tur nästan uteslutande de elnätsföretag som äger regionnäten (SvK, 2014b, s. 12). 

Sveriges regionnät domineras idag av de tre största elnätsföretagen E.ON Elnät Sverige, 

Vattenfall Eldistribution och Ellevio AB som tillsammans står för cirka 97% av all 

överförd energi på nätet (Ei, 2016b, s.14). Dessa regionnätsägare levererar i sin tur el till 

cirka 600 större industrikunder och produktionsanläggningar samt cirka 1600 

gränspunkter i det underliggande lokalnätet (ibid). Lokalnätet utgör den lägsta 

distributionsnivån på elnätet och ägs i vissa kommuner av privata energibolag och i andra 

av kommunen själv (A. Nordling, 2016, s. 13). Det finns cirka 160 lokala elnätsföretag 

av varierande storlek i Sverige idag och dessa har inom sitt geografiska område monopol 

på elnätet (SvK, 2014b, s. 6, 12). Detta med anledning av de stora kostnader som krävs 

för byggnation och underhåll av infrastrukturen (Energiföretagen, 2017).   

2.5.2 Svenska Kraftnät 

SvK besitter rollen som systemansvarig för eltransporten på stamnätet. Varje år utfärdas 

ett regleringsbrev av regeringen där det framgår vilka uppdrag SvK har under det följande 

året (SvK, 2016g). SvK ansvarar vidare för underhåll och utbyggnad av nya 

kraftledningar och ser till att överföringen av el sker på ett säkert, kostnadseffektivt samt 

miljöanpassat sätt (ibid). Vidare är SvK nationellt balansansvariga för hela elnätet vilket 

innebär att de ansvarar för att frekvensen på nätet alltid ska ligga runt 50 Hertz (SvK, 

2016f; SvK, 2017c). Om denna balans inte uppnås kan det uppstå störningar på elnätet 

vilka vidare kan resultera i fysiska infrastrukturskador och ekonomiska förluster (J. 

Nordling, 2016). För att denna frekvens ska kunna bibehållas krävs att samtliga nät som 

är anslutna till stamnätet också är i balans och därför har alla elnätsföretag ett avtal om 

balansansvar med SvK (SvK, 2016f). Vidare verkar SvK som Sveriges 

elberedskapsmyndighet vilket innebär ansvar för att det, vid uppkomst av extrema 

händelser som kan innebära fara för elförsörjningen, ska beredskap finnas att tillgå 
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(Riksdagsförvaltningen, 1997a). Beredskapshöjande åtgärder ska vidare genomföras vid 

behov och resurserser för reparationsarbeten och kommunikationsutrustning ska finnas 

tillgänglig (SvK, 2016d). Enligt säkerhetsskyddslagen (1196:627) är SvK även 

sektionsansvarig myndighet för det tidigare nämnda säkerhetsskyddet (SvK, 2017b). 

Lagen ska skydda Sveriges säkerhet och behandlar områden som spioneri, sabotage, 

terroristbrott etcetera (Riksdagsförvaltningen, 1996b).  Inom detta ansvarsområde ingår 

bland annat säkerhetsprövningar, tillsyn och rådgivning till företag inom elbranschen 

(SvK, 2017b). SvK har i sin roll som sektionsansvarig myndighet vidare ansvar för 

elnätsföretagens säkerhetsanalyser (SvK, 2013a). Enligt SvK:s föreskrifter skall 

företagen göra en säkerhetsanalys vart annat år eller oftare i de fall då behov anses finnas 

(ibid). Företagen är även skyldiga att informera SvK om inträffade incidenter som haft 

betydelse för säkerhetsskyddet (ibid). Slutligen har SvK även en viktig roll i Sveriges 

arbete för att uppnå målen i energi- och klimatpolitiken (SvK, 2017a). Detta innebär att 

SvK ska var en del i utvecklingen av energieffektiva och miljöanpassade lösningar på 

stamnätet, i form av bland annat utbyggnation av kraftledningar till 

produktionsanläggningar för förnyelsebara energikällor (ibid).  

2.5.3 Energimarknadsinspektionen  

Tillsynsmyndigheten Energimarknadsinspektionen (Ei) arbetar på uppdrag av regeringen 

och har i uppgift att se till att Sverige har en väl fungerande energimarknad (Ei, 2017b). 

Vidare presenterar Ei årligen en sammanställning av leveranssäkerheten i Sveriges lokal- 

och regionnät baserat på elnätsföretagens inrapporterade avbrottsdata (Ei, 2017a, s. 5). 

Från och med 2010 gäller föreskriften om avbrottsrapportering (EIFS 2015:4), vilket 

innebär att elnätsföretag på lokal- och regionnivå är skyldiga att rapportera elavbrott till 

Ei för att en bedömning av leveranssäkerheten ska kunna genomföras (ibid). Vidare 

ansvarar Ei för de risk- och sårbarhetsanalyser som elnätsägarna, enligt ellagen 

(1997:857), är skyldiga att genomföra en gång per år (EIFS 2013:3) (Ei, 2013).  

2.5.4 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

MSB är en statlig myndighet som har ansvaret för samhällets förmåga att hantera och 

förebygga större kriser (MSB, 2017a). Samhällsviktiga funktioner, såsom elnätet, bör 

alltid ha en beredskap och förmåga att kunna hantera allvarliga incidenter oavsett på 

vilken sätt, var, när och hur en kris uppstår (Eriksson, m.fl., 2011, s. 17). Om en kris 

uppstår måste de funktioner som anses mest viktiga för samhället skyddas på bästa sätt 

(ibid). MSB har tillsammans med SvK, Elsäkerhetsverket, Post- och telestyrelsen samt 

statens Energimyndighet huvudansvaret för samordningen vid händelse av kris inom 

området för teknisk infrastruktur (Riksdagsförvaltningen, 2015). Detta går att läsa i 

förordning (2015:1052) om krisberedskap och höjd beredskap, där det även framgår att 

varje statlig myndighet årligen ska genomföra risk- och sårbarhetsanalyser i syfte att 

stärka sin egen och samhällets krisberedskap (ibid). Ett exempel på en av MSB:s 

funktioner när det kommer till elnätet, är prioriteringen av styrel (ibid).  

Prioriteringsordningen avser begränsa eller avbryta överföring av el till elanvändare vid 
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en kortvarig elbrist för att på så sätt kunna förse samhällsviktiga verksamheter med el 

(ibid).  

2.5.5 Pöyry Sweden AB 

Pöyry Sweden AB är ett konsult- och ingenjörsföretag som arbetar för att bland annat 

erbjuda sina elnätsägande kunder på region- och stamnätsnivå rådgivning (Pöyry Sweden 

AB, 2015b). Visionen är att kunna stödja dem i utbyggnaden av nya elnät samt säker drift 

för att möjliggöra en hög tillförlitlighet (Pöyry Sweden AB, 2016a). Pöyry grundades år 

1958 i Finland och är idag ett globalt företag som levererar strategisk rådgivning och 

tjänster inom de tre kärnverksamhetsområderna energi, industri och infrastruktur (Pöyry 

Sweden AB, 2015a). Företaget är de största leverantörerna av konsulttjänster för 

transmission- och distributionsledningar i Sverige idag (Pöyry Sweden AB, 2016b).  
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3. Teoretiska begrepp 

I det här avsnittet kommer begrepp som utgör grundpelarna för den här studien att 

definieras med hjälp av etablerad teori rörande det studerade ämnet. Begrepp kommer 

vidare att beskrivas i förhållande till hur de här kommer att tillämpas. Detta för att ge 

läsaren en förståelse för de enskilda begreppen innan de sätts in i större och mer komplexa 

sammanhang.  

3.1 Säkerhet 

Begreppet säkerhet är mångfacetterat och kan definieras på en mängd olika sätt beroende 

på hur det appliceras. Det är dock vanligt att säkerhetsbegreppet används som motsats till 

begreppet risk och i Nationalencyklopedin anges begreppets allmänna betydelse som: 

”…resultatet av åtgärder eller egenskaper som minskar sannolikheten för att olyckor eller 

andra oönskade händelser skall inträffa.” (Nationalencyklopedin, 2017d). 

Med anledning av begreppets vaga definition är det viktigt att förtydliga dess innebörd i 

förhållande till det användningsområde som avses i den här rapporten. Vidare innebär 

användningen av det svenska begreppet svårigheter vid översättning till engelska, då 

säkerhet kan ses som ett samlingsord för de engelska orden safety och security. Piètre-

Cambacédèsa och Chaudet beskriver problematik med översättningen av de engelska 

begreppen samt betydelsen av att definiera och skilja dem åt i artikeln The SEMA 

referential framework: Avoiding ambiguities in the terms: ”safety” and ”security” 

(Piètre-Cambacédès och Chaudet, 2010). Författarna argumenterar för betydelsen att 

tydliggöra skillnaderna mellan begreppen genom att peka på de risker som kan uppstå till 

följd av vaga definitioner (ibid). Detta exemplifieras med en beskrivning av skydds- och 

säkerhetshantering av kritiska infrasystem vilket ofta involverar aktörer från olika 

branscher (ibid). Då dessa aktörer samverkar är det viktigt att vara medveten om 

begreppens potentiellt olika betydelser i förhållande till olika kontexter och branscher 

(ibid). En gemensam definition kan därför minska risken för missförstånd och i 

förlängningen även bidra till säkrare system (ibid). Vidare definierar Piètre-Cambacédèsa 

och Chaudet begreppen safety och security utifrån dessas betydelse inom området för 

transmission och distribution (ibid). De beskriver begreppet safety som det förebyggande 

arbetet med att undvika att människor eller omgivning kommer till skada (ibid). Security 

beskrivs vidare syfta till förmågan att hantera störningar och avbrott, samt dess funktion 

att skydda från interna eller externa hot, såsom terrorism och sabotage (ibid).  

Winzer beskriver i sin artikel Conceptualizing Energy Security behovet med att 

konceptualisera begreppet säkerhet i studier inom området för energisäkerhet (Winzer, 

2011, s. 24). Detta är något som bör tas i beaktning i den här studiens användning av 

begreppet säkerhet i förhållande till elnätet, då detta berör samma typ av 

begreppsproblematik. Winzer argumenterar, likt Piètre-Cambacédèsa och Chaudet, för 

behovet av medvetna och välmotiverade avgränsningar då dessa kan ha stor påverkan på 

det resultat som erhålls vid utredning av säkerhetsrelaterade frågor (Winzer, 2011, s. 17–
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18, 24). Detta beskrivs vidare av Cherp och Jewell i artikeln The concept of energy 

security: Beyond the four As (2014, s. 415-417). Författarna presenterar där tre frågor som 

bör ställas i studier rörande säkerhet i allmänhet och energisäkert i synnerhet (ibid). Dessa 

frågor möjliggör en konceptualisering av begreppet och kan i korthet sammanfattas enligt 

nedan (ibid).  

▪ Säkerhet för vem eller vad?  

▪ Vilket värde har säkerheten och vilka värden önskas skyddas? 

▪ I förhållande till vilka hot och risker talar vi om säkerhet? 

För att besvara dessa frågor, visa på den här studiens avgränsningar samt konceptualisera 

studiens användning av begreppet säkerhet har figur 3 skapats. I figuren beskrivs studiens 

användning av begreppet säkerhet relaterat till visionen om att skydda elnätet samt dess 

förmåga att leverera elenergi enligt punkterna under security-boxen, vilket besvarar de 

två första frågorna. Den sista frågan besvaras i förhållande till de tre riskkategorierna där 

naturrelaterade och antagonistiska risker här valts för utredning.   

 

Figur 3. Figuren illustrerar en schematisk bild över den här studiens användning av 

begreppet säkerhet. Figuren visar även på studiens avgränsningar från att studera 

saftey-relaterade frågor samt tekniskt relaterade risker.  
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Enligt figur 3 kan saftey och security således beskrivas i relation till användningen av 

begreppet säkerhet i den här rapporten. Detta för att visa på studiens utgångspunkt att 

studera elnätet som ett objekt som kan utsättas för hot och risker, vilket relaterar till 

security-begreppet. Vidare har studien avgränsats från att studera de områden som 

kategoriseras som saftey-relaterade och som studerar systemet utifrån dess potential att 

generera risker. Risker som anses tillhöra saftey-kategorin kan exemplifieras med risker 

som hanteras av Elsäkerhetslagen (2016:732). Till dessa hör bland annat risker rörande 

elsäkerheten vid ställverk eller produktionsanläggningar utifrån perspektivet att skydda 

från person- eller sakskador i verksamheten (Riksdagsförvaltningen, 2016). Vidare kan 

skillnaden mellan hur saftey- och security- begreppen relaterar till olika riskkategorier 

exemplifieras med en beskrivning av möjliga antagonistiska risker med utgångspunkt i 

de båda begreppens olika perspektiv. Inledningsvis kan security beskrivas utifrån 

ambitionen att skydda den tekniska och fysiska infrastrukturen från angripare med 

visioner om att skada genom att påverka samhällets elförsörjning. Sett ur ett saftey-

perspektiv kan dessa risker studeras från elsystemets potential att utgöra en risk för 

människor eller miljö. Detta kan exemplifieras med risken att systemet används som ett 

verktyg vid en antagonistisk attack där dess egenskaper som samhällsviktig verksamhet 

utnyttjas. Vidare skulle detta till exempel kunna röra sig om att styrning eller kontroll av 

systemet utnyttjas för att utöva utpressning i politiska frågor etc. I figur 3 ges en 

övergripande bild av hur säkerheten på elnätet beror av de olika begreppen samt hur de 

båda behandlar samma riskkategorier utifrån olika perspektiv. Figuren visar vidare på den 

här studiens avgränsningar att inte inkludera saftey-begreppet samt att rikta fokus mot de 

naturrelaterade och antagonistiska riskerna.  

3.2 Risk 

En risk kan definieras som sannolikheten att en oönskad händelse ska inträffa 

(Nationalencyklopedin, 2017b). Vidare kan risker förklaras med utgångspunkt i 

ovissheten kring vad framtiden kan komma att innebära (Waters, 2011, s.14–18). För att 

ytterligare förtydliga begreppet risk kan dess distinktion från de ofta relaterade begreppen 

ovisshet och osäkerhet beskrivas (ibid). I förhållande till dessa innebär begreppet risk att 

kvantifiering av en potentiellt framtida händelse kan genomföras (ibid). Detta kan 

beskrivas med hjälp av sannolikheten för ett inträffande av händelsen samt vad en 

händelse kan resultera i för konsekvenser (ibid). Detta skiljer sig från begreppet 

osäkerhet, vilket kan beskriva händelser som kan inträffa men vilka ej kan kvantifieras 

(ibid). Skalan mellan vad som kan kvantifieras och ej kan dock ses som flytande då 

metoderna för kvantifiering av risker anpassas i förhållande till vilken typ av händelse 

som studeras och vilken information om denna som finns att tillgå. I den här rapporten 

har en skiljelinje dragits mellan det som vidare kommer beskrivas som vardagliga risker 

och de mer exceptionella händelser vars sannolikhet för inträffande är låg. Ett ytterligare 

begrepp för beskrivning av mycket exceptionella händelser kommer även att presenteras 

för att lägga en grund för vidare analyser kring hur dessa risker kan utkristalliseras och 

utredas. De olika kategorierna beskrivs nedan för att förtydliga deras respektive innebörd 

samt för de olika tillvägagångssätt som kan användas för att analysera dem.  
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3.2.1 Vardagliga risker 

Vardagliga risker kommer i den här rapporten att definieras som händelser som inträffar 

relativt frekvent och vars konsekvenser är begränsade (Eriksson m.fl., 2011, s. 7–8). 

Denna definition innebär vidare att de vardagliga riskerna kan antas vara förutsägbara då 

det finns erfarenhet av tidigare händelser och statistik som visar på tidigare inträffanden 

och dess konsekvenser (ibid).  

3.2.2 High-Impact Low-Frequency risker 

En händelse som har potential att orsaka stora konsekvenser men vars sannolikhet för 

inträffande värderas som låg kan beskrivas med det engelska begreppet High-Impact 

Low-Frequency (HILF) risk (Veeramany m.fl., 2015, s.12). Till skillnad från de 

vardagliga riskerna kräver dessa andra tillvägagångssätt för att identifieras och utredas 

(North American Bulk Power System, 2010, s.21–23). Detta kan exempelvis ske genom 

att en kombination av estimerade värden för händelsens sannolikhet analyseras 

tillsammans med expertutlåtanden gällande händelsens efterföljande konsekvenser (ibid). 

Vikten av dessa analyser kan argumenteras för som stor då tidigare erfarenheter av HILF 

risker per definition är få eller obefintliga, samt att dessa händelser ofta inträffar mycket 

plötsligt och snabbt får stora konsekvenser (ibid). Då en HILF risk har identifierats och 

analyserats kan däremot en plan för att undgå, alternativt hantera risken, och dess 

konsekvenser formuleras (ibid).   

3.2.3 Black swan risker 

Begreppet black swans kan ses som en metafor för osäkerheten i människors övertygelser 

(Lindaas och Pettersen, 2016, s. 1231). Vidare baseras begreppet på föreställningen om 

att det endast existerade vita svanar fram till det att de första svarta svanarna upptäcktes 

i Australien i slutet av 1600-talet (Aven, 2013, s.44). Med andra ord bygger begreppet på 

tanken om att alla svanar som du någonsin observerat kan ha varit vita, utan att det för 

den sakens skull betyder att nästa svan du ser inte kan vara svart (ibid). Begreppets 

användning inom området för riskanalys har förespråkats av författaren Taleb i hans bok 

The black swan: The Impact of the Highly Improbable. Taleb definierar där begreppet i 

förhållande till en inträffad händelse utifrån de tre punkter som presenteras i tabell 1 

(Taleb, 2008, s. xviii).  
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Tabell 1. Tabellen beskriver de tre egenskaper som Taleb använder för att beskriva 

black swan händelser (Taleb, 2008, s. xviii).   

Inträffad händelse Förklaring 

Sällsynthet 
Händelsen är avvikande och ligger inte inom ramen för 

vad som förväntas. 

Extrem påverkan 
Händelsen innebär en extrem påverkan och stora 

konsekvenser. 

Retrospektivt förutsägbart 

Trots att händelsen avviker från alla förväntningar om 

möjliga händelser kommer människor, med anledning av 

vår önskan att söka förklaringar, i efterhand skapa 

förklaringar för det inträffande. På detta sätt skapas en 

retrospektivt förutsägbar händelse av något som i prospekt 

var oförutsägbart. 

Sett ur ett riskanalysperspektiv används ytterligare tre kategoriseringar för att beskriva 

olika typer av black swan händelser (Aven, 2015, s. 84). Dessa utgår ifrån vilken 

kännedom som finns om händelsen och bör därför betänkas vid genomförandet av en 

riskinventering (ibid). 

Tabell 2. Tre kategoriseringar för att beskriva olika typer av black swan händelser 

(Aven, 2015, s. 84). 

Black swan händelser Förklaring 

Unkonwn unknowns Händelser som varit helt okända för vetenskapen. 

Unknown knowns Händelser som tidigare varit okända av de som genomfört 

riksinventeringar och som ej har identifierat vid dessa, men 

vilka dock har varit kända av andra.  

Known knowns Kända händelser som identifierats vid riksinventeringen 

men vars sannolikhet för inträffande har antagits som 

försumbar och därför förbisetts.  

3.3 Hot  

Begreppet hot definieras som en möjlig, oönskad händelse med negativ konsekvens för 

en utsatt verksamhet (SOU 2003:059, s. 132). Genom att bedöma sannolikheten för hot 

samt dess negativa konsekvenser kan risken bedömas (ibid). Enligt MSB kan ett hot 

härstamma från endera en aktörs förmåga och avsikt att orsaka skada, eller av en händelse 

som i sig självt utgör fara mot något eller någon (Eriksson m.fl., 2011, s.78). 

Säkerhetspolisen definition av begreppet hot förklaras som “en person, organisation eller 

främmande makt som har en kombinerad avsikt och förmåga att utföra en brottslig 

handling, exempelvis ett terrorbrott” (Säkerhetspolisen, 2017a).  
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4. Forskningsmetod 

Den forskningsmetod som har använts i arbetet med den här rapporten kommer här att 

presenteras närmare. Kapitlet inleds med en beskrivning av den arbetsprocess som 

tillämpats för att uppfylla studiens syfte att utforma en metod för riskutredning för Pöyry 

Sweden AB. Vidare presenteras även mer detaljerad information om den valda 

forskningsmetodikens främsta beståndsdelar: litteraturstudie och kvalitativa intervjuer.  

4.1 Arbetsprocess 

Metoden som har använts i den här studien baseras på en kombination av kvalitativa och 

halvkvantitativa underlag. Denna kombination kan motiveras som ett lämpligt 

tillvägagångssätt med hänvisningen till bristen på tillgänglig kvantitativa data inom det 

studerade området. Studiens kvantitativa underlag kan sammanfattas i den data och 

statistik som presenteras i samband med riskinventeringen samt statistik rörande 

elavbrott. Vidare kan studiens kvalitativa delar argumenteras för utifrån det studerade 

ämnets subjektiva natur. Detta syftar exempelvis till de bedömningar som kontinuerligt 

görs i arbetet med en riskutredning. Därför har det kvalitativa materialet bland annat 

erhållits genom intervjuer med experter inom olika relevanta områden. Den kvalitativa 

informationsinsamlingen kan även härledas till forskningsartiklar och litteratur inom 

områden som rör riskanalys, elnät, kritisk infrastruktur, leveranssäkerhet etc. Även 

publikationer från svenska myndigheter som är aktiva inom elbranschen alternativt inom 

frågor som rör säkerhet, har använts i den här studien.  

Författarna av den här rapporten argumenterar, utifrån ovanstående motivering, för valet 

av en kvalitativ metod med kvantitativa inslag. Genom att sammanfoga information som 

inhämtats med hjälp av den kombinerade metodiken ämnar författarna förse läsaren med 

en övergripande bild av de studerade frågeställningarna. Den arbetsprocess som 

genomförts med vision att uppnå detta presenteras närmare nedan.  

4.1.1 Förstudie 

Det inledande momentet i arbetet med den här studien bestod av en förstudie med syftet 

att erhålla kunskap om det studerade området. Förstudiens utgångspunkt baserades på 

uppdragsgivarens önskemål om en studie av säkerheten på elnätet och vidare metoder för 

hur denna skulle kunna utredas. Under denna process undersöktes tidigare litteratur och 

forskning inom det studerade området för att ta reda på vad som tidigare studerats, samt 

vilka resultat dessa studier utmynnat i (Klave och Brinkmann, 2009, s.122). Vidare 

ämnade denna litteratursökning även möjliggöra för en formulering av ett unikt syfte som 

inte redan uppfyllts i tidigare studier.  

Då den förberedande litteraturstudien avslutats kunde det studerade området avgränsas 

och en metodik för hur studiens syfte skulle uppfyllas därefter utformas. Den valda 

forskningsmetoden motiveras i kapitlets inledande avsnitt och innefattar bland annat 

kvalitativa intervjuer. Som en del i den kunskapsinsamlande processen genomfördes fyra 
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orienterande kvalitativa intervjuer med forskare och professorer vid Uppsala universitet. 

Dessa intervjuer behandlade informanternas respektive expertisområde, vilket 

motsvarade utvalda delar av det studerade ämnet. På detta sätt kunde syftet med rapporten 

diskuteras i relation till informanternas forskningsområden och värdefull kunskap 

erhållas.  

4.1.2 Insamling av empiriskt material 

Under denna del av arbetsprocessen genomfördes en mer detaljerad och djupgående 

litteraturstudie samt sex kvalitativa intervjuer. Den information som erhölls under dessa 

moment bearbetades kontinuerligt under arbetsprocessen och sammanfogades för att ge 

en överblick av det insamlade materialet. Utifrån detta kunde exempelvis litteratur om 

riskutredningsprocesser relateras till de processer som informanterna förespråkade vid 

intervjutillfällena. Vidare kunde utformningen av den här studiens rekommenderade 

riskutredningsmetod på detta sätt valideras. Likaså baserades urvalsprocessen av de risker 

som presenteras i den här rapportens riskinventering på sammanvägningen av 

expertkunskaper och litterära källor.  

Studien presenterar även två specifika metoder som kan inkluderas som delmoment i den 

rekommenderade riskutredningen. Den ena metoden beskriver hur arbetet med att 

identifiera och vidare analysera risker kan genomföras med hjälp av kreativa processer, 

såsom exempelvis brainstorming. En sådan process kan utgöra en del i den beskrivna 

metodiken för workshops, vilken presenteras senare i rapporten. Den andra metoden som 

valts ut för en närmare presentation beskriver en analysmodell för hur extrema 

väderförhållanden kan påverka elnätets leveranssäkerhet (Alvehag och Söder, 2011). 

Modellen har valts med anledning av dess potential att anpassas och vidare tillämpas 

beroende på vad som önskas utredas. I relation till liknande modeller, som studerats i 

arbetet med den här rapporten, motiveras valet av modell även med hänvisning till dess 

användarvänlighet. Vidare intervjuades även en av skaparna bakom modellen för att 

ytterligare försäkra dess relevans i förhållande till den här studien.   

4.2 Litteratur och dataunderlag 

Den litteratur som använts i den här rapporten är i största mån hämtad från primära källor. 

Vidare har dessa valts med stor noggrannhet och analyserats utifrån exempelvis 

utgivarens eller författarens trovärdighet samt utgivningsår. Således motiverar författarna 

av den här rapporten för de använda källmaterialets trovärdighet. Studien har i stor 

utsträckning baserats på litteratur från vetenskapliga artiklar, böcker och 

myndighetspublikationer. Bakgrunden till detta är studiens utredande och undersökande 

karaktär. Detta kan vidare beskrivas genom att dela upp rapporten i förhållande till de två 

delmoment som krävs för att uppfylla studiens syfte. Den första delen består bland annat 

av en grundlig litteraturstudie. Detta kan vidare motiveras för som en utredande process 

där relevant litteratur har granskats för att söka information om hur riskutredningar kan 

göras, vad de bör innehålla, hur specifika metoder kan tillämpas etc. Rapportens andra 

grundläggande del står istället att finna i expertkommentarerna. Vid intervjutillfällena 
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diskuterades frågor rörande den information som erhållits i litteraturstudien med relevanta 

experter. På detta sätt kunde exempelvis metoder hämtade från litterära källor anpassas i 

förhållande till experternas kommentarer för att på detta sätt uppfylla studiens syfte.  

I den här studien finns ett antal källor vilka författarna återkommande refererar till. Detta 

med anledning av referensernas trovärdighet och i vissa fall även auktoritet inom de 

studerade området. Ett sådant exempel är rapporter publicerade av SvK vars roll och 

ansvar i branschen motiverar för användandet av deras rekommenderade riktlinjer för 

exempelvis riskutredningsprocesser. Detta gäller vidare även för myndigheterna Ei och 

MSB. I tabell 3 listas några av de publikationer som utgjort en viktig grund för den här 

studien. Författarna av den här rapporten vill vidare hänvisa läsaren till dessa 

publikationer för att erhålla mer information om rapporternas respektive ämne. Detta med 

anledning av den här rapportens utredande utformning där endast delar av dessa 

publikationer valts ut och beskrivits i korthet.  

Tabell 3. Publikationer som återkommande refererats till i den här rapporten.  

Källreferens Titel på återkommande referenser 

 Publikationer från SvK och Svensk Energi 

SvK, 2005 Vägledning Säkerhetsanalys  

SvK, 2013c Hotkatalog för Elbranschen - Hot mot IT, informationshantering, 

processkontroll och automation  

SvK och Svensk 

Energi, 2014a 

Vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser för elsektorn, samt 

dess bilagor  

SvK, 2014b Elnät i fysisk planering - Behandling av ledningar och stationer i 

fysisk planering och i tillståndsärenden 

SvK, 2015c Nätutvecklingsplan 2016 – 2025 

SvK, 2015e IT-säkerhetsarkitektur - En vägledning för elbranschen med 

typexempel och referenslösningar 

SvK, 2016a Risk- och sårbarhetsanalys 

 Publikation från Ei 

Ei, 2016a Handbok för redovisning av risk- och sårbarhetsanalyser samt 

åtgärdsplaner  

 Publikation från MSB 

Eriksson m.fl., 

2011 

Vägledning för Risk- och Sårbarhetsanalys  

 Publikationer från ENTSOE 

Entsoe, 2015 

Entsoe, 2017 

Nordic and Baltic grid disturbance statistics 2014 och 2015 

Intresserade läsare hänvisas även vidare till SvK:s, Energimyndighetens och 

Energiföretagens gemensamma Energisäkerhetsportal (SvK, Energiföretagen och Ei, 

2017). Där finns bland annat checklistor för genomförandet av olika riskanalysprocesser, 

vägledningsdokument och branschrelaterade nyheter, vilka kan vara av intresse för 

rapportens läsare.  
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4.3 Kvalitativa intervjuer 

Kvalitativa intervjuer har utförts som en del i den här rapportens metodik för att erhålla 

experters kunskaper om det studerade området samt deras subjektiva tankar kring 

säkerheten på elnätet. På detta sätt ämnar författarna av den här rapporten presentera en 

övergripande bild av det studerade området, samt vidare åskådliggöra det som 

informanterna framhållit som viktigt för den här studien. För att erhålla nyanserade 

beskrivningar av informanternas tankar och åsikter formulerades intervjufrågor av öppen 

karaktär för att främja en öppen konversation och ett naturligt flöde i samtalet (Dalen, 

2015, s. 34–35). Intervjuerna kan vidare beskrivas som semistrukturerade där 

intervjufrågorna varvades med relevanta följdfrågor vilket gjorde det möjligt att 

omdirigera intervjun utifrån informanternas svar (Kvale och Brinkmann, 2009, s. 42–43).  

Intervjuprocesserna kan beskrivas utifrån dessas inledande faser vilka bestod av den 

första kontakten med informanterna och förfrågan om intresse för en intervju. Den 

inledande kontakten skedde via e-mail och i samband med detta gavs en övergripande 

beskrivning av det här examensarbetet, studiens syfte samt samarbetet med Pöyry Sweden 

AB. Vid intervjutillfället gavs även en kort inledande presentation av studien följt av en 

förfrågan om tillåtelse att spela in samtalet. Genom att på detta sätt dokumentera samtalet 

kunde fokus bibehållas under intervjusituationen och intervjuns semistrukturerade 

karaktär upprätthållas (Kvale och Brinkmann, 2009, s. 194–196). Det inspelade materialet 

transkriberades därefter i nära anslutning till intervjutillfället (ibid). Vidare analyserades 

det insamlade materialet och kategoriseras i förhållanden till likheter och motsättningar i 

respondenternas svar. På detta sätt kunde en djupare analys av det erhållna materialet 

göras och experternas kommentarer få ett sammanhang.   

4.3.1 Presentation av informanter 

Valet av informanter är av stor vikt och har haft en avgörande roll för den här studiens 

resultat. Det totala antalet om tio intervjuer kan vidare delas in i följande kategorier: 

informanter för orienterande intervjuer och experter inom relevanta områden i branschen. 

Den först nämnda kategorin av orienterande karaktär består av fyra intervjuer med 

forskare och professorer från Uppsala universitet. Dessa valdes utifrån deras respektive 

forskningsområde samt dess koppling till det studerade ämnet. Då dessa intervjuer skedde 

i studiens inledande skede var studiens syfte och frågeställningar ej fastställda. Därav 

genomfördes de orienterande intervjuerna med utgångspunkt i de då endast hypotetiska 

frågeställningarna. Med anledning av detta baserades tre av de orienterande intervjuerna 

på tanken om att studien närmare skulle studera IT-relaterade risker i relation till 

utvecklingen av smarta elnät. Dessa intervjuer hölls med Neville Pears, Jansson och 

Bartusch. Den sista av de orienterande intervjuerna genomfördes med avsikt att erhålla 

en mer övergripande bild av det studerade området samt diskutera möjliga perspektiv och 

frågeställningar. Denna intervju hölls med Bergkvist vars stora kunskap inom området 

för elektricitetslära och vidare även säkerhet på elnätet bidrog till en ökad förståelse för 

ämnets komplexitet. 
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Tabell 4. Tabellen presenterar de orienterande intervjuernas informanter.  

Namn Akademisktitel Institution  Datum och ort 

Neville 

Pears  

Professor  Institutionen för Informationsteknologi, 

Datorteknik 

6 februari 2017, 

Uppsala 

Jansson Professor Institutionen för Informationsteknologi, 

Visuell information och interaktion 

8 februari 2017, 

Uppsala 

Bartusch  Forskare Institutionen för teknikvetenskaper, 

Industriell teknik 

16 februari 2017, 

Uppsala 

Bergkvist Universitetslektor Institutionen för teknikvetenskaper, 

Elektricitetslära 

17 februari 2017, 

Uppsala 

Nästa kategori av intervjuer består av en kombination informanter i form av experter samt 

kunder till Pöyry Sweden AB. I den här kategorin återfinns tre representanter som kan 

kopplas till SvK: Magnusson, Larsson och Hafezi. Av dessa är Magnusson och Larsson 

ej yrkesaktiva inom SvK längre men har i sina tidigare karriärer besuttit poster som 

generaldirektör respektive teknisk direktör. Magnusson började sin karriär på SvK redan 

1992 och satt sedan på posten som generaldirektör under nio år, fram till 2007 

(Magnusson, 2017). Utifrån detta kan valet av att i den här studien ta del av Magnussons 

expertis vidare motiveras med avseende på hans tekniska kunskap om elsystem, det 

svenska elnätet, erfarenheter av elavbrott av olika allvarlighetsgrad samt kunskap kring 

säkerheten på elnätet.  

Likaså kan valet av informant Larsson motiveras, detta med hänvisning till hans liknande 

yrkesbakgrund. Från år 2002 besatt Larsson dock rollen som teknisk direktör samt 

ställföreträdande generaldirektör på SvK (S. Larsson, 2017). Efter Magnussons tid som 

generaldirektör erhöll Larsson posten som vikarierande generaldirektör under tiden att en 

efterträdare söktes (ibid). Larssons långa yrkeslivserfarenhet och tekniska expertis ger 

ytterligare skäl för hans trovärdighet och vidare benämning som expert i den här studien. 

Vidare kan intervjuerna med dessa tidigare SvK-anställda motiveras med avseende till att 

SvK är en av Pöyry Sweden AB:s kunder. Dessa intervjuer gav vidare en inblick i hur 

SvK tidigare arbetat med frågor rörande säkerheten på elnätet.  

För att även erhålla kunskap om SvK:s nuvarande säkerhetsarbete intervjuades Hafezi, 

säkerhetsskyddschef på SvK. Hafezi är ansvarig för avdelning för säkerhetsskydd, vilken 

hanterar frågor som rör spioneri, sabotage och terrorism samt andra brott som kan hota 

och vidare innebära en risk för rikets säkerhet (Hafezi, 2017). Hafezis omfattande 

kunskaper och erfarenheter inom området för säkerhet och skydd kommer även från hans 

tidigare tjänst som informationssäkerhetsstrateg på Rikspolisstyrelsen (ibid). Trots att 

intervjun med Hafezi hölls på en generell nivå och inga konkreta exempel på hot eller 

risker diskuterades, kunde många lärdomar ändå erhållas. Intervjun med Hafezi hade 

vidare stor betydelse för den här studiens utredning av risker av antagonistiska slag. 

Förutom intervjuerna med informanter med koppling till SvK genomfördes även en 

ytterligare intervju med en representant från en annan av Pöyry Sweden AB:s kunder. 
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Företaget ifråga var det elnätsägande företaget Ellevio och intervjun genomfördes över 

telefon med Rådh som innehar posten som IT-säkerhetsansvarig på företaget. Rådh 

arbetar bland annat med säkerhet i förhållande till företagets integrationsplattform och 

vidare talar han även om det kontinuerliga riskrapporteringsarbetet som ingår i hans tjänst 

(Rådh, 2017). Intervjun med Rådh motiveras som värdefull för den här studien då den 

bidrar till en bild av hur de lokal- och regionnätsägande kunderna arbetar med 

säkerhetsfrågor. För att vidare erhålla ett mer övergripande perspektiv gällande frågan 

om säkerhet i förhållande till kritisk infrastruktur intervjuades därefter Sivertun, professor 

vid institutionen för militärvetenskap på Försvarshögskolan. Då Sivertun besitter stor 

kunskap inom bland annat området för miljörelaterade risker och hot samt samhällets 

informationsinfrastruktur, kunde frågor om säkerhet diskuteras utifrån ett 

helhetsperspektiv.  

Den sista av de totalt tio intervjuerna genomfördes med Alvehag som arbetar med frågor 

rörande leveranssäkerhet på avdelningen för teknisk analys på Ei. Alvehag har doktorerat 

inom området för elektriska energisystem vid Kungliga tekniska högskolan och hennes 

kunskapsområde kan därför ses sträcka sig över både teoretiska, tekniska och praktiska 

frågor rörande elsystemet. Den stora kompetens som Alvehag besitter, i kombination med 

att hennes avhandling har använts som grund till kapitel 7.1 Modellering för utredning av 

tillförlitlighet vid extremväder, motiverar för hennes medverkan i den här studien. 

Modellen som där beskrivs kan användas för utredning av extrema väderförhållandens 

påverkan på elnätets leveranssäkerhet och är skapad av Alvehag i samarbete med Söder 

(Alvehag, 2011). Under intervjun med Alvehag diskuterades möjligheten att anpassa 

modellen för den här rapportens ändamål samt hur den skulle kunna tillämpas praktiskt. 

Då modellen i avhandlingen är beskriven för tillämpning på lokalnätsnivå diskuterades 

vidare hur den skulle kunna anpassas för användning på region- och stamnätsnivå. 

Intresserade läsare hänvisas vidare till Alvehags och Söders artikel A Reliability Model 

for Distribution Systems Incorporating Seasonal Variations in Severe Weather, samt till 

följande artikel som beskriver ett Sydafrikanskt fall där modellen används på 

transmissonsnätsnivå: Analyzing the performance of a time-dependent probabilistic 

approach for bulk network reliability assessment (Alvehag och Söder, 2011; Edimu m.fl., 

2013).  

Tabell 5. Tabellen presenterar informanterna som här hänvisats till som experter.   

Namn Yrkestitel Företag/Myndighet Datum och ort 

Magnusson F.d. Generaldirektör SvK 15 februari 2017, Stockholm 

Hafezi Säkerhetsskyddschef SvK 2 mars 2017, Stockholm 

Rådh IT-säkerhetsansvarig Ellevio 7 mars 2017, telefonintervju 

Sivertun Professor Försvarshögskolan 8 mars 2017, Stockholm 

Larsson F.d. Tekniskdirektör SvK 13 mars 2017, Stockholm 

Alvehag Analytiker  Ei 28 mars 2017, Stockholm 
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4.4 Metodkritik 

Vad det gäller de kvalitativa intervjuerna kan svårigheten med att diskutera ämnen som 

säkerhet och risk framhållas som problematiska. Detta eftersom studiens huvudfrågor 

berör känsliga och skyddsvärda uppgifter vilka respondenterna inte alltid kan eller får 

kommentera. Då kvalitativa intervjuer i huvudsak bygger på visionen om att få ta del av 

informantens uppfattningar, erfarenheter och perspektiv kan detta ses som en av studiens 

svagheter. Detta försvårar vidare arbetet med att erhålla en övergripande bild av 

säkerheten på elnätet, samt vilka risker det kan tänkas utsättas för. Dock kan valet att 

genomföra kvalitativa intervjuer trots detta förespråkas utifrån bristen på kvantitativa 

data. Om en mer kvantitativ metod tillämpats hade svårigheterna att erhålla relevant 

information möjligen varit ännu större. Med hjälp av det kvalitativa tillvägagångssättet 

har experternas kunskaper och erfarenheter på ett fördelaktigt sätt kunnat diskuteras på 

en generell nivå. På detta sätt har intervjuerna bidragit till att en övergripande presentation 

av respondenternas tankar och åsikter kunnat ges. Ur en säkerhetssynpunkt kan dock den 

begränsade tillgången på information verka skyddande. Detta kan vidare kopplas till 

begreppet “security by obscurity” vilket diskuteras i kapitel 1.3 Avgränsningar.  

För att erhålla en bredare kunskapsnivå samt för att möjliggöra en mer djupgående analys 

bör fler informanter inkluderats i studien. Rapportens resultat hade eventuellt även kunnat 

gynnas av en större spridning av informanter från mer skilda områden inom branschen. 

Detta för att på så vis bredda studiens generella och övergripande perspektiv ytterligare. 

Dock kan den diversitet som finns att tillgå i den utvalda gruppen informanter även 

argumenteras både för- och emot. Detta utifrån den breda kunskapsbas som informanterna 

gemensamt besitter, respektive problematiken med att studera respondenternas svar i 

förhållande till varandra. Då de intervjuade respondenterna har olika ansvarsområden, 

erfarenheter och kunskaper kan det finnas svårigheter i att jämföra deras intervjusvar mot 

varandra. Det insamlade materialet från intervjuerna har därför analyserats och vidare 

presenterats med denna problematik i åtanke. Vidare är det även viktigt att belysa det 

faktum att studiens utformning och resultat har färgats av författarna till den här 

rapportens, subjektiva bedömningar. Detta kan ses i vilka delar som har valts att 

representeras i rapporten samt hur stort utrymme och fokus dessa har givits.  
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5. Empiri 

Det här kapitlet inleds med en beskrivning av begreppet leveranssäkerhet samt vilka index 

som lämpar sig för mätning av tillförlitlighet på region- och stamnätsnivå. Vidare 

presenteras det studerade systemets nätstruktur och kritiska systemkomponenter. Kapitlet 

avslutas därefter med en presentation av en metod för riskutredning och de olika steg som 

innefattas i en riskutredningsprocess.   

5.1 Leveranssäkerhet  

Begreppet leveranssäkerhet beskriver transporten av el till elanvändaren utan avbrott (Ei, 

2016b, s. 7). Enligt ellagen (1997:857) får ett elavbrott inte pågå längre än 24 timmar och 

som elkund har man rätt till avbrottsersättning efter minst 12 timmars sammanhängande 

elavbrott (Riksdagsförvaltningen, 1997b). Vidare är det elnätsägarna som ansvarar för att 

åtgärda inträffade elavbrott samt minska risken att dessa inträffar (ibid). I Ei:s rapport 

angående leveranssäkerheten på Sveriges lokal- och regionnät kan konstateras att 

leveranssäkerheten varierar stort, se figur 4 (Ei, 2015, s. 42). Dels inom olika områden 

där en del av kunderna kan ha lägre leveranssäkerhet än majoriteten av kunderna inom 

samma område (Ei, 2014b, s. 44).  

Figur 4. Bilden visar medelvärdet av antalet elavbrott för de tre största 

regionnätsföretagen E.ON, Vattenfall och Fortum (numera Ellevio AB) för åren 2006–

2013 (Ei, 2015, s. 42). Dessa står för 97% av elöverföringen i regionnätet (Ei, 2016b, 

s.14). 

Leveranssäkerheten i Sverige ligger idag på 99.98% vilket i jämförelse med 

internationella siffror kan argumenteras för som hög (Svensk energi, 2016, s. 53). Vidare 

bör dock uppmärksammas vad detta mått innebär i förhållande till förväntad 

medelavbrottstid (Wallnerström och Grahn, 2016a, s.16–19). Detta kan exemplifieras 

med att en leveranssäkerhet på 99.99% skulle innebära en halvering av 

medelavbrottstiden i förhållande till medelavbrottstiden vid en 99.98%ig 

leveranssäkerhet (ibid). Leveranssäkerhet kan även beskrivas med hjälp av 

tillförlitlighetsindex vilka istället visar på avvikelsen från en hundraprocentig 

leveranssäkerhet (ibid). Genom att exempelvis kvantifiera frekvensen, med vilken avbrott 

inträffar, kan den här typen av index fungera som indikatorer för det studerade elnätets 

leveransförmåga (ibid).  
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Av det totala antalet elavbrott som drabbar en kund beror cirka en fjärdedel på störningar 

i det överliggande nätet (Wallnerström och Grahn, 2016a, s.45). Vidare har de kunder 

som är direktkopplade till regionnätet således en mer tillförlitlig elförsörjning än 

lokalnätskunderna (Energimyndigheten, 2009, s. 21). Regionnätskunder är vanligtvis 

större industrier som exempelvis järn- och stålverk, pappers- och massaindustrier och 

oljeraffinaderier, vilka har ett stort behov av en hög leveranssäkerhet (ibid). Detta med 

anledning av de potentiella konsekvenser ett elavbrott kan innebära för en industriell 

process samt de ekonomiska kostnader som detta kan medföra (ibid). Därför brukar 

samtliga, både långa (mer än tre minuter) och korta avbrott (mindre än tre minuter), 

inkluderas när leveranssäkerheten utreds på regionnätsnivå (Wallnerström och Grahn, 

2016a, s. 42). Vidare bör elavbrotts inverkan på leveranssäkerheten för ett regionnät sättas 

i proportion till antalet direktkopplade kunder samt antalet lokalnätsgränspunkter som 

matas från det studerade nätet (Wallnerström och Grahn, 2016a, s.18–19).  

För att beräkna tillförlitlighetsindex för regionnätet kan exempelvis elavbrottets 

resulterade uteblivna elleverans vägas mot gränspunkternas energi- eller effektuttag 

(ibid). Den genomsnittliga leveranssäkerheten kan på detta sätt beskrivas utifrån en 

mängd olika index, vilka inkluderar olika parametrar för att beskriva dess påverkan (ibid). 

På lokalnätet används ofta kundviktade tillförlitlighetsindex vilket inte lämpar sig på 

regionnätsnivå. Detta eftersom kundstorleken och elförbrukningen i större utsträckning 

varierar med anledning av de direktkopplade industriernas varierande elomsättning (ibid). 

Istället vägs avbrotten mot slutkundernas energi- eller effektuttag vilket kan uttryckas 

med tillförlitlighetsindexen “icke-levererad energi” (ILE) samt “icke-levererad effekt” 

(ILEffekt), vilka beskrivs närmare nedan (ibid). Statistik från åren 2006–2015 visar på att 

de flesta störningar som orsakat ILE i Sverige inträffar på de lägre spänningsnivåerna, se 

tabell 6 (Entsoe, 2017, s. 24). Vidare är det även ovanligt med längre elavbrott på 

regionnätsnivå (Ei, 2016b, s. 15, 43). Detta kan beskrivas med det faktum att regionnätet 

stod för mindre sju procent av ILE för de totala antalet avbrott som varat över 12 timmar 

(ibid).   

Tabell 6. Visar den procentuella andelen ILE för olika spänningsnivåer (Entsoe, 2015, 

s. 24).  

Spänningsnivå [kV] Procent [%] 

100–150 81 

220–330 16 

380–420 3 

I Entsoes senaste översiktsrapport för år 2017 framhålls att det totala antalet störningar 

på region- och stamnätsnivå mellan åren 2006–2015 var 527 stycken (Entsoe, 2015, s. 

12). Av dessa orsakade 152 ILE (ibid). Således kan konstateras att cirka 30% av de totala 

antalet störningar på region- och stamnätsnivå orsakat ILE (Entsoe, 2015, s. 14).  
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5.1.1 Tillförlitlighetsindex 

Tillförlitlighetsindex kan, som tidigare nämnts, beräknas på olika sätt beroende på vilket 

system som studeras, hur detta påverkas av elavbrott, vilka parametrar som är av största 

intresse att väga in etc. I tabell 7 presenteras fyra olika tillförlitlighetsindex samt 

ekvationer för hur dessa kan beräknas.  

Tabell 7. Olika index för leveranssäkerhet (Wallnerström och Grahn, 2016, s. 18–19, 

59) 

Index Benämning Ekvation Beskrivning Enhet 

ILE Icke Levererad 

Energi 
∑(𝑃𝑘𝑑𝑘

𝑘

) 
Avbrottstid multiplicerad 

med kundens eller 

gränspunktens effektuttag. 

kWh 

ILEffekt Icke Levererad 

Effekt 
∑(𝑃𝑘𝜆𝑘

𝑘

) 
Antal avbrott multiplicerat 

med kundens eller 

gränspunktens effektuttag. 

kW 

AIT Average 

Interruption Time 
∑ (𝑃𝑘𝑑𝑘𝑘

)

∑ 𝑃𝑘𝑘
 

Avbrottstid viktade efter 

effektuttag för årets alla 

långa avbrott per kund och 

år. 

Minuter, 

timmar 

AIF Average 

Interruption 

Frequency 

∑ (𝑃𝑘𝜆𝑘𝑘
)

∑ 𝑃𝑘𝑘
 

Antal långa avbrott viktade 

efter effektuttag per kund 

och år. 

Antal 

avbrott 

Ekvationerna i tabellen innehåller inparametrarna 𝑑𝑘, som motsvarar avbrottstiden i 

enheten timmar samt 𝜆𝑘, som representerar antalet avbrott för antalet kunder, k 

(Wallnerström och Grahn, 2016b, 59). Dessa indikatorer kan därefter multipliceras med 

medelårseffekten 𝑃𝑘, i enheten kW (ibid). Den erhålls genom att dividera föregående års 

uttagna energi 𝐸𝑘 i kWh för antalet kunder k med antalet timmar per år, enligt ekvation 1 

nedan.  

𝑃𝑘 =
𝐸𝑘

8760 
  Ekvation 1. 

Metoderna i tabell 7 bygger på analytiska tillvägagångssätt där system representeras av 

matematiska modeller (Billinton och Roland Norman 1996, s. 8–9). Med hjälp av 

historiska data kan modellerna användas för att numeriskt beräkna index för systemens 

förväntade tillförlitlighet (ibid). Det är dock viktigt att notera den inneboende osäkerhet 

som finns hos modellerna (ibid). Osäkerheten beror bland annat av användningen av 

numeriska värden eftersom dessa ej kan förväntas förutspå exempelvis framtida 

systemhändleser eller systemberoenden (ibid). Modellerna bör därför inte ses som exakta 

representationer av systemen (ibid). I de fall då modellerna kräver antaganden eller 

förenklingar av det verkliga systemet bör detta därför tydligt framgå och vidare analyseras 

(ibid). För att minska mängden antaganden kan i vissa fall simulering av system användas 

som en metod för att utvärdera tillförlitligheten (Billinton och Roland Norman, 1996, s. 

401–403). Stokastiska simuleringar baserade på Monte Carlo metoden kan då användas 
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för att simulera systemets funktioner och estimera dess förväntade tillförlitlighet (Kalos 

och Whitlock, 2008). Jämfört med analytiska beräkningar, där endast medelvärden 

inkluderas, tar den här typen av simuleringar även hänsyn till variansen hos systemets 

tillförlitlighet (Engblom och Ueda, 2008, s. 5). Att ha tillgång till tillförlitlighetens 

fördelning kan vidare vara fördelaktig vid en riskutredning (ibid). En nackdel med den 

här typen av simuleringar är dock att det i många fall krävs tidskrävande beräkningar och 

stora datamängder för att erhålla användbara systemapproximationer (Billinton och 

Roland Norman, 1996, s. 401–403). Vad det gäller analys av kritiska infrasystem kan det 

vara svårt att erhålla den mängd data som krävs för att på ett tillförlitligt sätt kunna 

utnyttja den här typen av stokastiska metoder. 

5.1.2 N-1 kriteriet och multipelfel 

Nätets struktur är avgörande för nätets redundans och leveranssäkerhet. Stamnätet består 

av vidare av tre olika typer av nätstrukturer: maskade nät, radiella nät samt slingstruktur 

(SvK, 2016b, s. 13; Engblom och Ueda, 2008, s. 14–16). En stor del av det svenska 

stamnätet är maskat vilket innebär att reservkraftsmatning kan ske vid elenergibrist. 

Därmed har det en högre redundans än det radiella nätet, som enbart kan transportera elen 

en väg (Engblom och Ueda, 2008, s. 16). Till skillnad från de tidigare nämnda 

tillförlitlighetsindexen som mäter ILE och ILEffekt så är det mer vaga deterministiska N-

1 kriteriet ett användbart verktyg för att bedöma leveranssäkerheten på stamnätet (SvK, 

2009, s. 20). Att det är deterministiskt betyder att det inte tar hänsyn till olika 

sannolikheter för inträffande av fel, trots att komponenter i verkligheten har olika 

felfrekvens (ibid). Kriteriet mäter inte heller leveranssäkerheten utifrån någon specifik 

storhet.  

Dimensioneringen på det maskade stamnätet är baserad på N-1, vilket innebär att det är 

fullt funktionellt med sina N stycken komponenter, trots att en godtycklig 

huvudkomponent faller bort och orsakar N-1 (Entsoe, 2017, s. 75). Huvudkomponenter 

definieras här som de komponenter som skulle medföra störst negativ konsekvens för 

kraftsystemet om den felade (ibid). Dessa kan exemplifieras med komponenter såsom 

elledningar, transformatorer, produktionsanläggningar eller last (ibid). Ett exempel på en 

N-1 situation är om ett av nätets största kraftverk plötsligt faller bort men nätet fortfarande 

behåller sin kapacitet att leverera elenergi (ibid). Kriteriet innebär även att felet ska kunna 

återställas inom 15 minuter och därmed ska systemet vara tillbaka i normaldrift (SvK, 

2015c, s.25). Om ett fel inträffar på ett radiellt nät resulterar det med största sannolikhet 

i elavbrott då N-1 kriteriet ej går att tillämpa (SvK, 2009, s. 9). Om systemet inte hinner 

återställas innan ett nytt fel inträffar så uppstår ett så kallat multipelfel, N-2 (ibid). 

Multipla felsituationer är mer sällsynta än enskilda felsituationer men har en tendens att 

orsaka ett högre ILE-värde (Entsoe, 2017, s. 75). Statistiska data visar på att 3% av totala 

antalet störningar på det svenska region- och stamnätet är relaterat till multipla fel (ibid). 

Av totala antalet störningar som orsakade ILE står de multipla felen för 10% (ibid). Att 

dimensionera hela stamnätssystemet efter N-2 kriteriet skulle innebära en högre 

leveranssäkerhet men även stora investeringskostnader (Magnusson, 2017). År 2003 
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genomfördes en uppskattning av de ekonomiska kostnaderna för en övergång till N-2 

kriteriet vilken visade att detta skulle kräva investeringar på omkring 12 miljarder kronor 

(SvK, 2009, s. 19).  

5.2 Kritiska systemkomponenter 

Vad gäller fördelningen av störningar på elnätskomponenter beror 61% av totala antalet 

störningar i region- och stamnätet på fel i luftledningar och 1% på fel i kablar (Entsoe, 

2017, s. 40). Av de resterande störningarna står transformatorfel för 25% och övriga fel 

för 13% (ibid). Samtliga procentenheter visar medelvärdet mellan åren 2006–2015 (ibid). 

Vidare definieras blixtnedslag som den vanligaste orsaken till att luftledningar i det 

svenska region- och stamnätet felar (Entsoe, 2017, s. 43–56). För kablar är den vanligaste 

orsaken den tekniska utrustningen och för transformatorer utgör både kategorierna 

“blixtnedslag” och “drift och underhåll” de främsta orsakerna (ibid). När ett fel uppstår 

på det maskade nätet kopplas den felaktiga ledningen bort med automatisk omkoppling 

(Engblom och Ueda, 2008, s. 14–16). På detta sätt kan elen transporteras vidare genom 

systemets resterande delar (ibid). Denna omkoppling sker ofta snabbt, inom någon 

sekund, medan det på ett radiella och slingade nät ofta tar mycket längre tid, från 0.5 till 

12 timmar (ibid). Detta för att den felande komponenten först måste lokaliseras innan den 

därefter manuellt kan omkopplas (ibid). 

Vidare menar Panteli och Mancarella (2015a, s. 261) att föråldrade komponenter utgör 

en av de vanligare orsakerna till att elsystems sårbarhetsförmåga ofta försvagas. Det är 

därav viktigt att ta med komponenters skick och ålder vid analys av exempelvis hur stor 

påverkan ett väderförhållande har på en viss komponent (ibid). Föråldrade komponenter 

är mer benägna att fela vid extrema väderförhållanden än nyare komponenter (ibid). 

Ersättning och uppdateringar av komponenter behövs i syfte att skydda sig bättre, detta 

är dock mycket kostsamt. 

5.3 Metod för riskutredningsprocess   

Det här kapitlet beskriver en metod för genomförandet av en riskutredning. Dessa 

processer kan se mycket olika ut beroende på vilket system eller verksamhet som ska 

utredas. Utifrån denna rapports avgränsningar samt SvK:s och Ei:s rekommendationer för 

vad en riskutredning ska innefatta, har sex delmoment definierats vilka visas i figur 5. 

Det här avsnittet kommer vidare ägnas åt att beskriva teorierna bakom dessa moment samt 

hur momenten kan genomföras och tillämpas. Inledningsvis kommer avsnittet beskriva 

SvK:s och Ei:s riktlinjer för riskutredningar, detta för att motivera valet av moment som 

inkluderats i den här rapportens föreslagna riskutredningsmetod. Dock innehåller den 

rekommenderade riskutredningsmetoden ej alla beståndsdelar som Ei kräver de 

elnätsägande företagen i deras risk- och sårbarhetsanalyser. Detta har sin grund i den här 

rapportens avgränsningar och gäller exempelvis riskvärdering och åtgärdsplaner. 

Intresserade läsare samt yrkesverksamma som önskar utnyttja den här rapporten som en 

del i arbetet med att genomföra Ei:s årliga risk- och sårbarhetsanalys, hänvisas därför 
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vidare för ytterligare information. Detta finns att tillgå i Ei:s Handbok för redovisning av 

risk- och sårbarhetsanalyser samt åtgärdsplan (2016a) som tagits fram i enlighet med 

Ei:s förskrifter (EIFS 2013:3) (Ei, 2013).   

Figur 5. Figuren illustrerar den totala riskutredningsprocessen. De moment som ej 

kommer att behandlas i den här studien har markerats med rött.  

5.3.1 Ei:s och SvK:s krav gällande riskanalyser och rapportering  

Som nämns tidigare är Ei den myndighet som ansvarar för tillsynen av lokal- och 

regionnätsföretagens årliga risk- och sårbarhetsanalyser (Ei, 2013). I den tidigare nämnda 

handboken för risk- och sårbarhetsanalys ger myndigheten vidare riktlinjer för vad 

analysen ska innehålla, samt hur den skall dokumenteras (Ei, 2016a). Vad det gäller val 

av analysmetoder kräver Ei att etablerade metoder används och hänvisar bland annat till 

metoder som beskrivs i Svensk Elstandards publikation SS-EN 31010 (Svensk 

Elstandard, 2010). Andra metoder kan dock användas men måste då motiveras med hjälp 

av källhänvisning (Ei, 2016a, s. 30). Detta för att Ei ska kunna avgöra om metoden kan 

anses som etablerad eller ej (ibid). På detta sätt ämnar författarna till den här rapporten, 

ge läsaren möjlighet att i arbetet med Ei:s risk- och sårbarhetsanalys utnyttja de metoder 

som här beskrivs i kombination med hänvisning till dessas respektive referenser.   

SvK:s riktlinjer för genomförande av säkerhetsanalyser är i jämförelse med Ei:s 

kravställningar för analyser mer fria. I sin roll som ansvarig myndighet för branschens 

säkerhetsskydd ansvarar SvK för elnätsföretagens säkerhetsanalyser, i enlighet med 

paragraf fem i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) (Riksdagsförvaltningen, 1996a).  

Säkerhetsanalyserna ska genomförs minst en gång vartannat år eller vid behov, men 

rapporteras endast till SvK vid begäran (SvK, 2013a). Vidare rekommenderas att 

säkerhetsanalysen utförs efter det att risk- och sårbarhetsanalysen slutförts, då denna kan 

användas som underlag för säkerhetsanalysen (SvK, 2005, s. 3). Detta på grund av de 

komplexa elsystemens många beroenden, vilka innebär att hotbilden mot ett objekt 

exempelvis kan påverkas i fall då närliggande komponenter anses sårbara (ibid). Med 

andra ord utgör de risker och sårbarheter som beskrivs i risk- och sårbarhetsanalysen 

viktig information för säkerhetsanalysen (ibid). Vidare kretsar arbetet med en 

säkerhetsanalys främst kring frågorna om vad det är som ska skyddas samt hur detta 

riskerar att skadas (SvK och Svensk Energi, 2014a, s.11–12). De som elnätsföretagen 

definierar som skyddsvärda objekt, såsom anläggningar eller uppgifter, ska listas och 

klassificeras i SvK:s säkerhetsanalys (SvK, 2005, s. 31–33). I SvK:s publikation 

Vägledning för säkerhetsanalys (2005) ges förslag till metoder för hur denna analys kan 

genomföras samt en önskad disposition för hur analysen ska dokumenteras (ibid). Det är 

dock upp till företagen själv vilken analysmetod som slutligen väljs (ibid)   
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5.3.2 Riskutredningens förberedelsefas 

Riskutredningens förberedelsefas är av stor vikt för de efterföljande delarna av 

utredningsprocessen. Under denna fas bör definitioner fastslås för att möjliggöra en 

gemensam förståelse för vad processen ämnar utreda (Lund m.fl., 2011, s. 87). Ett första 

steg bör därför vara att tydligare definiera vilket system eller verksamhet som önskas 

utredas, målet och syftet med utredningen samt hur utredningens resultat ska användas 

(SvK och Svensk Energi, 2014a, s. 17–18). Det är även viktigt att utredningens 

begränsningar och valda systemgränser tydliggörs och definieras under processens 

inledande skede (Davidsson m.fl., 2003, s. 93–94). Detta för att arbetet med utredningen 

ska kunna genomföras effektivt utan att fokus missriktas mot exempelvis irrelevanta 

frågor eller komponenter (ibid). Utöver utredningens avgränsningar måste även begrepp 

såsom risk och hot definieras, samt vidare klassificeras i förhållande till de potentiella 

konsekvenser en inträffad händelse kan leda till (SvK och Svensk Energi, 2014a, s. 19). 

Detta för att skapa en gemensam utgångspunkt för gruppen som arbetar med utredningen, 

vilket vidare kan ses som en förutsättning för att utredningsprocessen ska lyckas (ibid). 

Intresserade läsare hänvisas till SvK:s publikation Vägledning för risk och 

sårbarhetsanalyser för elsektorn (2014) där ett exempel på en klassificering av risker ges 

(ibid).  

Utöver arbetet med att definiera begrepp bör den förberedande processen även innehålla 

en undersökande del där material och underlag som behövs i utredningen inhämtas från 

olika källor (SvK och Svensk Energi, 2014a, s. 21–22). Det kan exempelvis röra sig om 

förklarande bakgrundsmaterial för deltagarna att tillgodogöra sig innan processens nästa 

fas (ibid). Den förberedande faktainsamlingen bör även innehålla en kartläggning av 

nuläget, statistiska underlag där tidigare incidenter och avbrottsstatistik beskrivs etcetera 

(ibid). Tidigare riskanalyser bör även tillhandahållas som en del av detta material (ibid). 

Med anledning av att deltagare i riskutredningsprocesser ofta har olika ingångsperspektiv 

och kunskapsområden kan den insamlade informationen ha stor betydelse för 

utredningens slutresultat (ibid). Genom att tillgängliggöra övergripande information om 

systemet kan deltagare från olika delar av branschen, med olika erfarenheter och 

kunskaper, gå in i projektet med en gemensam förståelse för systemet (ibid). Denna 

blandning av kompetenser förespråkas vidare i valet av vilka deltagare som ska 

genomföra riskutredningen (Ostrom och Wilhelmsen, 2012, s.7–11).  

I boken Risk Assessment: Tools, Techniques, and Their Applications argumenterar 

Ostrom och Wilhelmsen (2012) för vikten av detta. De menar vidare att en kombination 

av olika perspektiv är avgörande vid de bedömningar som görs under 

riskutredningsprocesser (ibid). Författarna framhåller även det faktum att olika 

riskuppfattningar leder till olika analyser, vilket i sin tur resulterar i vitt skilda 

analysresultat och åtgärder (ibid). Detta gäller oavsett vilka det är som genomför en 

riskutredning (ibid). Detta kan exemplifieras med en utredning där relevanta experter 

inom området deltar, trots sin stora kunskap kommer dessa ändå fatta beslut utifrån sina 

egna perspektiv (ibid). Valet av deltagare i en riskutredningsgrupp bör därför göras utifrån 

visionen om att skapa en så diversifierad grupp som möjligt (ibid). Ostrom och 
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Wilhelmsen argumenterar för att deltagarantalet bör vara mellan 5 och 15 personer (ibid). 

De framhåller vidare fördelar med grupper som innehåller kompetenser från de 

yrkeskategorier som listas i tabell 8 (ibid). 

Tabell 8.  Yrkeskategorier samt beskrivning till varför dessa är önskvärda i en 

riskutredningsprocess (Ostrom och Wilhelmsen, 2012). 

Yrkeskategorier Förklaring 

Chefer För att dessa personer senare kan komma att utgöra en viktig del i de 

slutgiltiga beslutsprocesserna. Vidare kan de besitta erfarenhet om hur 

dessa beslut tidigare har fattats, vilket kan utgöra viktiga lärdomar för 

nya utredningar. Dessa personer kan även besitta kunskap om 

acceptansnivåer för risker samt vilka åtgärder som bör vidtas för att 

reducera en risk. 

Ingenjörer Eftersom de arbetar med den tekniska utvecklingen och funktionen i 

systemet. De har utifrån detta insyn i hur risker kan påverka systemet 

samt hur risker och eventuella konsekvenser kan reduceras. De kan i 

vissa fall även bidra med en helhetssyn över systemet samt hur dess 

olika delar samverkar med varandra 

Arbetare/operatörer Eftersom dessa personer har den största kunskapen om det dagliga 

arbetet i verksamheten. De har på detta sätt praktisk kunskap om det 

studerade systemet samt möjlighet att identifiera risker och faror i sin 

absoluta närmiljö. Arbetarna och operatörerna kan utifrån detta bidra 

med värdefulla insikter i riskutredningsprocessen. 

5.3.3 Riskutredningens inventeringsfas 

Riskinventeringen är det andra steget i riskutredningsprocessen och bygger på att det 

studerade systemet granskas i förhållande till de risker det kan tänkas utsättas för 

(Davidsson m.fl., 2003, s. 14). För en del frågeställningar kan det vara tillräckligt att 

arbeta med en tämligen grov riskidentifiering medan andra kräver mer detaljerade 

analyser där riskerna studeras på komponentnivå (ibid). Oavsett graden för analysens 

noggrannhet bör identifieringen av risker ses som ett av de viktigaste momenten vid 

genomförande av en riskutredning (ibid). Detta med anledning av de potentiella 

konsekvenser som de ej identifierade riskerna kan leda till i de fall då de inte inkluderas 

och utreds i riskutredningens efterföljande faser (ibid).  

Valet av metodik för riskinventering kan variera beroende på vilka typer av risker som 

ska analyseras och på vilken detaljnivå detta ska ske (Davidsson m.fl., 2003, s. 16). En 

av utgångspunkterna vid en riskinventering bör därför vara definitionen av vilka risker 

som ska studeras samt hur dessa klassificeras (SvK och Svensk Energi, 2014a, s. 13–14). 

Svk skriver i sin rapport Vägledning för risk och sårbarhetsanalyser för elsektorn om 

risker av exceptionell och HILF-karaktär, vilka definieras utifrån deras respektive 

omfattning och allvarlighetsgrad (ibid). Gränsdragningen mellan vilka risker som bör 

anses som exceptionella eller ej kan utifrån denna definition vara svårdefinierad (ibid). 

Med anledning av detta bör även risker som tillsynes anses som vardagliga analyseras i 
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de fall de har potential att få förödande konsekvenser (Eriksson m.fl., 2011, s. 11–12). 

Denna typ av risker kan även fylla en viktig funktion då hanteringen av dessa kan ligga 

till grund för hanteringen av mer omfattande risker (ibid). Detta då de vardagliga riskerna 

ofta kan analyseras och utredas med grund i statistiskt och empiriskt underlag från tidigare 

erfarenheter (ibid). Tillgången på statistik och kunskap om tidigare händelser är, vad 

gäller de mer exceptionella riskerna, däremot mycket mer begränsad (ibid).  

5.3.4 Riskutredningens analys- och utvärderingsfas 

Efter att riskerna identifierats är nästa steg att definiera risknivån för dessa. Detta görs 

med utgångspunkt i följande frågeställningar (SvK och Svensk Energi, 2014a). 

▪ Vad är sannolikheten att den identifierade risken inträffar? 

▪ Vad blir konsekvenserna? 

Davidsson m.fl. använder begreppen kvantitativ och kvalitativ riskanalys vid beskrivning 

av de olika momenten i analysutförandet (Davidsson m.fl., 2003, s. 67). Vidare hävdar de 

att analysen kan innehålla olika fördelad mängd kvantitativa och kvalitativa data (ibid). 

Dock framhålls att de flesta riskanalyser mer eller mindre alltid innehåller en viss grad 

kvalitativ information då avgränsningar, identifiering av risker samt analysmetod måste 

specificeras och motiveras (ibid). Vidare menar Davidsson m.fl. att en rent kvalitativ 

metod kan anses tillräcklig i de fall då riskanalysen främst syftar till identifiering av risker 

(ibid). Om däremot en numerisk skattning av riskens allvarlighetsgrad krävs behövs dock 

även en kvantifiering av riskernas konsekvenser och sannolikheter (ibid). I SvK:s 

publikation Vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser för elsektorn argumenteras på 

samma sätt för användningen av kvalitativa eller halvkvantitativa metoder. Dessa 

beskrivs som tillräckliga i de fall då de grundas på bedömningar av personer med relevant 

kunskap och erfarenhet (SvK och Svensk Energi, 2014a, s. 27). Detta kan exemplifieras 

med utgångspunkt i HILF risker som klassificeras som exceptionella utifrån dessas 

potentiellt stora konsekvenser samt låga sannolikheten för inträffande (Veeramany m.fl., 

2015, s. 12–15). Ofta används estimeringar av sannolikheter och konsekvenser i 

kombination med expertutlåtanden vid analys av HILF risker (ibid). Detta innebär en 

kombination mellan den kvalitativa och kvantitativa metodiken vilket gör det möjligt att 

inkludera de parametrar som är av intresse för den specifika riskanalysen (ibid).  

Sannolikhetsbedömning 

Trolighetsgraden för att en viss händelse ska inträffa kan uttryckas på flera olika sätt. En 

kvantitativ metod föreslår att man uttrycker sig i form en rankingskala eller av sannolikhet 

och frekvens (Eriksson m.fl., 2011, s. 45–46). Frekvenser och sannolikheter uttrycks då i 

en rankingskala baserad på tal, exempelvis det förväntade antalet händelser under en viss 

tidsperiod, såsom en gång på tio år etcetera (ibid). Den största skillnaden mellan 

sannolikhet och frekvens är att sannolikheten är ett dimensionslöst tal mellan noll och ett 

(Davidsson m.fl., 2003, s.55–59). Siffran noll innebär att händelsen inte inträffar medan 

siffran ett motsvarar det motsatta (ibid). Frekvensen har däremot en dimension och kan 
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därför anta högre värden än ett, såsom exempelvis det totala antalet utfall per år (ibid). 

En fördel med denna typ av klassificeringar och kvantitativa uppskattningar är att det ger 

aktörer en möjlighet att relatera andras bedömningarna i förhållande till sina egna 

analyser (ibid).  

I kvalitativa analysmetoder används istället huvudsakligen erfarenhetsbaserade 

expertbedömningar, vilka kan försvåra jämförelser mellan olika scenarion och dessas 

allvarlighetsgrad (ibid). Detta eftersom händelsernas sannolikhet exempelvis kan 

beskrivas med vaga och subjektiva ord såsom “händelsen är inte sannolik” alternativt 

“händelsen är mycket sannolik” (ibid). Denna typ av bedömningar måste utvecklas och 

omformuleras, i enlighet med tabell 9, för att möjliggöra användning av en rankingskala 

(ibid).  

Tabell 9. Tabellen beskriver en kvalitativ och en kvantitativ skala som kan användas för 

att kvantifiera möjliga sannolikheter och frekvenser (Eriksson m.fl., 2011, s. 49). 

Rankingskala Kvalitativ Kvantitativ 

 Sannolikhetsbedömning Frekvens  

1 Mycket låg sannolikhet <1ggr/10 år 

2 Låg sannolikhet 1ggr/50 år till 1ggr/10 år 

3 Medelhög sannolikhet 1ggr/100 år till 1ggr/50 år 

4 Hög sannolikhet 1ggr/1000 år till 1ggr/100 år 

5 Mycket hög sannolikhet >1ggr/1000 år 

Detta visar vidare på vikten av medvetenhet gällande hur ord och begrepp används i 

arbetet med en riskanalys. Det kan exempelvis handla om ett ords kontextuella betydelse 

alternativt olika personers individuella förståelse av ordet eller tolkning av begreppet. 

Detta bör tas i beaktning då exempelvis analyser som verkar som beslutsunderlag måste 

vara formulerade så att alla inblandade har samma förutsättningar att förstå och ta till sig 

analysen oavsett tidigare erfarenheter (Eriksson m.fl., 2011, s. 44–45).  

Konsekvensbedömning 

I konsekvensbedömningen analyseras vilka effekter som kan uppstå om en viss olycka 

inträffar. Liksom sannolikhetsbedömningar kan konsekvensbedömningar delas in i 

kvantitativa och kvalitativa metoder (Eriksson m.fl., 2011, s. 46). I en kvantitativ analys 

beräknas och uttrycks konsekvensen i absoluta tal, till exempel förväntat antal avbrott 

eller förväntad ekonomisk kostnad (Davidsson m.fl., 2003, s. 59). En kvalitativ analys 

utgår däremot från erfarenhetsbaserade bedömningar av konsekvenser (Davidsson m.fl., 

2003, s. 55). Detta kan, liksom vid en sannolikhetsbedömning, beskrivas med hjälp av 

rankingskalor (Eriksson m.fl., 2011, s. 48). Dessa skalor underlättar även i det fall då de 

möjliggör jämförelse mellan de olika riskscenarierna samt dessas allvarlighetsgrad (ibid). 

Detta exemplifieras i tabell 10 där konsekvenserna av ett scenario beskrivs i förhållande 

till de ovannämnda skalorna (ibid). 
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Tabell 10. Tabellen beskriver en kvalitativ och en kvantitativ skala som kan användas 

för att kvantifiera möjliga konsekvenser (Eriksson m.fl., 2011, s. 49). 

Rankingskala Kvalitativ Kvantitativ 

 Konsekvensbedömning Avbrottstid [timmar] 

1 Mycket begränsade 0  

2 Begränsade 3-4  

3 Allvarliga 6-12  

4 Mycket allvarliga 13-24  

5 Katastrofala <24  
 

Sammanvägning av sannolikhet- och konsekvensaspekter 

Enligt SvK:s publikation Vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser för elsektorn bör 

en bedömning göras där sannolikheternas och konsekvensernas inverkan på riskanalysen 

vägs mot varandra (SvK och Svensk Energi, 2014a, s. 29). Detta för att erhålla en 

uppfattning gällande hur de olika parametrarna kan komma att påverka analysens 

slutresultat (ibid). Detta beror i sin tur på det faktum att exempelvis risker av mycket 

ovanlig och exceptionell karaktär ska kunna utvärderas i analysen (ibid). Dessa risker har 

vidare en mycket låg sannolikhet för inträffande och bör därför bedömas i relation till de 

konsekvenser som de kan orsaka (ibid). Riskanalyser som grundar sig mer i 

sannolikhetsbedömningar kan dock vara att föredra vid arbetet med prioritering av 

åtgärder eller vid beslut gällande investeringar (ibid).  

När denna fas har avslutats ska en acceptansnivå för de studerade riskerna definieras 

(Eriksson m.fl., 2011, s. 50). Detta görs i riskutredningens riskvärderings- och 

klassificeringsfas vilken syftar till att definiera och jämföra risknivå eller 

allvarlighetsgrad för de identifierade riskerna (ibid). Som nämnt i studiens avgränsningar 

har den här delen av riskutredningsprocessen ej inkluderats i den här studien.  

5.3.5 Riskutredningens rapporteringsfas 

Riskutredningens avslutande fas ägnas till dokumentering och rapportering av den 

genomförda processen (Lund m.fl., 2011, s.47). Detta för att sprida utredningens resultat 

vidare och på så vis öka kunskapen om möjliga faror och risker, samt öka 

förutsättningarna för att kunna undvika alternativt förebygga dessa (SvK och Svensk 

Energi, 2014a, s.32–33). Erfarenheter och kunskaper från utredningen kan även 

presenteras i form av ett informationsmöte där resultaten beskrivs för berörda parter inom 

verksamheten eller externt (ibid). Rapporteringen bör vidare anpassas i förhållande till 

den tänkta mottagaren (Lund m.fl., 2011, s.77). I vissa fall krävs detaljerade beskrivningar 

av utredningsprocessen medan vissa mottagare endast behöver tillgång till utredningens 

resultat (ibid). En grundläggande och genomgående rapportering av hela 

utredningsprocessen ska dock alltid göras (SvK och Svensk Energi, 2014a, s. 32–33). 

Denna dokumentering kan vidare användas i det interna arbetet vid exempelvis 
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beslutsfattningar eller som underlag vid kommande riskutredningar etcetera (ibid). I 

tabell 11 ges ett förslag på en disposition för dokumentation av en riskutredning. 

Dispositionen har inspirerats av Ei:s rapporteringskrav för de årliga risk- och 

sårbarhetsanalyserna. Läsaren hänvisas vidare till Handbok för redovisning av risk- och 

sårbarhetsanalyser samt åtgärdsplaner för en mer detaljerad beskrivning (Ei, 2016a, s. 

37).  

Tabell 11. Förslag på en disposition för dokumentation av en riskutredning samt 

beskrivning av dess innehåll (SvK och Svensk Energi, 2014a, s. 32–33). 

Rubrik Förklaring av innehåll 

Förutsättningar Beskrivning av utredningens syfte, avgränsningar och deltagare 

Anläggningar Beskrivning av studerade nät och anläggningar 

Nuläge Nulägesrapportering 

Metodval Beskrivning och motivering av metodval och arbetssätt 

Riskutredningsprocessen Beskrivning av hur utredningen genomförts 

Resultat Presentation av utredningens resultat 

Referenser Referenser till använd litteratur, medverkande experter, konsulter etc. 
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6. Resultat 

I det här kapitlet redovisas rapportens resultat. Inledningsvis presenteras en 

riskinventering vilken har baserats på en litteraturstudie, denna följs av 

expertkommentarer vilka erhållits i samband med studiens kvalitativa intervjuer. Kapitlet 

avslutas därefter med ett mer analytiskt avsnitt, 6.3 Riskanalys och utvärdering, där 

rapportens författare sammanfattar och diskuterar de tidigare presenterade resultaten i 

relation till val av riskanalysmetoder och tillvägagångssätt för utvärdering av risker.  

6.1 Riskinventering 

I enlighet med teorin som presenterades i kapitel 5.3 Metod för riskutredning har en 

mindre detaljerad metodik inledningsvis använts för att skapa en överblick över vilka 

risker systemet kan tänkas stå inför. Vidare har utredningen avgränsats till att endast 

studera elnätet på en övergripande nivå utan djupare fokus på systemets komponenter. 

Därav ligger fokus på att utreda risker som påverkar de mest sårbara 

systemkomponenterna: ledningar, stolpar och transformatorstationer.  

Riskinventeringen beskriver varje identifierad risk med hjälp av en kort definition, riskens 

konsekvenser samt tidigare förekomst. För att skapa en överskådlig bild av de olika 

riskindikatorerna har de, i enlighet med teorin och experternas kommentarer, grovindelats 

i kategorierna Naturrelaterade samt Antagonistiska risker. Dessa riskkategorier kräver 

vidare olika typer av analysmetoder. Valet av den naturrelaterade riskkategorin har sin 

bakgrund i det stora antalet elavbrott som beror av väderrelaterade händelser. De extrema 

väderförhållanden som anses ha störst potential att drabba Sverige har här inkluderats i 

riskinventeringen. Detta trots att de olika väderförhållandena skiljer sig åt i förhållande 

till förekomst, hur de påverkar elnätet samt tidigare inträffade konsekvenser. Utifrån detta 

har de presenterade riskerna tillägnats olika stort utrymme i förhållande till vilka av dessa 

som har störst inverkan på det svenska elnätet. Kategorin för beskrivningar av 

antagonistiska hot har använts på ett liknande sätt. Dock kommer denna kategori beskriva 

de presenterade underkategorierna av risker på ett mer övergripande sätt. Detta med 

anledning av den detaljnivå som krävs för utredning av hot mot till exempel 

infrastrukturens IT-system. Vidare krävs även kunskap om hotbilden mot landet, systemet 

eller företaget samt om möjliga fientliga grupper eller ensamagerande individer. För att 

genomföra en sådan riskinventering och vidare analys krävs tillgång till expertkunskaper 

inom dessa områden samt en djupgående omvärldsanalys. Detta innefattas ej i den här 

studien som istället tillhandahåller en övergripande beskrivning av ett antal potentiella 

risker samt hur dessa kan identifieras.  

Författarna vill ännu en gång hänvisa den intresserade läsaren till SvK:s publikation 

Hotkatalog för Elbranschen (2013c), för en mer heltäckande beskrivning av kända hot 

och risker som identifierats inom branschen. Även publikationen Vägledning för risk och 

sårbarhetsanalys för elsektorn rekommenderas för en närmare presentation om hur 
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kategoriseringen av risker kan se ut samt vilka risker som kan ingå i dessa kategorier 

(SvK och Svensk Energi, 2014a).  

6.1.1 Inventering av naturrelaterade risker 

I en artikel publicerad av Panteli och Mancarella, Influence of Extreme Weather and 

Climate Change on the Resilience of Power Systems: Impacts and Possible Mitigation 

Strategies (2015a, s. 260–261) förklaras att extrema väderhändelser har en signifikant 

inverkan på den kritiska infrastrukturen. Vidare är väderpåverkan den dominerande 

orsaken till störningar på distributionsnätsnivå (Allan m.fl. 1991, s. 813–820). Enligt 

Panteli och Mancarella (2015a, s. 265) inträffar dock extrema väderhändelser med relativt 

låg frekvens, men författarna argumenterar även för dessa händelsers potentiellt allvarliga 

konsekvenser. Med anledning av dessa framhålls vidare vikten av att öka 

motståndskraften mot den här typen av händelser (ibid). För att undersöka den här 

kategorin av risker krävs att hänsyn tas till de extrema väderförhållandenas stokastiska 

och oberäkneliga natur (ibid). Författarna argumenterar således för behovet att analysera 

effekterna av extremt väder i förhållanden till det studerade väderfenomenets frekvens, 

varaktighet och potentiella konsekvens, i form av exempelvis elavbrott (ibid). Thörn och 

Arnell (2013, s. 15) förklarar vidare att klimatförändringarnas konsekvenser för 

elsystemet i Sverige bedöms ha betydande påverkan. Rapporten tar upp problematiken 

med förändringar angående bland annat starka vindar, åska och nederbörd samt 

argumenterar vidare för de utmaningar som den ökade frekvensen av extrema 

väderhändelser utgör för elnätet (ibid). Dock görs redan nu åtgärder för att öka 

tillförlitligheten hos de mest väderkänsliga delarna i form av bland annat breddning av 

kraftledningsgator, en ökad andel markkablar samt utveckling av bättre korrosionsskydd 

(ibid).  

Storm och kraftiga vindar 

Definition 

Definitionen av storm skiljer sig åt men ofta definieras begreppet som en del av extrema 

väderhändelser (SMHI, 2015a). I Sverige finns en mängd mätstationer för vind som 

registrerar medelvärdet av vindhastigheter och vindriktningar (SMHI, 2017b). Vidare är 

det är många komplexa förhållanden och samband som styr stormarnas frekvens och 

styrka (SMHI, 2015b). En varmare havsyta och mer vattenånga i atmosfären gynnar 

exempelvis utvecklingen av stormar (ibid).  

För att klassificera vindstyrkor är beaufortsklan ett användbart och välkänt verktyg. 

Skalan representerar styrkor indelat i tolv nivåer, från ”lugnt” till ”orkan” (SMHI, 2015d). 

I denna rapport har dock skalans högre vindstyrkor valts att fokuserats på, dessa visas i 

tabell 12.  
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Tabell 12. Tabellen visar intervallen för de starkare stormintensiterena, dessas 

beafourtnivåer samt den motsvarande vindstyrka i enheten m/s (SMHI, 2015d).   

Benämning på vindstyrkor m/s Beaufortskala 

Hård vind 13.9–24.4 7–9 

Storm 24.5–32.6 10–11 

Orkan 32.7- 12 

I SvK:s publikationer Risk- och sårbarhetsanalys (2013b, s.9) samt Hotkatalog för 

elbranschen (2013c, s. 310) beskrivs allvarliga stormar med kraftiga vindar som en av de 

risker mot elnätet som har störst sannolikhet att orsaka elavbrott. Vidare är stormar kända 

för att ha förmåga att orsaka långvariga elavbrott samt drabba stora geografiska områden 

(ibid). Sannolikheten för inträffande av storm samt dess omfattning och kraft är vidare 

beroende av vilket geografiskt område som studeras (ibid). Det kan dock konstateras att 

stormar historiskt sett haft en signifikant påverkan på leveranssäkerheten i landet (Svensk 

Energi, 2016, s 53). Detta beskrivs vidare av figur 6 (ibid).  

 

Figur 6. Diagrammet visar variationerna i leveranssäkerheten från år 2001 till och med 

år 2014 i relation till den genomsnittliga leveranssäkerheten på 99.98% (Svensk Energi, 

2016, s 53).  

Konsekvenser  

SvK:s beskriver i rapporten Risk- och sårbarhetsanalys (2013b, s. 9) att stora skador som 

sker till följd av större störningar, såsom stormar, kan även innebära att brist på materiel 

och personal uppstår. Detta kan i sin tur vidare fördröja återuppbyggande och reparationer 

av exempelvis skadade ledningar eller stolpar (ibid). Dessutom kan större stormar även 

innebära att funktioner som krävs i reparationsarbetet, såsom elektroniska 

kommunikationer och transporter, också drabbas av störningar och fördröjer 

återuppbyggnadsprocessen (ibid). Vidare kan den fysiska infrastrukturen skadas både 

direkt och indirekt av stormar (MSB, 2013b, s. 22–23). Detta kan exemplifieras med 

fallande träd som river ner luftledningar eller stolpar som kollapsar (ibid). För att skydda 

sig mot risken med fallande träd är trädsäkring det mest effektiva sättet att förhindra 

skador på elledningar (SvK, 2013b).  Dock kan bråte färdas långa sträckor under starka 

vindförhållanden och trädsäkring är därför inte alltid en tillräcklig åtgärd (ibid).  
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Statistik från Ei:s senaste rapportering indikerar att det på regionnätet inte finns något 

tydligt samband mellan större väderstörningar, med stormar inräknat, och 

leveranssäkerheten i regionnäten (Ei, 2016b, s. 21, 43). Detta visar sig genom att 

avbrottsfrekvens och avbrottstid förblivit relativt oförändrad under år då större 

väderstörningar inträffat (ibid). Däremot kan ett tydligare samband ses på lokalnätet då 

avbrottstiden under år med stormar har varit kraftigt avvikande (ibid).  

Förekomst i Sverige 

Sverige har drabbats av många kraftiga stormar de senaste åren och historiskt sett har de 

flesta inträffat under vinterhalvåret (MSB, 2013b). Detta kan exemplifieras med 

stormarna Gudrun (2005), Per (2007) och Dagmar (2011), som alla uppnådde vindstyrkor 

klassade som storm, enligt beaufortsklan (SMHI, 2017f, 2017e, 2017c). Gudrun är dock 

i särklass den storm som haft den största negativa inverkan på leveranssäkerheten i landet 

(Jönsson, 2017). Enligt en utredning som genomförs av SvK för att sammanfatta 

erfarenheter från krishanteringsarbetet under stormen Gudrun, framkommer att så många 

som 500 000 kunder då drabbadats av elavbrott (SvK, 2005a). Av dessa förblev de värst 

drabbade strömlösa i över en månads tid (Ei, 2005, s. 9). Stormen visade vidare på att 

både stolpars och elledningars känslighet mot kraftiga vindstyrkor (MSB, 2013b). Dock 

var elsystemets luftledningar de som drabbades hårdast då uppemot 30 000 km elledning 

skadades i och med att dessa inte var säkrade för fallande träd (ibid). På grund av stormen 

Gudruns konsekvenser genomfördes omfattande vädersäkringsåtgärder av 

elnätsföretagen, främst på regionnätsnivå (Ei, 2016b). Från och med 2013 infördes även 

krav på trädsäkring av luftledningar med spänning över 25 kV (ibid). Under stormen 

Gudrun uppstod även problem med kommunikationssystemet på grund av driftstörningar, 

vilket vidare försvårade återuppbyggnaden av elnätet (ibid).  

Blixtnedslag 

Definition 

En blixt representerar den elektriska urladdningen som sker då spänningsskillnaden i 

åskmolnet blir så stor att de överstiger luftens isolerande förmåga (SMHI, 2016). För att 

registrera urladdningarna finns i Sverige ett blixtlokaliseringssystem som drivs av SMHI 

(SMHI, 2015c). Systemet täcker hela landet och gör det möjligt att registrera 

urladdningarna med god precision och i realtid (ibid). Vidare kan systemet även registrera 

blixtnedslag mot både mark och mellan molnen samt ange information om 

urladdningarnas styrka, polaritet och tidpunkt (ibid). 

Flera tidigare studier visar att blixtnedslag är den främsta orsaken till försämring av 

säkerhet och tillförlitlighet hos transmissionsledningar. Enligt Feudale och Manzato 

(2014) är blixtnedslag från moln till mark den vanligaste orsaken till avbrott och 

störningar i kraftledningar på transmissions- och distributionsnätet. I den nyligen 

publicerade artikeln av Brignone m.fl., Evaluation of Power System Lightning 

Performance (2017), nämns även det ökande intresset angående problematiken med 

blixtnedslags inverkan på elnätets leveranssäkerhet. Författarna pekar på vikten av att 
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utreda hur blixtnedslag påverkar transmissionsnätet för att vidare möjliggöra design av 

än mer tillförlitliga och motståndskraftiga framtida system (ibid). 

Konsekvenser 

I Entsoes senaste rapport för 2015 (2017, s. 20) identifierades blixtnedslag stå för 37% av 

det totala antalet störningar i Sverige, därmed är det den vanligaste orsaken till elavbrott. 

Med avseende på ILE står blixtnedslag även där för den främsta bakomliggande orsaken 

(ibid). Procentuellt motsvarade blixtnedslagen 39% av det totala antalet störningar, vilket 

i jämförelse med de nordiska länderna är det högsta värdet (ibid). Av totala antalet 

störningar som orsakat ILE står blixtnedslag för 22% (ibid). Samtliga av dessa 

procentuella värden är medelvärden beräknade för perioden år 2006 till år 2015 (ibid). 

Sammanfattningsvis kan konstateras att blixtnedslag utgör den största orsaken till ILE i 

förhållande till alla väderrelaterade elavbrott i Sverige (Entsoe, 2017, s. 12). 

Figur 7. Diagrammet visar fördelningen av störningar relaterat till orsaker för åren 

2006–2015 (Entsoe, 2017, s. 23).  

I och med att luftledningar identifierats som den systemkomponent som är mest utsatt för 

störning är det av intresse att se hur dessa felar i relation till blixtnedslag. Entsoe-

rapporterna har, som tidigare nämnts, delats in i olika spänningsintervall och utifrån 

statistik rörande störningar orsakade av blixtnedslag kan konstateras att dessa inträffar 

med högre frekvens på de lägre spänningsnäten (Entsoe, 2017, s. 41–49). 

Tabell 13. Störningar på luftledningar orsakade av blixtnedslag (Entsoe, 2017, s. 41–

49). 

Spänningsnivå [kV] Procentandel [%] 

100-150 61 

220-330 68 

380-420 49 

Enligt Thörn och Arnell (2013, s. 16) orsakar blixtnedslag ungefär lika många elavbrott 

som alla andra naturrelaterade störningar tillsammans. Då blixtnedslag drabbar region- 



45 
 

och stamnätet resulterar det dock mestadels i kortare elavbrott (ibid). Detta då dessa 

störningar i många fall snabbt kan åtgärdas genom exempelvis bortkoppling av 

komponenter som gått sönder eller omledning av elenergin vid redundanta nät (ibid). 

Dock kan även denna typ av kortare elavbrott orsaka stora konsekvenser för elintensiva 

industrierna som är direktanslutna till elnätets högre spänningsnivåer (Ei, 2014b, s. 16). 

Förekomst i Sverige 

Av alla elavbrott som inträffat på region- och stamnätet till följd av blixtnedslag under år 

2015 skedde 70% av dessa under sommarmånaderna juni till augusti (Entsoe, 2017, s. 

11).  Detta mönster har även observerats tidigare år (ibid). Blixtnedslagens frekvens är 

även kopplat till topografi samt geografisk plats (ibid). Ett exempel på detta är att 

blixtdensiteten ofta är högre i södra Sverige, vilket beror på de något längre och varmare 

somrarna som innebär att luftmassor av olika temperaturer oftare stöter på varandra och 

orsakar oväder (Götschl, 2011). Den intresserade läsaren hänvisas vidare till SMHI:s 

öppna källdatabas för mer detaljerade data och information rörande detta ämne (SMHI, 

2017b).  

Geomagnetiska stormar 

Definition 

Geomagnetiska stormar består av flöden av laddade partiklar som kontinuerligt skickas 

ut från solen (Bäckström, 2011, s 4). Dessa aktiviteter kan i vissa fall ge störningar i 

elnätssystemet på jorden (ibid). SvK tog år 2012 fram en förstudierapport angående 

elektromagnetisk påverkan på det svenska elsystemet och förklarar där att stormarna 

består av geomagnetiskt inducerade strömmar, vilket vidare benämns med akronymen 

GIC (Geomagnetically Induced Current) (SvK, 2012).  Dessa strömmar kan i värsta fall 

kan leda till bland annat spänningsinstabiliteter och transformatorskador på elsystemet 

(ibid).  

Det amerikanska organet National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) 

genererar data och prognoser om cykliska händelser relaterat till väder (SvK, 2012). 

Organet har även infört skalor som beskriver detta för att kunna kommunicera 

information om rymdväderförhållanden och dessas möjliga effekter på människor och 

system (ibid). Skalan gällande geomagnetiska stormar går från “mindre styrka” (G1) till 

och med “extrem styrka” (G5) (NOAA, 2011). Variationen i de geomagnetiska stormarna 

är långsamma och förväntas nå sitt maximum i cykler om elva år (Bäckström, 2011, s. 4). 

Tabell 14. Tabellen visar olika intensitet av geomagnetiska stormar samt dessas 

frekvenser i relation till cykler om elva år (NOAA, 2011).  

Benämning på GIC-styrka Skala Frekvens [antal] 

Lindrig G1 1700 per cykel 

Måttlig G2 600 per cykel 

Stark G3 200 per cykel 

Allvarlig G4 100 per cykel 

Extrem G5 4 per cykel 
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I rapporten Disturbance in the US Electric Grid Associated with Geomagnetic Activity 

förklarar författarna Schrijver och Mitchell (2013, s. 1–6) problematiken angående bristen 

på igenkänning av störningar orsakade av geomagnetisk aktivitet. I kontrast till extrema 

stormar menar de att det kan vara svårt att identifiera när ett fel beror av GIC (ibid). Detta 

i och med att måttliga till svåra rymdväderförhållanden oftast inte orsakar avbrott i sig 

själva, däremot utgör de en av många andra möjliga faktorer till instabilitet i elnätet (ibid). 

Detta bekräftas i en artikel från MSB som publicerats i Ny Teknik (2013), där förklaras 

att det finns stora osäkerheter i prognoseringen av GIC (Orring, 2013). Artikeln beskriver 

vidare på problematiken med att den nuvarande mättekniken ej kan förutse högre nivåer 

av GIC långt tid innan dess inträffande (ibid).  

Konsekvenser 

I publikationen Förstudie: Skydd mot elektromagnetiska risker. Geomagnetiskt 

inducerade strömmar av Bäckströms (2011, s. 11) visas att de mest betydande riskerna 

som GIC kan leda till på det svenska kraftnätet är spänningskollaps, transformatorskador 

och felfunktion hos reläskydd. Om en geomagnetisk storm skulle orsaka fel i ett reläskydd 

kan det ge upphov till systemstörningar och i värsta fall kollaps av en större del av 

elsystemet (ibid). Vidare påpekar Bäckström att cirka hälften av alla transformatorer som 

idag används på det svenska stamnätet tillhör en av de modeller som är mest känslig för 

GIC (ibid). 

Förekomst i Sverige 

Påverkan av GIC på det svenska elnätet har rapporterats vid ett flertal tillfällen. Den 

största GIC-händelsen som inträffat i Sverige skedde år 2003 och förorsakade att cirka 50 

000 elkunder blev utan el under cirka en timme (Pulkkinen m.fl., 2005).  

I SvK:s rapport om den elektromagnetiska påverkan på elsystemet definieras ett antal 

olika geografiska faktorer gällande vilka områden som är mer benägna att utsättas för 

påverkan av GIC (SvK, 2012, s. 14). En av dessa faktorer är berggrunden, vilken påverkar 

strömmarnas ledningsförmåga (ibid). I Sverige har berggrunden i landets södra delar 

bättre förmåga att leda elektricitet vilket gör att sannolikheten för elektromagnetisk 

påverkan är större där än i resten av landet (ibid). Vidare är området kring Oskarshamn 

och Malmö känt som de som påverkas mest vid GIC i Sverige (ibid). År 2000 uppmätes 

den hittills största påverkan av GIC till cirka 300 ampere i en transformator i Oskarshamn 

(Bäckström, 2011, s. 6).  

Översvämningar 

Definition 

Enligt MSB:s definition av översvämning innebär det att vatten täcker områden utanför 

den normala gränsen för sjö, vattendrag eller hav (MSB, 2014). De vanligaste typerna av 

översvämningar i Sverige orsakas av vattenöverflöd i vattendrag och sjöar samt 

översvämning till följd av skyfall (ibid). Översvämningar i sjöar och vattendrag uppstår 

då mer vatten tillförs än vad som leds bort (ibid). Med detta sagt ska även poängteras att 

markområden som normalt sett inte gränsar till vatten även kan drabbas av översvämning, 
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och då oftast till följd av häftigt regn (MSB, 2014). Enligt SMHI definieras skyfall som 

kan leda till översvämning som minst 90 mm/dygn över en yta av 1000 km², vilket har 

inträffat med allt större frekvens de senaste åren (SMHI, 2017d). I den senaste mätdatan, 

från tioårsperioden 2000–2009, registrerades elva kraftiga skyfall (ibid). Jämförelsevis 

registrerades i genomsnitt sju kraftiga skyfall per tioårsperiod mellan år 1950–1999 (ibid).  

I och med att skyfall är lokala företeelser innebär det större svårigheter att prognostisera 

var de kommer inträffa (SMHI, 2017d). Utöver översvämningar orsakade av överflöd av 

vatten i vattendrag riskerar de mest katastrofala konsekvenserna att inträffa vid händelse 

av ett dammhaveriscenario (SMHI, 2015e). Detta beskrivs mer ingående i SvK:s rapport 

Risk- och sårbarhetsanalys (2016a), vilken innehåller en fördjupande analys angående 

höga flöden i reglerade vattendrag. I rapporten presenteras bland annat en kartläggning 

av objekt som kan komma att påverkas vid höga flöden orsakade av dammhaveri (ibid). 

Avslutningsvis bör nämnas att oavsett hur översvämningar orsakas kan de medföra att 

viktig energiinfrastruktur utsätts för stora risker (Energimyndigheten, 2012). 

Konsekvenser 

I och med att dammhaveri anses orsaka de största översvämningskonsekvenserna 

kommer detta avsnitt att beskriva konsekvenser vid dammbrott. Enligt SvK:s fördjupning 

inom höga flöden är det ovanligt att extremt höga flöden i reglerade vattendrag inträffar, 

men när de väl sker kan konsekvenserna bli stora (SvK, 2016a, s. 13, 23–27). Beroende 

på scenariots allvarlighetsgrad samt geografiska läge kan konsekvenserna variera från att 

vara obetydliga till att bli oacceptabla (ibid). Vidare kan systemets potentiellt känsliga 

delar för översvämningar definieras som stolpar, luftledningar och kontrollutrustning, 

medan anläggningar argumenteras för som mer säkra (ibid). Rapporten menar att 

möjligheten till kommunikation och framkomlighet under dessa extrema förhållanden är 

avgörande för hur snabbt elnätet kan återställas. Vidare framhålls även svårighet i att 

genomföra konsekvensbedömningar gällande denna typ av incidenter då osäkerheterna är 

många (ibid).  

Förekomst i Sverige 

Sverige är relativt förskonat från stora översvämningskatastrofer sett ur ett globalt 

perspektiv (SMHI, 2015e). Vid händelse av inträffande är det dock vanligt att det innebär 

stora materiella skador och kostnader för samhället, vilket gör att risken anses betydande 

(ibid). Ofta är det en kombination av flera olika faktorer som orsakar översvämningar 

(ibid). Vad gäller översvämningar som orsakats till följd av skyfall förekommer dessa 

mer frekvent under sommar och höst i norra Sverige (ibid). Sett till landets södra delar är 

däremot förekomsten mer jämt fördelad över året (ibid).  

I Sverige finns det idag cirka 10 000 dammar av varierande storlek varav cirka 200 av 

dessa är av det större slaget och således av särskilt intresse ur dammsäkerhetsperspektiv 

(Shalander, 2016, s. 14, 123). Historiskt sett har det i Sverige enbart inträffat ett flertal 

mindre dammbrott, bland annat ett år 1985 vid Noppikoski i Dalarna (ibid). Lyckligtvis 

har dock ingen av de större dammarna drabbats (ibid). Den intresserade läsaren hänvisas 

vidare till dokumentationen gällande betänkande av utredningen om översyn av de 
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statliga insatserna för dammsäkerhet: Dammsäkerhet - Tydliga regler och effektiv tillsyn 

SOU 2012:46 (Löv, 2012). Där går att finna mer information angående inträffade 

dammbrott i Sverige och dessas konsekvenser (ibid).  

6.1.2 Inventering av antagonistiska risker 

I detta avsnitt presenteras risker kopplade till antagonism. Tillskillnad från det tidigare 

beskrivningarna av naturrelaterade risker behandlar det här avsnittet de studerade riskerna 

utifrån ett mer övergripande perspektiv. Detta med anledning av de antagonistiska 

riskernas mer diffusa definitioner vilket gör dem svåra att särskilja och beskriva separat. 

Definition 

Antagonistiska risker kan beskrivas som händelser där en eller flera människor på olika 

sätt går till angrepp med avseende att orsaka skada (SvK, 2013c, s. 205–211). Sett till 

elsystemets infrastruktur kan antagonistiska angrepp riktas mot både den IT-tekniska 

infrastrukturen och dess tjänster samt mot elnätets fysiska system (ibid). Vad gäller 

antagonistiska angrepp mot den fysiska infrastrukturen är det främst elsystemets 

skyddsklassificerade komponenter och anläggningar som är de mest utsatta (ibid). 

Angrepp riktade mot infrastrukturens IT-system kan vidare syfta till att exempelvis 

kartlägga IT-strukturen för att få fram uppgifter om elnätets topologi, erhålla konfidentiell 

och säkerhetsklassad information, slå ut funktioner i elnätet eller ta över kontrollen och 

styrningen av system (ibid). En form handling som tillhör kategorin antagonistiska 

handlingar är sabotage. Detta kan vidare definieras som en form av hot som ofta riktas 

mot IT-system, kommunikationsinfrastruktur eller det fysiska elsystemet (SvK, 2013c, s. 

297). Sabotage drivs oftast av olika former av aktivism, men kan även drivas av 

organiserad brottslighet, ensamagerande, insiders, terrorister eller kriminella (SvK, 

2013c, s. 20; SvK, 2016a, s. 290–297). Även vandalism är något som kan drabba elnätet, 

tillskillnad från sabotage rör detta mer spontana och oplanerade angrepp (ibid). Vad gäller 

de risker som beror av kriminella handlingar rör dessa främst stöld av fysiska resurser 

(SvK, 2013c, s. 290–293). Detta definieras dock inte som större hot enligt SvK:s 

Hotkatalog för elbranschen (ibid). 

Vad gäller risken för att terroristbrott mot elsystemet orsakade av större organiserade 

grupper bedömer SvK, i sin rapport Risk- och sårbarhetsanalys (2016a, s. 20), för 

närvarande risken som liten. Dock anses risken för angrepp orsakade av ensamagerande 

öka (ibid). I dagsläget bedöms hotnivån mot landet ligga på en nivå tre av en femgradig 

skala, vilket motsvarar ett förhöjt hotläge (NTC, 2017, s. 1–3). Detta är dock en 

sammanvägd bedömning av flera faktorer mot hela Sverige och gäller därför inte specifikt 

elnätet (ibid).  I bedömningen ingår allt ifrån direkta terrorhot, politisk motiverad 

terrorism samt separat motiverad terrorism (ibid). Dessa bedömningar görs av 

Säkerhetspolisen, försvarets radioanstalt och den militära underrättelse- och 

säkerhetstjänsten som utgör arbetsgruppen Nationellt Centrum för terrorhotbedömning 

(NTC) (ibid). NTC ansvarar vidare för kontinuerlig bedömning av risken för terrorhot 

riktat mot Sverige (ibid). 



49 
 

Ett annat antagonistiskt hot är spionage vilket anses utgöra ett allt större hot då samhället 

i högre grad förlitar sig på IT-system (SvK, 2016a). Spionage definieras som attacker som 

syftar till att samla in information om människor, produkter eller företag. Detta kan vidare 

användas för att exempelvis tillförskaffa konkurrensfördelar gentemot andra 

verksamheter, utöva utpressning etc. (Federal Office for Information Security, 2013, s. 

432). I SvK:s Risk- och sårbarhetsanalys (2016a, s. 23–24) förklaras att det moderna 

elsystemets ökande användande av IT-stöd, såsom automation av produktion, 

transmission, distribution och handel, även har ökat exponeringen av systemens 

skyddsvärda informationsresurser mot osäkra nätverk. Exempelvis blir det allt vanligare 

att verksamheternas egna känsliga data och system kan kopplas samman med andra 

aktörers system för att optimera driften (ibid). Flera aktörer kan även ha samma leverantör 

av driftövervakningssystem, alternativt kan en aktör styra ett system som används av flera 

andra aktörer (ibid). Dessa typer av lösningar kan medföra stora problem i och med att 

skyddsvärda eller kritiska informationsresurser riskerar att spridas och hamna i fel händer 

(ibid).  

Ett exempel på ett system som används av de flesta aktörer inom branschen är det 

industriella informations- och kontrollsystemet SCADA (Supervisory Control And Data 

Aquisition) (Malmgren, 2011). SCADA används inom det flesta verksamheter som 

hanterar stora samhällsviktiga funktioner såsom vatten och avlopp, energi och 

tillverkningsindustrin etcetera (ibid). Inom distribution och transmission uppfyller 

SCADA-systemet en mängd olika funktioner såsom att övervaka spänningsnivåer och 

laster samt automatiseringssyrning av olika komponenter (Daneels och Salter, 1999, s. 

339–343). Zhang m.fl. (2015, s 1707) skriver i tidskriftsartikeln Power System Reliability 

Evaluation With SCADA Cybersecurity Consideration att sammankopplingen av det stora 

antalet informations- och kommunikationsnät inom elkraftssektorn är en kritisk fråga med 

avseende på cybersäkerheten hos SCADA-systemet. Författarna till artikeln förklarar 

vidare behovet av en hög säkerhet i förhållande till denna typ av system genom att 

beskriva risken med att en extern aktör skulle kunna identifiera ett systems svaga punkter 

och sårbara komponenter (ibid). Detta skulle vidare kunna leda till intrång i lokala 

kontrollcenter, injicering av falsk information, omkonfigurering av enheter eller tillgång 

till kontrollstyrning (ibid). En exemplifiering av detta är uppdagandet av den skadliga 

koden Stuxnet som år 2010 blev känt för världen som det första allvarliga 

datavirusangreppet (Malmgren, 2011, s. 3). Stuxnet är en skadlig kod som är särskilt 

riktad mot att skada specifika IT-system inom industrin, såsom industriella styrsystem 

(ibid). För många elnätsaktörer samt allmänheten blev denna incident en ögonöppnare för 

att IT kan användas som en form av vapen och påtryckningsmedel för politiska ändamål 

(ibid). I takt med att kontrollsystem såsom SCADA används i större utsträckning kan 

både dess förmåga att hålla en hög skyddsnivå samt dess ökade sårbarhet argumenteras 

för (ibid). En större spridning och användning av ett specifikt system innebär ökade risker 

och således blir kraven på samhällets informationssäkerhet allt större (Malmgren, 2011, 

s. 3; SvK, 2016a, s. 21). I och med det direkta beroendet av IT i elsystemen riskerar 

samhällets elförsörjning drabbas av omfattande störningar vid angrepp (SvK, 2016a, s. 

25).  



50 
 

Tidigare inträffade incidenter   

Det har under de senaste åren inträffat två omfattande och mycket uppmärksammade IT-

angrepp, båda mot Ukrainas elnät. Den första cyberattacken inträffade år 2015 och är den 

första offentligt erkända incidenten som lett till elavbrott (Lee m.fl., 2016, s. iv-1, 5–8). 

Skadorna berodde på en tredje parts olagliga intrång i ett regionalt eldistributionsföretags 

SCADA-system och tvingade flera eloperatörer att växla från automatisk kontroll av 

systemet till manuellt läge (ibid). Tre olika nätaktörer blev attackerade samtidigt vilket 

resulterade i störningar som orsakade att cirka 225 000 kunder förlorade strömmen under 

ett antal timmar (ibid). Utöver strömlösa kunder förstördes IT-system och attacken anses 

ha varit välplanerad och koordinerad (ibid). Vidare är denna typ av attack svår att 

förbereda sig för och det krävs noggrann planöversyn, testning och försvarsförberedelser 

för att minska dess risker (Lee m.fl., 2016, s. 12). Det är fortfarande okänt varför just 

dessa tre nätägare attackerades men det förekommer spekulationer om de kan ha valts 

utifrån den höga graden av automation, gemensam teknik och systemarkitekturer (ibid). 

Den andra attacken inträffade i december år 2016 och orsakades av samma angripare men 

denna gång drabbades färre kunder (Muncaster, 2017).  

Vad gäller Sverige har inga större erkända incidenter rapporterats kopplat till IT-angrepp 

men i en artikel publicerad i DN av MSB har elförsörjningen och IT-säkerheten lyfts fram 

som de två områden där det svenska samhället är som mest sårbart (L. Larsson, 2017). 

Vad gäller de fysiska angreppen mot elnätet i form av inbrott och stölder representerar 

kopparstölder majoriteten, men även stölder av transformatorolja är relativt 

förekommande (SvK och Svensk Energi, 2014b, s. 22). Kopparstölder innebär främst 

stora reparationskostnader men även en risk ur säkerhetssynpunkt då åskledare kan blir 

skadade (Backlund, 2013). Som exemplifiering av fysiskt sabotage kan incidenten som 

inträffade mot Södertälje sjukhus år 2016 presenteras (Nygård, 2016). I samband med 

utbyggnaden av sjukhuset genomfördes ett elsabotage då elkablar till 

reservkraftscentralen utsattes för grov skadegörelse (ibid). Utöver de höga kostnaderna 

för åtgärder på cirka en miljon kronor hade incidenten vidare kunnat innebära stora risker 

för omgivningen och övriga elnätet om kablarna blivit strömsatta (ibid). Ett annat 

exempel på grovt sabotage inträffade år 2011 då cirka 80 trästolpar på en 7 km lång 

sträcka av elnätsföretagens Vattenfalls elnät sågades av (Eklund, 2011). Vindkraftverk är 

något som också utsatts för sabotage, år 2013 inträffade en större skadegörelse på ett 

vindkraftverk utanför Norrtälje då någon skjutit mot dess kontrolltorn (Forsberg, 2014). 

Detta är något som skulle kunna inträffa även på elnätets fysiska infrastruktur och visar 

på dess utsatthet och sårbarhet från externa hot.  

  

http://www.dn.se/nyheter/sverige/sarbara-system-star-fortfarande-utan-skydd/
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6.2 Analys av expertkommentarer 

I det här avsnittet presenteras och analyseras expertkommentarer som erhållits under 

intervjuer med sex experter inom olika områden och från olika verksamheter. 

6.2.1 Expertkommentarer angående riskinventering 

Vad gäller riskinventeringsprocessen belyser Sivertun problematiken angående 

avgränsningen och uppdelningen av risker i en riskutredning (Sivertun, 2017). Denna 

problematik grundas i de starka kopplingarna mellan människa, teknik och organisation 

vilka alla utgör avgörande komponenter inom det studerade området (ibid). Således 

innebär detta stora svårigheter vad gäller valet av avgränsningar vid riskinventeringen 

(ibid). Vidare menar Sivertun att samordningen mellan olika områden och system är av 

stor vikt och att en förståelse för systemens komplexitet och beroenden måste finnas 

(ibid). Larsson argumenterar för samma problematik och menar att området för säkerhet 

och risker är så djupt och brett att det går att fördjupa sig oändligt inom det (S. Larsson, 

2017). Därför förespråkar han vikten av att inte ha ett alltför stort detaljfokus i en studie 

på den här nivån (ibid). Enligt Larsson bör fokus istället riktas mot samspelet mellan det 

stora systemet och dess många mindre beståndsdelar (ibid).   

På frågan om hur risker klassificeras och identifieras förklarar Rådh att Ellevio i sitt arbete 

utgår från SvK:s Hotkatalog för elbranschen (Rådh, 2017). Eftersom de hot som där 

presenteras anses relevanta enligt SvK:s definitioner och bedömningar (ibid). Därefter är 

det upp till verksamheten att själva avgöra sannolikheten och konsekvensen för varje 

enskild risk som väljs ut för analys (ibid). Rådh framhåller även att egna 

riskinventeringsprocesser genomförs för att möjliggöra upptäckter av nya risker som ej 

finns definierade i SvK:s Hotkatalog (ibid). Tillvägagångssättet för detta sker främst 

genom workshops då representanter från olika områden inom organisationen medverkar 

och samarbetar för att identifiera och analysera möjliga hot (ibid). Även Hafezi menar att 

workshops är ett effektivt och bra sätt att identifiera nya risker (Hafezi, 2017). Vidare 

beskriver han att detta sker i samband med att SvK:s gör sina risk- och sårbarhetsanalyser 

(ibid). Då samlas sakkunniga personer från både den egna verksamheten och utomstående 

delar av branschen för att medverka vid riskidentifieringsprocessen (ibid). Anledningen 

till detta är att SvK:s analys riktar sig till hela elsektorn och därför bör inkludera även 

utomstående kompetenser med olika kunskapsområden (ibid). När det kommer till 

skapandet av säkerhetsanalysen och identifieringen av antagonistiska hot används främst 

kompetenser i form av sakkunniga från SvK:s avdelning för security (ibid). Även i dessa 

fall används metoder som workshops och brainstorming för att utnyttja avdelningens 

samlade kunskap och kompetens för att analysera och identifiera möjliga hot (ibid).  

Identifieringen av risker baseras vidare på delar av ett system som anses mest sårbara och 

där eventuella konsekvenser skulle kunna innebära exceptionella skador (Rådh, 2017). I 

och med att elnätet är klassificerat som en samhällsviktig verksamhet kan den här 

utgångspunkten för identifieringsprocessen anses vara av största vikt (ibid). Rådh 

beskriver hur Ellevio utgår ifrån detta genom att identifiera de delar eller komponenter i 
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verksamhetens system som betraktas som kritiska för systemets funktion (ibid). Dessa 

kan exemplifieras med knutpunkter i ställverk eller driftledningscentraler (ibid). För att 

kunna klassificera dessa komponenter används ett rankningssystem med nivåerna B1 till 

B4, där B4 motsvarar den högsta skyddsnivån (ibid). Emellertid menar Rådh att det är 

den egna verksamheten som i hög grad definierar vad som ska klassificeras som 

skyddsvärda komponenter och skyddsvärd information (ibid). Således innebär detta att 

ett stort ansvar åligger verksamheten att själv säkerställa att identifiering och 

klassificering sker på rätt sätt. Vidare måste verksamheten även se till att de skyddsvärda 

komponenterna och funktionerna skyddas i enlighet med de krav som gäller för 

motsvarande skyddsnivå (ibid).  

6.2.2 Expertkommentarer angående riskanalysen 

Hafezi talar om riskutredningsprocessens analysfas utifrån två aspekter och beskriver den 

första aspekten med det breda begreppet risk- och sårbarhetsanalys. Den andra aspekten 

begränsas till begreppet säkerhetsanalys och fokus riktas där mot de antagonistiska hoten 

(Hafezi, 2017). En av skillnaderna mellan de två perspektiven är att de styrs utifrån olika 

lagstiftningar (ibid).  Risk- och sårbarhetsanalysen utgår från krisberedskapsförordningen 

och säkerhetsanalysen är lagreglerad och förankrad i säkerhetsskyddsförordningen (ibid). 

Vidare separeras i många fall arbetet mellan de två perspektiven men Hafezi framhåller 

dock att dessa i vissa fall sammanfaller (ibid). Detta kan exemplifieras med att det i 

samband med utformningen av de löpande risk- och sårbarhetsanalyserna alltid väljs ut 

minst ett område för vidare fördjupning (ibid). De utvalda områdena kan behandla vitt 

skilda risker, vilket kan exemplifieras med utredningen från 2016 vilken behandlade 

störningar i försörjningen av drivmedel, exponering av skyddsvärda informationsresurser 

mot osäkra nätverk samt höga flöden i reglerade vattendrag (SvK, 2016a, s. 21–29). De 

risker som väljs ut för fördjupning utreds dock i en separat utredning och utgör inte en 

del av den kontinuerliga risk- och sårbarhetsanalysen (Hafezi, 2017).  

Vidare beskriver Hafezi att SvK:s arbete inom de olika områdena security och safety 

oftast sker separat och vid olika avdelningar (Hafezi, 2017). Inom området för saftey 

grundas arbetet med utgångspunkt i personsäkerhet medan Hafezis avdelning arbetar 

inom området security där främst hot av det antagonistiska slaget hanteras (ibid). 

Securityområdet kan vidare kategoriseras efter de tre olika fokusområdena, fysiskt skydd 

(tillträdesbegränsning runt och i SvK:s anläggningar), säkerhetsprövning av personal 

inom elförsörjngssektorn samt IT-säkerhet (ibid).  

6.2.3 Expertkommentarer angående utvärdering 

På frågan hur risker utvärderas svarar Rådh att Ellevio arbetar med så kallade riskmatriser 

vilka baseras på sannolikhet och konsekvens (Rådh, 2017). Ellevio använder sig 

vanligtvis av en skala från 1–4 vid konstruktion av riskmatriser och beroende på var 

risken hamnar i riskmatrisen prioriteras de olika (ibid). De risker som klassificerats som 

3–3, 3–4, 4–3, 4–4 prioriteras mycket högt enligt Rådh (ibid). Vidare tas även stor hänsyn 

till vilka kunder det är som eventuellt skulle drabbas av en viss risk samt vilka 
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konsekvenser detta skulle innebära för dem (ibid). Detta förhållningssätt spelar även en 

roll i frågan om hur företaget gör prioritering vid införandet av skyddsmekanismer för att 

reducera risker och konsekvenser (ibid). Således görs ständigt bedömningar under 

riskutredningsarbetet vilka påverkar dess slutgiltiga resultat (ibid). Riskutredningsarbetet 

kan vidare påverkas beroende på vem eller vilka det är som genomför en riskinventering 

eller riskanalys (ibid). Med anledning av detta försöker Ellevio ha med flera olika 

representanter från olika delar av verksamheten i riskutredningsarbetet, för att på så vis 

öka utredningens tillförlitlighet (ibid). 

SvK:s metodik för gradering av hot och risker liknar i stor utsträckning Ellevios 

tillvägagångssätt (Hafezi, 2017). Hafezi beskriver att en sannolikhetsbedömning utgår 

från frekvensen för att en viss händelse ska inträffa under en studerad tidsperiod (ibid). 

Vidare används samma tillvägagångssätt för en konsekvensbedömning och 

avgränsningar görs då vanligtvis i förhållande till ett visst geografiskt område (ibid). När 

det gäller att analysera konsekvenser studerar SvK, likt Ellevio, antalet människor som 

kan tänkas drabbas vid inträffande av den analyserade risken samt vilka ekonomiska 

kostnader konsekvenserna potentiellt kan resultera i (ibid). Hafezi och Larsson 

argumenterar vidare för betydelsen av arbetet med att förebygga allvarliga konsekvenser 

(Hafezi, 2017; S. Larsson, 2017). Hafezi framhåller dock att händelser kan inträffa oavsett 

hur bra en verksamhet är på att vidta åtgärder och att en hundraprocentig säkerhet således 

aldrig kan uppnås (Hafezi, 2017). Oväntade händelser kommer inträffa och det är då 

viktigt att organisationen eller företaget kan hantera dess konsekvenser och 

skadeverkningar på ett effektivt sätt (ibid). Även Larsson argumenterar för vikten av 

beredskap och beskriver detta som en viktig strategisk fråga i arbetet med att upprätthålla 

en motståndskraft mot oväntade händelser (S. Larsson, 2017). För att kunna göra detta 

krävs en förmåga att upptäcka systemets och verksamhetens svaga punkter, först då kan 

en bedömning om vilka åtgärder som krävs göras (ibid). Vidare framhåller Larsson, 

liksom Rådh, att en prioritering av riskerna bör göras, detta så att de mest akuta riskerna 

kan åtgärdas i första hand (ibid). Hur dessa klassificeras kan vidare baseras på felens 

potential att exempelvis isoleras till en småskalig nivå, spridas eller om felet i 

kombination med andra fel kan leda till stora konsekvenser (ibid).  

HILF och black swan risker 

Samtliga av de intervjuade informanterna betonar svårigheterna med att utreda, de ofta 

svåridentifierade och ovanliga, HILF och black swan riskerna. För att öka chansen att 

upptäcka och vidare utreda dessa risker beskriver Hafezi hur SvK:s säkerhetsanalys har 

konstruerats så att konsekvensbedömningen väger tyngre i förhållande till den tillhörande 

sannolikhetsbedömningen (Hafezi, 2017).  Vidare menar Hafezi att åtgärder måste vidtas 

för att minimera risker för händelser vars konsekvenser har definierats som exceptionella, 

detta även i de fall då sannolikheten för ett inträffande är mycket låg (ibid). Rent praktiskt 

arbetar SvK med analyser av den här typen av risker likt tidigare nämnda metoder för 

riskidentifiering (ibid).  Ett sådant tillvägagångssätt kan exempelvis vara workshops där 

sakkunniga deltagare från valda delar av organisationen, experter från externa aktörer 

eller myndigheter deltar (ibid). Denna typ av aktivitet kan vidare vara en utgångspunkt 
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för analys och diskussion av hypotetiskt designade scenarion av exempelvis en 

antagonistisk attack. Kring ett sådant scenario kan sedan systemavgränsningar definieras 

för att därefter möjliggöra en diskussion och analys av vilka möjliga hot, risker och 

konsekvenser som kan kopplas till det hypotetiskt inträffade scenariot. På detta sätt kan 

potentiella hot och risker analyseras från ett annat perspektiv. Larsson framhåller även 

vikten av att sammankoppla den här typen av detaljerade analyser med ett 

helhetsperspektiv på systemnivå (S. Larsson, 2017). Talar Larsson även om att fokus bör 

riktas mot att förhindra och hantera felspridning i systemet, vilket kan leda till att enskilda 

fel resulterar större exceptionella händelser (ibid). Även Sivertun och Magnusson intygar 

att de större incidenterna som påverkar N-1-kriteriet är något som bör prioriteras 

(Sivertun, 2017; Magnusson, 2017).  Larsson framhåller potentialen i att göra detta med 

hjälp av den kunskap som sakkunniga inom olika områden av verksamheten besitter. Han 

menar vidare att denna kunskap bör utnyttjas till att sammankoppla hur små detaljer 

samverkar med varandra, liksom med det övergripande systemet (S. Larsson, 2017). På 

detta sätt argumenterar Larsson för att det finns en möjlighet att upptäcka strukturella 

likheter mellan fel som tidigare inträffat, risker som skulle kunna hota systemet samt 

risker som skulle kunna fortplanta sig i systemet (ibid).  

6.2.4 Expertkommentarer relaterat till naturrelaterade risker 

När det kommer till kraftiga vindar och nedfallna träd menar Larsson att lokalnätet är den 

del av elsystemet som drabbas mest (S. Larsson, 2017).  I sällsynta fall kan dock stormar 

orsaka fel ända upp på stamnätsnivå (ibid). Om dessa fel inte isoleras riskerar ett ännu 

större antal kunder att drabbas (ibid). Störningar med låg sannolikhet att inträffa kan med 

andra ord leda till mycket stora konsekvenser (ibid). Utöver riskerna med fallande träd 

och grenar beskriver Larsson scenarion då kraftiga vindar lett till att stolpar kollapsat 

(ibid). Vid dessa incidenter finns även risken att en fallande stolpe drar med sig fler av 

nätets sammanlänkade stolpar (ibid). Larsson framhåller dock denna risk som liten, med 

hänvisning till sin tid på SvK, då han endast erfarit scenarion då enbart en stolpe åt gången 

kollapsat (ibid). På frågan om hur vanligt blixtnedslag är i elnätet svarar Larsson att det 

är en av den dominerande felorsakerna (S. Larsson, 2017). Vidare anger han att mer än 

hälften av alla störningar på elnätet orsakas av blixtnedslag (ibid). Av dessa orsakar dock 

endast en liten del större störningar som innebär att delar av nätet måste kopplas bort 

(ibid). Larsson menar att det är viktigt att varje enskild incident analyseras så att inget 

ligger kvar som ett latent fel som senare kan visa sig vara en del i en mer komplex 

störningsutveckling (ibid). 

Vad gäller geomagnetiska stormar anses det största problemet vara svårigheten att 

identifiera dessa som grundorsaken till större störningar på elnätet (Sivertun, 2017). Detta 

exemplifieras med en händelse i Norge då en störning på elnätet detekterades bero på en 

cyberattack men vilken i efterhand visade sig ha orsakats till följd av en geomagnetisk 

storm (ibid). Även Hafezi och Larsson talar om problematiken med att inte kunna 

identifiera grundorsaken till störningar (Hafezi, 2017; S. Larsson, 2017). Detta kan leda 

till stora kostnader då det kan innebära att säkerhetsåtgärder görs för att skydda mot 
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fenomen som egentligen ej är orsaken till en identifierad störning (ibid). Detsamma gäller 

i det motsatta fallet då risken finns att inte man inte kan skydda sig tillräckligt vid ett 

faktiskt inträffande av en GIC störning (ibid).  

Få informanter fokuserade på riskerna angående översvämning. Dessa risker ingår dock 

som en given del i riskutredningsprocessen och utgör i SvK:s fall en stor del av deras 

verksamhet i och med uppdraget som ansvarig myndighet för dammsäkerhet (SvK, 

2016e). 

6.2.5 Expertkommentarer relaterat till antagonistiska risker 

På frågan om någon incident inträffat mot verksamheten vilket inneburit att säkerheten 

hotats på grund av antagonistiska hot har ingen av informanterna uttalat sig. Hafezi 

nämner bland annat att hoten från öst har diskuterats men att SvK:s bedömning i dagsläget 

är att terrorattacker inte är riktade mot den kritiska infrastrukturen i Sverige (Hafezi, 

2017). Han tillägger dock att läget kan komma att förändras (ibid). Hafezi menar att 

utifrån den data som finns angående terrorattacker framgår att dessa mest är riktade mot 

polis, militär och allmänheten och en teori är att de som utför handlingen då får en större 

massmedial effekt (Hafezi, 2017). Hafezi nämner även ensamagerande individer som en 

annan typ av riskkälla som är svårare att spåra (ibid). För SvK:s del utgör den största 

delen av dessa ensamagerande individer fastighetsägare som bland annat har sågat ner 

stolpar i protest i samband med utbyggnad av elnätet (ibid). Även Larsson tar upp vikten 

av försiktighet och lyhördhet vid byggnation av nya anläggningar för att undvika 

motsättningar med boende i närområdet (S. Larsson, 2017). Han framhåller vidare att 

sådana motsättningar kan få dramatiska konsekvenser (ibid). Enligt Hafezi anses denna 

typ av hot tillsammans med organiserad brottslighet som stölder av olika slag utgöra det 

vanligaste antagonistiska riskerna (Hafezi, 2017). Larsson och Magnusson nämner även 

kopparstölder som ett vanligt problem och talar vidare om arbetet för att minska detta 

genom märkning av materialet (S. Larsson, 2017; Magnusson, 2017). Detta kan vidare 

möjliggöra att materialet kan identifieras då det säljs vidare som stöldgods (ibid).  

IT 

När det kommer till informationshantering uppger Rådh att Ellevio har en relativt 

traditionell organisation vad gäller informations- och IT-säkerhet (Rådh, 2017). I och med 

att SvK ansvarar för säkerhetsanalysen enligt säkerhetsskyddslagen följer Ellevio SvK:s 

föreskrifter för att bibehålla en god säkerhetsnivå inom området för IT- och 

informationsfrågor (ibid). Vidare menar Rådh att det på IT-sidan genomförs en riskanalys 

varje år eller inledningsvis vid större förändringar eller projekt (ibid). Han menar vidare 

att IT-relaterade risker har blivit en ledningsfråga i mycket större utsträckning än för bara 

några år sedan (ibid). Rådh framhåller även att den här utvecklingen i stor utsträckning 

påverkats av medias rapportering, vilken vidare bidragit till att ledningar och styrgrupper 

har ett större intresse i att arbeta inom dessa områden (ibid). Rådh talar även om att IT-

hoten ökar och tar upp incidenten i Ukraina som ett exempel (ibid). Dessa typer av hot 

kommer troligen att vara betydligt svårare att skydda sig mot än de varit hittills (ibid). 
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Han menar att den typen av hot, när någon fysiskt försöker skada ett skyddsobjekt utifrån, 

inte kommer vara de största utmaningarna att skydda sig mot i framtiden (ibid). Även 

Hafezi nämner att för att skydda känsliga delar av systemet räcker det inte med 

traditionella områdesskydd utan att även IT-säkerhetsskyddet i och omkring befintliga 

system måste stärkas (Hafezi, 2017). Vad gäller de antagonistiska hoten är spionage och 

underrättelseverksamhet något som blir allt vanligare i Sverige (ibid). Detta skulle enligt 

Hafezi kunna leda till omfattande problem för Sveriges kritiska infrastruktur i och med 

att det alltid varit ett intressant mål för att få samhället på fall (ibid). Han menar att målet 

med spionage främst är att kartlägga svaga punkter i elsystemet vilka kan utnyttjas i 

händelse av exempelvis krig (ibid). För att skydda denna känsliga information är IT- 

säkerhet mycket viktigt (ibid).  

Många större företag i utlandet har mycket stor erfarenhet och expertis inom området för 

IT och säkerhet och detta har bidragit till en ökande andel outsourcing av tjänster till andra 

företag och länder och därmed även ett ökat externt beroende (Hafezi, 2017). Hanteringen 

av detta anses på SvK vara en av de största utmaningarna i och med att dessa företag får 

ta del av känslig information men ofta verkar under andra lagar och regler (ibid).  

Exempelvis kan det bli problem när olika länder hanterar krav på exempelvis 

säkerhetsprövning av personal på olika sätt (ibid). Många entreprenörer som SvK 

samarbetar med har underleverantörer utomlands och således utgör säkerhetsfrågor i 

andra länder en stor utmaning idag jämfört med för några år sedan (ibid). Hafezi talar 

vidare för att detta är något som SvK ska se närmare på i den nästkommande risk- och 

sårbarhetsanalysen (ibid).  Även Rådh på Ellevio belyser problemet med att en allt större 

del av de IT-system som övervakar deras elnät integreras och kopplas ihop allt mer i 

affärsverksamheten, vilket vidare kan innebära ökade risker (Rådh, 2017).  

6.2.6 Expertkommentarer angående Sveriges elnäts robusthet  

Samtliga informanter från SvK är enade om att Sveriges elnät kan klassas som robust men 

att det, som i de allra flesta levande system, alltid finns svaga punkter. Magnusson och 

Hafezi uttrycker båda att konsekvenserna av de större incidenter som skett på stamnätet 

historiskt sett inte orsakat stora elavbrott och att läget kan anses ha varit relativt lugnt 

(Hafezi och Magnusson, 2017). Larsson tar dock upp risken med detta och menar att det 

historiskt sett relativt lugna läget kan innebära en ökad risk att invaggas i tron om att det 

inte finns några problem eller risker (S. Larsson, 2017). Vidare förklarar han att de länder 

som har en sämre leveranssäkerhet än Sverige, där det oftare sker större elavbrott, blir 

bättre på att hantera dessa (ibid).  

Magnusson menar att det inte går att orsaka ett elavbrott genom att orsaka fel på en av de 

stora stamledningarna (Magnusson, 2017). Systemet är dimensionerat så att en av dessa 

ledningar alltid kan falla bort och detta menar han är något som emellanåt har inträffat av 

rent tekniska skäl (ibid). Om däremot två eller tre ledningar skulle falla bort skulle 

antagligen elavbrott uppstå (ibid). Fortsättningsvis förklarar Magnusson att stamnätet i de 

allra flesta fall är bättre rustat än N-1 och med andra ord väldigt robust. Samtliga 

informanter från SvK nämner “incidenten år 2003” som en av de största och mest 
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allvarliga som hänt i modern tid. Orsaken till incidenten var att tre av varandra oberoende 

fel uppstod nästan samtidigt. Magnusson berättar mer i detalj att ett fel i kärnkraftverket 

i Oskarshamn inträffade samtidigt som det skedde en kortslutning i ett ställverk i Horred 

samt att en incident i Ringhals bidrog till störningen (Magnusson, 2017).  Således berodde 

störningen på ett N-3 inträffade, vilket systemet inte är rustat för och därför var elavbrottet 

för Sydsverige ett faktum (ibid). Vidare menar Magnusson att denna typ av incident 

beräknas vara acceptabel att inträffa en gång var 40:e år. Därmed lönar det sig inte alltid 

att investera i åtgärder för att försöka förhindra att detta inträffar (ibid). Utöver detta har 

det även visat sig att N-2 kriteriet är svårt att uppnå under alla årstider. Detta då systemet 

under årets kallare månader måste vara dimensionerat för att klara den större lasten. 

Vidare menar både Magnusson och Hafezi att det nordiska och europeiska samarbetet 

inom elområdet är stort och att man ofta tar hjälp av varandra (Hafezi, 2017; Magnusson, 

2017). Enligt Magnusson genomfördes en utredning gällande om N-1 kriteriet skulle ökas 

till N-2 efter “incidenten år 2003” (Magnusson, 2017). Incidenten visade på hur 

sammankopplingen mellan Finland, Norge, Sverige och Själland kan bidra till att 

störningar sprider sig mellan länderna (ibid). Hafezi belyser vidare en eventuell 

problematik med incidenter som drabbar flera nordiska länder samtidigt eftersom dessa 

är beroende av samma leverantörer (Hafezi,2017). Han menar vidare att en sådan 

situation skulle kunna leda till problem i förhållande till hur resurser då måste prioriteras 

mellan de drabbade länderna (ibid).  

6.2.7 Expertkommentarer angående utvecklingen mot smarta elnät 

Flera av informanterna menar att utvecklingen av elnätet mot att bli allt “smartare” ses 

som en stor utmaning, främst när det kommer till att bibehålla säkerheten (Hafezi 2017; 

S. Larsson, 2017). Hafezi menar att det finns många definitioner på vad ett smart elnät är 

men att utvecklingen kommer innebära att branschen måste använda sig av mer IT i 

framtiden (Hafezi, 2017). Vidare framhåller Hafezi att den nya IT-strukturen måste vara 

väl genomtänkt när den implementeras för att inte bidra till att nya sårbarheter uppstår 

(ibid). Ett ytterligare exempel på hur utvecklingen mot smarta elnät kan påverka det 

övriga elsystemet är den framtida utbyggnaden av vindkraft i Sveriges nordligare delar. 

Detta kommer innebära ett högt tryck på stamnätet genom landet, i och med att den största 

andelen av förbrukning sker i mitten av landet (S. Larsson, 2017). Vidare menar Larsson 

att en annan aspekt av detta är hur man ska avsätta den överproducerade elen under 

perioder då produktionen är större än konsumtionen. En lösning på detta skulle kunna 

vara bättre förbindelser till grannländer och övriga Europa för att underlätta export och 

import. Utbyggnaden behöver inte innebära försämrad försörjningssäkerhet, då 

exempelvis fördelningen av risker skulle bli större, samt att nätet skulle bli mer maskat 

vilket gör det mer robust då fler tillfartsvägar finns att tillgå vid en eventuell störning 

(Magnusson, 2017; S. Larsson, 2017).  
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6.3 Riskanalys och utvärdering 

Riskutredningsprocessens riskanalys- och utvärderingsfas följer efter att 

riskinventeringen har avslutats. Denna fas ämnar analysera de identifierade riskernas 

sannolikhet och konsekvens och i det här avsnittet ges således förslag på analysmetoder 

för hur detta kan genomföras. Dessa förslag baseras vidare på författarna av denna 

rapports egna värderingar i kombination med experters åsikter och uttalanden, samt 

litteratur inom området. Inledningsvis presenteras en summering av de viktigaste 

antagandena från både riskinventeringen samt intervjumaterialet i form av en diskussion. 

Detta utgör vidare motiveringen för valen av lämpliga analysmetoder för utvärdering av 

identifierade risker. 

6.3.1 Diskussion om riskanalys och utvärdering 

Risk- och sårbarhetsanalyser samt säkerhetsanalyser genomförs med jämna intervall och 

rapporteras till Ei respektive SvK vid begäran. Utifrån intervjumaterialet kan dock 

konstateras att en stor del av ansvaret för hur riskutredningen genomförs föreligger hos 

den enskilda verksamheten. Verksamheten avgör själv till stor del vilka komponenter och 

områden som bedöms som de mest kritiska, samt hur sannolikhet och konsekvens bedöms 

i utvärderingen av dessa. Detta innebär emellertid att riskanalysen riskerar att färgas av 

den som genomför den och således är det viktigt att reflektera över vilka som deltar i hela 

riskutredningsprocessen. Det kan vidare konstateras att verksamheter och system skiljer 

sig åt och att valet av riskanalysmetod därför bör göras utifrån verksamhetens behov. 

Detta för att möjliggöra en effektiv och korrekt analys där de risker som är mest relevanta 

för verksamheten kan prioriteras. Vidare framgår det av intervjumaterialet att det är 

viktigt att göra skillnad på risker som rör security och safety, detta i och med att de olika 

områdena kräver olika typer av analysmetoder. Vad gäller bedömningen av elnätets 

robusthet kan konstateras att den i hög grad baseras på historiska händelser och dessas 

konsekvenser. Länder som historiskt sett har varit relativt förskonade från stora elavbrott 

och som har hög leveranssäkerhet riskerar att vaggas in i tron om att det inte finns några 

problem. Detta är något de svenska elnätsägarna bör vara medvetna om med hänvisning 

till det historiskt sett relativt lugna och stabila läget i landet. Vidare visar det nordiska 

samarbetet på att nätägare idag har ett större säkerhetstänk än enbart inom ramen för de 

nationella gränserna. Utifrån intervjumaterialet identifieras de största riskerna för elnätet 

inom den närmsta framtiden dock vara spridningen av konfidentiella data och information 

till aktörer utanför den egna verksamheten. Vidare kan konstateras att sårbarheten ökar i 

och med utvecklingen av smarta elnät och utbyggnaden av nätet till andra länder.  

Den tidigare nämnda aspekten gällande vikten av att anpassa riskanalyser och 

utvärderingar utifrån den studerade verksamheten eller systemet, gör det svårt för 

författarna att i det här kapitlet argumentera för universellt tillämpningsbara metoder. 

SvK styrker detta då de beskriver att det inte finns en specifik metod för riskanalys utan 

att det viktigaste är att arbetet sker systematiskt och organiserat (SvK och Svensk Energi, 

2014a).  Nedan presenteras en översikt av de vanligaste etablerade analysmetoderna som 

kan vara användbara för utredning av risker inom elsektorn. Dessa metoder har valts med 
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hänsyn till de identifierade riskernas kvantifierbarthet samt möjligheten att analysera dem 

med hjälp av kvalitativa data. En närmare beskrivning av dessa metoder går att läsa i 

rapporten Elnätsföretagens redovisning av risk och sårbarhetsanalyser och åtgärder 

2014 samt i rapporten Vägledning för risk och sårbarhetsanalyser för elsektorn - Bilagor 

(Ei, 2014a; SvK, 2014, s. 4). 

Tabell 15. Exempel på några av de vanligaste kvalitativa, halvkvaliatativa samt 

kvantitativa analysmetoderna (Ei, 2014a; SvK, 2014, s 4). 

Kvantitativa och halvkvantitativa 

analysmetoder 

Kvalitativa analysmetoder 

Riskmatris What if- analys (workshops) 

Felträdsanalys Bow-tie analys 

 PSA (Probalistic risk analysis)  

QRA (Quantitative risk analysis) 

HAZOP metoden 

(Hazard and Operability analysis) 

Simuleringsanalys (Monte Carlo Simulering) Checklistor 

6.3.2 Analysmetod för naturrelaterade risker 

Utifrån intervjumaterialet och riskinventeringen har följande tre parametrar identifierats 

ha en stor betydelse för analyser av naturrelaterade risker: väderförhållandens stokastiska 

natur, den totala tillförlitligheten av hela systemet samt identifieringen av de komponenter 

som är mest sårbara i förhållande till extremväder. Dessa kommer att presenteras nedan 

och bör vidare tas i beaktning vid valet av analysmetod. Det här kapitlets avslutande delar 

kommer därefter att fokusera på diskussion kring valet av lämpliga analysmetoder för de 

naturrelaterade riskerna. Då risker rörande storm och starka vindar samt blixtnedslag har 

identifierats som de mest kritiska för elsystemets tillförlitlighet har dessa ägnats mer 

omfattande diskussioner. Vidare presenteras även en detaljerad beskrivning av en modell 

för utredning av dessa risker i kapitel 7.1 Modellering för utredning av tillförlitlighet vid 

extremväder.  

Stokastisk natur 

Väders stokastiska natur medför svårigheter i arbetet med att förutspå uppkomsten av 

extrema väderförhållanden som kan innebära risk för elförsörjningen. Denna problematik 

har belysts i riskinventeringen samt vidare bekräftas i intervjumaterialet. Det finns dock 

mönster i riskernas stokastiska beteende och uppkomsten av stormar, blixtar och skyfall 

kan exempelvis ses bero av årstid och säsong. Geomagnetiska stormar har vidare visat 

sig återkomma med intervaller om elva år. Samtliga identifierade naturrelaterade risker 

kan även konstateras förekomma mer frekvent på vissa platser i landet. Detta har vidare 

sin förklaring i bland annat olika platsers topografiska struktur, såsom berggrund och 

närhet till vattendrag.  

För att analysera naturrelaterade risker argumenterar Panteli och Mancarella (2015a, s. 

261–268) för användning av simulerings alternativt analytiskt baserade 
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utredningsmetoder.  Författarna framhåller vidare användningen av simuleringsmetoder 

som den mest fördelaktiga av dessa två med hänvisning till elsystems komplexitet samt 

extrema väderförhållandens stokastiska och tidsberoende natur (ibid). 

Simuleringsmetoder för den här typen av utredningar inkluderar vanligtvis Monte Carlo 

simuleringar (ibid). Monte Carlo simuleringar gör det möjligt att fånga den stokastiska 

inverkan vädret har på de olika komponenterna i systemet (ibid). I och med att 

systemkomponenterna påverkas av väder kan dess motståndskraft komma att förändras i 

takt med vädrets stokastiskt varierande intensitetsnivå (ibid). Dock är majoriteten av de 

metoder som idag används för att utreda väderrelaterade riskers inverkan på 

energisystemets tillförlitlighet av analytisk karaktär (ibid). Analytiska metoder anses 

bättre applicerbara på småskaliga system på grund av deras enkelhet och låga 

beräkningsbörda (ibid). Enligt Panteli och Mancarella är dock simuleringsmetoder mer 

lämpliga när mer komplexa systems tillförlitlighet ska modelleras (ibid).  

Utifrån detta resonemang, i kombination med de viktigaste antagandena från intervjuer 

och riksinventering kan konstateras att en simuleringsbaserad metod är att föredra för 

utredning av de naturrelaterade riskerna.  

Tillförlitligheten hos hela systemet 

Utifrån intervjumaterialet kan konstateras att det deterministiska N-1 kriteriet samt 

multipla fel varit återkommande begrepp i diskussioner rörande säkerheten på elnätet. 

Således anses dessa utgöra viktiga aspekter för utredning av naturrelaterade risker. Detta 

utifrån arbetet med att minimera risken för uppkomsten av flera samtidiga störningar som 

kan orsaka fel på N-2 eller N-3 nivå. Fokus ligger med andra ord på att stabilisera hela 

systemets robusthet och minimera risken för inträffande av multipla fel som elnätet ej är 

rustat för att hantera.  

Utifrån riskinventeringen kan konstateras att enskilda störningar som orsakats av 

blixtnedslag inte anses utgöra någon större risk för elnätet. Detta eftersom nätet på region- 

och stamnivå vanligtvis är maskat och utrustat för att kunna koppla bort felande 

komponenter. Däremot bör fokus riktas mot att lösa och identifiera varje individuellt fall 

av blixtnedslag i syfte att undvika att latenta fel finns kvar i systemet. Detta då dessa i 

framtiden kan utgöra en del av större störningar genom att exempelvis bidra till en N-2 

situation. Även geomagnetiska stormar har visat sig kunna bidra till uppkomsten av 

multipla fel. Problematiken i fallet med dessa risker är svårigheten med att identifiera 

dem som störningskälla vid inträffandet av ett fel. Flertalet informanter belyser vidare 

den generella problematiken med att inte kunna identifiera ursprunget av störningar som 

uppstått på elnätet. Detta bidrar vidare till svårigheter med att vidta åtgärder för hantering 

av dessa incidenter. Utifrån intervjumaterialet kan konstateras att denna hantering är en 

strategifråga vad det gäller prioritering av resurser. Detta eftersom verksamheten ifråga 

måste avgöra hur mycket resurser som ska fördelas till åtgärdande satsningar för att 

förhindra att en viss risk inträffar. I de fall då riskreducerande åtgärder inte anses lönsamt 

kan fokus istället riktas mot förmågan att hantera risken efter det att den har inträffat. 

Denna avvägning kan dock vara problematisk då det är svårt att avgöra när en verksamhet 
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kan anses uppnått en tillräckligt motståndskraftig nivå, både vad det gäller åtgärder 

alternativt hanteringsplaner.  

Panteli och Mancarella diskuterar vidare risken för uppkomst av eskalerande 

kaskadeffekter i infrasystem där de enskilda komponenterna är tätt sammanlänkade och 

beroende av varandra (Panteli och Mancarella, 2015a, s. 1). Detta kan innebära att 

konsekvenserna av att en enskild komponent utsätts för en för hög påfrestning sprids och 

påverkar resterande delar av det studerade systemet (ibid). Därför framhåller författarna 

vikten av att använda riskanalysmodeller som ger en tydlig indikation på hur hela 

systemets tillförlitlighet påverkas av exempelvis extrema väderförhållanden (ibid). Detta 

då naturrelaterade risker i många fall innebär att flera komponenter i systemet felar 

samtidigt (ibid). Ett exempel på detta är om driftstopp sker på två ledningar samtidigt på 

grund av ett gemensamt fel, såsom att exempelvis en stolpe kollapsar (ibid). Detta kan 

innebära en stor risk då fler störningar ofta medföljer (ibid).  

Utifrån ovanstående resonemang kan konstateras att det är av stor vikt att beakta både 

oberoende och gemensamma störningar i analys av väderrelaterade risker, men att fokus 

bör ligga på att stärka hela systemets motståndskraft. 

Identifiering av kritiska komponenter och samband 

Som en del i utredningen av nätets tillförlitlighet är det viktigt att utreda vilka 

systemkomponenter som anses mest sårbara relaterat till olika väderförhållanden. Vad 

gäller ILE kopplat till naturrelaterade händelser kan konstateras att blixtnedslag utgör den 

vanligaste orsaken till att luftledningar på elnätet slås ut och orsakar kortare elavbrott. 

Geomagnetiska stormar och översvämningar tenderar däremot utgöra en större risk för 

transformatorstationer. Transformatorstörningar bidrar dock inte till lika stora negativa 

konsekvenser för elnätet i jämförelse med vad luftledningsrelaterade störningar kan 

innebära.  

Utöver dessa ovanstående antaganden, baserat på kvalitativa källor, kan ett mer 

halvkvantitativt analytiskt tillvägagångssätt användas. Detta för att den som utreder dessa 

risker själv ska kunna identifiera vilka systemkomponenter som anses mest sårbara och 

som således bör ingå som en parameter i valet av analysmetod. Vidare argumenterar 

Panteli och Mancarella (2015b, s. 1–5) för användandet av instabilitetskurvor som ett 

användbart verktyg för att beräkna väderberoende felsannolikheter för specifika 

systemkomponenter. Med andra ord kan instabilitetskurvor visa på förhållandet mellan 

komponenters felintensitet i relation till en studerad väderparameter, såsom exempelvis 

vindhastighet eller blixtdensitet (ibid). För att kunna generera en exakt instabilitetskurva 

krävs kompletta statistiska data, både vad gäller väderparameterar och komponenters 

felintensiteter (ibid). I denna rapport har ett urplock av statistiska data relaterat till 

luftledningars felintensitet erhållits från SvK (Bergquist, 2017). Denna data visar på exakt 

tidpunkt och geografisk plats vid felande av luftledningar (ibid). Vidare har den rådande 

vindhastighet vid denna tidpunkt och plats kunnat identifierats genom inhämtning av data 

från SMHI:s närliggande väderstationer (SMHI, 2017b). I figur 8 kan ett tydligt samband 
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ses mellan högre vindhastigheter och felinträffande på luftledningar. Det ska dock 

förtydligas att detta inte är någon instabilitetskurva utan enbart en illustration av ett 

rådande samband mellan vindhastighet och fel på luftledningar. Detta med anledning av 

att den erhållna störningstatistiken endast är ett urplock från ett störningsregister och 

därför inte kan utnyttjas till konstruktion av en komplett instabilitetskurva. Vidare skulle 

detta kunna genomföras vid tillgång till komplett data beskrivande samtliga störningar på 

luftledningar, dessas geografiska plats samt tidpunkt för inträffande. Denna datatillgång 

anses dock möjlig för Pöyry Sweden AB att erhålla från sina kunder vid en eventuell 

riskutredning.   

 

Figur 8. Exempel som visar på förhållandet mellan störningsdata på luftledningar i 

relation till väderparametern vindhastighet. Vindhastigheten är mätt under det dygn då 

störningen registrerats. De röda cirklarna illustrerar uppkomsten av störningar i 

eltillförseln. 
 

Analysmetoder för storm och blixtnedslag 

Stormar och blixtnedslag delar flera gemensamma parametrar som är av betydelse vid 

analysprocessen. Till dessa hör bland annat riskernas beroende av geografisk plats, 

tidsvariation samt vidare att de båda utgör stora risker för inträffandet av störningar och 

skador på luftledningar. Således lämpar sig användandet av likartade modeller för 

utredning av dessa riskers påverkan på elnätets tillförlitlighet. Skillnaden mellan hur 

stormar och blixtnedslagens påverkan på elnätet kan analyseras ligger främst i att starka 

vindar bedöms utifrån ett kritiskt värde för vindhastighet. Vad det gäller blixtnedslag 

används dock inget kritiskt värde för blixtens densitet. Istället bedöms ett blixtnedslag 

utgöra en risk så fort en urladdning når marken. Den mätteknik som finns för att beräkna 

blixtdensitet bedöms, av författarna av den här rapporten, vara tillförlitlig och väl 

utvecklad. Därmed anses det tillräckligt för att kunna generera tillförlitliga data som 

vidare går att använda i en simuleringsmodell. För mer detaljer kring mätteknik angående 

blixtnedslagsdensitet hänvisas läsaren till SMHI:s hemsida. I kapitel 7.1 Modellering för 

utredning av tillförlitlighet vid extremväder ges ett exempel på en modell för hur elnätets 

tillförlitlighet kan utredas i relation till storm och starka vindar samt blixtnedslag.  
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Analysmetod för geomagnetiska stormar 

Geomagnetiska stormar är tidsvarierande men inte på samma sätt som blixtnedslag och 

stormar, i och med att de inträffar i cykler om elva år. I rapporten Skydd mot 

Geomagnetiska Stormar konstaterar SvK att det svenska elnätet är rustat för att klara av 

geomagnetiska stormar upp till och med nivå G3 (SvK, 2012, s. 19–20). Detta 

konstaterande baseras på tidigare historiska händelser samt hur dessa har påverkat elnätet. 

Vidare uppges att geomagnetiska stormar som överstiger nivå G3 inträffat i medeltal tio 

gånger per år, med sammanlagt en veckas påverkan per år (ibid). Under tioårsperioden 

2002–2012 inträffade sammanlagt nio störningsdagar varav tre orsakade störningar på 

stamnätet (ibid). Trots denna låga siffra kan geomagnetiska stormar konstateras utgöra en 

risk mot elnätets säkerhet, främst utifrån aspekten att de är svåra att definiera som 

grundorsak till en inträffad störning. Detta framgår från rapportens riskinventering samt 

experternas kommentarer och är något som bör tas med i utredningen av geomagnetiska 

stormars betydelse för elnätets tillförlitlighet.  

En liknande simuleringsmodell som den som rekommenderas för storm och blixtnedslag 

skulle kunna tillämpas för att beräkna elnätets tillförlitlighet i relation till geomagnetiska 

stormar. De geomagnetiska stormarna skiljer sig dock åt i förhållande till de tidigare 

nämnda naturrelaterade riskerna då de har en mycket lägre frekvens för inträffande. 

Vidare drabbar GIC-relaterade störningar vanligtvis en annan del av elnätet än vad 

stormar och blixtnedslag gör. Detta då dessa har analyserats utifrån deras respektive 

potential att påverka elnätets luftledningar, medan GIC-störningarna som här diskuterats 

främst har drabbat transformatorstationer. Vidare anses därför behovet av en annan 

riskanalysmetod för GIC finnas. Rapportens riskinventering visar även på förekomsten 

av osäkerheter vad gäller mättekniken för GIC och således anses det även finnas risker 

med att basera riskanalysen på en simuleringsmodell. Därav rekommenderas 

användningen av en mer analytisk metodik, vilket här kommer presenteras utifrån 

användningen av en riskmatris.  

Riskmatriser är ett vanligt och användbart verktyg för att värdera risker och kan vidare 

användas som underlag för planering och genomförande av åtgärder (MSB, 2003, s. 62). 

Värderingen i en riskmatris visar i första hand på hur risker förhåller sig till varandra, 

snarare än att exakt visa på sannolikhet och konsekvens för den identifierade risken ifråga 

(SvK och Svensk Energi, 2014a, s. 29). Skalorna i matrisen kan vara av kvantitativ eller 

kvalitativ karaktär beroende på analysens användningsområde, se figur 9 (Eriksson m.fl., 

2011, s. 51–53).  Vidare visar den horisontella axeln hur allvarliga konsekvenserna av en 

inträffad risk bedöms bli medan den vertikala axeln beskriver sannolikheten för ett 

inträffande (ibid). Varje riskmatris utreder enbart ett riskscenario åt gången men i 

slutändan är det bidraget från samtliga riskscenarion som är det intressanta för en aktör 

att utreda (ibid). Den största problematiken med riskmatriser är att det anses relativt enkelt 

att styra resultatet beroende på hur detaljerat riskscenariot görs (ibid). Trots detta anses 

metoden lämpa sig bra för att erhålla en grövre överblick av det studerade systemets 

riskbild (ibid). För mer detaljerade beskrivningar gällande konstruktion av riskmatriser 

hänvisas läsaren till MSB:s Vägledning för risk- och sårbarhetsanalyser (2011) författad 
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av Erikssons m.fl., Räddningsverkets Handbok för riskanalys (2003) författad av 

Davidsson m.fl., samt SvK:s Vägledning för risk och sårbarhetsanalyser för elsektorn 

(2014).  

 Figur 9. Figurerna visar exempel på två olika typer av vanligt förekommande 

riskmatriser. Den högra matrisen är kvalitativt konstruerad och den vänstra 

kvantitativt. Matrisernas olika färger användas för att beskriva allvarlighetsgraden av 

den studerade risken (Eriksson m.fl., 2011, s. 51–53). 

Utifrån riskinventeringen samt intervjumaterialet rekommenderar författarna av den här 

rapporten att en riskmatris för geomagnetiska stormar konstrueras utifrån en 

halvkvantitativ metod. Detta genom att basera matrisens sannolikhetsaxel på kvantitativa 

data, för att ange frekvensintervallet per solfläckscykel (antal händelser per cykel). 

Konsekvensaxeln bör vidare baseras på kvalitativa fakta i form av empiriska data från 

tidigare inträffade GIC störningar. Detta för att beskriva riskens möjliga påverkan på 

kraftsystemet vid inträffande av varje frekvensintervall. Utifrån riskinventeringen kan en 

femgradig skala som går från ”lindriga konsekvenser för samhället” till ”extrema 

konsekvenser för samhället” argumenteras för som lämplig (Eriksson m.fl., 2011, s. 51–

53). I och med att GIC-störningar inträffar relativt sällan behöver vidare en bedömning 

avseende vilken vikt sannolikhetsaspekten ska ges i förhållande till konsekvensaspekten 

göras. Från intervjumaterialet framgår att konsekvensaspekten, för händelser som 

inträffar mer sällan men som potentiellt sett skulle kunna få stora konsekvenser för 

samhället, bör väga tyngre än sannolikhetsaspekten. Dock anses konsekvenserna för 

dessa typer av störningar vara svåra att bedöma på en mer detaljerad samhällsnivå och 

går således endast att utreda i termer av relativ omfattning (SvK och Svensk Energi, 

2014a, s. 28–29). Detta är något som bör tas i beaktning vid konstruktionen av 

riskmatrisen och i utvärderingen av GIC. 
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Figur 10. Figuren är inspirerad Shalanders rapport Risk och sårbarhetsanalys (2016, s. 

17) men har här bearbetats för vidare användning i denna studie.  Riskmatrisen är 

halvkvantitativ och lämpar sig väl för utredning av geomagnetiska solstormar baserat 

på existerande mätenheter. 

Analysmetod för översvämningar 

Översvämningar skiljer sig relativt mycket från de övriga identifierade riskerna då det 

inte finns någon självklar metod för bedömning av dessas konsekvenser. Detta intygas i 

den fördjupningsanalys av höga vattenflöden som genomförts av SvK och som omnämns 

i riskidentifieringen (SvK, 2016a, s. 32). I fördjupningsanalysen framgår det att det 

förekommer brister i kunskap om hur olika flöden påverkar den egna verksamheten (ibid). 

Utifrån detta resonemang rekommenderar författarna av den här rapporten användning av 

en kvalitativ riskmatris för att analysera och utvärdera risken. Detta då riskmatrisen 

möjliggör inkludering av kvalitativa fakta i form av exempelvis experters kunskaper både 

vad det gäller bedömningen av sannolikheter och konsekvenser. Se figur 9 för ett exempel 

på en kvalitativ riskmatris. 

6.3.3 Analysmetod för antagonistiska risker  

Av de antagonistiska hot som riktas mot den fysiska infrastrukturen pekar 

intervjumaterialet mot handlingar som genomförs av ensamagerande individer som ett av 

de vanligaste hoten.  Dessa hot är vidare svåra att hantera då de kan vara mycket svåra att 

identifiera och förutspå. Hoten mot den fysiska infrastrukturen kan vidare innebära 

allvarliga risker för verksamheten då stora skador som orsakats genom vandalism eller 

sabotage kan få stora konsekvenser. Det kan exempelvis röra sig om kopparstölder eller 

skadlig inverkan på stolpar och ledningar. Problematiken med denna typ av risker kan 

styrkas utifrån den här rapportens riksinventering där koppar beskrivs som det vanligaste 

stöldgodset vid elsystemets anläggningar. Dock anses dessa externa fysiska hot mot 

elnätet inte utgöra de största utmaningarna i framtiden. Utifrån intervjumaterialet och 

inventeringen kan det istället konstateras att fokus bör riktas mot skyddet av känslig 

information. I det insamlade intervjumaterialet framgår att det inte räcker med att skydda 
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känsliga delar av systemet med traditionella områdes- och skalskydd, utan att även IT-

säkerhetsskyddet i och omkring elsystemet måste stärkas. Främst två större områden har 

identifierats som de största i relation till den ökande integrationen av IT inom hela 

elsystemet. Dessa områden rör förekomsten av spionage samt spridningen av 

konfidentiella data. Hanteringen av den ökande andelen outsourcing till företag i utlandet 

anses därför vara en stor utmaning i och med att spridningen av känslig information då 

ökar. Vidare kan utvecklingen av elnätet mot att bli allt mer smart konstateras utgöra en 

risk. I förhållande till den fysiska infrastrukturen innebär denna utveckling en utbyggnad 

av elnätet för hantering av den ökande och decentraliserade produktionen av förnyelsebar 

energi. Utvecklingen innebär även en ökande sammankoppling av system och IT-

lösningar vilket ökar den tekniska komplexiteten och därmed även riskerna.  

Analysmetoder för antagonistiska risker 

De antagonistiska riskerna kan enligt tidigare beskrivningar ha olika allvarlighetsgrad 

men kommer här att analyseras med utgångspunkt i dessas potential att orsaka stora 

skador på den samhällsviktiga infrastrukturen. Vidare kan behovet av noggranna 

riskanalyser gällande dessa risker argumenteras för utifrån dessas oförutsägbarhet och 

potential att resultera i förödande konsekvenser. Denna kategori av risker har tidigare 

beskrivits med hjälp av begreppen HILF och black swan. Problematiken med att 

analysera dessa risker grundar sig i bristen på kunskap, vilken vidare kan beskrivas i två 

nivåer: “vi har ingen kunskap om risken”, alternativt att vi inte känner till vad vi inte har 

kunskap om (Lindaas och Pettersen, 2016, s. 1234–1240). I vissa fall är till och med båda 

nivåerna av ovisshet närvarande (ibid). Utifrån detta kan det tyckas svårt att förutspå vilka 

risker som kan tänkas vänta i framtiden. Trots det görs det ständigt förutsägelser med 

hjälp av olika analysmetoder för att söka ledtrådar om framtida händelser, frågan är dock 

i vilka fall dessa förutsägelser är tillförlitliga. Vidare är det även viktigt att tänka kring 

vad dessa analyser eventuellt utelämnat och att i största mån inkludera alla de risker som 

anses relevanta i en riskinventering (Lindaas och Pettersen, 2016, s. 1235–1240). Vad 

som klassificeras som relevant eller ej måste noga utredas, vidare bör fokus även riktas 

mot hur de identifierade riskerna beskrivs (ibid).  

I en artikel med titeln Risk analysis and black swans: two strategies for de-blackening 

utreder Lindaas och Pettersen (2016, s. 1240) problematiken kring detta och argumenterar 

för hur upptäckter av svåridentifierade risker kan främjas. Författarna skriver där att 

riskanalysen bör göras så specifikt och konkret som möjligt (ibid). De ord och termer som 

används för att beskriva riskerna bör vara tydligt definierade samt tillämpbara även vid 

beskrivning av andra risker (ibid). Vidare menar Lindaas och Pettersen att specifika idéer 

kan främja nya tankegångar och ge upphov till ännu fler idéer om risker som ännu ej 

identifierats (ibid). Detta motiveras med tanken om att ledtrådar kan behövas för att tala 

om vad det är som ska observeras, för att detta något ens ska kunna observeras (Popper, 

1979, s. 364). Med andra ord argumenterar Lindaas och Pettersen för risken att vaga och 

abstrakta formuleringar hämmar nytänkandet och vidare upptäckten av nya risker 

(Lindaas och Pettersen, 2016, s. 1240). Dessa tankar kring hur risker ska beskrivas och 

kommuniceras kan vara av stor betydelse i riskutredningsarbetet. Detta eftersom den här 
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typen av risker kräver utredningar som till stor del bygger på kreativitet, subjektiva 

bedömningar och förmågan att fantisera fram möjliga scenarion, risker eller konsekvenser 

(Aven, 2015, s. 85). Då black swan risker ska identifieras krävs med andra ord förmågan 

att tänka fritt och att kunna kommunicera och motivera för de risker som fantiseras fram 

(Paté-Cornell, 2012, s. 70). För att främja denna process kan workshops och 

brainstormingsessioner användas i riskutredningsarbetet (Aven, 2015, s. 88). Dessa 

metoder kan vidare motiveras utifrån det faktum att både Ellevio och SvK tillämpar dem 

vid arbetet med deras respektive riskutredningar (Rådh, 2017; Hafezi, 2017). Med 

anledning av detta har kapitel 7.2 Metod för användning av workshops vid riskutredning 

dedikerats till att närmare presentera en metod för hur workshops med inslag av 

brainstorming kan tillämpas i utredningsprocesser. Detta för att ge läsaren förståelse för 

metoden samt verktyg för att själv kunna utnyttja dess fördelar vid arbete med egna 

riskutredningar.  

Avslutningsvis argumenterar Lindaas och Pettersen för vikten av att inte isolera arbetet 

med att utreda den här typen av risker till enskilda analysprocesser (Lindaas och 

Pettersen, 2016, s. 1241–1242). De hävdar att ett kontinuerligt arbete och en ständig 

medvetenhet om de ännu ej identifierade riskerna krävs för att öka chanserna att HILF 

och black swan risker upptäcks (ibid). Sökandet efter potentiella risker och svagheter bör 

därför utgöra en del av det dagliga arbetet (ibid). Vidare måste tankar och idéer kring 

potentiella sårbarheter kontinuerligt valideras och värderas så att ett ständigt flöde av ny 

information och nya tankar inte hämmar riskutredningsarbetet (ibid). Detta med 

anledning av att ett konstant och högt informationsflöde kan innebär att identifierade 

risker värderas på ett felaktigt sätt på grund av tidspress (Hacking, 2001, s. 224–225). 

Vidare kan en felaktig analys resultera i att en sann hypotes avvisas eller att en falsk 

accepteras (ibid). En sådan händelse kan innebära felprioriteringar i form av exempelvis 

ekonomiska investeringar i åtgärder för hantering av en risk vars konsekvenser felaktigt 

övervärderats (ibid). 
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7. Presentation av två analysmetoder 

I det här kapitlet kommer två analysmetoder som identifierats som lämpliga för Pöyry 

Sweden AB att presenteras. Den första metoden beskriver en modell där kvantitativa data 

används för att utreda elnätets tillförlitlighet vid extremväder. Därefter presenteras en 

kvalitativ metod för identifiering och utredning av risker baserat på kreativa 

workshopprocesser.  

7.1 Modellering för utredning av tillförlitlighet vid extremväder 

Modellen är utformad för att studera hur väderförhållanden påverkar elnätets 

leveranssäkerhet i förhållande till säsongsvariationer och extremväder och är skapad av 

Alvehag och Söder (2011, s. 910). För att beskriva den valda modellen har det här kapitlet 

delats upp i avsnitt i enlighet med den arbetsgång som författarna av den här rapporten 

rekommenderar framtida användare av modellen att följa. Kapitlet inleds med en 

motivering av valet att inkludera denna modell som en del i rapportens rekommenderade 

riskutredning, samt vilka anpassningar och avgränsningar som möjliggjort detta. Därefter 

följer en exemplifiering av hur modellparametrarna kan estimeras med hjälp av 

estimerings- och valideringsdata från tre olika elnät i Sverige, samt data från närliggande 

väderstationer. För att visa på modellens funktion appliceras den därefter på testsystemet 

Swedish Rural Reliability Test System (SRRTS) (Alvehag och Söder, 2011, s. 916). Detta 

för att visa på hur modellen kan appliceras på det elnät som önskas studeras, samt vilken 

indata som då krävs och vilka resultat som erhålls.  

7.1.1 Motivering för val av modell  

Valet att här presentera denna modell grundas i modellens förmåga att anpassas efter det 

elnät som önskas studeras samt möjligheten att utvidga modellen till att inkludera flera 

olika typer av väderförhållanden. Detta innebär att flertalet av de tidigare presenterade 

naturrelaterade riskerna skulle kunna inkluderas i modellen och på detta sätt skulle även 

deras påverkan på nätets tillförlitlighet kunna utredas. Den studerade modellen är även 

utformad för att möjliggöra analys av reparationstid vid elavbrott vilket vidare gör det 

möjligt att även analysera kostnader relaterade till avbrottstider. Detta visar ytterligare på 

modellens potential att utvidgas och utnyttjas för olika analyser, vilket motiverar för dess 

representation i den här rapporten. Dock kommer reparationstider eller 

avbrottskkostnader ej att beskrivas här, den intresserade läsaren hänvisas därför vidare 

till Alvehags och Söders artikel (2011, s. 916).  

I arbetet med att finna en lämplig modell noterade författarna, av den här rapporten, att 

liknande modeller för beräkning av elnätets tillförlitlighet i många fall är uppbyggda av 

mycket komplexa strukturer. Detta kan minska användarvänligheten samt försvåra 

möjligheterna att anpassa modeller efter exempelvis företagsspecifika behov. Vidare 

värderar författarna den utvalda modellens anpassningsegenskaper och 
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användarvänlighet i förhållande till syftet att verka som en del i Pöyry Sweden AB:s 

riskutredningsmetod högt.  

Modellavgränsningar 

För att utnyttja den utvalda modellens egenskaper krävs tillgång till data i form av 

avbrottsstatistik, beslastningsdata, väderrelaterade data från det studerade området samt 

det studerade systemets nätkonfiguration. Denna data förväntas kunna erhållas från 

nätägare och SMHI vid en eventuellt framtida riskutredning genomförd av Pöyry Sweden 

AB. Avsaknaden av data i den här rapporten har därför resulterat i att modellen istället 

exemplifieras med hjälp av Alvehags och Söders testsystem SRRTS. Detta trots att 

modellens testsystem motsvarar ett distributionsnät på lokalnivå och således är 

konstruerat att uppfylla andra krav om säkerhet. Dessutom är lokalnätet dimensionerat 

för att fylla en annan funktion i elens distributionskedja än de i den här rapportens 

studerade regions- och stamnätssystemen. Med anledning av detta kan Alvehags och 

Söders estimerade parametrar ej anses direkt överföringsbara för utredningar av elnätet 

på dess högre spänningsnivåer (Alvehag, 2017). Alvehags och Söders estimeringar 

kommer därför inte att presenteras här men rekommenderas att studeras vid behov av 

referensvärden (ibid). Vid användning av modellen rekommenderas istället att 

parametrarna estimeras i förhållande till det studerade systemet och dess spänningsnivå 

(ibid). Genom att göra detta anpassas modellen efter det studerade nätets egenskaper och 

komponenter, vilket är avgörande för modellens tillförlitlighet.  

7.1.2 Modellbeskrivning 

Den studerade modellen är skapad av Alvehag och Söder (2011) och har rubriken 

Reliability Model for Distribution Systems Incorporating Seasonal Variations in Severe 

Weather. Modellen är anpassningsbar för analys av olika typer av svåra 

väderförhållanden (ibid). Dock har kraftiga vindar och blixtnedslags påverkan på elnätet 

valts ut för att visa på modellens funktion (ibid). Dessa inkluderas i modellen med 

utgångspunkt i deras respektive inverkan på tillförlitlighetsindex för elleverans (Alvehag 

och Söder, 2011, s. 910). Detta studeras vidare genom att analysera hur de valda 

väderförhållandena korrelerar med elavbrott och hur detta i sin tur kan påverka indexet 

ILE:s medelvärde och varians (ibid). Med hjälp av en sådan analys kan känsligheter i det 

studerade elnätet upptäckas och vidare åtgärdas för att uppnå en högre tillförlitlighet och 

minska värdet för ILE. 

Modellering av väderförhållandens stokastiska egenskaper 

Tillförlitlighet hos elnät modelleras i många fall med hjälp av konstanta felintensiteter 

trots att komponenters felintensitet ofta är tidsvarierande (Alvehag och Söder, 2008, s. 1). 

Fel som har orsakats till följd av svårt väder är exempel på varför tidsvariationen bör tas 

i beaktning vid den här typen av modelleringar (ibid). I Carer och Briend’s artikel 

Weather impact on components reliability: a model for MV electrical networks (2008, s. 

33–50) argumenterar författarna för detta genom att studera 521 elavbrott inträffade i 
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Frankrike under år 2005, i relation till vinddata. Författarna kan i artikeln visa på en stark 

korrelation om 0.9751 mellan de två parametrarna, vilket tyder på vindhastighetens 

direkta inverkan på elledningarnas sårbarhet (ibid). Med anledning av detta framhålls att 

korrelation mellan felintensitet och vindhastighet bör formuleras som en viktig del i den 

studerade modellen (ibid). 

För att återspegla det verkliga systemet bör vindarnas påverkan på tillförlitlighetsindex 

inkluderas i modellen i enlighet med dessas årliga variationer (Alvehag, 2008, s. 60–61). 

Då uppkomsten av starka vindar varierar under året måste därför modelleringen av 

felintensiteten anpassas efter vindhastighetens tidsvarierande egenskaper (ibid). I den 

studerade modellen introduceras därför ett sätt att hantera klimatets stokastiska beteende 

med hjälp av en icke homogen poissonprocess (Alvehag och Söder, 2011, s. 911). IHP är 

heltalsvärda stokastiska processer som verkar i kontinuerlig tid likt poissonprocessen 

(ibid). Det som skiljer processerna åt är poissonprocessens konstanta intensitet (ibid). 

Valet att använda IHP har därför gjorts för att möjliggöra att vädrets variation under en 

längre tidsperiod inkluderas i analysen (Alvehag och Söder, 2011, s. 911).  

Nedan presenteras de ekvationer som krävs för att använda IHP för beräkning av det 

förväntade antalet gånger extrema väderförhållanden inträffar (Alvehag och Söder, 2011, 

s. 911–912).  

Tabell 16. Beskrivning av parametrar som används vid beräkning av IHP (Alvehag och 

Söder, 2011, s. 911–912). 

Beteckning Beskrivning Enhet 

V(t) Frekvensen med vilken en händelse/väder inträffar Antal 

händelse/timmen 

V(t), 

E(N(t)) 

Genomsnittligt antal gånger extremväder inträffar 

under perioden (0, t] 

Antal händelser 

 

𝑉(𝑡) = ∫ 𝑣(𝑢)𝑑𝑢

𝑡

0

 Ekvation 2. 

Ekvation 2 ger oss den kumulativa frekvensen V(t) för hur många gånger ett visst 

variabelvärde uppträder, detta kan exempelvis gälla vindhastigheter av en viss styrka 

(Alvehag och Söder, 2011, s. 911–912). Detta beräknas genom att studera 

förekomstfrekvensen för händelse v(t) under ett givet tidsintervall (ibid). Vidare ges 

poissonfördelningen av antalet händelser under intervall (0, t] enligt ekvation 3 samt det 

förväntade antalet händelser för samma intervall enligt ekvation 4 nedan (ibid).  

𝑃(𝑁(𝑡) = 𝑛) =
[𝑉(𝑡)]𝑛

𝑛!
ⅇ−𝑉(𝑡)  för 𝑛 = 0, 1, 2, … Ekvation 3. 
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𝐸(𝑁(𝑡)) = 𝑉(𝑡) Ekvation 4. 

Utifrån dessa ekvationer kan det förväntade antalet händelser under intervallet (t, t+h] 

estimeras med hjälp av ekvation 5 (Alvehag och Söder, 2011, s. 912).   

𝐸(𝑁(𝑡 + ℎ) − 𝑁(𝑡)) = 𝑉(𝑡 + ℎ) − 𝑉(𝑡) = ∫ 𝑣(𝑢)𝑑𝑢

𝑡+ℎ

0

       Ekvation 5. 

En IHP kan mer konkret exemplifieras med hjälp av dess förmåga att beskriva variationen 

i vindhastighet och antalet blixtnedslag (Alvehag, 2008, s. 69–70). Utgångspunkten 

utgörs då av data innehållande information om när blixtnedslag och höga vindhastigheter 

uppmätts samt dess varaktighet och lokalisering under ett studerat år (ibid). Detta bildar 

en olikformig fördelning som beskriver förekomsten av kraftiga vindar och blixtnedslag 

under året samt den stokastiska faktorn för variationen i antal förekomster från år till år 

(ibid). Det är således möjligt att använda IHP för att analysera mönster för framtida 

väderförhållandens intensiteter, årliga förändringar och förekomstfrekvenser (ibid). I 

Alvehags och Söders artikel används testsystemet SRRTS och med hjälp av grafen nedan 

kan den icke homogena förekomsten av starka vindar och blixturladdningar som 

testsystemet förväntas utsättas för visas (Alvehag och Söder, 2011, s. 917–918). 

Figur 11. Den estimerade förekomstfrekvensen för starka vindar och blixtnedslag under 

ett år (Alvehag och Söder, 2011, s. 917). Grafen illustrerar hur förekomsten av 

blixtnedslag och kraftiga vindar varierar i förhållande till olika säsonger (ibid) 

System för estimering, validering och test  

Modellen som Alvehag och Söder har konstruerat baseras på värden som estimeras utifrån 

två utvalda lokala elnäts avbrottsstatistik, samt väderrelaterade data från de studerade 

nätens närliggande väderstationer (Alvehag och Söder, 2011, s. 913). Författarna har 

därefter validerat modellen genom att applicera den på ett tredje lokalnät (ibid). Därefter 

har empiriska data använts för att analysera de estimerade parametrarnas lämplighet 

(ibid).  

Vidare appliceras modellen på testsystemet SRRTS som konstruerats för att fungera som 

en representation för ett svenskt landsbyggdsnät på lokalnivå (Ueda m.fl., 2009, s. 20). 

För mer information om testnätets egenskaper och nätkonfiguration hänvisas läsaren till 
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Elforsks rapport nummer 08:42 med titeln Representativa testnät för svensk 

eldistrubution av Engblom och Ueda (2008).  Testsystemet antas motsvara ett elnät i 

mitten av Sverige och 13 år av väderdata samt sex år av blixturladdningsdata från området 

har använts och applicerats på systemet (Alvehag och Söder, 2011, s. 916–918). I 

konstruktionen av testsystemet har Alvehag och Söder även inkluderat en modell som tar 

hänsyn till variationen i kundernas elförbrukning (ibid). Då efterfrågan på elenergi 

varierar i förhållande till bland annat tid på dygnet och utomhustemperatur är denna 

parameter av vikt för att kunna analysera de tidsberoende egenskaperna hos indexet ILE 

(ibid). 

De tre lokalnät som används för estimering och validering är belägna i olika delar av 

Sverige och utvalda på grund av deras respektive utsatthet för de studerade 

väderförhållandena (Alvehag och Söder, 2011, s. 913–914). Ett lokalnät i Sveriges västra 

delar har utifrån detta valts ut för estimering av felintensitet i relation till kraftiga vindar 

medan ett lokalnät i öst kommer användas till motsvarande estimering av 

blixturladdningars påverkan (ibid). Vidare valideras dessa estimeringar i förhållande till 

ett lokalnät i mitten av landet, likt testsystemet SRRTS, vilket berörs av både blixtnedslag 

och starka vindar (ibid). Avvikelsen mellan den resulterande fördelningen av de 

estimerade felintensiteterna för vind- och blixtnedslagspåverkan undersöktes därefter i 

förhållande till valideringsdata (ibid).   

Tabell 17. Tabellen redovisar vilka tidsperioder som studerats samt systemens 

avbrottsstatistik (erhållen ur Energiföretagens databas DARWin (Tapper, 2017)), 

omfattning och ledningslängd (Alvehag och Söder, 2011, s. 914). Data rörande 

testsystemet SRRTS redovisas i Elforskrapport nummer 08:42 (Engblom och Ueda, 

2008).  

Serivce area Estimeringsdata Valideringsdata 

 Väst Öst Mitten av Sverige 

Typ av väder Vind Blixtnedslag Vind och Blixtnedslag 

Area km2 3300 3150 5550 

Ledningslängd [km] 553 1820 1450 

Avbrottsstatesstik från år 2002-2007 2004-2007 2002-2007 
 

Kraftiga vindstyrkors påverkan på elnätet 

Begreppet kraftig vind definieras i den här modellen som vindhastigheter som uppnår 

eller överstiger ett kritiskt värde (Alvehag och Söder, 2011, s. 911). Den kritiska 

vindhastigheten, 𝑣𝑘𝑟𝑖𝑡𝑖𝑠𝑘𝑡 motsvarar i sin tur den vindstyrka som innebär att 

felintensiteten hos elnätet ökar (Lallemand, 2008, s. 37). Med andra ord gäller 

definitionen för kraftig vind och 𝑣𝑘𝑟𝑖𝑡𝑖𝑠𝑘𝑡 vindhastigheter över vilka det statistiskt sett 

inträffat ett ökat antal elavbrott (ibid). För att beräkna den kritiska vindhastigheten har ett 

exponentiellt samband mellan vindhastighet och felintensitet antagits (ibid). I sin rapport 

Methodology for a Risk Based Asset Management argumenterar Lallemand för det 

exponentiella sambandet med hjälp av tidigare nämnd data (då presenterad av Carer och 
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Briend ovan) från en väderstation i franska Bordeaux-Merignac (Lallemand, 2008, s. 37). 

Lallemand visar på exponentiellt växande felintensiteter och beskriver vidare de elavbrott 

som inträffar vid vindstyrkor under den kritiska hastigheten som oberoende av vindens 

påverkan (ibid). 

I den studerade modellen beräknas den kritiska vindhastigheten 𝑣𝑘𝑟𝑖𝑡𝑖𝑠𝑘𝑡 med hjälp av 

data beskriven i tabell 17 (Alvehag och Söder, 2011, s. 914). Vidare sammanförs dessa 

värden med data beskrivande vindhastigheter för samma period från SMHI:s databas 

(ibid). Resultatet av Alvehags och Söders undersökning kan läsas ur figur 12. Där visas 

det exponentiella sambandet mellan ökad vindhastighet och felintensitet (samt ett 

kvadratiskt samband som ej kommer att utnyttjas i denna studie) (ibid). Den kritiska 

vindhastigheten 𝑣𝑘𝑟𝑖𝑡𝑖𝑠𝑘𝑡, ses här markerad till 8 m/s (ibid). Värdet för den kritiska 

vindhastigheten kan vidare användas som ett gränsvärde att relatera till om region- eller 

stamnätets känslighet för vindstyrkor ska utreds (ibid). 

Detta gör det möjligt att formulera definitionen för felintensiteten i förhållande till höga 

vindhastigheter, 𝜆𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡𝑖𝑔 𝑣𝑖𝑛𝑑 enligt ekvation 6 nedan.  

Tabell 18. Tabellen beskriver parametrarna i ekvation 6 (Alvehag och Söder, 2011, s. 

912).  

Beteckning Beskrivning Enhet 

𝝀𝒌𝒓𝒂𝒇𝒕𝒊𝒈 𝒗𝒊𝒏𝒅(𝒗(𝒕)) Felintensitet vid kraftiga 

vindstyrkor 

elavbrott/år, km 

𝒗(𝒕) Vindhastighet m/s 

 

𝜆𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡𝑖𝑔 𝑣𝑖𝑛𝑑(𝑣(𝑡)) = {
𝜆𝑣𝑖𝑛𝑑(𝑣(𝑡)),         𝑖𝑓 𝑣(𝑡) ≥ 𝑣𝑘𝑟𝑖𝑡𝑖𝑠𝑘

0,                                     𝑎𝑛𝑛𝑎𝑟𝑠
  Ekvation 6. 

 

 

Figur 12. Grafen visar det exponentiella sambandet mellan ökad vindhastighet [m/s] 

och felintensitet [elavbrott/år, km] samt ett kvadratiskt samband som ej kommer att 

studeras i den här rapporten (Alvehag och Söder, 2011, s. 914).  
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Blixtnedslags påverkan på elnätet 

Blixtnedslag kan definieras på olika sätt men i den här rapporten kommer begreppet syfta 

till att beskriva de fall då en blixturladdning når jordens yta. Likt andra väderfenomen 

varierar antalet blixtnedslag i förhållande till säsong och temperaturer och vanligtvis ökar 

antalet urladdningar under sommarmånaderna (Wern och Isaksson, 2010, s. 46). Därför 

används även i detta fall IHP för att beskriva och fånga in tidsvariationen hos 

urladdningarnas årliga fördelning (Alvehag och Söder, 2011, s. 915–916). Vidare ses ett 

linjärt samband mellan felintensiteten under ett åskoväder och blixturladdningarnas 

densitet (ibid). Detta samband argumenteras för medhjälp av figur 13 (ibid). Tillskillnad 

från avbrott orsakade på grund av vindhastighet behövs ej ett kritiskt gränsvärde beräknas 

för blixurladdningarnas densitet (Cadini, Agliardi, och Zio, 2017, s. 270). Felintensiteten 

för blixtnedslag beskrivs därför enligt ekvation 7.  

Tabell 19. Tabellen beskriver parametrarna i ekvation 7 (Alvehag och Söder, 2011, s. 

912. 

Beteckning Beskrivning Enhet 

𝝀𝒃𝒍𝒊𝒙𝒕𝒏𝒆𝒅𝒔𝒍𝒂𝒈 (𝑵𝒈(𝒕)) Felintensitet vid 

blixtnedslag 

[elavbrott/år, km] 

𝑵𝒈(𝒕) Blixtdensitet [blixtnedslag/km2, tim] 

 

𝜆𝑏𝑙𝑖𝑥𝑡𝑛𝑒𝑑𝑠𝑙𝑎𝑔(𝑁𝑔(𝑡))

= {
𝜆𝑏𝑙𝑖𝑥𝑡𝑛𝑒𝑑𝑠𝑙𝑎𝑔 (𝑁𝑔(𝑡)) ,    𝑜𝑚 𝑁𝑔(𝑡) > 0

0,                               𝑎𝑛𝑛𝑎𝑟𝑠
 

Ekvation 7. 

 

 

Figur 13. Felintensiteten (elavbrott/år, km) som en funktion av blixtnedslagsdensiteten 

(blixtnedslag/k𝑚2, tim) visas här baserad på data från estimering och validering.  

(Alvehag och Söder, 2011 s. 915). 
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Normala väderförhållanden 

I de fall då det både blåser kraftiga vindar samt sker blixtnedslag är det möjligt att addera 

felintensiteterna för att på så vis kunna analysera den totala påverkan som nätet då utsätts 

för (Alvehag och Söder, 2011, s. 912). När istället inget av de studerade 

väderförhållandena är aktiva klassificeras vädret som normalt (ibid). Det normala 

vädertillståndets felintensitet beskrivs med ekvation 8.   

𝜆𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑡 𝑣ä𝑑𝑒𝑟(𝑣(𝑡), 𝑁𝑔(𝑡))

= {
𝜆𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑡 𝑣ä𝑑𝑒𝑟    𝑜𝑚 𝑣(𝑡) < 𝑣𝑘𝑟𝑖𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑜𝑐ℎ 𝑁𝑔(𝑡) = 0

0,                                      𝑎𝑛𝑛𝑎𝑟𝑠
 

 

Ekvation 8. 

7.1.3 Applicering av modellen på ett testsystem 

Genom att använda väderstatistik kan väderintensiteter och uppkomsten av extremväder 

genereras med hjälp av IHP (Alvehag och Söder, 2011, s. 912–916). Detta gör Alvehag 

och Söder i sin applicering av modellen på testsystemet SRRTS och parametriserar på 

detta sätt värdena för vindhastigheten med hjälp av IHP (ibid).  Detta resulterar i ett 

medelvärde för det förväntade antalet tillfällen med vindhastigheter som uppnår eller 

överstiger 𝑣𝑘𝑟𝑖𝑡𝑖𝑠𝑘 (Alvehag och Söder, 2011, s. 916–917). Varaktigheten för de 

förväntade kraftiga vindarna beskrivs vidare som slumpmässig och Weibullfördelad 

(ibid). För att uppskatta och verifiera fördelningen för de starka vindarnas varaktighet och 

intensitet har Alvehag och Söder utgått ifrån sannolikhetsplottar och vidare estimerat 

Weibullfördelingens skalnings- och formparametrar (ibid). Lika så erhålls motsvarande 

parametrar för blixtnedslagens Weibullfördelade densitet (ibid). Blixtnedslagens 

intensitet analyseras på samma sätt men beskrivs med en lognormalfördelning vars 

parametrar estimeras likt Weibullfördelningens (ibid). Alvehag och Söder har vidare 

estimerat värden för det förväntade antalet urladdningar som sker per år, medelvärde för 

dessas varaktighet samt den förväntade varaktigheten under ett år (Alvehag och Söder, 

2011, s. 916–917). 

SRRTS:s felintensitet  

Felintensiteten 𝜆, hos testsystem SRRTS elnät kommer här att modelleras i förhållande 

till höga vindhastigheter v, och blixturladdningar 𝑁𝑔 (Alvehag och Söder, 2011, s. 912).  

Med hjälp av ekvation 9 kan systemets felintensiteter beräknas, vidare beskrivs 

parametrarna som används i det här avsnittet i tabell 20.  

(𝑣(𝑡), 𝑁𝑔(𝑡)) Ekvation 9. 

= 𝜆𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡𝑖𝑔 𝑣𝑖𝑛𝑑(𝑣(𝑡)) + 𝜆𝑏𝑙𝑖𝑥𝑡𝑛𝑒𝑑𝑠𝑙𝑎𝑔 (𝑁𝑔(𝑡)) + 𝜆𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑡 𝑣ä𝑑𝑒𝑟 (𝑣(𝑡), 𝑁𝑔(𝑡)) 
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Tabell 20. Tabellen beskriver parametrar som används i ekvationer för 

felintensitetsberäkning (Alvehag och Söder, 2011, s. 913).  

Typ  Parameter Beskrivning 

Generella 𝑣(𝑡) Vindhastighet 

𝜆(𝑡) Felintensitet  

Blixtrelaterade 𝑁𝑔(𝑡) Blixturladdningsdensitet 

𝜆𝑏𝑙𝑖𝑥𝑡𝑛𝑒𝑑𝑠𝑙𝑎𝑔 (𝑁𝑔(𝑡)) Felintensitet vid blixtnedslag 

𝛽 Skalningsparameter 

Vindrelaterade 𝜆ℎ𝑣𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡𝑖𝑔 𝑣𝑖𝑛𝑑(𝑣(𝑡)) Felintentsitet under höga 

vindhastighet 

𝑣𝑘𝑟𝑖𝑡𝑖𝑠𝑘 Kritiska vindhastigheten (över 

vilken 𝜆 ökar) 

𝛼, 𝛾1, 𝛾2, 𝛾3 Skalningsparametrar 

Normala 

väderförhållanden 

𝜆𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑡 𝑣ä𝑑𝑒𝑟(𝑣(𝑡), 𝑁𝑔(𝑡)) Felintensitet under normala 

väderförhållanden 

Modellering av den exponentiella relationen mellan felintensiteten hos elledningar i 

förhållande till vindhastighet visas i ekvation 10 (Alvehag och Söder, 2011, s. 913).  

𝜆𝑣𝑖𝑛𝑑(𝑣(𝑡)) = (𝛾1ⅇ𝛾2(𝑣(𝑡)) − 𝛾3)𝜆𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑡 𝑣ä𝑑𝑒𝑟      Ekvation 10. 

Skalningsparametrara som här används definieras så att ekvation 11 uppfyllts (Alvehag 

och Söder, 2011, s. 913). 

𝜆𝑣𝑖𝑛𝑑(𝑣𝑘𝑟𝑖𝑡𝑖𝑠𝑘) = 𝜆𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑡 𝑣ä𝑑𝑒𝑟 Ekvation 11. 

För att beräkna felintensiteten för fel orsakade av en blixturladdning används ekvation 12 

(Alvehag och Söder, 2011, s. 916).  

𝜆𝑏𝑙𝑖𝑥𝑡𝑛𝑒𝑑𝑠𝑙𝑎𝑔 (𝑁𝑔(𝑡)) = 𝛽(𝑁𝑔(𝑡)) + 1)𝜆𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑡 𝑣ä𝑑𝑒𝑟  Ekvation 12. 

Det är nu möjligt att beräkna den förväntade totala felintensiteten för systemet med hjälp 

av ekvation 13 (Alvehag och Söder, 2011, s. 912–913). Ekvationen innehåller de 

konstanta värdena 𝑇𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡𝑖𝑔 𝑣𝑖𝑛𝑑, 𝑇𝑏𝑙𝑖𝑥𝑡𝑛𝑒𝑑𝑠𝑙𝑎𝑔 och 𝑇𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑡 𝑣ä𝑑𝑒𝑟, vilka representerar de 

årliga medelvaraktigheterna för respektive vädertillstånd (ibid). 𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 står i sin tur för 

antal timmar per år (ibid).  

𝐸 (𝜆(𝑡), 𝑁𝑔(𝑡)) Ekvation 13. 

=
𝑇𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡𝑖𝑔 𝑣𝑖𝑛𝑑

𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝐸 (𝜆𝑣𝑖𝑛𝑑(𝑣(𝑡))) +  

𝑇𝑏𝑙𝑖𝑥𝑡𝑛𝑒𝑑𝑠𝑙𝑎𝑔

𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝐸 (𝜆𝑏𝑙𝑖𝑥𝑡𝑛𝑒𝑑𝑠𝑙𝑎𝑔 (𝑁𝑔(𝑡)))

+
𝑇𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑡 𝑣ä𝑑𝑒𝑟

𝑇𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
𝜆𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑡 𝑣ä𝑑𝑒𝑟 
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De tidigare nämnda ekvationerna appliceras vidare på önskat system, alternativt 

testsystemet, för att beräkna felintensiteten per år och kilometer elledning. 

Monte Carlo simulering av ett testsystem 

Den avslutande delen av modellen består av en sekvensbaserad Monte Carlo simuleringar 

(Alvehag och Söder, 2011, s. 911). Syftet med simuleringen är att, ett upprepat antal 

gånger, slumpa fram de fel som kan drabba det studerade testsystemet SRRTS (ibid). 

Felens konsekvenser, i form av avbrottstider, beräknas kontinuerligt och används sedan 

som grund till bedömningen av tillförlitligheten hos systemet (ibid). På detta sätt kan 

sannolikhetsfördelningen för tillförlitlighetsindexet ILE erhållas och vidare analyseras 

(ibid).  

Figur 14 visar ett flödesschema över hur en Monte Carlo simulering kan genomföras med 

utgångspunkt i tidigare presenterade ekvationer och data. Simuleringen innebär att antalet 

avbrott, varaktighet och tidpunkt för avbrottshändelsen kan genereras och deras 

tidsvarierande egenskaper fångas (Alvehag och Söder, 2011, s. 917–918). För varje 

simulerat scenario kalkyleras ILE-värdet och lagras innan nästa simulering startar (ibid). 

Simuleringen avslutas när dess variationskoefficient uppnår en maximal feltolerans som 

här valts till 1.5% av det förväntade ILE-värdet (ibid).  

Figur 14. Flödesschema över modellens Monte Carlo simulering. Flödesschemat är en 

omarbetad version av Alvehag och Söders flödesschema som presenteras i rapporten A 

Stochastic Weather Dependent Reliability Model (Alvehag och Söder, 2008, s. 7). Den 

schematiska beskrivningen är anpassad efter de avgränsningar som redovisats tidigare 

i det här kapitlet.  
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Flödesschemat ovan kan vidare beskrivas mer generellt i punktform enligt nedan 

(Alvehag, 2017):  

1) Utgå ifrån den nätkonfiguration du önskar studera. Denna ska innehålla data för 

nätets komponenter i form av information om vad ett fel hos en komponent kan 

få för konsekvenser. Detta kan exempelvis gälla vilka uttagspunkter som då 

drabbas av ett visst komponentfel samt hur lång tid dessa kan förväntas vara 

bortkopplade till strömmen leds om. Simuleringen startar med n = 1, där n har 

enheten antal år.  

2) Slumpa fram tider för när varje komponent felar utifrån dessas 

felintensitetsfördelning.  

3) Välj ut den komponenten som felar först under de simulerade året.  

4) Slumpa fram den förväntade omkopplings- eller reparationstiden för det valda 

felet.  

5) Beräkna konsekvensen av felet i form av den energi som då uteblir att levereras, 

ILE-värdet.  

6) Lagra det beräknade ILE-värdet och flytta fram tiden t till den slumpade tiden då 

felet antas vara åtgärdat.  

7) Om det simulerade året ej är slut bestäm tiden för då den senaste felande 

komponenten felar nästa gång och börja om från punkt 3.  

8) Spara data för det simulerade året.  

9) Beräkna det förväntade tillförlitlighetsindexet EILE när stopkriteriet uppnåtts. 

Detta görs med hjälp av ekvation 14, där N motsvarar antalet simulerade år och i 

de studerade systemets uttagspunkter (Alvehag och Söder, 2008, s. 6). 

𝐸𝐼𝐿𝐸𝑖 =
∑ 𝐼𝐿𝐸𝑖,𝑛

𝑁

𝑛=1

𝑁
 

 

Ekvation 14. 

Resultat och analys av Monte Carlo simulering av testsystem SRRTS 

Resultatet från Alvehags och Söders Monte Carlo simuleringar redovisas i tabell 21 

(Alvehag och Söder, 2011, s. 918). Där har simuleringen för den tidsvarierande modellen 

och testsystemet SRRTS som genomgående beskrivits i det här kapitlet jämförts med en 

icke tidsberoende modell (ibid). Jämförelsen visar på ett något ökat medelvärde samt en 

kraftigt ökad varians i fallet när vädrets tidsvarierande egenskaper inkluderas (ibid). Detta 

resultat visar på betydelsen att ta hänsyn till vädrets tidsvarierande egenskaper (ibid). 

Tabell 21. Resultat för en icke samt en tidsvarierande modell (Alvehag och Söder, 2011, 

s. 918). 

Index 𝝁 𝝈 Enhet 

ILE (för en icke tidsvarierande modell) 3860 3380 [kWh] 

ILE (för en tidsvarierande modell) 3990 4810 [kWh] 
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7.2 Metod för användning av workshops vid riskutredning 

Ordet workshops är ett låneord från det engelska språket och beskrivs enligt 

Nationalencyklopedin (2017e) som “en benämning på ett slags informellt seminarium”. I 

detta avsnitt kommer konceptet workshops att presenteras och vidare exemplifieras med 

tillvägagångssätt för hur en sådan aktivitet kan utföras som en del i en 

riskutredningsprocess. Som ett delmoment i beskrivelsen av workshops kommer även 

teorier kring brainstorming att inkluderas.  

7.2.1 Motivering för val av metodik 

Denna metod presenteras här med avseende att ge läsaren en idé om hur risker kan 

identifieras och analyseras trots brist på kvantitativt underlag. En sådan metodik 

rekommenderas bland annat för utredning av risker som kan kopplas till de tidigare 

nämnda begreppen HILF och black swans. Till denna kategori av risker hör ofta de 

antagonistiska riskerna vars sannolikhet kan vara mycket svår att förutspå utifrån endast 

empiriska och statistiska underlag. Med hjälp av ett mer kvalitativt tillvägagångssätt kan 

dock tillgänglig statistik kombineras med exempelvis experters kunskaper för att skapa 

en mer heltäckande riskbild. Vidare kan möjligheten att sammanföra representanter från 

den studerade branschens eller verksamhetens olika områden, med olika bakgrund, 

erfarenheter och ansvarsområden argumenteras för som en fördel. Detta kan fylla en 

viktig funktion vid riskutredningar för stora komplexa system, såsom exempelvis elnät. I 

boken A Short Guide to Facilitating Risk Management av Pullan och Murray-Webster 

framhålls vidare fördelar med att arbeta tillsammans i en diversifierad grupp som 

möjligheten för deltagarna att utmana de individuella uppfattningarna om vad som 

klassificeras som en risk eller ej (Pullan och Murray-Webster, 2011, s.79–82). På detta 

sätt kan den kreativa processen, som förespråkas vid utredning av svåridentifierade risker, 

utnyttjas och olika kunskapsområden blandas. För att främja denna process kommer 

konceptet brainstorming utgöra en del av den presenterade teorin om workshops. På detta 

sätt ämnar författarna av den här rapporten visa på diversiteten med metoden workshops. 

Detta för att ge läsaren en bild av hur utformningen av metoden kan anpassas efter de 

frågor som ska utredas eller de mål som önskas nås.  

Avgränsningar 

Metoden som beskrivs i det här avsnittet har avgränsats med anledning av det här arbetets 

begränsade omfattning. Fokus har därför riktats mot huvuddragen i metoden samt hur den 

kan tillämpas vid en riskutredningsprocess. Metodens variations- och 

tillämpningsmöjligheter är dock många vilket ger läsaren möjlighet att utveckla metoden 

efter egna behov och frågeställningar. Den intresserade läsaren hänvisas därför vidare till 

litteraturen som används i det här kapitlet för mer detaljerad information. I synnerhet 

rekommenderas Carmerons bok Facilitation Made Easy (2005) för en introduktion till 

workshops samt tydliga beskrivning av dess olika moment.  
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7.2.2 Förberedelseprocess inför en workshop 

Det första steget i den förberedande processen är att utse en person som ska organisera 

och handleda workshopen, denna person kommer hädanefter att beskrivas som 

workshopledare (Cameron, 2005, s.3–11). Workshopledarens främsta ansvar är att 

handleda deltagarna genom att öppna upp för diskussioner samt uppmuntra alla till att 

delta och lyssna till varandra (ibid). Ledaren bör även kunna ifrågasätta det som sägs, 

likväl som att bygga vidare på ett ämne för att uppmuntra deltagarna till nya diskussioner 

(ibid). Det är därför viktigt att ledaren har förståelse för workshopens frågeställningar och 

kunskaper inom det aktuella ämnet (ibid). Dessa ska dock inte användas för att framföra 

egna åsikter då rollen som workshopledare kan innebära ett stort inflytande på 

workshopens deltagare, vilket kan leda till att diskussioner felriktas (ibid). Vidare bör 

workshopledaren även besitta kunskap om verktyg och aktiviteter som kan introduceras 

för att främja diskussioner och i förlängningen leda till att målet med workshopen uppnås 

(ibid).  

Den inledande uppgiften för workshopledaren är att formulera och förankra visionen med 

workshopen hos ansvariga i verksamhetens ledning (Pullan och Murray-Webster, 2011, 

s. 81–82). Målsättningen med workshopen bör vara tydligt formulerad och besvara frågor 

som (Cameron, 2005, s. 24–26):  

▪ Vad ska workshopen resultera i?  

▪ Hur ska dessa resultat användas?  

▪ Vilka ska delta och vad förväntas dessa bidra med?  

Utifrån detta bör workshopledaren se till att denne har den kunskap som krävs för att hålla 

i workshopen (ibid). Ledaren bör även förhöra sig om deltagarnas förkunskaper inom det 

studerade området samt eventuellt hantera de kunskapsluckor som upptäcks (ibid). Detta 

anses vara av extra stor vikt när det gäller processer som riskutredningar, vilka spänner 

över stora områden och vars omfattning och detaljrikedom kan vara överväldigande 

(Pullan och Murray-Webster, 2011, s. 97). Lämpligt bakgrundsunderlag samt tidigare 

etablerade teorier rörande ämnet, såsom exempelvis hotkataloger eller andra register över 

identifierade risker, bör därför delas med deltagarna innan workshoptillfället (ibid). 

Workshopledaren ska även meddela deltagarna schemat för workshopen samt bestämma 

var den ska hållas och se till att det material som behövs finns tillgängligt (Chapman, 

1998, s. 339). Workshopledaren bör även utse en person som kan dokumenterar vad som 

händer under workshopen, vilka diskussioner som förs, vilka risker som identifieras, hur 

dessa motiveras och av vem (Lund m.fl., 2011, s. 437).  

Valet av deltagare 

Valet av deltagare är avgörande för workshopens slutresultat och bör därför noga 

betänkas (Chapman, 1998, s. 335). I artikeln The effectiveness of working group risk 

identification and assessment techniques argumenterar Chapman för detta och framhåller 

deltagarnas kunskaper och den sammansatta gruppens kompabilitet som workshopens 
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viktigaste parametrar (ibid). Vidare argumenterar Chapman för gruppdynamikens 

betydelse då denna påverkar deltagarnas prestation och i värsta fall kan hämma 

kreativiteten och minska gruppens produktivitet (ibid). Dessa följder kan exempelvis 

uppstå i grupper där flera dominanta ledarpersonligheter deltar, där stämningen är kritisk 

och ifrågasättande eller där olika hierarkier och maktstrukturer möts (Pullan och Murray-

Webster, 2011, s. 84). Workshopledaren bör därför uppmärksamma strukturer, 

personligheter eller stämningar som kan påverka dynamiken i gruppen samt hantera dessa 

så att de inte påverkar workshopens slutresultat (ibid). Gruppdynamiken kan även 

påverkas av gruppens storlek och olika teorier råder kring det optimala antalet deltagare. 

Carmeron argumenterar i sin bok Facilitation made easy (2005) för ett deltagarantal som 

inte understiger fem men inte heller överstiger tolv (Cameron, 2005, s. 26). Osborn 

förespråkar det närliggande intervallet, om mellan fem till tio deltagare, som optimalt vid 

kreativa brainstormingprocesser i sin bok Applied Imagination (Osborn, 1953). Dessa 

intervall baseras på fördelen med att större grupper innebär en ökad diversitet, kunskap 

och erfarenhet, samt nackdelen med att det individuella utrymmet i diskussioner minskar 

(Chapman, 1998, s. 335). Det är dock möjligt att bjuda in deltagare till att endast delta 

under utvalda delar av workshopen (Lund m.fl., 2011, s. 34). På detta sätt kan 

expertkunskaper utnyttjas i de kontexter där de är mest relevanta, olika perspektiv kan på 

detta sätt representeras och den kreativa processen upprätthållas (Aven och Krohn, 2013, 

s. 5). Vidare kan gruppens storlek regleras utan att vare sig diversitet eller kunskapsnivå 

reduceras (Lund m.fl., 2011, s. 34).  

7.2.3 Genomförandet - Workshoptillfället 

En workshop inleds lämpligtvis med en kort introduktion om workshopens tema, 

deltagare, syfte och målsättning, samt schemat för dagen (Cameron, 2005, s.31). Lund 

m.fl., rekommenderar i sin bok Model-driven risk analysis att en hel dag bör 

schemaläggas för workshops som behandlar riskidentifieringar (Lund m.fl., 2011, s. 125). 

Författarna argumenterar vidare för att cirka sex timmar av en sådan process bör tillägnas 

aktiviteter som till exempel brainstorming, vilken närmare beskrivs nedan (ibid). 

Workshopens upplägg och aktiviteter bör dock anpassas efter dess syfte samt 

verksamheten ifråga (ibid). Vidare ska workshopen struktureras i förhållande till de olika 

ämnen eller kategorier av frågeställningar som skall diskuteras (Carmeron, 2005, s. 29–

32). Detta för att se till att workshopens syfte uppnås och att de viktigaste frågorna hinner 

behandlas (ibid). Workshopledaren bör därför se till att diskussionerna håller ett jämt 

tempo samt att deltagarna inte ägnar för mycket tid åt enskilda detaljer (Lund m.fl., 2011, 

s. 132). Denna balansgång är av stor vikt då ett för högt tempo kan leda till att viktiga 

tankar förbises, likväl som ett för lågt tempo med stort detaljfokus, kan innebära 

ineffektivitet och omotiverade parallella diskussioner (ibid).  

För att inleda diskussioner mellan deltagarna kan workshopledaren utgå ifrån etablerade 

teorier och frågeställningar för riskanalyser (Aven, 2015, s. 88). Traditionellt sett används 

följande frågor för utredning av ett inträffat scenario: Hur inträffade det här felet? eller 

Kan det här felet inträffa igen? (ibid). Ett exempel på en teori som vidgar dessa 
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frågeställningar är ADF-TRIZ, vilket är en sammanslagning av teorierna AFD 

(Anticipatory Failure Determination) och TRIZ (Theory of Inventive Problem Solving) 

(ibid). Denna teori presenterar frågeställningar som är lämpliga för utredning av 

exceptionella och oväntade risker av exempelvis antagonistiska slag (ibid). Frågorna 

grundar sig i “påhittade” felscenarion där utgångspunkten för diskussionen är ett 

feltillstånd som inträffat till följd av någonting odefinierat (ibid). Med andra ord kan en 

hypotetisk förutsägelse om en händelse användas för att rotera riskanalysen till att inledas 

där den traditionellt sätt avslutas (ibid). ADF-TRIZ frågeställningen blir i detta fall därför: 

Om jag skulle vilja orsaka det här specifika felet/händelsen, hur skulle jag då gå tillväga? 

(ibid). Det går även att formulera frågor som baseras på risken att en viss tillgång skadas: 

Hur skulle den här tillgången kunna skadas? (Lund m.fl., 2011, s. 130). Vidare kan på 

detta sätt What if-analyser utföras som en del i en workshopprocess. Detta 

tillvägagångssätt rekommenderas vidare i SvK:s Vägledning för risk- och 

sårbarhetsanalys (SvK, 2014a, s. 9). Utifrån detta kan metoden att tillämpa workshops 

motiveras för vid utredning av hypotetiska och faktiska antagonistiska hot.   

Brainstorming 

Brainstorming kan tillämpas för att på ett kreativt sätt arbeta fram problemlösningar och 

generera nya idéer (Chapman, 1998, s.337). Genom att utnyttja en grupp deltagares 

samlade kunskap och erfarenhet är visionen med en brainstormingsession att ett stort antal 

nya idéer ska genereras under en relativt kort tid (ibid). Chapman argumenterar för 

användningen av metoden och menar att grupptänkande av det här slaget ökar 

effektiviteten och produktiviteten i jämförelse med individuella tankeprocesser (ibid). 

Detta med anledning av brainstormingprocessens potential att låta idéer flöda och väcka 

associationer som kan leda till uppkomsten av nya tankegångar och idéer (Lund m.fl., 

2011, s. 107, 127). Detta lämpar sig väl för riskutredningsarbetet vilket kan ses som en 

iterativ process där exempelvis en diskussion om ett specifikt scenario kan leda till 

upptäckt av nya risker, möjliga konsekvenser eller idéer om möjliga åtgärder (ibid). 

Brainstormingprocessen bör därför inte vara allt för kontrollerad och styrd (ibid). Dock 

rekommenderas att workshopledaren håller en viss nivå av struktur och noterar när 

diskussionerna tappar fokus, lämnar ämnet eller blir repetitiva (ibid).  

Workshopledaren bör även se till att processens inledande skede inte involverar någon 

form av ifrågasättande eller kritiska kommentarer mot de idéer som då som tas upp 

(Chapman, 1998, s.337–338). Under detta skede ska alla idéer accepteras utan vidare 

motivering eller förklaring (ibid). Den här delen av processen kan resultera i en lista eller 

mind map, över alla idéer som tas upp (ibid). Idéerna kan genereras genom att varje 

deltagare i tur och ordning presenterar en idé i taget fram tills att deltagarna inte har några 

fler idéer (ibid). Alternativt att aktiviteten har ägnats cirka 15 minuter (ibid). Deltagarna 

ges därefter möjligheten att bygga vidare på varandras idéer eller utveckla nya idéer 

utifrån de redan identifierade (ibid). Därefter inleds processens avslutande skede där de 

dokumenterade idéerna diskuteras mer i detalj för att därefter evalueras och eventuellt 

förkastas eller vidareutvecklas (ibid).  
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7.2.4 Efterbearbetning och utvärdering 

Efter att en workshop avslutats måste dess resultat och diskussioner sammanställas och 

delas med deltagare och relevanta personer inom verksamheten (Cameron, 2005, s. 87–

88). För att underlätta rapportering rekommenderas att anteckningar tas kontinuerligt 

under workshopen (ibid). Text och illustrationer på exempelvis white boards kan vidare 

dokumenteras med hjälp bilder (Pullan och Murray-Webster, 2011, s. 100). Pullan och 

Murray-Webster förespråkar även att workshopens alla diskussioner avslutas med att en 

av deltagarna väljs ut som ansvarig för till exempel den risk som identifierats i samband 

med diskussionen (ibid). Deltagaren ansvarar då för hanteringen av risken i det fortsatta 

arbetet efter att workshopen avslutats (ibid). De tilldelade ansvarsområdena bör även 

dokumenteras i rapporteringen från workshopen (Cameron, 2005, s. 32, 88–89). Listan 

nedan ger förslag på ytterligare ämnen som kan tas upp i dokumenteringen:  

▪ Vilka deltog vid workshoptillfället? 

▪ Vilka frågor behandlades vid workshopen?  

▪ Vad ledde diskussionerna till för resultat? 

▪ Hur ska workshopens resultat hanteras? 

▪ Vilka idéer genererades?  

▪ Vilka beslut fattades?  

Rapporteringen bör även innehålla en sammanfattning av workshopen för att ge en 

överblick av processen, diskussionerna och de problem och lösningsidéer som gavs mest 

fokus (ibid). Rapporten rekommenderas avslutningsvis att tydligt klargöra vad nästa steg 

i riskutredningsprocessen är samt hur workshopens resultat kommer att följas upp (ibid).  
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8. Riskutredningsmetod för Pöyry Sweden AB 

Det här kapitlet ämnar sammanfatta studiens resultat och utifrån detta presentera en 

grundläggande metodik för riskutredning, vilken rekommenderas för Pöyry Sweden AB. 

Denna rekommendation motiveras av studier av litteratur, översikt av tillgänglig data, 

experternas fokusområden samt uppdragsgivarens önskemål. Modellen möjliggör vidare 

anpassningar och tillämpningar av metoden efter företagsspecifika behov. Den 

resulterande metodikens huvuddrag presenteras här i form av en punktlista där 

utredningsprocessens olika faser beskrivs. I denna beskrivning ges läsanvisningar till 

rapportens tidigare relaterade kapitel. Denna struktur har valts för att presentera läsaren 

med en överblick av processen samt vidare för att underlätta tillämpning av metoden i 

framtida riskutredningsprocesser.  

Förberedelsefas 

Det inledande arbetet med en riskutredning består av att förbereda och underlätta 

genomförandet av processens nästkommande faser. Läsaren hänvisas till kapitel 5.3.2 

Riskutredningens förberedelsefas för en mer omfattande beskrivning av punkterna och 

frågeställningarna nedan.  

Definiera syfte och målsättning med riskutredningen.  

▪ Vad ska riskutredningen leda till? 

▪ Hur ska riskutredningens resultat presenteras och bearbetas efter avslutad 

utredningsprocess? 

 Se över interna krav för rapportering och dokumentering. Detta så att dessa 

kan efterföljas och dokumenteringen ske kontinuerligt under processens gång.   

▪ Ska utredningen användas för den årliga rapporteringen till Ei? 

 Se över vilka krav som då finns och hur den här utredningen kan anpassas så 

att dessa uppfylls. Se Ei:s handbok för vad som krävs samt hur detta ska 

rapporteras i Handbok för redovisning av risk- och sårbarhetsanalyser samt 

åtgärdsplaner (2016a).  

Definiera utredningens systemavgränsningar.  

▪ Vad är det som ska studeras? 

▪ Hur ska systemet avgränsas?  

▪ Vilket detaljfokus ska utredningen ha?  

 Ska risker och sårbarheter studeras på komponentnivå eller ska en grövre 

metodik tillämpas? 

 Vilken typ av hot och risker ska utredas?  
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Välj ut deltagare som ska genomföra riskutredningen.  

▪ Notera inledningsvis att valet av deltagare kommer att färga utredningsprocessen 

och dess resultat. Detta då stora delar av processen baseras på subjektiva 

bedömningar.  

▪ Vilka ska delta och vad förväntas dessa bidra med? 

 Detta bör göras med utgångspunkt i vilken kunskap som förväntas krävas för 

att uppfylla utredningens syfte och målsättning, samt i förhållande till vilka 

risker som ämnas analyseras och på vilken detaljnivå detta ska ske.  

 Finns de önskade kompetenserna internt eller externt?  

▪ Hur många bör delta vid utredningen?  

 Måste alla deltagare närvara under hela processen eller kan experter bjudas in 

att delta vid vissa moment?  

▪ Intresserade läsare hänvisas även till kapitel 7.2.2 Förberedelseprocess inför en 

workshop, vilket beskriver en process för hur valet av deltagare till en workshop 

bör göras.  

Kunskaps- och datainsamling.  

▪ I kapitel 6.1 Riskinventering beskrivs ett antal utvalda naturrelaterade- och 

antagonistiska risker, dessas potentiella konsekvenser samt information om 

tidigare inträffade händelser. Detta kapitel kan med fördel användas som en del 

av utredningsprocessens förberedande kunskapsinsamling.  

▪ Vilken information och data krävs för att kunna genomföra riskutredningen?  

 Det kan exempelvis vara fördelaktigt att inhämta information av följande slag: 

grundläggande beskrivningar av det studerade nätet och dess konfiguration, 

leveranssäkerhet, felintensiteter och ålder för komponenter, avbrottsstatistik, 

väderrelaterad statistik, data rörande tidigare incidenter etc. 

 Har riskutredningens deltagare den bakgrundskunskap som krävs för att 

genomföra utredningen? Om detta inte är fallet bör detta tillgodoses innan 

arbetet med utredningen börjar. För deltagare från andra branscher eller 

experter inom specifika områden kan kapitel 2. Bakgrund ge en övergripande 

inblick av det studerade området.  

▪ Vilka kunskaper om utredningsprocessens resterande moment behövs i det här 

inledande skedet?  

 Se kapitel 5.3 Metod för riskutredning för att få en överblick av den 

kommande processen samt för att möjliggöra planering av processens olika 

moment. Vidare kan detta exemplifieras med metoder för analys av olika 

risker vilket presenteras i 6.3 Riskanalys och utvärdering och 7.1 Modellering 

för utredning av tillförlitlighet vid extremväder. Se även kapitel 7.2 Metod för 

användning av workshops vid riskutredning för information om hur en 

workshop kan genomföras som en del i riskinventerings- och 

analysprocessen.  
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▪ Har risk-, sårbarhets- och säkerhetsutredningar genomförts tidigare? Undersök 

vidare om dessa kan användas som underlag i arbetet med den här utredningen.  

 Se över tidigare års risk- och sårbathetsanalyser som rapporteras till Ei samt 

de säkerhetsanalyser som genomförts utifrån SvK:s direktiv.  

Definiera viktiga begrepp eller termer som kommer användas under utredningen.  

▪ Se kapitel 3. Teoretiska begrepp för definitioner av begreppen säkerhet, risk och 

hot. 

▪ Se till att en gemensam förståelse för relevanta begrepp nås inom gruppens 

deltagare som ska medverka i riskutredningsprocessen.  

 Se till att begrepp med vaga definitioner definieras. Detta kan gälla 

exempelvis begrepp som terrorism och sabotage vars definition kan skilja sig 

i förhållande till kontext.  

Riskinventering 

Riskutredningens andra fas är avsedd för identifiering av risker. Denna process beskrivs 

närmare i kapitel 5.3.3 Riskinventering.  

Definiera riskinventeringens detaljnivå. 

▪ Riskinventeringen bör struktureras i enlighet med utredningens syfte samt 

innehålla risker representerade på den detaljnivå som beslutades i 

förberedelsefasen.  

 Ska en grovidentifiering av risker göras eller ska inventeringen ske på detalj- 

och komponetnivå? 

Definiera vilka risker som ska ingå i inventeringen.  

▪ Utgå ifrån förberedelsefasens definition av risker och hot, samt vidare 

systemavgränsningar: Detta för att försäkra att det som identifieras som risker 

representeras i inventeringen.  

▪ Ska utredningen utreda både vardagliga och exceptionella risker?  

 Se kapitel 3.2 Risk för skillnader mellan kategorierna. Detta för att 

medvetandegöra hur olika risker kan definieras. Detta avsnitt visar även på 

behovet av att anpassa identifieringensprocessen i förhållande till vilken 

kategori av risker som utreds. 

Identifiera risker och hot.  

▪ I kapitel 6.1 Riskinventering presenteras ett antal identifierade risker vilka kan 

användas som bakgrundsmaterial och vidare inspiration under 

inventeringsprocessen.   Se även kapitel 6.2.1 Expertkommentarer angående 

riskinventering för mer information och inspiration gällande den här rapportens 

informanters tankar kring hot och risker.  



87 
 

▪ SvK Hotkatalog för Elbranschen (2013c) rekommenderas även för en 

övergripande beskrivning av möjliga hot och risker mot elnätet.  

▪ Utgå ifrån förberedelsefasens val av deltagare:  

 Notera inledningsvis vilka som ska delta vid riskidentifieringen och utvärdera 

valet av deltagare. Detta för att försäkra att den kompetens som krävs för att 

genomföra riskinventeringen finns i gruppen med deltagare. Detta är av stor 

vikt då risker som inte identifieras vidare inte kan hanteras, reduceras eller 

undvikas.   

▪ Utgå ifrån förberedelsefasen informationsinsamling:  

 Om tidigare genomförda riskutredningar finns att tillgå kan dessas 

inventeringsprocesser studeras för att erhålla information om kända risker. 

Detta kan vidare används som ett underlag för att uppdatera och inkludera 

tidigare identifierade risker i inventeringen.  

 Utnyttja eventuellt kvantitativa data för att identifiera vardagliga risker. 

Studera exempelvis avbrottsstatistik och incidentrapportering för att detektera 

orsakerna bakom de mest frekventa och vardagliga incidenterna.  

▪ Genomför en workshop eller liknande moment för att främja kreativiteten i 

identifieringsprocessen samt öka chanserna för identifiering av HILF eller black 

swan risker. Se kapitel 7.2 Metod för användning av workshops vid riskutredning 

för beskrivning av metodiken samt hur den kan tillämpas.  

▪ Frågeställningar av följande slag kan ställas under arbetet med 

riskinventeringsprocessen för att möjliggöra upptäckten av ännu ej identifierade 

risker. Genom att besvara frågeställningarna kan bakomliggande risker härledas 

ur resonemanget som deltagarna som medverkar vid inventeringsprocessens för:   

 Utgå ifrån ett hypotetiskt avbrottscenario eller en större katastrof och resonera 

kring frågorna: Vilka förutsättningar krävs för att det här ska inträffa? Hur 

skulle någon med fientligt uppsåt kunna gå tillväga för att orsaka scenariot 

ifråga?  

 Utgå ifrån tidigare inträffade avbrott och kritiska situationer och resonera 

kring frågorna: Hur inträffade felet som orsakade det här avbrottet? Skulle 

samma fel kunna inträffa igen?  

 Utgå ifrån en komponent eller tillgång som definierats som skyddsvärd eller 

sårbar och resonera kring frågorna: Hur skulle den här komponenten, 

anläggningen eller verksamheten kunna skadas?  

Riskanalys och utvärdering 

Den här delen av processen ämnar analysera och utvärdera de identifierade riskerna. Det 

är dock möjligt att genomföra den här processen i samband med att en risk identifieras, i 

den föregående riskinventeringsfasen, för att erhålla ett mer kontinuerligt flöde i 

utredningen. Den här rapporten har dock beskrivit dessa faser separat vilket motiveras 

med möjligheten att tydligare presentera de olika fasernas delmoment. För en 

grundläggande beskrivning av riskanalysen och utvärderingsprocessen hänvisas läsaren 

till kapitel 5.3.4 Riskanalys och utvärdering.  
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Definiera vad som är känt om den identifierade risken.  

▪ Utgå ifrån förberedelsefasens informationsinsamling: 

 Undersök tillgången på kvantitativa data såsom statistiska underlag för 

inträffandet av den studerade risken, statistik rörande förekomsten av 

extremväder etc.  

▪ Diskutera riskens sannolikhet att inträffa samt dess eventuella konsekvenser med 

riskutredningens deltagare. Involvera experter inom det studerade området för att 

erhålla deras bedömning av risken.  

Undersök hur de identifierade riskerna kan analyseras och utvärderas.  

▪ Läsaren hänvisas till kapitel 6.3 Riskanalys för beskrivningar av analysmetoder 

som kan tillämpas vid analys av de risker som identifierats i riskinventeringen.  

 Se kapitel 7.1 Modellering för utredning av tillförlitlighet vid extremväder för 

utredning att undersöka hur extrema värdeförhållandens påverkan på elnätets 

leveranssäkerhet.  

 Se kapitel 7.2 Metod för användning av workshops vid riskutredning för 

beskrivning av en metod som kan utnyttjas när risker ska utvärderas med hjälp 

av ett kvalitativt, alternativt halv kvalitativt, tillvägagångssätt.  

▪ För att erhålla de intervjuade informanternas tankar kring riskanalys och 

utvärdering hänvisas läsaren till kapitel 6.2.2 Expertkommentarer angående 

riskanalys och 6.2.3 Expertkommentarer angående utvärdering.  

▪ Nedan beskrivs vidare riskanalysens två grundläggande beståndsdelar: 

sannolikhet- och konsekvensbedömning.  

Bedöm sannolikheten för att en risk ska inträffa.  

▪ Denna process kan genomföras som en del i en workshop eller 

brainstormingsession. 

▪ Vad ska sannolikhetsbedömningen baseras på: kvantitativa data, kvalitativa 

bedömningar eller en kombination av dessa?  

 Om den studerade risken definieras som vardaglig bör information om 

tidigare inträffanden kunna inhämtas och en kvantitativ eller kombinerad 

metod tillämpas. Definieras risken däremot som exceptionell, HILF eller 

black swan kan tillgången på relevant data vara mycket begränsad och i vissa 

fall obefintlig. En kvalitativ metod kan då vara att föredra.   

▪ Vid användning av kvantitativa underlag:  

 Utnyttja den kvantitativa datan för att skapa en rankingskala för riskens 

sannolikhet att inträffa, alternativt beskriv datan utifrån händelsens frekvens 

att inträffa. Dessa skalor kan vidare studeras i förhållande till andra aktörers 

data eller tidigare års analyser för att på detta sätt validera bedömningar och 

undersöka eventuella skillnader och likheter.  

▪ Vid användning av kvalitativa data:  

 Utnyttja exempelvis kunskaps- och erfarenhetsbaserade expertbedömningar. 
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 Kvalitativa metoder kan vara svåra att kvantifiera då de grundar sig i 

subjektiva bedömningar. Rankingskalor rekommenderas för att rangordna 

risker och möjliggöra jämförelser av olika risker samt jämförelser av olika 

experters och aktörers bedömningar.  

▪ Vid användning av en kombinerad metodik kan både den kvantitativ och 

kvalitativa datan utnyttjas i bedömningen.  

Bedöm konsekvenser en risk kan resultera i.  

▪ Vad ska konsekvensbedömningen baseras på: kvantitativa data, kvalitativa 

bedömningar eller en kombination av dessa?  

 Liksom fallet med sannolikhetsbedömningen ovan görs valet av 

bedömningsmetod utifrån tillgången på kvantitativt och kvalitativt underlag.   

▪ Vid användning av kvantitativa underlag:  

 En kvantitativ analys kan exempelvis baseras på data beskrivande den 

avbrottstid som den studerade risken förväntas resultera i.  

▪ Vid användning av kvalitativa underlag:  

 Utnyttja exempelvis kunskaps- och erfarenhetsbaserade expertbedömningar. 

Använd med fördel rankinglistor för att beskriva förväntade konsekvenser i 

förhållande till dessas potentiella omfattning.  

Väg samman sannolikhet- och konsekvensaspekter.  

▪ Gör en bedömning av den analyserade riskens totala risknivå i förhållande till dess 

sannolikhet för inträffande samt dess potentiella konsekvenser. 

 Denna bedömning kan göras med hjälp av riskmatriser. Läs mer om dessa i 

kapitel 6.3.1 Diskussion om riskanalys och utvärdering där riskmatriser 

presenteras under rubriken Analysmetod för geomagnetiska stormar.  

 Ta i beaktning att risker med stora konsekvenser måste hanteras även om 

sannolikheten för ett inträffande har bedömts som liten. Detta med hänvisning 

till risker av exceptionell karaktär som kan resultera i förödande 

konsekvenser.  

Rapporteringsfas 

I riskutredningens sista fas ska utredningens arbetsgång och resultat dokumenteras. En 

rekommendation för vad dokumentationen bör innehålla ges i kapitel 5.3.6 

Rapporteringsfas. Vidare rekommenderas även Handbok för redovisning av risk- och 

sårbarhetsanalyser samt åtgärdsplaner (2016a) i de fall då riskutredningen önskas 

användas i processen med att genomföra Ei:s årliga risk- och sårbarhetsanalys.  
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9. Slutsats 

I den här studien har utredning av säkerheten på elnätet studerats för att möjliggöra en 

konstruktion av en optimal utredningsprocess för Pöyry Sweden AB. Detta har gjorts med 

utgångspunkt i tanken om elnätet som ett komplext system vilket består av en mängd 

mindre delsystem. Elnätet har därför betraktas ur ett övergripande helhetsperspektiv för 

att möjliggöra analys av systemet. Detta för att undvika risken med en mer detaljerad 

studie vilket kan leda till att viktiga beroenden och samband förbises. Studiens 

övergripande fokus, systemavgränsningar samt val av begränsningar i förhållande till 

säkerhetsbegreppet kan vidare argumenteras som avgörande för vilka resultat som här 

erhållits. Detta samband ses även i relation till genomförandet av en 

riskutredningsprocess där dessa val påverkar vilka risker som identifieras samt hur dessa 

analyseras och värderas. Detta ligger i sin tur till grund för det studerade systemets 

säkerhetsnivå och bör därför betänkas väl. Utifrån detta rekommenderas Pöyry Sweden 

AB ägna fokus åt riskutredningens inledande faser där avgränsningar och definitioner 

fastslås. Vidare bör även fokus riktas mot valet av personer som ska delta i 

utredningsprocessen. Studien visar på vikten av diversitet och bredd vad det gäller 

deltagarnas kompetenser och områden av expertis.  

Den här studien har identifierat följande riskkategorier för Pöyry Sweden AB att 

inkludera vid en riskutredning: naturrelaterade och antagonistiska risker. För analys och 

utvärdering av dessa rekommenderas olika typer av metodik. Vad det gäller de 

naturrelaterade risker konstateras den mest fördelaktiga utredningsmetoden av riskernas 

sannolikhet och konsekvens baseras på ett halvkvantitativt tillvägagångssätt. De 

viktigaste aspekterna för Pöyry Sweden AB att ta hänsyn till i valet av utvärderingsmodell 

är vidare vädrets stokastiska natur, tillförlitligheten av hela det studerade systemet samt 

identifieringen av dess mest sårbara systemkomponenter. Studiens slutsats förespråkar 

utifrån detta resonemang att Pöyry Sweden AB använder sig av en simuleringsbaserad 

metod för analys av starka vindar och blixtnedslag. Simuleringsbaserade metoder kan 

med fördel användas för beräkningar av specifika elsystems tillförlitlighet, exempelvis 

passar sig Monte Carlo simuleringar för att fånga in väders stokastiska egenskaper. För 

geomagnetiska stormar och översvämningar lämpar sig däremot en mer analytisk metod 

i form av riskmatriser. Detta på grund av bristen på tillförlitliga kvantitativa mätdata samt 

det faktum att dessa risker förekommer med en annan frekvens.  

Historiskt sett har riskutredningar fokuserat på risker som hotar den fysiska 

infrastrukturen, både vad det gäller de naturrelaterade och antagonistiska riskerna. Dock 

har elsystemets ökade komplexitet samt integrationen av IT-system i elnätet lett till en 

ökad teknisk sårbarhet. Detta innebär ett skifte i arbetet med riskutredningar vilka nu även 

måste inkludera antagonistiska hot som riktas mot dessa sårbarheter. De antagonistiska 

riskerna som identifierats i den här studien är terrorism, vandalism, sabotage och spioneri. 

Vidare kan spridningen av konfidentiella data och risken för intrång i känsliga IT-system 

konstateras vara de största riskerna kopplade till dessa antagonistiska hot. Vad det gäller 

antagonistiska hot som riktas mot den fysiska infrastrukturen kan slutsatsen dras att 
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kopparstölder och sabotage är de vanligt förekommande incidenterna. Därav 

rekommenderas Pöyry Sweden AB fokusera på riskutredningsprocesser som erbjuder 

relevanta lösningar och tjänster för hantering av dessa risker. Med anledning av bristen 

på tidigare erfarenheter och statistiska underlag för de antagonistiska riskerna förespråkar 

den här studien användning av kvalitativa metoder för att analysera dessa. Pöyry Sweden 

AB rekommenderas därför använda sig av metoder där kvalitativa bedömningar kan göras 

utifrån välgrundade analyser av relevanta experter. Med hjälp av kreativa processer kan 

en sådan analys främjas och öka möjligheten att svåridentifierade och oväntade risker kan 

identifieras och utredas. Därav bör workshops och brainstorming användas vid utredning 

av antagonistiska risker.  

Avslutningsvis kan studiens slutsats sammanfattas med att det inte finns en optimal 

riskutredningsprocess. I kapitel, 8. Riskutredningsmetod för Pöyry Sweden AB 

presenteras en metod för Pöyry Sweden AB som utifrån företagets önskemål, rapportens 

systemavgränsningar samt val av informanter här argumenteras för som optimal för 

företaget. Den presenterade utredningsmetodens övergripande helhetsperspektiv kan 

vidare framhållas som fördelaktigt då det vidare öppnar upp för möjligheten att anpassa 

metoden efter företagets specifika behov, system och tillgång till data.   

9.1 Framtida forskning 

Om även ekonomiska aspekter hade inkluderats som en parameter i 

riskutredningsprocessen hade andra metodiker för riskutredning behövs konstrueras. 

Genom att ta med den ekonomiska aspekten av risker samt dessas konsekvenser hade 

även följande faktorer påverkar utredningen: kostnaden för avbrott, reparation och 

eventuella åtgärder. Detta är således något som bör studeras vidare i framtida studier inom 

ämnet. I och med att en stor del av elnätsutvecklingen i relation till smarta elnät sker på 

lokalnätsnivå är det även av intresse att i framtida studier utreda lokalnätets påverkan på 

elsystemets totala tillförlitlighet. Frågan om hur lokalnätets anpassning till den 

decentraliserade elproduktionen påverkar högre spänningsnivåer är således av intresse 

vid en fortsatt utredning.  

I framtida studier bör även en större mängd informanter inkluderas i utredningen för att 

ta fram en optimal metod för riskutredning. Detta i och med att en stor del av resultatet 

grundar sig i informanternas subjektiva bedömningar. Ett hinder med att inkludera fler 

personer i utformningen av en riskutredningsmetod är dock att känslig information och 

data måste delas mellan deltagarna. Detta kan vidare innebära risker då mycket av den 

information som idag är konfidentiell och klassificerad som skyddsvärd är det med 

avseende att skydda systemet. Dock är frågan om vilka för- och nackdelar som finns med 

att hemlighålla information en intressant frågeställning att utreda i framtiden. Skulle en 

högre säkerhetsnivå kunna nås om tillgången på information och data rörande exempelvis 

tidigare incidenter och risker var större? En ökad tillgång på information skulle kunna 

leda till mer omfattande och heltäckande riskutredningar men även en ökad sårbarhet i 

förhållande till eventuella antagonistiska intressen.   
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The importance of risk 
assessements for the 
power grid
Our society today is dependent upon a reliable electric power supply. 
For example, critical societal functions like hospitals and technical 
supply systems for water and drainage need a secure electric supply 
to operate. A disturbance in the supply can furthermore lead to a 
major social crisis. Hence, the Swedish power grid is arguably 
essential for our society and classified as a critical asset that needs to 
be protected. Methods for how to protect the power grid and conduct 
risk assessments are therefore crucial for grid owners in order to 
prevent hazards. 

Historically, risk assessments has mainly been 
focusing on risks that have generated threats 
towards the physical infrastructure. The 
increased complexity of the power system 
and the integration of IT technology has 
shifted the focus of the risk assessments to 
include more threats against the technical 
infrastructure. Different methods are therefore 
needed in order to be able to investigate, 
analyse and evaluate these risks. 

HOW TO ANALYSE DIFFERENT KINDS OF 
RISKS?
According to a recent study of the most critical 
risks regarding the Swedish power grid, it has 
been shown that nature related and antago-
nistic risks can be distinguished as the two 
categories, hence generate the greatest risks. 
To analyse and evaluate these risks two 
different types of methodologies are required.

NATURE RELATED RISKS
Regarding nature related risks the most 
advantageous method to investigate their 
probability and consequence is by using 
a semi quantitative approach. Both expert 
opinions and quantitative data need to be 
considered to generate the most reliable result 
and in order to determine a suitable evalua-
tion method the following parameters are 
important to take into account: 

events occur with a different frequency and 
also lack in reliable quantitative measure-
ments, which  makes an analytical method 
more appropriate in order to investigate their 
impact on the power grid.

ANTAGONISTIC RISKS
In recent years the focus has been directed 
towards antagonism and due to the power 
grids technological development these kind 
of risks are expected to increase. Regarding 
the Swedish power grid espionage, terrorism, 
vandalism and sabotage are identified as the 
antagonistic threats with the greatest capacity 
to pose a risk. Also, the spread of confidential 
data and the risk of intrusion into sensitive IT 
systems is to be found as great risks associa-
ted with these antagonistic threats. When it 
comes to threats directed towards the physical 
infrastructure, it has been found that theft of 
copper and sabotage are the most common 
incidents. 

The identified risks presented in this paper 
should be further investigated through a 
well-constructed risk assessment processes 
to provide relevant solutions for managing 
these risks. Due to the lack of prior experience 
and statistical evidence for high impact and 
low frequency events, it is advocated that 
qualitative methods including relevant experts’ 
knowledge and experiences are important in 

RISK ASSESSMENT PROCESS
Risk assessment processes are vital to enable 
power grid owners to be able to ensure a 
dependable and secure transportation of 
electrical energy for their customers. The 
choice of method and approach to carrying 
out the process is decisive for the result of a 
risk assessment. Depending on the system in 
question and the aim of the risk assessment, 
methods for how to conduct the process 

should be carefully considered and evaluated 
before choosing an appropriate approach. 
Because of the complexity of systems like 
power grids, the assessments delimitations 
also need to be clearly defined before starting 
the process. The delimitation should for 
example define system boundaries and the 
assessments level of detail. These kinds of 
clarifications will make it possible to obtain a 
realistic description of the investigated system 

and the risks and threats it may be exposed to.
Furthermore, risk assessments need to be 
considered with regard to the concept of 
security and safety. This white paper is written 
with the aim of presenting the importance 
of risk assessment processes of power grids 
regarding the concept of security and how 
to protect the physical and technological 
infrastructure from being hurt. 

RISK PARAMETERS

• The stochastic nature of the risk

• The reliability of the entire power system

• The identification of its’ most vulnerable 

components

CLOSING COMMENT
According to this white paper 
a well designed risk assess-
ment process is essential 
in order to secure a reliable 
electric energy supply. This 
has to be done with respect 
to the availability of data, 
statistics and expertise. 
Furthermore the risk assess-
ments methods has to be 
chosen with regard to the 
studied system and the risks 
it is exposed to in order to 
be customized for a specific 
company. 

Based on these parameters a simulation 
model is recommended in order to analyse 
the impact that strong winds and lightning 
have on the power systems reliability. 
Simulation based models can furthermore be 
motivated as suitable methods since it often 
include Monte Carlo simulations which make 
it possible to capture the stochastic 
characteristics of the weather. However, for 
geomagnetic storms and floods, a different 
approach would be more appropriate. These 

order to analyse these sorts of risks. Creative 
processes are presented to be an effective 
strategy to identify unexpected risks and to 
further investigate and evaluate them. Hence, 
workshops should be used when investigating 
antagonistic risks.


