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Mall för riskanalys1 
 

Riskanalys - systematisk identifiering och bedömning av risker i ett visst sammanhang. 
 
Områden för riskanalys Risker inom området Allvarlighetsgrad Sannolikhet Riskpoäng Fortsätta analys 
      
      

 
 

      
      
      
      
      
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Börja med att fylla i ”mall för riskanalys”. Se instruktion för riskanalys på sid 3. Därefter ska ”handlingsplan” fyllas i.  
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Handlingsplan2 
 

 Identifiera orsaker, beskriv åtgärder, metod för uppföljning samt grad 
av genomförda åtgärder och uppnådda mål 
 

Uppföljning av effekt 

Risker 
inom 
området 

Bakom-
liggande 
orsaker 

Åtgärder 
och mål 

Metod för 
genomförande 

Uppföljnings
datum 

Ansvarig Metod för 
utvärdering av 
genomförda 
åtgärder och 
uppnådda mål  
 

Effekt av 
åtgärd      
 
     Mkt 
effektiv  
Effektiv     
Begränsad  
Ej effektiv 

Om det blivit 
effekter- Vilka 
effekter isf?       
Om det inte 
blivit effekter - 
vad beror det 
på? 

Resultatuppfölj
-ningsdatum 

          
          
          
          
          
          
          
          
          

 

 

 

 

 
2 Se instruktion för handlingsplan sid 5, 6 och 7. 
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Instruktion till mall för riskanalys 
Nedan finns samtliga rubriker och instruktioner till rubrikerna i mall för riskanalys beskrivna.  

 

Områden för riskanalys  
Här beskrivs områden där riskanalys ska göras. Var man hittar information för att bryta ner till konkreta delmål ska också beskrivas. Exempelvis: 
avvikelsehantering, riktlinje för avvikelsehantering. Områden kan även beskrivas inom – informationssäkerhet, GDPR, fysisk säkerhet osv.  

Risker inom området  
Bryt ner området i delområden. 
 Exempel utifrån området ”avvikelsehantering”: 
- risk att personal inte har kunskap om avvikelsehantering 
- risk att avvikelser inte rapporteras 

Exempel utifrån området ”informationssäkerhet/GDPR” 
- risk att för många har åtkomst till känsliga brukaruppgifter 
- risk för att dokumentation sker på fel användare och därav felbehandlling (ex. kunskaper fattas) 
- risk för utskrift ur Treserva och utskriften hanteras/slängs felaktigt. (ex. kunskaper och rutiner fattas) 

Allvarlighetsgrad  
För varje risk ska allvarlighetsgrad, om risken inträffar, bedömas.  
Gradera från 1 - 4, se matris på sidan 4.  

Sannolikhet  
För varje risk ska sannolikheten att risken inträffar bedömas. Gradera från 1 - 4, se matris på sidan 4. 
 
Riskpoäng  
Multiplicera siffran för allvarlighetsgrad med siffran för sannolikhet och skriv in riskpoäng. 
 
Fortsätta analys  
De risker inom området som har en riskpoäng som är 8 eller högre ska föras in i handlingsplanen under rubriken "risker som finns inom 
området". 
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Matris för bedömning av allvarlighetsgrad och sannolikhet 
 
 

   
 

 
 

 
 
 
 
 



5 
 

Instruktion till handlingsplan  
 
Nedan finns samtliga rubriker och instruktioner till rubrikerna i handlingsplanen beskrivna.  

 

Risker inom området  
Här förs de risker som finns inom området in som fått 8 eller högre i riskpoäng i riskanalysmallen. 

Bakomliggande orsaker  
Hitta bakomliggande orsaker på organisationsnivå.  

Exempel: 
- kommunikation/information, rutiner/riktlinjer, organisation, utbildning och teknik. Använd "varför-därför-metoden" för att veta den 
bakomliggande orsaken. 

Exempel från risker med avvikelsehantering: 

- Risk "avvikelser rapporteras inte". 
- Varför? Därför att personal inte fått utbildning. 
- Varför? Därför att chef inte planerat in det. 
- Varför? För att det saknas information om avvikelsehantering i introduktionsprogrammet för chefer. Detta är den bakomliggande orsaken. 

Exempel från risker informationssäkerhet (med ovan varför): 

- Risk för att dokumentation sker på fel användare och därav felbehandlling (ex. kunskaper fattas) 
- Risk för utskrift ur Treserva och utskriften hanteras/slängs felaktigt. (ex. kunskaper och rutiner fattas) 
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Åtgärder och mål  
"Vad - ska uppnås". Fundera ut åtgärder utifrån de bakomliggande orsakerna. Svaret på nedanstående frågor leder till åtgärder. Åtgärderna ska 
vara konkreta och möjliga att följa upp.  

Exempel från brister i avvikelsehantering.  
- "Utbilda xx% av personalen inom verksamhetsområdet i avvikelsehantering." 

Fundera kring: 
- vad vill vi uppnå?  
- tror vi att denna åtgärd leder till en förändring? Eller till en ny risk? 
- blir det god effekt vid val av åtgärden? 
- elimineras den bakomliggande orsaken med denna åtgärd? 
- tekniska åtgärder som ska ex. åtgärdas i treserva skicka riskanalysen till vof-it för planering och åtgärder. 

Andra åtgärder: 
- Boka utbildningstillfällen under hösten 
- Se över rutiner och kommunicera dem inom xx månader 

Metod för genomförande 

"Hur - ska åtgärderna genomföras". 

Exempel utifrån brister vid avvikelsehantering. 

"Metodutvecklare genomför utbildning i avvikelsehantering, en heldag per personal i inom verksamhetsområdet, under november 2022." 

Uppföljningsdatum  
Datum för när åtgärderna ska följas upp. 

Ansvarig  
Ansvarig för uppföljning. 
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Metod för utvärdering av genomförda åtgärder och uppnådda mål  

Exempel på olika metoder: 

- statistik                         
- granskning av ex journaler                        
- intervjuer med brukare och personal                  
 - enkäter                          
-mäta och värdera tidsåtgång av något 

Effekt av åtgärd  
Utvärdering av åtgärdernas effekt i verksamheten/på organisatorisk nivå.  

Om det blivit effekter- Vilka effekter isf? Om det inte blivit effekter - vad beror det på?  
- Beskriv i fritext om på vilket sätt det gett effekt/inte gett effekt. 
- Har resultatet bedömts som "begränsad" eller "ej effektiv" gör ny handlingsplan då risken kvarstår. 

Resultatuppföljningsdatum  
Datum för utvärdering av effekt. Kan vara någon vecka/månad efter utförd åtgärd. 

 

 


