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Instruktion för slutrapport riskanalys
Nedanstående text är anvisningar för vad som bör skrivas i rapporten under respektive avsnitt. 

Sammanfattning
Sammanfattningen ska innehålla allt väsentligt som redovisas i rapporten. Den får inte innehålla någon ny 
information som inte återfinns på annan plats i rapporten. Sammanfattningen disponeras ungefär på samma sätt som 
rapporten som helhet. 
Sammanfattningen skall vara max 1 sida och innehålla uppgifter om:
uppdrag/syfte
ev. avgränsningar av uppdraget
konklusion av resultatet, dvs en kortfattad redovisning av de viktigaste riskerna och bakomliggande orsakerna  
presentation av åtgärdsförslag som eliminerar eller minimerar orsakerna
ev. slutsatser och kommentarer till analysresultatet.

Inledning och bakgrund
En kort beskrivning ges av vad som föranlett beslutet om riskanalys. Det skall framgå i vilket sammanhang analysen 
görs och även i vilket sammanhang resultatet är tänkt att användas. Informationen brukar finnas i uppdragsgivarens 
uppdragsbeskrivning.

Uppdragsgivare
Redovisning av vem som är uppdragsgivare och som resultatet avrapporteras till, dvs. den person-/er som är 
ansvariga för att resultatet tas tillvara och ev. åtgärder vidtas.

Uppdrag
Här redovisas syftet med analysen som det formulerats av uppdragsgivaren, vilket framgår av 
uppdragsbeskrivningen. I syftet skall anges ur vilket perspektiv analysen görs och vilka processer som omfattas. Här 
redovisas också eventuella avgränsningar av uppdraget och eventuella anvisningar som givits av uppdragsgivaren.
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Deltagare i analysteam
Här redovisas vilka personer som deltagit i analysgruppen och/eller på annat sätt medverkat i analysen. I listan skall 
framgå vem/vilka som medverkat som teamledare respektive analysledare i analysen.

Följande personer deltog i arbetsgruppen;
Namn
Roll/funktion
Enhet

Metodik
Här görs en beskrivning av den metodik som använts vid analysen. Beskrivningen görs med fördel i punktform
Följande metodik har använts;
Analysens syfte har legat till grund för valet av vilka processer och aktiviteter som analyserats liksom för de 
avgränsningar och val av analysperspektiv som gjorts.
Information om det område som analyserats har inhämtats från: 
Ange de faktaunderlag som ligger till grund för analysen, både skriftliga och muntliga.

Riskidentifiering har gjorts för att identifiera risker samt tillhörande orsaker.

Riskbedömning har genomförts med metoden ”Allvarlighetsgrad och Sannolikhet” De kriterier/skalnivåer som 
använts i riskanalysen redovisas i bilaga. 

Åtgärdsförslag för att minimera eller eliminera identifierade risker har utförts på de risker som bedömts vara av 
mycket allvarlig eller allvarlig art eller där det varit relevant av andra skäl.

Resultat
Det här är den inledande resultatredovisningen. Här kan göras en översiktlig redovisning som också är inledning till 
de mer fördjupande redovisningarna som kommer senare. I resultatdelen presenteras de identifierade riskerna, 
bakomliggande orsakerna och åtgärdsförslagen.

Avgränsningar, perspektiv och förutsättningar
Här anges vilka avgränsningar som gjorts av det område som ska analyseras, t ex om analysen avser endast en 
enskild enhet eller flera enheter eller ett helt län. Här anges också vilket tidsperspektiv som valts, dvs vilken 
tidsperiod som analyserats och som resultatet omfattar. Här anges även andra val av perspektiv som gjorts, t ex om 
analysen utgått från de mest allvarliga konsekvenserna i varje enskilt fall eller från de konsekvenser som är mest 
sannolika.

Här kan även redovisas viktiga förutsättningar och fakta som analysen baseras på. Vid analys av planerade 
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processer kan det vara lämpligt att redovisa eventuella antaganden som analysteamet gjort avseende den process 
som analyseras.

Risker, orsaker och åtgärdsförslag
Riskidentifieringen utfördes för varje riskområde enligt processbeskrivningen (bilaga X ). Analysen omfattar även en 
orsaksanalys. De bakomliggande orsakerna ligger till grund för åtgärdsförslagen. Det är vanligt att samma 
bakomliggande orsak har identifierats för flera olika risker. Samtliga risker, bakomliggande orsaker och 
åtgärdsförslag redovisas i tabellform i bilaga X.

Här följer en beskrivning av de risker som identifierats, riskernas orsaker och de åtgärdsförslag som analysgruppen 
tagit fram. Uppgifterna redovisas gärna grupperade i olika undergrupper,
t ex riskområden. I stora analyser kan dessa undergrupper vara så stora att de behöver redovisas under olika 
underrubriker.

Det kan vara en fördel att gruppera riskerna i grupper och för varje grupp redovisa de olika åtgärdsförslagen i 
punktform. Det är viktigt att redovisningen av åtgärdsförslagen utformas så att det kan förstås av personer som inte 
varit delaktiga i analysen. Redovisningen kan även utformas så att risker, orsaker och åtgärdsförslagen grupperas 
efter vilken funktion som är ansvarig för genomförandet

Slutsatser och kommentarer
Här redovisas eventuella slutsatser och kommentarer till riskanalysens resultat. 
Avsnittet tas bort om det inte är aktuellt att kommenterar resultatet.

Tidsåtgång
Gör en beräkning av hur mycket tid som avsats för uppdraget uppdelat enligt nedan.
Tidsåtgång för planering och dokumentation (antal man-timmar)
Tidsåtgång för analysteamet (antal man-timmar)
Total tidsåtgång
Ange även när arbetet startade och när det slutades, dvs under den tidsperiod som analysen pågått.

Tidsåtgången för riskanalysen är sammanlagt XXXX mantimmar. Analysen påbörjades den XX månad och 
avslutades den XX månad år. Analysgruppen träffades vid X tillfällen, under perioden XXX. Rapporten avlämnades 
till uppdragsgivarna i XXXX månad.
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Uppdragsgivarens kommentarer

Åtgärder
Här beskriver uppdragsgivaren vilka av rapportens åtgärdsförslag som kommer att vidtas respektive förkastas. 
Kompletteras med tidsplan för genomförande. I översiktliga analyser blir kommentarerna mera översiktliga.

Återkoppling
Här beskriver uppdragsgivaren hur riskanalysen ska återföras till berörd enhet och dess medarbetare.

Uppföljning
Här beskriver uppdragsgivaren när och hur insatta åtgärder ska följas upp. Det kan vara lämpligt att göra en 
avstämning, med uppföljning av åtgärdsförslagen, t ex efter 6 månader.

Samverkan i Centrumkommitté
Här beskriver uppdragsgivaren om,när och hur sådan samverkan ska ske. 

Förekommande begrepp 
I rapporten förekommer följande begrepp och en förklaring kan vara av värde vad som avses med de olika 
begreppen.

Litteraturlista
Här redovisas den litteratur som hänvisats till och som ligger till grund för ställningstaganden i rapporten.

Bilagor
Här redovisas rapportens bilagor. Följande bilagor är vanliga.
Bilaga 1:  Processbeskrivning (bifogas som separat dokument)
Bilaga 2:  Samtliga identifierade risker, orsaker och åtgärder (bifogas som separat dokument)
Bilaga 3:  Skalor för riskbedömning (bifogas sist i rapporten), revidera om andra skalor använts


