
 

1(4)   

Riskanalys 
Mallen för riskanalys är ett stöd för er när ni fyller i Min ansökan.  
Ange möjliga interna och externa risker. 

Projektets namn 
 

Sökande organisation 
 

 

Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Åtgärder Ansvarig 

      

      

      



 

2(4)  

Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Åtgärder Ansvarig 

      

      

      

      

      



 

3(4)  

Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Åtgärder Ansvarig 

      

      

      

      

      

 



4(4) 

Bilaga 1. Exempel 

Risk Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Åtgärder Ansvarig 

Nyckelperson i 
projektet slutar 

3 4 12 En av delprojektledarna utses till biträdande projektledare 
och kan fort ta över projektledarskapet tills ny projektledare 
kan rekryteras. Projektledaren måste vara så insatt i 
ekonomiska och administrativa frågor så att denne kan ta 
över tills ny ekonom kan rekryteras. Styrgruppen ska utse en 
vice ordförande. 

Projektledare 

Delar av 
medfinansieringen 
uteblir 

1 5 5 Riskvärdet förhållandevis lågt i nuläget, inga åtgärder 
planeras därför nu. 

Styrgrupp 

Brist på engagemang 
från målgruppen 

3 5 15 Arbeta förebyggande genom att kontinuerligt hålla 
målgruppen informerad om status fram till ev. beviljning av 
stöd. Efter ett ev. bifall och under hela projektperioden: 
informera, lyssna av behoven, möjliggöra att målgruppen 
kan påverka, bl a via plats i styrgruppen och arbetsgrupper. 
Om engagemanget tros allt brister blir projektet svårt att 
genomföra och vi måste då avväga att avsluta det i förtid.  

Projektledare 

Konjunkturen går 
ned kraftigt och 
minskar viljan och 
möjligheten till 
export 

3 4 12 Omöjligt för projektet att påverka. Konsekvensen kan bli att 
företagen inte har råd att vara med, vilket leder till att 
projektet måste avslutas i förtid. Alternativt kan en 
lågkonjunktur medföra att orderingången minskar och 
företagen får mer tid att vara med i projektet. 
Konsekvensvärdet beror på hur djup lågkonjunkturen blir, 
var den slår och hur företagen/målgruppen påverkas. 
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