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RISKANALYS – HANDLEDNING
Kompletterande övning: Vårt arbete // Situationer i vardagen

Att tänka på vid riskanalys

•	 	En	risk	i	arbetsmiljön	är	en	situation/arbetsuppgift	
eller	ett	föremål	som	kan	utgöra	en	risk	i	arbetet,	
vilken	i	sin	tur	kan	leda	till	arbetsrelaterade	skador	
och	sjukdomar.	Tänk	långsiktigt	-	alla	medarbetare	
ska	kunna	arbeta	inom	yrket	resten	av	sitt	yrkesverk-
samma	liv	utan	att	få	fysiska	eller	psykiska	besvär	av	
det.

•	 	En	riskanalys	vinner	på	att	flera	personer	medverkar	
i	den.	Vi	bedömer	risker	olika	och	har	olika	perspek-
tiv	på	hur	de	ska	åtgärdas.

•	 	Ett	helt	riskfritt	arbete	är	en	ouppnåelig	dröm.	Det	vik-
tiga	är	att	komma	fram	till	vad	och	hur	man	kan	göra	
för	att	förebygga	de	risker	det	kan	tänkas	medföra.

•	 	Vi	vill	gärna	gå	direkt	från	en	upptäckt	av	en	risk	
till	att	snabbt	åtgärda	den.	Genom	att	ta	sig	tid	att	
analysera	risken	kan	man	komma	fram	till	att	den	
är	acceptabel	eller	att	åtgärder	redan	finns	på	plats.	
Det	blir	också	lättare	att	prioritera	mellan	de	olika	
riskerna	och	åtgärderna.	

Översikt 
Processen	att	utföra	en	riskanalys	består	av	sju	steg:

Steg 1: Gå igenom tillgänglig 
information om ärendet
Samla	in	och	gå	igenom	informa-
tion	om	det	aktuella	ärendet,	t	ex	
biståndsbeslut,	genomförande-
planen,	samtal	med	anhöriga,	
iakttagelser	från	besök,	gällande	
lagstiftning	m	m.			

Steg 2: Identifiera risker
Utifrån	tillgänglig	information	-	
vilka	risker	kan	tänkas	uppstå?	
Vad	beror	ev	risker	på	och	vad	
kan	de	leda	till?

Steg 3: Bedöm riskerna 
Gör	för	varje	identifierad	risk	en	bedömning	av	
dels	hur	sannolikt	det	är	att	den	inträffar,	dels	
hur	svåra	konsekvenserna	i	så	fall	blir.	
	
Steg 4: Prioritera riskerna
Gör	en	prioritering	av	riskerna	utifrån	den	bedömning	som	
gjorts	om	hur	sannolikt	det	är	att	de	inträffar	respektive	
konsekvenser.

Steg 5: Bestäm åtgärder
Bestäm	för	varje	risk	vilka	åtgärder	som	ska	vidtas	för	
att	förhindra	eller	minska	sannolikheten	för	att	den	ska	
inträffa.

Steg 6: För in åtgärderna i en handlingsplan.
De	åtgärder	som	inte	kan	genomföras	omedelbart	förs	
in	i	en	handlingsplan	där	man	också	bestämmer	vem	
som	är	ansvarig	för	att	åtgärden	genomförs,	när	den	ska	
vara	genomförd	och	när	man	ska	följa	upp	att	den	blivit	
genomförd.

Steg 7: Följ upp
Följ	upp	att	åtgärderna	genomförts	och	om	man	kunnat	
utläsa	någon	effekt.	Om	förändringar	inträffat	som	rör	
ärendet	börjar	riskanalysarbetet	om	med	steg	1.

I detta dokument beskrivs en process som du och dina medarbetare kan arbeta utifrån när ni ska göra en 
riskanalys vid ett nytt ärende. Att göra en riskanalys hjälper verksamheten att identifiera möjliga risker för 
att så långt det är möjligt förebygga att arbetsrelaterade skador och sjukdomar uppstår. Riskanalyser ska 
genomföras regelbundet och vid förändringar.

TIPS TILL CHEFER/ 
ARBETSLEDARE
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Här följer en beskrivning av ett sätt att göra en grundlig riskanalys av ett nytt ärende.

Brukaren Arne har flyttat in i ert geografiska verksamhetsområde från 
en annan kommun. Arnes inflyttning och stödbehov är att bedöma 
som ett nytt ärende, och då ska det genomföras en riskanalys. Vilka 
som gör en riskanalys varierar, men ofta är kontaktpersonen, närmaste 
chef/arbetsledare o/e skyddsombud involverade. Det kan också vara de 
anställda som kommer att jobba med just denna brukare. 

I	exemplet	görs	riskanalysen	av	Olle,	Nima	och	Anna	(hädanefter	kallade	ONA)	
som	är	de	medarbetare	som	ska	jobba	med	brukaren	Arne.

Steg 1. Beskriv nuläget utifrån tillgänglig information 
ONA	sätter	sig	tillsammans	och	går	igenom	alla	tillgänglig	information	man	har	
om	brukaren	Arne.	Man	har	redan	varit	och	tittat	på	Arnes	boende	och	påbörjat	
arbetet	med	en	genomförandeplan.

ONA	går	igenom:
-	biståndsbeslutet
-	överenskommelser	i	genomförandeplanen
-	lagstiftning	som	berör	ärenden	som	Arnes
-	iakttagelser	och	anteckningar	från	besök	hos	Arne
-	samtal	med	Arnes	anhöriga.

Steg 2. Identifiera risker
När	ONA	går	igenom	faktainsamlingen	uppmärksammar	de		
(bl	a)	att	man	kan	riskera	att	halka	i	Arnes	trappa	och	att	han	tidigare	försökt	slå	
till	hemtjänstpersonal.	Man	skriver	in	dessa	risker	i	blanketten	RISKANALYS – 
SAMMANFATTNING	i	den	första	kolumnen.

Därefter	samtalar	ONA	om	vad	respektive	risk	kan	bero	på	och	vad	den	kan	leda	till.	
T	ex.	Att	man	riskerar	att	halka	beror	på	att	trappan	är	utsatt	för	väder	och	vind	och	
lätt	blir	hal	vid	kall	och	fuktig	väderlek.	Dessutom	saknar	trappan	räcke	att	hålla	sig	
i.	Faller	någon	i	personalen	i	trappan	kan	man	skada	sig.	Och	i	och	för	sig	är	Arne	
numera	mycket	långsam	i	rörelserna	och	oerhört	svag,	men	det	är	en	osäkerhetsfak-
tor	att	det	skulle	kunna	hända	och	i	värsta	fall	kan	han	skada	någon.	Detta	skrivs	in	i	
blanketten	RISKANALYS – SAMMANFATTNING	i	kolumn	två och tre.

I	denna	situation	sitter	ONA	helt	enkelt	och	resonerar	kring	vad	som	skulle	kunna	
vara	risker	i	arbetet	hos	och	med	Arne.	Som	ett	alternativ	kan	man	intervjua	
	varandra	eller	använda	en	checklista.	Både	intervjufrågorna	och	checklistans	
punkter	ska	betraktas	som	bruttolistor	där	man	väljer	det	som	är	relevant	för	ären-
det	eller	kompletterar	med	det	man	saknar.
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Utförd av:  Olle, Nima, Anna Datum:   8/10-1 1 Sidan 1 av 3
Detta dokument ska bifogas till en handlingsplan.
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Förslag på frågor

•	Vilka	risker	finns	det	när	du	är	på	väg	till	eller	från	brukaren?	 
	 Vad	kan	risken	leda	till?

•	Vad	är	det	som	ska	utföras	hos	brukaren?	Berätta	om	detta!	 
	 Finns	det	några	särskilt	riskfyllda	moment?	

•	Är	det	några	moment	som	du	kommer	att	utföra	som	innebär	 
	 belastningsrisker?	Vad	kan	hända?

•	Hur	är	standarden	på	bostaden?	Finns	det	bra	möjligheter	att	utföra	 
	 arbetsuppgifterna	där	eller	är	miljön	riskfylld	på	något	sätt?	 
	 Beskriv	på	vilket	sätt!

•	Skulle	något	kunna	gå	fel	i	kommunikationen	med	brukaren	som	 
	 leder	till	en	risk?	Vad	kan	riskerna	leda	till?	

•	Vilka	risker	finns	det	om	du	skulle	lämna	bostaden	tillsammans	 
	 med	brukaren?	Vad	kan	det	leda	till?	

•	Finns	det	risk	för	hot	och	våldssituationer?	Beskriv	gärna	på	vilket	 
	 sätt?	Vad	kan	risken	leda	till?	

TIPS:	Ni	kan	fortsätta	att	ställa	frågor	utifrån	följande	områden:	

Till	och	från	brukaren	•	Standarden	på	bostaden	•	Belastnings-
risker	i	samband	med	personlig	omvårdnad	•	Belastningsrisker	
i	samband	med	andra	uppgifter	•	Hjälpmedel	•	Kommunikation	
med	brukaren	•	Hot	och	våld	•	Risker	i	samband	med	promenader/
besök	utanför	bostaden	•	Annat

Faktorer Risk Ingen risk

Till och från brukaren

Färdvägen till och från brukaren

Trafikhinder/tät trafik

Fordonets standard 

Gångvägen mellan fordonet och brukarens ytterdörr

Yttertrappan 

Belysning utomhus 

Täckning för mobiltelefon eller överfallslarm

Standard på bostaden/utrustning

Flera våningsplan

Saneringsbehov

Standard på tvättmaskin, tvättstuga, utrymme för att hänga tvätt

Höjd på arbetsytor i köket

Standard på diskmaskin/annan diskutrustning

Varmvatten 

Standard på dammsugare, borstar, trasor

Städkemikalier, kemikalier i garage eller liknande

Trösklar 

Trasiga golv

K-märkta hus 

Timer till spis/kaffekokare – spisvakt 

Belastningsrisker – I samband med personlig omvårdnad 
(Dusch/hygien/toalettbesök)

Halkskydd 

Duschstol

Duschkabin 
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Steg 3. Bedöm riskerna
Som	en	hjälp	att	bedöma	riskerna	i	arbetet	med	Arne	tar	ONA	hjälp	av	en	RISK
MATRIS,	där	de	för	varje	risk	bedömer	hur	sannolikt	det	är	att	den	inträffar	och	
hur	svåra	konsekvenserna	i	så	fall	blir.

När	det	gäller	risken	att	ramla	i	den	hala	trappan	utan	räcke	är	det	troligt	att	det	
kommer	att	inträffa	(3	på	den	vågräta	skalan)	och	eftersom	trappan	är	av	sten	
och	det	är	stenläggning	runt	om	trappan	kan	konsekvenserna	bli	stora	(tre	på	den	
lodräta	skalan).	Denna	risk	får	då	värdet	R3	utifrån	RISKMATRISEN.	

Det	är	troligt	att	Arne	kommer	att	försöka	slå	till	någon	i	personalen	(3	på	den	
vågräta	skalan),	däremot	gör	hans	långsamhet	och	att	han	har	blivit	så	svag	att	
konsekvenserna	av	att	han	skulle	göra	det	är	marginella	(2	på	den	lodräta	skalan).		
Denna	risk	får	då	värdet	R2	utifrån	Riskmatrisen.

Värdena	och	korta	beskrivningar	förs	in	i	RISKANALYS – SAMMANFAT TNING	i	
kolumnen	Riskbedömning.

Steg 4. Prioritera riskerna
ONA	ska	nu	prioritera	hur	de	identifierade	och	analyserade	riskerna	med	att	jobba	
med/hos	Arne	ska	prioriteras	i	förhållande	till	varandra.	Eftersom	det	är	allde-
les	i	början	av	vintern	och	att	Arne	är	under	läkarutredning	för	sina	ilskeutbrott,	
	prioriterar	ONA	risken	med	Arnes	trappa	högst	och	risken	med	att	Arne	ska	skada	
någon	som	nummer	två.	Resultatet	av	prioriteringen	skriver	man	in	i	RISK
ANALYS – SAMMANFATTNING	i	kolumnen	Prioritering.

Steg 5. Bestäm åtgärder
Nu	är	det	dags	för	ONA	att	komma	fram	till	vilka	åtgärder	man	tycker	är	lämpliga	
att	vidta	för	att	förhindra	eller	minska	sannolikheten	att	risken	ska	inträffa.	De	
åtgärder	man	kommer	fram	till	skrivs	in	i	RISKANALYS – SAMMANFATTNING	i	
kolumnen	Åtgärd.	Varje	åtgärd	numreras	i	kolumnen längst till höger för	att	senare	
lättare	kunna	identifieras	i	RISKANALYS – HANDLINGSPLAN	i	nästa	steg.
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Detta är en modell för att på ett systematiskt sätt bedöma arbetsmiljöfaktorer/arbetsmiljörisker. 
Vi bedömer risker på olika sätt. Kom överens!
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Kritisk R2 R3 R4 R4

Stor R2 R2 R3 R4

Marginell R1 R2 R2 R3

Omärkbar R1 R1 R2 R2

Nästintill 
omöjligt Möjligt Troligt Nästintill 

säkert

Åtgärdas omedelbart

Åtgärdas snarast

Bör förbättras 
– åtgärdas så långt det 
är rimligt

Bör förbättras 
– eventuellt ingen åtgärd
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Hur sannolikt är det att risken inträffar?

Riskklassning – åtgärdsbehov

RiSKaNalyS – RiSKMaTRiS

RISKANALYS –RISKMATRIS
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Beroende	på	vilket	perspektiv	man	har	kan	man	ha	lättare	att	se	behov	av	att	
påverka	mänskliga	beteenden	eller	att	man	i	stället	behöver	göra	tekniska	eller	
organisatoriska	förändringar	och	förbättringar.	Tekniska	förändringar	kräver	ofta	
ändringar	i	mänskliga	beteenden.	Så	perspektiven	hänger	ihop	och	påverkar	
varandra.	I	detta	material	finns	ett	stöddokument	som	kan	vara	en	hjälp	att	beakta	
behov	av	åtgärder	utifrån	olika	perspektiv.

Steg 6. För in åtgärderna i en handlingsplan
Tiden	är	kommen	för	ONA	att	föra	över	de	analyserade	riskerna	till	dokumentet	
RISKANALYS – HANDLINGSPLAN.	Förutom	de	uppgifter	man	redan	har	med	
sig	från	RISKANALYS – SAMMANFATTNING	bestämmer	man	vem	som	ansvarar	
för	att	åtgärden	blir	vidtagen,	när	den	ska	vara	klar	och	när	den	ska	följas	upp.

Steg 7. Följ upp
Handlingsplanen	kring	bl	a	riskerna	hos	brukaren	Arne	följs	upp	vid	varje	APT.	Vid	
APT-n	i	februari	kan	man	konstatera	att	de	flesta	av	åtgärderna	antingen	är	klara	
eller	pågår.	Men	det	har	också	visat	sig	att	Arnes	hälsotillstånd	försämrats	så	att	
han	numera	är	rullstolsbunden.	Biståndsbeslutet	har	därför	ändrats.	I	bistånds-
beslutet	står	att	Arne	så	långt	det	är	möjligt	ska	få	vistas	ute	nån	stund	varje	dag.	
ONA	tar	därför	dokumentet	RISKANALYS – BEDÖMNING VID FÖRÄNDRAT 
BISTÅNDSBESLUT	och	börjar	fylla	i	det.	Man	kommer	fram	till	att	Arne	fr	o	m	
nu	behöver	transporteras	ner	och	upp	för	sin	trappa	vid	ytterdörren.	ONA	inser	att	
detta	kan	innebära	nya	risker	och	tar	ett	tom	RISKANALYS – SAMMANFATT
NING	och	börjar	fylla	i	den...
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riksernaSteg 5:  

Bestäm åtgärder

Steg 6:  
För in åtgärderna i 
en handlingsplan

Steg 7:  
Följ upp

Utförd av:  Olle, Nima, Anna Datum:   8/10-1 1 Sidan 1 av 3
Detta dokument ska bifogas till en handlingsplan.

Identifiera risker Riskbedömning Prioritering Åtgärd Nr
Risker är att... På grund av... Vilket kan leda till... Använd riskmatris Ta hjälp av åtgärdsförslag

Trapp: Risken 
är att halka

Trappan blir 
lätt hal av snö 
och is och 
saknar räcke

... fallskada

R3. Det är 
troligt att det 
kommer att 
inträffa vin-
tertid och då 
kan  skadorna 
bli stora.

1 – Ta med sandhink till
  brukaren och sanda trappen.

– Regelbunden skottning

– Prata med anhöriga

1

2

3

Attityder hos 
brukaren:  

Brukaren kan 
försöka slå  
till oss vid  
personlig  
omvårdnad

Brukarens  
hälsotillstånd  

(diagnos)

... att brukaren  
skadar oss, 
känsla av  
att inte  

kontrollera  
situationen

R2. Det är 
troligt att 
det kommer 
att inträffa, 
däremot är 

konsekvenserna 
troligtvis 
marginella.

2 – Var alltid två – ökad
  bemanning.

– Prata med brukaren innan
  lyft/dusch om hur det
  kommer att gå till.

4

5
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RISKANALYS –  
SAMMANSTÄLLNING

DEMO
Steg 5

Utförd av:   Olle, Nima, Anna Datum:  24/11-1 1 Sidan 1 av   4

Risk R1-R4 Nr Åtgärd Ansvar Datum, klar Datum, uppföljn. Status vid uppföljn.

Trapp  R3 1
Ta med sandhink  
till brukaren och  
sanda trappen.

Den 
som 

besöker
Regel-
bundet APT

Trapp R3 2 Regelbunden skottning
Den 
som 

besöker
Regel-
bundet APT

Trapp R3 3 Prata med anhöriga Nima V.43 Chef V.44 

Bifoga utförd riskanalys.                     Underskrift fackliga: Underskrift arbetsgivare:

Vård i annans hem – ett preventionsprojekt  •  AFA Försäkring på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer i samverkan.

x

x

x

                  Ej  
        Klart       Pågår     påbörjad

                  Ej  
        Klart       Pågår     påbörjad

                  Ej  
        Klart       Pågår     påbörjad

RiSkANAlyS –  
HANDliNGSPlAN meD uPPföljNiNG

DemO
Steg 6

Demo steg 5 
RISKANALYS– HANDLINGSPLAN

Demo steg 6
RISKANALYS – HANDLINGSPLAN

Utförd av:  Olle, Nima, Anna Datum:   8/10-1 1 Sidan 1 av 3
Detta dokument ska bifogas till en handlingsplan.

Identifiera risker Riskbedömning Prioritering Åtgärd Nr
Risker är att... På grund av... Vilket kan leda till... Använd riskmatris Ta hjälp av åtgärdsförslag

Trapp: Risken 
är att halka

Trappan blir 
lätt hal av snö 
och is och 
saknar räcke

... fallskada

R3. Det är 
troligt att det 
kommer att 
inträffa vin-
tertid och då 
kan  skadorna 
bli stora.

1 – Ta med sandhink till
  brukaren och sanda trappen.

– Regelbunden skottning

– Prata med anhöriga

1

2

3

Attityder hos 
brukaren:  

Brukaren kan 
försöka slå  
till oss vid  
personlig  
omvårdnad

Brukarens  
hälsotillstånd  

(diagnos)

... att brukaren  
skadar oss, 
känsla av  
att inte  

kontrollera  
situationen

R2. Det är 
troligt att 
det kommer 
att inträffa, 
däremot är 

konsekvenserna 
troligtvis 
marginella.

2 – Var alltid två – ökad
  bemanning.

– Prata med brukaren innan
  lyft/dusch om hur det
  kommer att gå till.

4

5
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RISKANALYS –  
SAMMANSTÄLLNING

DEMO
Steg 5

Demo steg 5 
RISKANALYS – SAMMANFATTNING

1

RISKANALYS –
OLIKA PERSPEKTIV PÅ ÅTGÄRDER

Vård i annans hem – ett preventionsprojekt  •  AFA Försäkring på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer i samverkan.

MTO-perspektivet 
(Människa-Teknik-Organisation)

När vi utför arbetsuppgifter i vardagen samspelar människan med 
den teknik som fi nns tillgänglig och den organisation hon tillhör. 
Vid en olycka eller om ohälsa uppstår är det ofta ett samspel 
mellan Människa, Teknik och Organisation som leder till olycks-
händelsen eller ohälsan. 
 När åtgärder planeras är det därför bra att refl ektera utifrån 
dessa tre perspektiv och hur de hänger ihop. 

Tekniska förändringar/förbättringar 
När tekniska hjälpmedel fungerar som de ska är det lätt både 
att förstå hur de ska användas och att använda dem. Exempel: 
Ett skyddsräcke till en trapp, eller ett självförklarande incident-
rapporteringssystem.  

Förslag på tekniska åtgärder 

• Montera in fasta skyddsanordningar 

• Förnya hjälpmedel och verktyg

• Alternativa transportsätt eller körvägar

• Byte till mindre skadliga/farliga kemikalier

• Förbättra fysikaliska förhållanden 
 (ljud, ljus, strålning, vibrationer, klimat)

• System för att rapportera incidenter 

Tekniken påverkas exempelvis av hur arbetet är organiserat 
samt hur goda kunskaper människan har hur hon ska 
använda tekniken. 

Människa

Människa

Teknik
Teknik

Or
ga

ni
sa

tio
n

Or
ga

ni
sa

tio
n

Fortsättning på nästa sida

RISKANALYS – OLIKA PERSPEKTIV 
PÅ ÅTGÄRDER

Utförd av:   Olle, Nima, Anna Datum:  24/11-1 1 Sidan 1 av   4

Risk R1-R4 Nr Åtgärd Ansvar Datum, klar Datum, uppföljn. Status vid uppföljn.

Trapp  R3 1
Ta med sandhink  
till brukaren och  
sanda trappen.

Den 
som 

besöker
Regel-
bundet APT

Trapp R3 2 Regelbunden skottning
Den 
som 

besöker
Regel-
bundet APT

Trapp R3 3 Prata med anhöriga Nima V.43 Chef V.44 

Bifoga utförd riskanalys.                     Underskrift fackliga: Underskrift arbetsgivare:

Vård i annans hem – ett preventionsprojekt  •  AFA Försäkring på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer i samverkan.

x

x

x

                  Ej  
        Klart       Pågår     påbörjad

                  Ej  
        Klart       Pågår     påbörjad

                  Ej  
        Klart       Pågår     påbörjad

RiSkANAlyS –  
HANDliNGSPlAN meD uPPföljNiNG

DemO
Steg 6

Utförd av: Olle, Nima, Anna                      Datum: 14/2-12
Nya arbetsuppgifter Beskriv de nya arbetsuppgifterna Vilka nya faktorer skall bedömas 

– se checklista

Brukarens hälsotillstånd förändras

Brukaren har blivit rullstolsbunden, men 
ska fortfarande vistas ute dagligen

Innebär att

Brukaren måste transporteras upp resp ner för trappan  
vid ytterdörren

Vilka nya faktorer skall bedömas 
– se checklista

Förändringar i bostaden Beskriv förändringarna Vilka nya faktorer skall bedömas 
– se checklista 

Införande eller borttagande av hjälpmedel Vilka hjälpmedel rör det sig om? Vilka nya faktorer skall bedömas 
– se checklista 

Utökning av tid Innebär att… Vilka nya faktorer skall bedömas 
– se checklista 

Annan förändring Beskriv förändringen Vilka nya faktorer skall bedömas 
– se checklista

Vård i annans hem – ett preventionsprojekt  •  AFA Försäkring på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting och fackliga organisationer i samverkan.

Riskanalys –  
Bedömning vid föRändRat BiståndsBeslut

demO
steg 7

Utförd av:   Datum:    Sidan 1 av 

Detta dokument ska bifogas till en handlingsplan.

Identifiera risker Riskbedömning Prioritering Åtgärd Nr
Risker är att... På grund av... Vilket kan leda till... Använd riskmatris Ta hjälp av åtgärdsförslag
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RIskaNalys –  
sammaNställNINg

Demo steg 6
RISKANALYS – 
HANDLINGSPLAN

Demo steg 7
RISKANALYS – BEDÖMNING 
VID FÖRÄNDRAT BISTÅNDS
BESLUT

RISKANALYS – SAMMANSTÄLLNING
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Från arbetsmiljöverket 

www.av.se/sam/riskbedomning		 Temasida	om	riskbedömning

www.av.se/webbutbildningar			 Interaktiva	utbildningar	-	bland	annat	en	om	riskbedömning		

www.av.se/Aktuellt/kunskapsoversikt	 Kunskapsöversikter	om	du	vill	fördjupa	dig	inom	något	område	

www.av.se/lagochratt/afs/afs2001_01.aspx	 AFS	2001:1	Systematiskt	arbetsmiljöarbete		 	

Tips på länkar om riskanalys och 
systematiskt arbetsmiljöarbete

Vår	förhoppning	är	att	du	genom	detta	exempel	har	fått	ett	grepp	om	hur	en	risk-
analys	kan	gå	till.	I	ditt	och	dina	medarbetares	fortsatta	riskanalysarbete	kan	du	
ha	hjälp	av	följande	mallar:	RISKANALYS – SAMMANSTÄLLNING,  
RISKANALYS – CHECKLISTA, RISKANALYS – INTERVJUFRÅGOR, 
RISKANALYS – RISKMATRIS, RISKANALYS – HANDLINGSPLAN samt 
RISKANALYS – BEDÖMNING VID FÖRÄNDRAT BISTÅNDSBESLUT.

Demovarianterna	av	dokumenten	kan	du	använda	för	att	illustrera	detta	sätt	att	
arbeta	med	riskanalys	när	du	vill	införa	det	i	din	arbetsgrupp	och/eller	verksamhet.

Lycka	till!


