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Ur Riksrevisionens rapport

Regeringen och krisen 

Regeringen bör säkerställa att risk- och sårbarhetsanalyser på

olika områden håller en tillräcklig kvalitet och möjliggör för

regeringen att samlat pröva och fastställa en rimlig nivå på

krisberedskapen. 

Med utgångspunkt i scenarier, sannolikheter och konsekvenser

ska regeringen kunna bedöma om den effekt som kan erhållas

av en åtgärd motiverar kostnaderna för åtgärden.



Risk- och sårbarhetsanalyser skall göras av 
alla statliga myndigheter

• Regleras i Krisberedskapsförordningen.

• Syftet är att stärka myndighetens egen och 
samhällets krisberedskap.

• Myndigheterna ska analysera om det finns hot, risker 
och sårbarheter inom ansvarsområdet som allvarligt 
kan försämra förmågan till verksamhet.

• En redovisning skall lämnas till Regeringskansliet, med 
kopia till KBM.

• KBM gör sammanställningar och övergripande analyser
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Riskvärdering vs Förmågebedömning
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Ex: Om man identifierar Mkt hög risk (5) samt Mkt bristfällig förmåga för ett 
scenario bör man gå vidare med förfinade analyser för att identifiera åtgärder
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