
 

Risk Risk SAN KON R/V Riskåtgärd Ansvar 

1 Språkliga/kulturella missförstånd 
danska/svenska 

7 5 35 Google Translate, Ställa frågor, Be om att tala 
långsammare, Översättningsfunktion Word 

Alla/Kommunikatörsgruppen 

2 Motvillighet hos intressenter mot att delta i 
samskapandeprocess 

4 7 28 Ta lärdom av varandra, kommunicera, 
grundläggande analys och förarbete, ordentlig 
uppföljning 

Thomas 

3 Ansvarig projektmedarbetare blir långvarigt 
sjukskriven eller avslutar sin anställning 
 

7 5 35 Se till att alla roller har en ersättare, samla 
dokumentation i Teams 

Delområdenas koordinatorer 

4 Bristande/ofullständig redovisning från 
projektpartner 

5 7 35 Konsekvensen beror på hur stor budgetposten 
är. God dialog mellan ekonomer samt mellan 
ekonomer och partners. 

Projektkoordinatorer 

5 En av projektpartner blir nöd till att lämna 
projektet 

3 8 24 Grundligt partneravtal samt god relation och 
dialog med Interreg i övrigt svårt att åtgärda 

Thomas och Mija samt 
Styrgruppen 
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6 Coronapandemi – förseningar av projektet 8 4 32 Dialog med Interreg, grundlig rapportering Thomas och Mija samt 
Styrgruppen 

7 Coronapandemi – Kan inte mötas över 
gränserna 

8 8 64 Digitala möten, Högre kontinuitet i möten Thomas och Mija samt 
Styrgruppen 

8 Corona – kan inte uppnå projektets resultat 4 7 28 Mycket och god dialog med Interreg, mycket 
dokumentation som visar på konsekvenserna 

Thomas och Mija samt 
Styrgruppen 

9 Att en partner måste göra justeringar i sin 
medfinansiering 

7 4 28 Dialog Respektive projektpartner 

10 Misslyckas att nå ut till projektets målgrupper 
(användarna) 

5 8 40 Kommunikationen viktig och inte glömma att 
ha målgruppen i fokus och involvera i projektet 

Kommunikatörerna 

11 Upphandlade konsulter går I konkurs/bryter 
avtal 

3 7 21 Ha i åtanke vid upphandling samt vid skrivande 
av avtal med konsulter m.m. 

Respektive projektpartner 
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12 Att material för olika inköp inte kan levereras 
och får förseningar till följd 

4 6 24 Ha i åtanke vid upphandling och köp av tjänster 
och produkter 

Respektive projektpartner 

13 Kostnader för investeringar var 
underskattade/oförutsedda kostnader dyker 
upp 

5 6 30 Ha koll på budgeten under projektets gång och 
ha i åtanke vid upphandling 

Respektive projektpartner 

14 Att ytterligare aktörer skal indragaes vid ex. 
etablering på andras matrikler 

6 3 18 Samskabelsemetoden samt tidig dialog och 
grundliga förberedelser 

Respektive projektpartner 

15 Att det inte sker en förankring av 
viden/lärdomar/kunskaper och resultat vid 
projektets avslut 

4 5 20 Kommunikation under vägen och förankring 
mot både intressenter och övriga målgrupper 
för projektet. Användning av 
Samskabelsemetoden! 

Projektkoordinatorer 
tillsammans med 
kommunikatörer 

16 Att existerande lovgivning är ett hinder för att 
införa tilltag, tex skatteregler, kan också vara 
myndighetsbeslut som bygglov  

5 5 25 God och tidig dialog med beslutsfattare och 
myndigheter 
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