
RISKANALYS
Detta analysformulär kan användas av journalister för att  

bedöma risker före, under och efter en riskfylld publicering.  
Formuläret innehåller även frågor som kan användas vid hanteringen av risk.

ENKEL RISKANALYS

• Vad rapporterar jag om för ämne/grupp/fenomen?
• Vilka potentiella hot finns?
• Var, när och hur finns dessa risker?
• Har någon kollega drabbats tidigare?
• Behöver jag öka mitt personliga skydd för att utföra uppdraget? 
• Är min arbetsgivare/chef/uppdragsgivare medveten om riskerna jag utsätts för?

FÖRE UPPDRAG PÅ FÄLTET

• Har jag skaffat mig relevant information om personen eller organisationen jag ska träffa?
• Har jag tänkt igenom valet av mötesplats?
• Vet någon var jag ska?
• Vet någon när jag beräknas vara tillbaka?
• Har jag namn och telefonnummer till personen jag ska kontakta vid en akut krissituation?

ENKEL RISKBEHANDLING

• Har min uppdragsgivare tagit ställning till vem som ansvarar för mitt skydd och min säkerhet före, under, 
efter publiceringen?

• Har jag tillgång till personligt eller emotionellt stöd i samband med uppdraget?
• Vilka övriga motmedel finns mot tänkbara risker? Tekniskt? Fysiskt? Psykiskt? Via nätverk?
• Har jag samrått med mina närmaste anhöriga/vänner/kollegor om att jag utsätter mig för den här risken? 
• Vet jag vem jag ska kontakta vid hot eller annan akut händelse? 
• Är risken jag utsätter mig för större än nyttan med publiceringen? 

FOJO DEMOKRATIJOUREN



UNDER PUBLICERING

• Är alla på arbetsplatsen informerade om när granskningen/reportaget ska publiceras?
• Är mina anhöriga informerade om tidpunkten för publicering?
• Är alla i min närhet, på jobb eller i privatliv, informerade om eventuella förändringar i 

säkerhetsmedvetenhet? 
• Har jag alla kontaktuppgifter till kontaktpersoner eller övriga samhällsfunktioner vid händelse av kris?
• Är handlingsplanen uppdaterad och tillgänglig? 

EFTER PUBLICERING
• Vad hände? 
• Hur reagerade de som granskades?
• Övriga reaktioner på reportaget? 
• Hur reagerade mina anhöriga på min utsatthet i samband med publiceringen?
• Hur fungerade den interna säkerhetsmedvetenheten? 
• Hur betedde sig min uppdragsgivare? 
• Finns det något jag bör kräva vid framtida uppdrag?
• Vad har jag lärt mig av publiceringen?
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