Enkel risikoanalyse
Firma:
Dato utført:

Utført av:

Mulige hendelser (risiko)
Nr. Hendelse:
Hva kan skje? Marker positive
med P og negative med N

Negativ
konsekvens:

Positiv
konsekvens:

Hvor farlig er det?
[høy, middels, lav]

Hvor stor gevinst
kan hendelsen gi?
[høy, middels, lav]

Sannsynlighet:

Tiltak:

Hvor sannsynlig
er det at det
skjer?
[høy, middels,
lav]

Hvordan kan du endre
sannsynligheten eller
konsekvensen?

1

Tenk over hvilke hendelser
bedriften din kan bli utsatt
for.
Marker positive hendelser
med P. Marker negative
hendelser med N.
Velg konsekvensnivå høy,
middels eller lavt. Bruk
konsekvenstabellen nederst
på siden.

2
3

Velg hvor sannsynlig du tror
det er at hendelser skjer.
Bruk sannsynlighetstabellen
nederst på siden.

4
5
6

List opp tiltak du kan gjøre
for å endre muligheten for at
hendelsen skjer og effekten
av den.

7
8
9
10

Risikomatrise
Høy negativ
konsekvens

Høy positiv
konsekvens

Middels
negativ
konsekvens

Middels positiv
konsekvens

Lav negativ
konsekvens

Lav positiv
konsekvens

Bruk listen over mulige
hendelser.
Sett hendelsesnummeret inn
i riktig felt i risikomatrisen
utfra om den har høy,
middels eller lav
sannsynlighet og høy,
middels eller lav
konsekvens.
Sett positive hendelser i
matrisen med blåtoner.

Lav
sannsynlighet

Middels
sannsynlighet

Høy
sannsynlighet

Høy
sannsynlighet

Sannsynlighetstabell

Middels
sannsynlighet

Lav
sannsynlighet

Sett negative hendelser i
matrisen med
trafikklysfarger.

Konsekvenstabell

Sannsynlighet

Beskrivelse

Tiltak

Lav
sannsynlighet

Skjer nesten aldri.
Må være
oppmerksom på,
men det er ikke
forventet at det
skjer.

Middels
sannsynlighet

Høy
sannsynlighet

Kommentar

Konsekvens

Beskrivelse

Tiltak

Kommentar

Være oppmerksom Hvis kombinert med
på.
middels til høy
konsekvens må man
vite hva man vil gjøre
om det skjer.

Lav
konsekvens

Påvirker mennesker,
miljø eller bedriftens
renommé i liten grad.
Liten kostnad
forbundet med at det
skjer.

Være oppmerksom på.
Sørg for å ha buffer i
budsjettet.

Hvis kombinert med
middels til høy
sannsynlighet må man vite
hva man vil gjøre om det
skjer.

Kan skje, men ikke
ofte.

Finne årsaken til at
det skjer, prøve å
redusere
muligheten for at
årsaken utløses.

Hvis kombinert med
middels til høy
konsekvens må man
forsøke å legge en plan
for å både hindre at det
skjer og hindre at
konsekvensene blir
større enn nødvendig.

Middels
konsekvens

Påvirker mennesker,
miljø eller bedriftens
renommé. Kostnader
forbundet med at det
skjer har stor
betydning for
bedriftens økonomi.

Legge en plan for å
hindre at hendelsen
utvikler seg mer enn
nødvendig.

Hvis kombinert med
middels til høy
sannsynlighet må man
forsøke å legge en plan for
å både hindre at det skjer
og hindre at
konsekvensene blir større
enn nødvendig.

Skjer med jevne
mellomrom. Vanlig
hendelse i bransjen.

Finne årsaken til at
det skjer. For å
redusere risiko er
det helt nødvendig
å redusere
muligheten for at
årsaken utløses.

Hvis kombinert med
middels til høy
konsekvens må man
forsøke å legge en plan
for å både hindre at det
skjer og hindre at
konsekvensene blir
større enn nødvendig.

Høy
konsekvens

Påvirker mennesker,
miljø eller bedriftens
renommé i stor grad.
Kostnader forbundet
med at det skjer truer
bedriftens økonomi.

For å redusere risiko er
det helt nødvendig å ha
en plan for hvordan
man skal sørge for at
firmaet kan fungere
videre - en «kriseplan».

Hvis kombinert med
middels til høy
sannsynlighet må man
forsøke å legge en plan for
å både hindre at det skjer
og hindre at
konsekvensene blir større
enn nødvendig.
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