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Riskanalys med riskmatris  
 

Riskanalysen börjar med att man listar alla kända riskfaktorer inför att man ska genomföra en aktivitet. 
Därefter gör man en bedömning av hur sannolik risken är och vilka konsekvenser det kan få om det 
händer. Sedan gör man en åtgärdslista för att kunna hantera riskerna så att de antingen minskar eller 
försvinner. Slutligen sammanställer man sin riskanalys i en riskmatris. 

För riskanalysen kan följande frågor vara lämpliga att belysa. 

 

1. Hur svår är vandringen/turen? 

2. Hur vana/erfarna är ledarna? 

3. Hur vana/erfarna är deltagarna? 

4. Har alla ändamålsenlig utrustning? 

5. Finns det några fysiska/medicinska hinder? 

6. Finns det några särskilt riskfyllda moment? 

7. Finns det en lämplig medicinsk beredskap? 

8. Finns det beredskap för utrustning som går sönder? 

9. Finns det fungerande samband? 

10. Finns det en reservplan? 

 

Sedan listar man sina risker och gör sin riskanalys i en riskmatris enligt nedanstående modell. 

 

Risk Sannolikhet Konsekvens Riskfaktor Åtgärd 

Lavin Möjlig Allvarlig 12 = Orange Undvik lavinfarlig 
terräng 
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Som stöd kan följande analysmodel användas för att ta fram riskfaktorn. 

Riskfaktor 1-4 (grön) kräver inget agerande, 6-8 (gul) hålls under uppsikt, 9-12 (orange) ska 
åtgärdas och 16 (röd) kräver omedelbara åtgärder för att undvika skada. 

Sannolikheten för att en händelse som orsakar en risk, skall inträffa bedöms genom 

en uppskattning av hur ofta den kan tänkas inträffa: 
1.Osannolik             – risken är praktiskt taget obefintlig för att händelsen uppstår 
2.Mindre sannolik   – risken är liten för att händelsen uppstår 
3.Möjlig                  – det finns risk för att händelsen uppstår 
4.Sannolik               – det är mycket möjligt att händelsen uppstår 
Konsekvensen av en händelse som orsakar en risk värderas mot uppställda mål. Detta kan 

exempelvis värderas genom förlust i kronor, personskador, förslut i goodwill m.m. 
1.Försumbar    – är obetydlig för intressenterna 
2.Lindrig         – uppfattas som litet för intressenterna 
3.Kännbar       – uppfattas som besvärande för intressenterna 
4.Allvarlig       – är så stor att den inte får inträffa 

43211. Osannolik

86422. Mindre sannolik

129633. Möjlig

1612844. Sannolik

4. Allvarlig3. Kännbar2. Lindrig1. FörsumbarSannolikhet

Konsekvens


