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Risiko og Sikkerhet

 

Individ, gruppe, organisasjon, samfunn og økosystem 

• Farekilder og faresituasjoner

• Den risiko en kan beregne vil
avhenge av hvordan farekilden er 
eksponert og hvor robust en
innrettet seg





Risikomatrisen

 

 

Terje Aven, UiS om 22. juli rapporten:

«Rapporten på dette området er skuffende 
lesning. Kommisjonens tanker i forhold til 
overordnet risikotenkning og 
samfunnssikkerhet bygger på et tenkesett som 
ble introdusert på 70-tallet. Det er fullstendig 
ubrukelig for å møte de trusler og farer vi står 
overfor i dag. Poenget er at kunnskaps- og 
usikkerhetsdimensjonen gis altfor liten vekt. En 
tror risiko kan fanges opp gjennom produktet 
av sannsynlighet og konsekvens/tap (som i 
fagspråket omtales som forventet verdi), men 
en slik tro bygger på en misforståelse, og den 
er meget alvorlig. Beslutningstakerne 
(herunder politikerne) villedes, og feil 
beslutninger tas, SA 2015



Risk Governance og nye risikobegreper



Perspektiver på risiko

«Two logics»



Perspektiver på risiko

Hierarchy of Norms



Perspektiver på risiko

Trepartssamarbeidet



Et funksjonsbasert regelverk

Generelt har funksjonstenkning en sterk begrunnelse, med basis i 
internkontrollprinsippet og anerkjente prinsipper for 
regelverksutforming og risikostyring.

Kilde Abrahamsen, E.B., Aven, T., Flage,R., Engen, 
O.A., Røed,W., Wiencke, H.S., (2020) 
Petroleumstilsynet. Bruk av risikoakseptkriterier. En 
evaluering. Proactima



et kjennetegn, et prinsipp, en regel, test eller en standard for hvordan foreta 
en vurdering av hva som er akseptabel (godkjent/godtatt) risiko eller 
beslutte hva som er en akseptabel (godkjent/godtatt) risiko 

Kriterier som kan direkte relateres til 
risikoanalyser og deres resultater 

Andre kriterier for risikostyringen 
(ALARP, design-prinsipper)

Risikoakseptkriterium: 

Kilde Abrahamsen, E.B., Aven, T., Flage,R., Engen, O.A., 
Røed,W., Wiencke, H.S., (2020) Petroleumstilsynet. Bruk 
av risikoakseptkriterier. En evaluering. Proactima



Ulike modeller for håndtering av risikoaksept

Kilde Abrahamsen, E.B., Aven, T., Flage,R., Engen, O.A., 
Røed,W., Wiencke, H.S., (2020) Petroleumstilsynet. Bruk av 
risikoakseptkriterier. En evaluering. Proactima



Hva betyr utviklingstrekkene i industrien/samfunnet for bruk av 
akseptkriterier ? 
Utviklingstrekk

Store teknologiske og organisatoriske endringer 
gjennom digitalisering

Lange digitale verdikjeder der «alle systemer» 
er  koblet sammen gjennom felles infrastruktur 

Integrasjon av kontroll systemer og IT

Komplekst stakeholder bilde 

Autonome løsninger: stordata, maskinlæring, 
algoritmer

Utfordringer

• Store endringer gir mindre erfaringsbase og svakere kunnskap

• Økt system kompleksitet gir uklare systemgrenser for analysene

• Store endringer i trusselbildet: cyber security, supply chain
attack, etc.

• Usikkerhet i samfunn og omgivelser: COVID19, klimaendringer, 
“digital pandemi ?”,……….)

• Hvordan designe og etablere ytelseskrav for komplekse 
autonome systemer (ytelseskrav til lærende systemer)

Kilde: Abrahamsen, E.B., Aven, T., 
Flage,R., Engen, O.A., Røed,W., Wiencke, 
H.S., (2020) Petroleumstilsynet. Bruk av 
risikoakseptkriterier. En evaluering. 
Proactima



Risikostyring, Risikoaksept, usikkerhet –
presisering av ansvarsprinsippet

Utfordring er hvordan virksomhetene faktisk skal forholde seg til 
begrepet «akseptabel risiko» i en verden hvor terrorisme, hybrid 
krigføring, spionasje og digitalisering etter hvert dominerer risiko-
og trusselbildet.

Trusselvurderinger forutsetter kompliserte analysemetoder og 
kompetanse. Har samfunnet den nødvendige risikokompetansen, 
virksopmhetene de nødvendige ressurser?
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