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*) Risken för skadat förtroende hos ovan nämnda parter skulle kunna ske om någon enskild styrelseledamot beter sig oetiskt i privat- eller yrkeslivet. Risk för skadat
förtroende föreligger om forskningsansökningarna inte prioriteras på ett vederbörligt sätt. Risken för skadat förtroende hos ovan nämnda parter skulle kunna ske om
stiftelsens medel inte förvaltas enligt stadgarna.
**) Redovisning och ekonomi granskas av revisor varje år och den löpande administrationen hanteras av Handelsbankens stiftelsekontroll.
Eventuella klagomål på stiftelsen tas skyndsamt upp på styrelsemöten eller genom telefonkonferens mellan styrelseledamöterna om det är påkallat.
Beskrivning av risk
I detta fält specificerar man vilka risker eller händelser som kan inträffa och som på något sätt hotar utgången av ett projekt. Det kan handla om allt från att göra affärer till
att arrangera olika typer av aktiviteter. Beskrivningen av riskerna ska vara så pass tydliga och sanningsenliga så att det är möjligt att bedöma sannolikheten för att de
inträffar och vilka konsekvenser de får om det inträffar.
Sannolikhet
Sannolikhet anges med ett värde på mellan 1 och 5. När man bedömer sannolikheten att någonting ska inträffa bör man ha så bra underlag som möjligt. Om man bedömer
att sannolikheten är obefintlig eller mycket liten för att en händelse ska inträffa anges den till 1 eller 2, ju högre värde desto mer sannolikt är att händelsen inträffar och om
sannolikheten är mycket stor att händelsen inträffar anger man den till 4 eller 5.
Konsekvens
konsekvens anges med ett värde på mellan 1 och 5. När man bedömer konsekvensen tar man hänsyn till vilken skada risken/händelsen kan orsaka. Om en händelse inte
påverkar eller gör speciellt stor skada anges den till ett lågt värde och om risken/händelsen är hotande för hela projektet anger man att konsekvensen är hög.

Risk
Risk anges med värdena låg, medel eller hög. Man får fram risken genom att multiplicera sannolikheten med konsekvensen, exempelvis om sannolikheten för att något ska
inträffa är 3 och konsekvensen för det inträffade är 4 så blir summan 12.
Låg risk = 1-8
Medelrisk = 9-15
Hög risk = 16-25
I vårt räkneexempel blev summan 12 vilket innebär att Risken ska anges till ”Medel”.
Åtgärder för att minska/få bort risken
Utifrån den risknivå som denna händelse befinner sig på så förebygger man skadan genom att antingen försöka få bort alla risker att händelsen inträffar eller att om den
inträffar så försöker man minimera skadan. Här anger man vilka åtgärder som ska genomföras.
Ansvarig för åtgärder
I detta fält anger man vem eller vilka som är ansvariga för att vidta åtgärder som specificeras i fältet innan.

