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Årlig riskanalys
Övergripande
De risker verksamheten förbundet kan möta kan se mycket olika ut. För bedömningen av
dem behöver de olika riskerna beaktas ur två aspekter:
•
•

Sannolikhet - hur troligt är det att det inträffar
Konsekvens – vad blir effekten om det inträffar

Såväl riskerna i sig som dess sannolikhet och konsekvenser förändras över tid. Styrelsens ska
därför årligen uppdatera denna riskanalys.
Efter genomförd riskanalys sker en översyn och eventuell uppdatering av
krishanteringsplanen.
Generell riskanalys
Nedan följer en uppräkning av generella risker vilka var och en kan leda till en kris:
•

Förtroendeskada: Förtroendet är vårt viktigaste kapital. Vår verksamhet bygger på att
medlemmar, myndigheter och många andra känner förtroende och tillit till vår organisation.
En förtroendekris kan ha sin grund i att organisationen inte agerar på ett sätt som
omgivningen upplever korrekt, vårt förtroende ifrågasätts.
Låg sannolikhet, stora konsekvenser

•

Fysiska händelser: Kan innebära en brand, olycka eller dödsfall där medlemmar, personal,
eller FS-ledamot är inblandad.
Måttlig sannolikhet, låga till medelmåttliga konsekvenser

•

Bedrägligt förfarande: I en stor organisation med ideella föreningar över hela landet finns en
risk att enskilda individer försummar organisationens tillgångar. En sådan händelse kan
utvecklas till en förtroendekris som påverkar hela Astma- och Allergiförbundet.
Måttlig sannolikhet, låg, medelmåttlig eller stor konsekvens beroende på om händelsen sker
lokalt, regionalt eller centralt.

•

Ändrade ekonomiska förutsättningar: Kan till exempel handla om ändrade regler för
statsbidrag eller att de ekonomiska förutsättningarna ändras på annat sätt. Det skulle kunna
innebära minskade anslag som får till följd att förbundet får det svårare att bedriva
verksamhet.
Ekonomin och dess förutsättningar förändras kontinuerligt. Detta beaktas årligen i
budgetprocessen samt däremellan i uppföljningen av det ekonomiska utfallet. Sannolikheten
för oförutsedda dramatiska förändringar är låg.

•

Meningsmotsättningar/illvilja: Astma- och Allergiförbundet är en demokratisk organisation
där medlemmarna bestämmer organisationens inriktning och arbete. Medlemmar och
personal som inte får gehör för sina idéer kan övergå till smutskastning eller annat beteende
som får skadliga konsekvenser.
Måttlig sannolikhet, låg, medelmåttlig eller stor konsekvens beroende på om händelsen sker
lokalt, regionalt eller centralt.

