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Så mye rart kan hende...Så mye rart kan hende...

Stemmesedler kan forsvinne

Strømmen i valglokalet kan gå

Risiko for sykdomssmitte



Så mye rart 

kan hende...
• Bevissthet om 

at uønskede ting kan skje

• ... igangsetter 

mentale prosesser

• ... som gir grunnlag for 

tiltak

• Dermed reduseres 

risikoen
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Uønskede hendelser i 

valget kan få

uante 

konsekvenser



Tenking omkring risiko (bow tie)

Uønsket 

hendelse

Konsekvens 1

Konsekvens 2

Konsekvens 3

Konsekvens 4

Årsak 1

Årsak 2

Årsak 3

Sannsynlighets-

reduserende 

tiltak

Konsekvens-

reduserende 

tiltak

Hyppighet/

forekomst
Omfang



Veiledere for sikkert valg
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Mye en kan kartlegge

• Årsaker

• Eksisterende tiltak

• Sannsynlighet (kvantifisert)

• Begrunnelse for sannsynlighet

• Sårbarhetsvurdering

• Konsekvens (kategorisert og kvantifisert)

• Begrunnelse for konsekvens

• Behov for befolkningsvarsling og evakuering

• Usikkerhet og styrbarhet

• Forslag til nye tiltak



Make it simple...

• Både av hensyn til de som skal risikovurdere

• ...og de som skal bruke den

• Ikke for omfattende dokument

• Ikke for dyptpløyende vurderinger

• Ikke for omfattende beskrivelser

• Eierskap – eierskap – eierskap!



Enkel analyse
• Hva kan skje?

• Årsak(er)?

• Hva kan vi gjøre for å 
unngå at det skjer (Hva 
gjør vi i dag? Hva mer 
skal vi gjøre?)

• Hva er konsekvensene av 
at det likevel skjer?

• Hva gjør vi hvis det 
skjer? (I dag? Nye tiltak?)



Lag et enkelt skjema
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Årsak

• Grunner til at noe uønsket skjer

• Kan være lurt å neste seg bakover
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Sannsynlighet

• Forekomst

• Angir hvor ofte en antar at hendelsen vil kunne 

skje – kan omregnes til prosentvis sjanse 

for at det skjer

• Sjelden grunnlag for noen presis prognose



29.09.2022 15

Konsekvens

• Følger av at noe uønsket skjer

• Kan med fordel uttrykkes som «worst case» 

– altså det verst tenkelige utfallet

• Lettere å kvantifisere enn sannsynlighet

• Ulike kategorier (liv og helse, miljø, økonomi, 

omdømme, samfunnsstabilitet – og demokrati)
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Hva med risikomatriser?

Risiko = 

sannsynlighet 

x konsekvens
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Tiltak

• Sannsynlighetsreduserende tiltak – forebygging

• Fjerne årsaker

• Konsekvensreduserende tiltak – skadereduksjon



Forankring

• Valgstyret

• Vurdere om risikonivå og 

tiltak er akseptable

• Bør da få analysen til 

behandling (i det minste 

som referatsak)



Viktig fundament

• Valgloven

• Valgforskriften

• Veiledere

• Egne opplevelser fra 

tidligere valg

• Hendelser i andre 

kommuner og andre land



Sovemiddel?

• Noen som jobber med 

valg har redusert 

søvnkvalitet

• Få ting ned på «papiret»!

• Få oversikt!

• Bli tryggere!

• Sov bedre!
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Lykke til!


