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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

2011-2012 

 

 
Denna verksamhetsberättelse för Riskkollegiet omfattar perioden maj 2011 t.o.m. maj 2012. 

 

Styrelse, administration och ekonomi 

Styrelsen har under verksamhetsperioden varit konstituerad enligt följande:  

 

Ordförande:                       Jan Olof Snihs 

V. ordförande: Lena Kecklund  

Sekreterare:                       Johan Bergström (doktorandombud) 

Kassör:                       Olof Söderberg   

Övriga ledamöter:             Per Wikman-Svahn (redaktör för Risknytt, webbredaktör) 

 

                                            

Suppleanter: Martin Holmberg 

                                                    Bodil Lundberg 

                                           Ingemar Lund 

                                           Göran Möller 

                                           Björn Nevhage 

                                           Inger Riesenfeld Örn 

 

Ständigt adjungerad:         Urban Strandberg (ordförande för och kontaktperson till det  

Vetenskapliga Rådet) 

 

Revisorer sedan årsmötet 2010:  

Revisorer:                           Ulf Bäverstam   

                                            Sten Grapengiesser 

Revisorssuppleanter:          Gun-Astri Swedjemark        

                                            Peter Stern 

 

Styrelsen har från årsmötet 2011 till årsmötet 2012 haft 8 protokollförda sammanträden, 

nämligen den 11/5, 5/9, 24/10, 6/12 under 2011 och den 1/2, 3/4 (per capsulam möte) och 18/4 

under 2012. 

 

 Vid ett extra medlemsmöte 30/5 fastställdes de stadgeändringar som hade beslutats vid årsmötet 

2011. 

 

Valberedning för tiden från årsmötet 2011 och till årsmötet 2013 är: Lars-Erik Warg 

(sammankallande), Stefan Backe och Ullrika Sahlin  
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Den 31 december 2011 hade föreningen 255 medlemmar (232 per 31 december 2010). Under 

året ökade alltså medlemsantalet med 23, vilket innebär en ökning med 8 %. Detta är glädjande 

och uppmuntrande i våra försök att öka intresset för Riskkollegiet och dess verksamhet. En orsak 

kan vara kvarvarande positiva effekter av väl mottagna seminarier under förra verksamhetsåret 

av vilka några också TV-sändes. Se förra årets verksamhetsberättelse.   

 

Riskkollegiets ekonomiska ställning framgår av årsredovisningen 

 

Riskkollegiets kansli sköts som tidigare av Sigbladh Administration HB enligt upprättat avtal. 
 

 

Föreningsmöten/seminarier 

Den viktigaste uppgiften för Riskkollegiet är att genom styrelsen verka för god kommunikation i 

riskfrågor för ökad kunskap om frågor som inbegriper risker och hur risker uppfattas och 

hanteras. Detta kan ske genom seminarier, skrifter, hemsidan och andra sociala medier. 

 

När det gäller seminarieverksamheten kan följande rapporteras. 

 

I samband med årsmötet i maj 2011 höll professor Johan Kleman ett intressant föredrag på temat 

Klimatförändringarna och havets höjning – tids- och riskperspektiv. 

 

Seminarieverksamheten för övrigt under verksamhetsåret maj 2011 – maj 2012 har ändrat 

karaktär på så sätt att det på försök under verksamhetsåret har arrangerats ett antal s,k 

lunchseminarier istället för stora heldagsseminarier. En lunchseminarieserie, centralt organiserad 

av Riskkollegiet och ambulerande mellan berörda myndigheter och andra intressenter, antogs 

kunna vara ett utmärkt sätt att såväl tillgodose medlemmarnas behov av kunskapsspridning som 

för att värva nya medlemmar och nya stödorganisationer. .  

 

Lunchseminarierna skulle vara mycket målgruppsspecifika och anknyta till de teman som de 

bredare seminarierna behandlar. En sådan, mer strategisk seminariemodell, skulle kunna 

attrahera en bred publik. 

 

Tankar om detta har initialt diskuterats inom Vetenskapliga Rådet och följts upp inom 

Riskkollegiets styrelse. Fem teman har skissats som möjliga och intressanta i 

lunchseminarieform: 

 

1. Vilka agendor finns bakom påståenden om att en viss risk finns? Finns det baksidor 

av en teknisk utveckling som inte påstås leda till risker? Frågan gäller med andra ord 

makten över riskbegreppet. 

2. Hur sker kunskapsbildning kring risker? Vilka kunskaper behövs? På vilket underlag 

identifierar vi och preciserar risker? Det finns olika kunskaper som lokal, nationell 

och internationell samt även lekmannakunskaper. 

3. Vad ligger bakom att vissa risker uppmärksammas, andra inte? Hur skapar man 

”framsyn” (foresight), alltså hur tillgodoser man behovet att uppmärksamma det som 

ännu inte har inträffat? 

4. Risk förknippas ofta med konkreta ”tekniska” föremål. Men människans beteende 

kan också innebära risker. Hur uppmärksammar man icke-tekniska risker, t.ex. i form 

av den ”rädslans kultur” som kan uppstå som följd av bruket av 

övervakningskameror, övervakning av internet-trafik och annat? 
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5. Hur fungerar den s.k. armslängdsprincipen, alltså principen om ett oberoende mellan 

den som granskar och den som är föremål för granskning? Saken har nyligen 

uppmärksammats av Statskontoret i skriften Fristående förvaltningsmyndigheter – en 

förvaltningspolitisk trend? (2011).  

 

 Av dessa har det femte ämnet fått inleda en serie av fem lunchseminarier (mellan december 

2011 och juni 2012), genomförda hos fem olika myndigheter. Bakomliggande problem till ämnet 

i fråga är risken att oklarheter i tillämpningen av den så kallade armslängdsprincipen kan 

underminera tilltron till myndighetens oförvitlighet, oberoende, integritet och saklighet.  

 

Som avslutning på seminarieserien bjuds samtliga inblandade myndigheter till ett uppföljande 

och publikt heldagsseminarium under hösten 2012, där lärdomar från seminarieserien diskuteras 

och erfarenheter byts.  

 

Seminarierna leds av docent Urban Strandberg, ordförande i Riskkollegiets Vetenskapliga Råd 

 

Vid dessa fem lunchseminarier förs en diskussion om frågor som: vilket genomslag har trenden 

om oberoende granskning fått inom organisationer och myndigheter som arbetar med risk- och 

säkerhetsfrågor? Hur uppfattas och tillämpas värdet av att renodla och särskilja granskning från 

utförande? Hur säkerställer myndigheter med uppgift att hantera risk- och säkerhetsproblem att 

granskning utförs oberoende av tillsynsobjektens riskbedömningar? Vad finns att vinna och vad 

riskerar att gå förlorat av att granskningen renodlas och särskiljs?  

 

Riskkollegiet initierar genom dessa seminarier en diskussion om utmaningar i gränslandet mellan 

utförande verksamhet och granskande myndighetsutövning. Seminarierna ger möjlighet att 

belysa olika aspekter av den granskande rollen.  

 

Myndigheterna är värdar för ett seminarium vardera till vilket myndighetens egen personal, samt 

medlemmar ur Riskkollegiet bjuds in att närvara och delta i diskussionen under en förlängd 

lunch 11.30-13.30. 

 

Följande myndigheter har inbjudits delta. 

Försvarsmakten den 8 december 2011:  

Transportstyrelsen (Luftfartsavdelningen), Norrköping onsdag 28 mars 2012.  

Strålsäkerhetsmyndigheten, Solna onsdag 18 april 2012  

Socialstyrelsen, Stockholm, onsdag 30 maj 2012  

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Karlstad måndag 11 juni 2012 

 

Inbjudningar till seminarierna sänds till samtliga medlemmar i Riskkollegiet och – via en 

kontaktperson – till berörda anställda vid respektive myndighet. Seminarierna är gratis.   
 

Erfarenheterna hittills av denna seminarieform har varit positiva. Deltagarna från den egna 

myndigheten har aktivt medverkat i diskussionerna och eventuella deltagare från andra 

myndigheter har kunnat bidra med egna erfarenheter.  

 

Det avslutande stora seminariet i år förväntas bli intressant och lärorikt för alla inblandade 

myndigheter.   

 

Det finns också förslag till lunchseminarium utanför den ovan planerade verksamheten som t.ex. 

”Flygsäkerhet och säkerhetsarbetet inom flygindustrin” och ”Säkerhetskultur och 
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yrkeskompetens hos tillfälligt anställda i olika sektorer och hur detta kan påverka riskerna inom 

dessa sektorer och relaterade områden” 

 

När det gäller annan seminarieverksamhet, som kan sträcka sig över en dag, har Riskkollegiet 

främst anordnat stora seminarier utifrån aktuella teman och det har varit en framgångsrik metod. 

Exempelvis har SVT:s Kunskapskanalen filmat flera av de anordnade seminarierna. Därför pågår 

också parallellt med planeringen av lunchseminarier, bearbetning av gamla och nya förslag till 

större seminarier. Det finns en förslagsbank för seminarier som styrelsen har att förvalta och 

hämta inspiration ur. För närvarande finns ett tjugotal idéer i förslagsbanken.  

 

Förslag till seminarier kommer från styrelsen, från bidragsgivande eller andra externa 

organisationer och från kollegiets medlemmar. I det senare fallet inbjöd styrelsen under 2010 

medlemmarna att skicka in förslag till seminarier, vilket ledde till upp mot 10 förslag. Dessa är 

nu inlagda i förslagspoolen plus någon till. 

Vi ser gärna att medlemmarna fortsätter att skicka in seminarieförslag.  

 

Tre seminarieförslag bearbetas för närvarande aktivt, ett i syfte att vidareutbilda polisen och ett i 

syfte att fördjupa kunskapen hos arrangörer av stora, publika evenemang och medverkande 

myndigheter m.fl..Planeringen av dessa två seminarier har dragit ut på tiden på grund av 

förändringar av ansvar och organisation hos polisen. Det tredje förslaget till seminarium innebär 

en presentation och diskussion av konsekvenserna av Fukushima olyckan på säkerhet, strålskydd 

och beredskap för kärnkraften i Sverige och utomlands och huruvida riskerna av kärnkraften har 

ändrats med avseende på storlek, karaktär och behovet av ytterligare förbyggande åtgärder. 

Information om detta bedöms ha ett stort intresse i samhället, hos politiker, industri och 

allmänhet m.fl. Diskussioner pågår för närvarande med Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, om ett 

samarbete i ett sådant seminarium. 

 

Ett fjärde förslag är att i seminarieform belysa risker med vaccin. Där finns såväl historiska (ex. 

debatten om eventuellt samband mellan autism och mässlingsvaccin) som aktuella uppslag (som 

samband mellan narkolepsi kontra behov av snabb massvaccination). 

 

För att få styrelsens uppfattning om mest intressanta seminarieförslag i nära framtid gjordes en 

enkät hos styrelsemedlemmarna för att rangordna förslag till kommande seminarier. Följande två 

titlar fick flest röster (5 röster 

vardera): 

- Hur sker riskbedömningar och riskvärdering i anslutning till publika evenemang som 

medför risker för såväl deltagare som publik (t.ex. Red Bull Air Race World 

Series)?(=polisseminarierna) 

- Massmediernas rapportering kring risker – leder det till suboptimering? 

Följande tre förslag fick tre röster vardera: 

- Hur påverkas vår totala riskbild i Sverige i olika scenarios av klimatförändringar? 

- Hur beaktas/negligeras risker för stora hälsokonsekvenser i planering avseende 

infrastruktur? 

- Riskerna med snabba och ofullständigt underbyggda beslut 

     

Exempel på andra förslag till seminarier med potentiellt stort intresse är  

• Värdering av hälsokonsekvenser: Extremt dyra medicinska behandlingar 

• Demokratiaspekter i riskhantering – Fördelning av risker i samhället  

• Hantering av risker inom finansmarknaden 

• Säkerhetsarbete inom flygindustrin 
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• Risker ur ett politiskt perspektiv 

 

Inbjudan till seminarier annonseras på Riskkollegiets hemsida. Information sprids genom utskick 

till alla medlemmar och till andra som bedöms kunna vara intresserade. Genomförda seminarier 

dokumenteras på hemsidan och normalt också i Risknytt.  

 

Den tidigare framtagna strategin för att öka antalet deltagare till seminarierna har hittills varit 

framgångsrik och kommer att fortsätta tillämpas.  Den innebar i korthet: 

- val av ämne som är intressant för många, som anknyter till aktuell händelse eller är 

aktuellt av andra skäl, eller som är av genuint intresse för viss större grupp i samhället 

eller viktigt för utveckling av riskbegreppet 

- kunniga och skickliga föredragshållare av vilka någon/några bör vara väl kända 

- god, riktad marknadsföring med en programförklaring som är koncis men ändå 

förklarande, utmanande, attraktiv 

- val av tidpunkt för seminariet att inte kollidera med annat viktigt närbesläktat 

seminarium, undvika måndagar och fredagar, närhet till stora helger m.m. 

- plats och lokal väljs med hänsyn till det väntade intresset 

 

 

Riskkollegiets priser 

Sedan 4 år tillbaka uppmärksammar och hedrar Riskkollegiet vartannat år, 2008 och 2010, dvs. 

varje jämnt år, personer, som genom betydelsefulla insatser fört och för kunskaperna framåt på 

riskområdet. Det rör sig om två priser. Det ena har namnet The Swedish Risk Academy Award 

och utdelas till en person med stor erfarenhet av riskfrågor och med en verksamhet på 

riskområdet, som utmärks av bredd och hög vetenskaplig kvalitet. Det andra priset har namnet 

the Swedish Risk Academy Special Prize to Promising Junior Researchers och utdelas till en 

person som är i början av sin vetenskapliga karriär och som har gjort nya, viktiga och lovande 

insatser på riskområdet. 

 

Inbjudan att nominera kandidater till priserna skickas till Riskkollegiets medlemmar genom det 

vetenskapliga rådets försorg. Riskkollegiets Vetenskapliga Råd (VR) har sedan att föreslå 

styrelsen pristagare jämte motivering varefter beslut om de båda priserna slutligen fattas av 

Riskkollegiets styrelse. 

 

I arbetet med årets nominering av kandidater till prisutdelningen har det uppstått frågor som 

visar att hittillsvarande praxis inte varit tillräckligt vägledande utan behöver kompletteras med 

formellt antagna regler eller riktlinjer för att förberedelsearbetet skall kunna genomföras på ett 

smidigt sätt. Dit hör bl.a. regler/riktlinjer för vilka som skall/kan kontaktas (förutom 

medlemmarna) för att ge förslag till kandidater, för vilken tid som skall anslås till att föreslå 

kandidater, för VR´s bedömning av olika kandidater, för hur man skall förhålla sig till 

nominerade kandidater med nära anknytning till Riskkollegiets styrelse och dess Vetenskapliga 

Råd, för hur många nominerade kandidater det minst måste vara m.m. 

 

Tanken har hela tiden varit att en pristagare skall känna att valet av just honom/henne är 

resultatet av en noggrann analys och utvärdering av flera kandidater och deras forskning, en 

analys och utvärdering som med stor integritet görs av högt kvalificerade forskare och 

vetenskapsmän. Priserna får på detta sätt en hög status. Så har det varit och så skall det förbli nu 

genom mera formaliserade regler och riktlinjer. Detta arbete och konsekvenserna därav innebar 

dock att beredningsarbetet för beslut av årets pristagare inte kunde avslutas i tid för att kunna 

utkora årets pristagare till årsmötet i maj 2012. På förslag av Vetenskapliga Rådet beslöt 
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styrelsen därför den 3 april 2012 att 2012 års prisutdelning uppskjuts till årsmötet 2013. 

Kompletterande beslut med anledning härav togs av styrelsen den 18 april 2012. 
 

 

Medlemsantalet 

Som framgått ovan har medlemsantalet under 2011 inte förändrats nämnvärt och vår ambition att 

öka antalet kvarstår.  

 

Styrelsen har under 2011 tillämpat de under det föregående verksamhetsåret utarbetade 

strategierna för att öka medlemsantalet och kommer att fortsätta under 2012/2013. De mest 

prioriterade insatserna är att  

 genomföra mer lockande seminarier bl.a. genom att analysera varför vissa  

seminarier lockar fler deltagare än andra seminarier (görs),    

 ytterligare förbättra metod och teknik för kommunikation med medlemmar och 

andra med potentiellt intresse av riskfrågor (utredning pågår), 

 låta studerande få medlemskap med en årsavgift på 50 kr (görs), 

 låta stödjande organisationer anmäla 5 anställda att bli medlemmar utan kostnad 

(görs),  

 stimulera medlemmar och stödjande organisationer att ge förslag till seminarier 

och andra aktiviteter som skulle passa deras intressen och behov (görs),  

 Riskkollegiet producerar skriftliga rapporter (inte bara korta sammanfattningar 

utan mera motsvarande tidigare vetenskapliga artiklar) från utvalda seminarier 

som skickas till medlemmarna (ännu inte genomförts, delvis en kostnadsfråga) 

och  

 i brev och branschtidningar annonsera och informera faktiska och potentiella 

medlemmar om fördelarna med att vara medlem i Riskkollegiet (har hittills bara 

gjorts i något fall). 

De punkter ovan som ännu inte påbörjats eller behöver fullgöras kommer att under det 

inkommande verksamhetsåret ingå i program för styrelsen och Vetenskapliga Rådet (se nedan) 

tillsammans med ev. ytterligare förslag till seminarier. 
 

 

Riskkollegiets kommunikation i riskfrågor 

Enligt Riskkollegiets stadgar är kommunikation med omvärlden i riskfrågor en nyckelfunktion 

för kollegiet. Detta har hittills praktiserats genom tidskriften Risknytt, hemsidan och seminarier.  

 

Seminarieverksamheten har, som beskrivs på annan plats i VB, utvecklats och bedrivs 

framgångsrikt. Seminarierna organiseras med fördel tillsammans med andra aktörer och 

Riskkollegiet kan också organisera tillfällen för att gå på djupet i väsentliga frågor, men också 

för att syntetisera breda fält och kunskapsområden. En viktig uppgift för styrelsen är att fortsätta 

att hitta framgångsrika former och innehåll för denna typ av kommunikation. 

 

Nuvarande hemsida bygger på en daterad plattform, ligger på en dyr server, medger ingen 

interaktivitet och har tveksam säkerhet. Den är dock väl uppdaterad och aktuell och ger 

information om Riskkollegiet, dess stadgar, aktuella och tidigare seminarier, styrelsens 

sammansättning etc.  

 

Risknytt har den senaste tiden getts lägre prioritet på grund av bristande tid för att identifiera och 

införa intressanta artiklar med tillhörande redigering etc. och för en redaktör att samla in och 

redigera material för övrigt. Det finns dock idéer att genom Risknytt kunna sprida information 
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om artiklar, utredningar och arbetsresultat inom kollegiet, kollegiets planer och agenda etc. som 

skulle delges specifikt Riskkollegiets medlemmar (alltså som en extra service till medlemmarna)  

 

När det gäller Risknytt och hemsidan och deras framtid är det något som måste behandlas inom 

ramen för utarbetandet av en samlad kommunikationsstrategi. För detta har det tillsatts en 

arbetsgrupp under ledning av Per Wikman-Svahn och Björn Nevhage. Arbetsgruppen kommer 

att föreslå kommunikationens syfte, målgrupp och form. En viktig del i kommunikationsstrategin 

är att kommunikationen förbättras i kvalitet och väl avvägd kvantitet och att risken minimeras att 

den missbrukas genom överflöd, oväsentligheter, felaktigheter och annan olämplig användning.  

 

Utifrån den kommunikationsstrategi som börjat utvecklas har arbetsgruppen tagit fram ett 

underlag för utarbetning av ny webbplats. Underlaget drar upp riktlinjerna för hur en ny 

webbplattform ska vara lättare att uppdatera, samt kopplad till funktioner som RSS (för 

prenumeration av nyheter) samt sociala nätverk som Linkedin, Facebook och Twitter. 

 

Förslaget innebär att den nya webbplatsen byggs i plattformen Wordpress vilket innebär en 

framtidssäker plattform under ständig utveckling, samt tillgång till en stor mängd 

funktioner och möjligheter till utbyggnad. Arbetsgruppens rekommendation var att kollegiet 

använder sig av Wordpress eget serverutrymme, vilket medför minskade kostnader (gratis 

serverutrymme och liten kostnad för domänadressen och en anpassad design) och ständig 

tillgång till de senaste uppdateringarna av plattformen.  

 

Den nya plattformen skulle också kunna användas för att kanalisera riskrelevant information från 

andra medier vilka på olika sätt berör riskfrågor. Vetenskapliga Rådets ordförande, Urban 

Strandberg, har tillsammans med Johan Bergström gjort en inventering av sådana tidskrifter och 

genom att kontinuerligt överblicka deras innehåll kan riskrelevant information från dem 

kanaliseras till kollegiets medlemmar. 

 

Slutsatser 

Arbetsgruppens slutsatser är alltså att en ny webbplattform i vilken olika informationsflöden 

integreras skulle skapa en enkel struktur i vilken flera människor kan ha tillgång till att publicera 

inlägg. Det skulle generera en ökad tillgång till kollegiets kommunikationsaktiviteter samt en 

ökad interaktivitet i de kommunikationsinsatser som görs. Styrelsen delar dessa slutsatser och 

arbetsgruppen kommer att fortsätta och slutföra sitt arbete. 

 

Kontakt har därför tagits med möjlig webbdesigner med offertförfrågan som inkluderar att skapa 

den nya plattformen, samt styra komponenter som mailfunktionen till billigare serveralternativ 

 

Styrelsen har diskuterat kostnader, såväl relaterade till arbetstid som monetära kostnader för den 

nya plattformen, och menar att detta ska ses som en långsiktigt strategisk satsning för att bl.a. 

rekrytera fler medlemmar.  

 

. 

Risknytt 

Per Wikman-Svahn är redaktör för Riskkollegiets nyhetsbrev Risknytt. Enligt ovan är det inte 

säkert att och hur Risknytt kommer att ges ut i framtiden.  Sedan föregående årsmöte har inget 

nummer av Risknytt utkommit. Nya nummer av Risknytt distribueras numera i första hand i 

elektronisk form men nya medlemmar får en utskriven version av det senaste numret i samband 

med att de får välkomstinformation från Riskkollegiet. Tidigare nummer av Risknytt finns från 

år 2000 tillgängliga på Riskkollegiets webbplats.  
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Doktorandrepresentation 

Doktorander inom riskforskningens olika områden och olika discipliner är viktiga både som 

resurs och intressent för riskkollegiet. I syfte att verka för att doktoranders intressen tas tillvara 

inom riskkollegiet har styrelsen ett doktorandombud: Johan Bergström. Styrelsen har diskuterat 

hur kollegiets vilande doktorandgrupp bättre skulle kunna utnyttjas. En arbetsgrupp tillsattes 

med Göran Möller som sammankallande (senare efterträdd av Ingemar Lund) och den åtog sig 

att ta fram förslag angående detta. Ett förslag som framkommit i gruppen är att organisera ett 

seminarium i vilket doktorander inbjuds att föredra sina verksamhetsområden för varandra, samt 

för andra intresserade. En viktig uppgift i samband med detta blir en inventering av vilka 

doktorander som bedriver riskrelevant forskning vid svenska universitet.  

 

Slutsatsen blev att uppvakta de professorer man känner till med en fråga om att komma in med 

uppgift om doktorander och förslag på andra forskargrupper Det föreslogs också att kollegiet kan 

erbjuda doktorander möjligheter att lägga fram sina perspektiv och slutsatser för en expertgrupp 

(exempelvis kollegiets styrelse i samband med ett förlängt styrelsemöte).  

 

Ingemar Lund samordnar insatsen, men med behov av hjälp från övriga styrelsemedlemmar i att 

identifiera forskargrupper inom kollegiets intresseområde. 

 

Organisationen ’Studentgrupp Europa” har en omfattande aktivitet inte minst på Facebook. 

Frågan lyftes om en Facebookgrupp för doktorander inom riskområdet i Sverige vore något som 

kollegiet kunde ta initiativ till. Många doktorander inom riskområdet borde vara intresserade av 

att knyta nätverk med företrädare från myndigheter och industriforskargrupper som kan 

uppvaktas. 

 

 

Vetenskapligt råd 

Enligt stadgarna utser styrelsen ett Vetenskapligt Råd. Rådets uppgift är att inom Riskkollegiets 

verksamhetsområde ta ansvar för vetenskapliga bedömningar samt att i övrigt verka för 

Riskkollegiets syften i enlighet med styrelsens uppdrag. Det Vetenskapliga Rådet kan också 

initiera och för Riskkollegiet genomföra seminarier på för Riskkollegiet relevant tema.  

 

Det Vetenskapliga Rådet har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: 

Urban Strandberg (ordförande)  

Henrikki Baumann  

Britt-Marie Drottz-Sjöberg  

Anna Olofsson 

Agneta Oskarsson  

Kurt Petersen 

Thomas Pettersson  

Jack Valentin 

Ivar Vågsholm  

Robert Willim  

 

Rådets sammansättning avspeglar önskemål om att ha personer som tillsammans har en bred 

erfarenhet och god kompetens inom olika riskrelaterade ämnen och är/eller har varit/ knutna till 

olika universitet och högskolor. 
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Som sekreterare åt rådet har styrelsen utsett Olof Söderberg.   

 

Under verksamhetsåret har det Vetenskapliga Rådet (VR) främst genom dess ordförande 

huvudsakligen arbetat med att organisera de lunchseminarier som beskrivs ovan. Bakom detta 

ligger frågeställningar av grundläggande natur som: Olika intressegruppers sätt att framhålla och 

problematisera risker. Vilka risker uppmärksammas av vilka grupper? Vilka uppmärksammas 

inte? Vad har vilka intressegrupper bidragit med för kunskap? Vikten av att på sikt göra en 

inventering av det breda och komplexa riskfältet. 

 

VR har också diskuterat planer att ta fram en skrift i vilken risker belyses ur olika perspektiv i 

populärform och på svenska. I bästa fall skulle en vetenskapsjournalist kunna rekryteras för att 

utföra arbetet. En sådan skriftserie skulle underlätta för kollegiet att rekrytera stödjande 

organisationer främst i form av myndigheter men eventuellt också företag. 

VR avser arbeta med en översikt över det fält vilket skulle kunna behandlas för att se om det 

finns någon lucka vilken kollegiet skulle kunna fylla. Inventeringen kommer i första hand att ske 

i myndigheters och forskningsinsatsers skrifter. 

 

VR har genom sina förslag och idéer om risker, deras innebörd och hantering i olika miljöer 

vitaliserat diskussionen inom Riskkollegiet och dess styrelse och genom systematiskt upplagda 

och genomförda lunchseminarier visat exempel på hur diskussioner och information om risker i 

olika sammanhang men alltid nära verkligheten kan stimuleras.   

 

 

Utbildning  
Som nämndes i förra årets verksamhetsberättelse avsåg styrelsen att genom det Vetenskapliga 

Rådet undersöka intresset hos utbildningsanstalter i Sverige hur Riskkollegiet skulle kunna bidra 

till ökade utbildningsinsatser på riskområdet. För närvarande bidrar kollegiet med de insatser 

som görs genom seminarier och information på hemsidan., Den senare informerar om var och 

vilken utbildning i riskrelaterade frågor som äger rum i Sverige. På grund av att 

seminarieverksamheten har fått högsta prioritet av det Vetenskapliga Rådet och styrelsen har 

frågan om ev. ytterligare utbildning från Riskkollegiet blivit liggande men kommer att återupptas 

enligt tidigare uppgjord plan. 

  

Stödorganisationer 
Offentliga organ, företag, föreningar och stiftelser som stödjer Riskkollegiets syften kan bli 

stödorganisationer. Varje stödorganisation erbjuds utse fem personer som betraktas som 

medlemmar i Riskkollegiet. Stödorganisationer har inte rösträtt eller annat formellt inflytande i 

Riskkollegiet. Om stödorganisationen har minst 100 anställda är årsavgiften 10 000 kronor; för 

mindre organisationer 5 000 kronor.  

 

Under år 2010 fanns sex stödorganisationer, nämligen Analysgruppen vid KSU 

(Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB), Elforsk, MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och 

Beredskap), Naturvårdsverket, SSM (Strålsäkerhetsmyndigheten) och SKB (Svensk 

Kärnbränslehantering AB). Under år 2011 har denna krets utökats med ytterligare två, nämligen 

Livsmedelsverket och Smittskyddsinstitutet. Detta är glädjande och möter våra ambitioner enligt 

Verksamhetplan från 2010. Ökat ekonomiskt stöd förbättrar möjligheterna till det 

utvecklingsarbete av Riskkollegiets verksamhet som intensifierats sedan år 2010. Vissa delar av 

verksamheten kan bara bedrivas med en ekonomisk bas för finansiering av t.ex. stora seminarier 

med deras kostnader för lokal, resor, apparatur, kansli och föredragsarvoden för vissa 
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högkvalificerade insatser, av särskilda konsultinsatser på dataområdet, vilket är aktuellt för 

närvarande, av produktion av artiklar och informationsmaterial, av styrelsens utgifter i samband 

med sammanträden osv.     

 

Styrelsen kommer därför att liksom under 2011 fortsätta arbeta efter tre linjer, dels ökad 

information till och ökat samarbete med stödjande organisationer för att behålla och öka 

motivationen att fortsätta ge ekonomiskt stöd och kanske utöka den, dels försöka utöka antalet 

stödjande organisationer ytterligare och dels att pröva möjligheten att erhålla särskilt anslag från 

forskningsbeviljande organisationer för bl.a. produktion och spridning av skrivet material om 

risker, genomförande av vissa seminarier av forsknings- och utvecklingskaraktär etc.    

 

 

Övrig verksamhet 

Riskkollegiets styrelse har beslutat att den verksamhetsanalys och verksamhetsplan som 

utarbetades till årsmötet 2009 skall efter uppdatering, mindre modifieringar och kompletteringar 

gälla som arbetsdokument och tills vidare vara styrande för verksamheten under verksamhetsåret 

maj 2012 – maj 2013. 

 
 

Slutord   

Det gångna verksamhetsåret har varit framgångsrikt när det gäller arrangemang av intressanta 

lunchseminarier, vilket också kan ha bidragit till ett ökat antal medlemmar och bidragsgivande 

organisationer. Det nya Vetenskapliga Rådet med dess tillika nye ordförande Urban Strandberg 

har inneburit många nya intressanta och vitaliserande initiativ till Riskkollegiets verksamhet 

framför allt avseende seminarieverksamheten men också genom nya idéer och förslag om 

innebörd av risker, förekomst och hantering dvs. en breddning av Riskkollegiets intresse- och 

arbetsområden på riskområdet, genom skrifter, seminarier och föredrag. 

 

Styrelsen kommer att fortsätta förbättra sin informationsverksamhet framför allt avseende 

hemsidan men också andra sociala medier. Försök att på olika sätt förbättra finansieringen av 

verksamheten kommer att fortsätta.  

  

Medlemmarnas fortsatta intresse, stöd och engagemang i riskfrågor är väsentliga för att 

Riskkollegiet också framöver ska kunna fullgöra uppgifterna att vara ett kontaktnät och att 

anordna kvalificerade sammankomster kring riskrelaterade frågeställningar. Styrelsen vädjar till 

alla nuvarande medlemmar att bidra till att sprida kännedom om och öka intresset för 

föreningen.  

 

Styrelsen tackar för det gångna verksamhetsåret och ser fram mot det nya med nya utmaningar 

och insatser för medlemmarna och deras förkovran på riskområdet. 

 

På styrelsens vägnar 

 

Jan Olof Snihs 

Ordförande  
 


