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Sammanfattning av medlemsundersökning 2019 
 

18 personer svarade på medlemsundersökningen.  

 

Varför är du medlem 

Olika anledningar till att vara medlem i Riskkollegiet var kombinationer av 

• Jag arbetar med eller forskar på riskhantering eller riskbedömning 
• Jag är intresserad av risk och vill lära mig om aktuella risker 
• Jag vill dra nytta av Riskkollegiets nätverk  
• Jag vill medverka till en bättre syn på olika risker i samhället  
• Jag blev invald en gång i tiden och är kvar 

Respons: Vi bör se till att vi lever upp till dessa anledningar. Notera att idag väljer man själv 
att bli medlem genom att betala medlemsavgift och vi har tagit bort kravet att styrelsen ska 
godkänna vilka som blir medlemmar.  Det finns inga gratismedlemmar.  

 

Vad vill du få information om 

På frågan om vilken information Riskkollegiet borde förmedla kom följande förslag:  

• Information om aktiviteter som Riskkollegiet ordnar. Gärna korta sammanfattningar 
och dokumentation på hemsidan.  

• Information och tips på aktuella händelser i forskning, såsom viktiga nya artiklar, 
information om vad som är på gång. Tips på saker som händer eller nya 
böcker/tidskrifter/hemsidor.  

• Sakliga jämförande analyser av olika risker.    
• Riskhandledningsmaterial såsom gula serien.   

Respons. Vi prioriterar att informera och dokumentera aktiviteter som vi ordnar. Det är ett 
stort åtagande att bevaka pågående riskforskning och händelser. Vår strategi är att skapa 
mötespunkter och utbyte av kunskap och erfarenheter. Riskkollegiet vill inte utföra 
riskanalyser, men kan förmedla kontakter till experter på risk. Det är viktigt att vi som 
organisation inte tar ställning i specifika riskfrågor. Vi kan däremot med seminarier belysa 
olika riskfrågor och skapa debatter om hur risker kan förstås och hanteras där olika 
perspektiv finns presenterade. 

 

Intern kommunikation 

Vi frågade hur Riskkollegiet bör arbeta för att underlätta kommunikationsmöjligheter mellan 
föreningens medlemmar.  
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• Det finns ett behov att veta vilka som är medlemmar. Det kan stimulera aktiviteter 
och informationsutbyte. Svaranden gav förslag såsom att låta kontaktuppgifter vara 
tillgängliga på hemsidan för de som vill synas där. Ett förslag är att man genom att 
logga in på hemsidan kan se vilka som är medlemmar.  

• Några föreslog att skapa chatt/diskussions-trådar inom olika områden. Möjligtvis 
genom att använda Facebook eller Linked-In.  

• Andra menar att det räcker att medlemmar kommer till möten kommer träffa 
varandra och att det finns gott om tid att diskutera och nätverka. Lokala/regionala 
träffar någon gång per år och fler arrangemang.  

• Webinarier och webbmöten är ett sätt att öka täthet på aktiviter till en relativt liten 
insats.  
  

Respons. Detta är bra förslag. Vi måste förhålla oss till GDPR och kommer be om särskild 
information kring publicering av namn i fortsättningen. När vi har det, kan vi skicka ut 
medlemsregister en gång per år i samband med årsmötet. Kontaktuppgifter är då 
individuellt anpassade efter varje medlems önskan. Chatt/diskussionsforum kräver en eller 
flera moderatorer för att underhållas. Vi ska undersöka om det finns resurser för det. Det är 
möjligtvis lättare att ha diskussioner i samband med webinarier. Styrelsen driver att 
aktiviteter ordnas på olika ställen i Sverige och därmed skapas lokala/regionala träffar. Två-
tre webinarier per år är ett möjligt mål.  

Majoriteten av de svarande var för ett nyhetsbrev vid behov.  

 

Vad mer än seminarier 

Riskkollegiet har under de senaste åren ordnat seminarier som belyser olika aspekter av risk, 
delat ut pris till forskare inom riskområdet samt träffat stödjande medlemmar för att förstå 
deras behov. Vilka verksamheter anser du att Riskkollegiet borde bedriva? Föreslå gärna 
även sådant som inte bedrivs idag! 

• Seminarier och föreläsningar om risker och hantering av dessa med senaste 
forskningsrön. 

• Träffar med stödjande medlemmar är bra, men gagnar inte direkt enskilda 
medlemmar. 

• Evenemang tillsammans med stödjande medlemmar är ett bra format.  
• En del är tveksamma till utdelning av priser.  
• RK borde bli bättre på att engagera doktorander.  
• RK skulle kunna ha evenemang som riktar sig mot unga.  
• Bidra med att förtydliga definitioner, bedömning och hantering av risk. Lite som i gula 

serien. Kanske dags för en revidering?  
• Skapa mötesplatser för experter på olika riskfrågor 
• Nyhetsbrev och debattartiklar 
• Webinarie eller podd 
• Kurser 

Respons:  
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Ordna seminarier ses som den viktigaste aktiviteten. Vi kommer att fortsätta och förbättra 
seminarieverksamheten, delvis tillsammans med stödjande medlemmar.   

Det juniora priset verkar mer motiverat än det seniora priset. Å andra sidan, medverkar det 
seniora priset att synliggöra riskforskning i Sverige. Vi får ta upp diskussion om prisets 
framtid.  

Det är en bra poäng att vi skapar verksamheter riktade mot doktorander samt mot barn och 
unga.   

Det är på förslag att revidera skrifter, men det behövs någon som är villig att driva det. Vi har 
ambition att öka dokumentation av seminarier så att det finns möjlighet att ta del av 
material även efter att de har ägt rum.  

Seminarier är mötesplatser och nyhetsbrev är på gång. En debattartikel kan handla om 
behov att väga olika risker mot varandra utan att ta ställning i en enskild riskfråga.  

 

Hur organisera 

På frågan om hur vi bör organisera aktiviteter anser de svarande att det bör vara enkelt att 
delta samtidigt som de inte vill ha så mycket resande. Lösningen är att ha möten spridda 
över landet (förslag Stockholm, Malmö/Lund, Göteborg) och sända seminarier via webb eller 
filma för dokumentation. Vi kan även göra flerdagarsseminarium, hel eller halvdagar. Även 
webinarier på 2 timmar fanns med som förslag. 

 

Organisationer att samarbeta med 

Förslag på organisationer att bjuda in som (stödjande) medlem eller till aktiviteter: Nordiska 
Sällskapet för Strålskydd, Structor Riskbyrån, NTF, Trafikverket, Folkhälsomyndigheten, 
Riksföreningen för suicidprevention och efterlevandestöd, Trafiktekniska föreningen, 
Transportation and Health Study Group, Veritas och andra aktörer inom QRA,  
Statistiskförbund, Lärarförbund, Svenska kyrkan, Humanisterna, Naturskyddsföreningen, 
SWERMA 

Respons: Vi ska hålla dessa förslag i åtanke när vi bjuder in nya medlemmar eller söker 
partners till arrangemang.  

Styrelsen tackar de medlemmar som svarade och bidrog till värdefull information för det 
fortsatta arbetet att göra Riskkollegiet till en förening som är till större nytta för sina 
medlemmar. 


