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Verksamhetsberättelse 2021 
Riskkollegiet är en ideell förening med syfte att öka kunskapen om risk och hur risker 
uppfattas och hanteras. Riskollegiet vill 
 

• Skapa förutsättningar för ett utbyte av kunskap och erfarenhet om riskfrågor mellan 
olika samhällssektorer och vetenskapsdiscipliner 

• Verka för en effektiviserad kommunikation mellan lekmän, experter och beslutsfattare 
• Verka för tillkomsten av välunderbyggda beslutsunderlag 
• Stimulera forskning avseende frågor av betydelse för olika riskproblem.  

 
Riskkollegiets arbetssätt är i huvudsak inriktat på att skapa förutsättningar för 
erfarenhetsutbyten, exempelvis genom att arrangera seminarier och nätverksträffar. Vissa av 
dessa vetenskapliga möten har publicerats i Riskkollegiets skriftserie eller särskilda rapporter.  
 
Verksamhetsåret 2021 inleddes med ett strategiskt arbete där styrelsen arbetade fram och 
fastställde en tvåårig verksamhetsplan för åren 2021–2022. Verksamhetsplanen innehåller 9 
punkter och nedan redovisning sker utifrån dessa.  

Seminarier 

Riskkollegiets seminarier sker utifrån ett tänkt årshjul som inleddes i samband med årsmötet i 
mars. Årets pristagare Ann Enander höll då ett mycket intressant föredrag om utvecklingen av 
risk- och krisforskning med direkta beröringspunkter till hennes pågående uppdrag som 
ledamot i Coronakommissionen. I augusti genomförde vi vår konferens för riskutbildare, 
RiskUt, som i år hölls på engelska med internationellt deltagande. I slutet av året (december) 
hölls vårt halvdagsseminarium, Riskförmiddag, som i år genomfördes i samarbete med 
Uppsala universitet. Löpande under året (i tillägg till de större seminarierna), genomfördes 
även fyra enklare digitala seminarier och diskussionsforum som vi valt att kalla RiskCafé.  

 

Vi publicerade under 2021 sju stycken filmer på Riskkollegiets youtube-kanal med föredrag 
från aktiviteter under året. Dessa videor har i snitt 24 visningar per video. 

Riskkollegiets priser 

Riskkollegiet delar varje år ut ett pris för att hedra och uppmärksamma personer som genom 
sin forskning bidrar till att öka kunskapen om risker. Styrelsen beslutar vem som får priset, 
efter förslag från vetenskapliga rådet. Vi delar även ut resebidrag till studerande för att 
stimulera kontakt med riskområdet. Årets pristagare presenteras på årsmötet. Som nämnts 
under Seminarier ovan tilldelades Ann Enander 2021 års seniora pris.  

Hemsidan och annan kommunikation (Twitter, LinkedIn och nyhetsbrev) 

En översyn av våra kommunikationskanaler har inletts. Vi behöver se över vad och hur vi 

kommunicerar. En enklare kommunikationsstrategi håller på att tas fram av en arbetsgrupp 

inom styrelsen.   
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Förverkliga medlemsstrategin 

Under 2020 beslutade styrelsen om en ny medlemsstrategi innehållande nio aktiviteter. 

Under 2021 har styrelsen utifrån strategin: Tagit fram informationsblad till stödjande 

organisationer, tydliggjort medlemserbjudandet och inlett arbetet med utökad synlighet mot 

studenter.  

Återuppta skriftserien 

Styrelsen har för avsikt att återuppta Riskkollegiets skriftserie. Under 2021 har arbetet med 

en pilotskrift inletts. Mer om detta under 2022.  

Aktivera Vetenskapliga rådet 

Riskkollegiets Vetenskapliga råd (VR) är en av föreningens stora styrkor. I dagsläget används 

VR i huvudsak för att nominera pristagare till Riskkollegiets priser. Styrelsen avser se över 

hur vi bättre kan involvera VR i verksamheten. Under 2021 har en inledande dialog förts med 

VR kring frågan. 

Översyn av kansliet 

Under 2020 uppdagades brister hos vår kanslitjänst, bland annat inom medlemshanteringen 

och funktionen för tillkommande medlemmar. Styrelsen genomförde under 2021 en översyn 

av avtal och inhämtade i samband med det konkurrerande offerter. Beslut fattades i 

styrelsen i november om att byta leverantör till Föreningshuset AB från och med årsskiftet 

2021/2022. Bytet är nu genomfört med samtliga funktioner är på plats.  

Förenkla styrelsearbetet och sänk trösklar för aktivt deltagande 

Styrelsen har upplevt att det har funnits trösklar för ett effektivt styrelsearbete. Ett arbete 

har därför bedrivits under året som bland annat inneburit framtagande av stående agendor, 

en ny mötesstruktur med kortare och mer frekventa styrelsemöten (ca 7 per år) och effektiv 

digital hantering av protokoll och dokument.   

Sponsring av aktiviteter 

För att synas i olika sammanhang sponsrar Riskkollegiet olika typer av arrangemang och 

aktiviteter (studerandebidrag till konferenser, delfinansiering av andra organisationers 

evenemang, m.m.).  

 

Styrelsens sammansättning 

Ordförande:  Lars Strömdahl 

Kassör:  Ullrika Sahlin 

Sekreterare: Johan Ingvarson 

Ledamot: Per Strömsjö 

Ledamot: Nils Sandberg 

 

Suppleant: Mattias Lantz 

Suppleant: Kristin Gustafsson 
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Vetenskapliga rådets sammansättning 

Christoffer Rääf 

Professor vid Medicinsk strålningsfysik, Lund 

Per Wikman-Svahn 

Forskare vid Filosofi och historia, KTH 

Johan Bergström 

Universitetslektor vid avdelningen för riskhantering och samhällssäkerhet, LTH 

Erna Danielsson 

Professor i sociologi i vid Mittuniversitetet 

Susanna Sternberg Lewerin 

Professor i epizootologi & smittskydd, Sveriges lantbruksuniversitet 

 

Sekreterare: Ullrika Sahlin, Lunds universitet (tillika styrelseledamot) 

  

Valberednings sammansättning 

Ingemar Lund 

Christine Grosse 

Linda Schenk 

 

Ekonomisk redovisning 

Riskkollegiets ekonomiska redovisning per den 31 december 2021 framgår av den 

ekonomiska redovisningen (se bilaga).  

 

Riskkollegiet kansli har under året övertagits av Föreningshuset SEDAB AB enligt ingånget 

avtal. Den ekonomiska uppföljningen har således flyttats över från Sigbladhs Ekonomi AB.   

 

 

 

Avslutande ord 

Jag vill även passa på att tacka alla som har engagerat sig i vår förening på olika sätt under 

2021. Ert engagemang är absolut nödvändigt för vår förenings framgång. 

 

 

Lars Strömdahl 

Ordförande i Riskkollegiet 


