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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

2008-2009 

 

 
Denna verksamhetsberättelse för Riskkollegiet omfattar perioden april 2008 t.o.m. april 2009. 

 

Styrelse, administration och ekonomi 

Styrelsen har under verksamhetsperioden varit konstituerad enligt följande:  

 

Ordförande:   Jan Olof Snihs 

V. ordförande: Lena Kecklund  

Sekreterare:                        Marcus Abrahamsson 

Kassör:   Olof Söderberg  

Övriga ledamöter: Niklas Möller (doktorandombud) 

                                            Per Wikman-Svahn (doktorandombud och redaktör för Risknytt) 

Suppleanter:  Ulf Bäverstam 

                                                     Dick Hedberg  

                                            Eva Thörnelöf (webbredaktör) 

                                                     Ing-Marie Olsson 

Ständigt adjungerad:   Jack Valentin (ordförande för det Vetenskapliga Rådet) 

                                            Peter Modin (biträdande webbredaktör, konsult) 

Revisorer:                            Misse Wester-Herber   

                                            Ulf Rydberg 

Revisorssuppleanter:          Gun-Astri Swedjemark        

                                            Christina Rudén 

 

Styrelsen har från årsmötet 2008 till årsmötet 2009 haft 9 protokollförda sammanträden, 

nämligen den 24/4, 26/5, 10/9, 16/10, 19/11 under 2008 och den 13/1, 5/2, 19/3 och 29/4 under 

2009.  

 

Valberedning för tiden från årsmötet 2007 och till årsmötet 2009 är: Peter Stern 

(sammankallande), Stefan Backe, Richard Levin och Lars Erik Warg.  

 

Under verksamhetsåret har 10 nya medlemmar tillkommit samtidigt som 28 medlemmar har 

utträtt (varav 9 borttagna p.g.a. ej betald årsavgift trots flera påminnelser). Medlemsantalet 31 

mars är därmed 174. Styrelsen har tillämpat tidigare beslut att medlemmar, som trots upprepade 

påminnelser inte har betalat årsavgiften per vid utgången oktober månad, anses ha utträtt ur 

föreningen. Per den 31 december 2008 hade föreningen 176 medlemmar.  

 

Riskkollegiets ekonomiska ställning framgår av årsredovisningen 
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Riskkollegiets kansli sköts av Sigbladh Administration HB enligt upprättat avtal. 

 

 

Föreningsmöten 

Fyra medlemsmöten/seminarier har anordnats från årsmötet 2008 till årsmötet 2009, se nedan. 

Möten av detta slag är öppna även för icke-medlemmar för att på så sätt stimulera till 

medlemskap. Seminarier är en bra form för spridning av kunskap och information om riskfrågor. 

Den ger också deltagarna möjlighet att ställa frågor och direkt få klarlägganden och 

kompletterande information vid behov. Fortsatta seminarier diskuteras av styrelsen och ges stort 

utrymme vid varje styrelsemöte. Referat av mötena finns normalt i Risknytt.  

 

Medlemsmötet 24 april 2008: Aktuella forskningsfrågor på riskområdet  

Seminariet organiserades av Riskkollegiet i anslutning till överlämnandet av Riskkollegiets pris 

”The Swedish Risk Academy Award” till Sven-Ove Hansson från KTH vid årsmötet samma 

dag.   

 

Medlemsmötet 24 april 2008: ”Riskvärderingsmodell för produktsäkerhet” 

Seminariet organiserades av Riskkollegiet i anslutning till årsmötet samma dag och 

föredragshållare var Kerstin Jönsson och Lotten Strindberg från Konsumentverket.  

 

Medlemsmötet 21 januari 2009: Elektromagnetiska Fält. Egenskaper, Risker och 

Riskkommunikation 
Seminariet organiserades av Riskkollegiet och Elforsk. Föredragshållare var Björn Cedervall 

Elforsk.  

  

Medlemsmötet 20 april 2009: Riskfrågor i planarbetet 

Seminariet organiserades av Riskkollegiet och Naturvårdsverket. Föredragshållare var Mikael 

Johannesson, Naturvårdsverket, Anne Norlander, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

samt Johan Lundin, WSB-group.  

 

Ett ytterligare seminarium om samma temaområde, med särskild tonvikt på risker med ras och 

skred, hade ursprungligen planerats till 7 maj, men har av olika skäl måst skjutas upp till hösten. 

 

 

Risknytt 

Per Wikman-Svahn har varit redaktör för Riskkollegiets nyhetsbrev Risknytt under 

verksamhetsåret. Sedan föregående årsmöte har 2 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. Nästa nummer utkommer efter årsmötet 2009. 

 

 

Webbplats 

Adressen till Riskkollegiets webbplats är www.riskkollegiet.nu. Eva Thörnelöf har under 

verksamhetsåret varit redaktör för webbplatsen, biträdd av Peter Modin. Successiva förändringar 

för att informationen skall bli mera informativ och välstrukturerad har kunnat genomföras. 

 

Projektet kallat ”Förstärkt nyhetsbevakning och kommunikation för Riskkollegiet” har syftet att 

- utöka kommunikationen med medlemmarna 

http://www.riskkollegiet.nu/
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- fånga in riskvetenskapliga nyheter 

- kommunicera information om händelser (konferenser o.d.) som kan vara av intresse för 

medlemmarna 

Fas 1 av projektet genomfördes under föregående verksamhetsår, vilket innebar en kartläggning 

av aktörer, informationskällor etc. inom riskområdet. Denna information med länkar är nu utlagd 

på hemsidan. I fas 2 har en ”nyhetslista” tagits fram delvis baserat på redan genomförd 

kartläggning av informationskällor. Det fortsatta arbetet inom fas 2 innebär en kontinuerlig 

uppdatering av nyhetslistan, som sedan läggs in på Riskkollegiets hemsida. En del av detta 

kommer att användas till Risknytt.   

 

 

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 haft två doktorandombud: Niklas Möller och Per Wikman-

Svahn. Doktorandombuden har under året ägnat särskilt fokus åt riskkollegiets projekt om 

förstärkt nyhetsbevakning och kommunikation. För doktorander inom riskområdet, som generellt 

har ett mindre utvecklat kontaktnät än mera etablerade forskare och yrkesverksamma, är det av 

stort intresse att kunna orientera sig om vad som händer inom riskområdet. Riskkollegiets 

satsning på förbättrad hemsida, utökade länkar till riskintressenter och återkommande 

nyhetsbevakning av vad som sker inom området har därför varit prioriterat. Därutöver har 

doktorandombuden bidragit med särskilt doktorandperspektiv på riskkollegiets 

seminarieplanering.  

 

 

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 

genomföra seminarier på för Riskkollegiet relevant tema.  

Det Vetenskapliga Rådet har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: 

 

Jack Valentin, ordförande 

Åke Bergman 

Åsa Boholm (avgår i sommar) 

Britt-Marie Drottz-Sjöberg 

Christer Edling (har avgått under verksamhetsåret) 

Agneta Oskarsson 

Kurt Petersen 

Ivar Vågsholm, vice ordförande   

 

Det Vetenskapliga Rådet har under året verkat genom att dess ordförande har deltagit i styrelsens 

möten som adjungerad och där aktivt och konstruktivt bidragit med synpunkter i många av de 

frågor som diskuterats av styrelsen, bl.a. om seminarier, informationsspridning m.m. och ett 

”pris” för någons insats inom riskområdet, se nedan. 

 

Beträffande ordförandeskapet erbjöd Jack Valentin sig vid förra årsmötet vara villig att vara 

ordförande efter Britt- Marie Drottz Sjöberg, som av arbetsskäl avsagt sig denna uppgift, under 

en övergångstid fram till årsmötet 2009. Därefter skulle Ivar Vågsholm ställa sig till förfogande 

som ordförande och fram till dess vara viceordförande. På grund av ändrade arbetsförhållanden 
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har dock Ivar Vågsholm funnit det nödvändigt att förlänga nuvarande ordning ett år, vilket Jack 

Valentin accepterat.  

Styrelsen för Riskkollegiet tog det formella beslutet därom den 29 april 2009. 

  

 

The Swedish Risk Academy Award. 

För att stimulera och uppmuntra arbete på riskområdet beslöt styrelsen i fjol att på lämpligt sätt 

uppmärksamma och hedra en person som genom betydelsefulla insatser fört och för kunskaperna 

framåt på riskområdet. Priset delas ut vartannat år i två kategorier i samband med årsmötet.  

 

Den ena kategorin avser en person med lång och viktig verksamhet med och stor erfarenhet av 

riskfrågor, vilket också kan ha varit av stor praktisk nytta för samhället. Personens verksamhet 

utmärks av bredd och hög vetenskaplig kvalitet. Priset har namnet The Swedish Risk Academy 

Award. 

 

Den andra kategorin avser en person i början av sin karriär, som har gjort nya, viktiga och 

lovande insatser på riskområdet och som genom detta pris får erkänsla för detta och stor 

uppskattning och stöd för sitt fortsatta arbete. Detta pris har ännu inte fått något namn. 

 

Det första priset kom att vara av den första kategorin och samtidigt bli normgivande för den 

kvalitet Riskkollegiet förutsätter för priset och för betydelsen av den prisbelönade verksamheten.  

 

Med denna bakgrund och dessa förutsättningar föreslog det Vetenskapliga Rådet bland ett flertal 

kvalificerade kandidater till priset att tilldela det första årets pris till Professor Sven-Ove 

Hansson, Avdelningen för filosofi, vid Kungl. Tekniska Högskolan i Stockholm. 

Riskkollegiets styrelse beslöt enhälligt i enlighet därmed med följande motivering: 

 
”Sven Ove Hansson har på ett nydanande sätt och med hög originalitet utvecklat 

vetenskapen om riskanalys genom att kombinera naturvetenskap och filosofi. Han har 

framgångsrikt byggt upp en ny tvärvetenskaplig verksamhet med forskning inom området 

riskfilosofi. Sven Ove Hanssons arbete har gett väsentliga bidrag till förståelsen om hur 

risker bedöms och hanteras såväl vetenskapligt som hos riskhanterande myndigheter”.  

 

Efter ett hedersomnämnande, en minnesplakett, blommor och champagne höll Professor 

Hansson en intressant exposé över ett antal intressanta och viktiga forskningsfrågor han varit och 

fortfarande är engagerad i. 

 

Nästa prisutdelning kommer att ske år 2010 och omfattar då båda kategorierna. Den s.k. 

Lindellföreläsningen kommer att ske i samband därmed.    

 

 

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

stödorganisationer. Varje stödorganisation erbjuds utse fem personer som ska få samma 

information från Riskkollegiet som dess medlemmar. 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.  

 

Vid ingången av år 2008 fanns sju stödorganisationer, nämligen Analysgruppen vid KSU 

(Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB), Elforsk, Kemikalieinspektionen, 

Krisberedskapsmyndigheten, Naturvårdsverket, Statens Räddningsverk och Statens 
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strålskyddsinstitut. Riskkollegiet är mycket tacksamt för dessa bidrag och har härigenom en 

ekonomisk bas för sin verksamhet.  

 

Under året har Statens Strålskyddsinstitut slagits samman med Statens Kärnkraftinspektion till en 

myndighet, Strålsäkerhetsmyndigheten, (SSM), och Statens Räddningsverk och 

Krisberedskapsmyndigheten har tillsammans med Styrelsen för psykologiskt försvar bildat den 

nya Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).  

 

Styrelsen har under verksamhetsåret kontaktat ett antal andra eventuellt intresserade 

organisationer för ekonomiskt stöd bl.a. för att kunna bredda sin ekonomiska bas för stödjande 

verksamhet för sina medlemmar. Tyvärr kom den ekonomiska krisen ungefär samtidigt med 

dessa kontakter och intresset för ekonomiskt stöd kan ha påverkats negativt. Hittills har ett 

företag, Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, svarat positivt och har redan betalt in sitt 

bidrag, 10 000 kr. 

 

Frågan om att behålla och nyrekrytera stödjande organisationer har diskuterats inom styrelsen 

och är en fortgående fråga.  Det är viktigt att visa på vilket sätt Riskkollegiet bidrar med samlad 

information (framför allt via webben) och de möjligheter till samarbete kring seminarier som 

finns för de stödjande organisationerna.  

  

 

Övrig verksamhet 

Riskkollegiets medlemmar stadgar upp kollegiets verksamhet både ekonomiskt och 

innehållsmässigt, det senare för att det är bl.a. medlemmarnas intresse och behov som formar 

kollegiets utåtriktade verksamhet t.ex. seminarieverksamheten.  Det är därför viktigt att behålla 

och nyrekrytera medlemmar. Styrelsen har därför utarbetat ett antal strategier för att behålla och 

öka medlemsantalet. 

 

Styrelsen har också analyserat Riskkollegiets verksamhet och problem i sina såväl interna som 

utåtriktade aktiviteter och med utgångspunkt från detta formulerat förslag på förbättringar och 

prioriteringar som den lämnar över till den nya styrelsen, bl.a. i form av en verksamhetsanalys 

och en verksamhetsplan.  

 

Som ett led i arbetet med att rekrytera nya medlemmar till föreningen har Riskkollegiet och dess 

verksamhet presenterats för studenter vid Civilingenjörsprogrammet i Riskhantering samt 

Brandingenjörsprogrammet vid Lunds Tekniska Högskola. Presentationerna har ägt rum i 

samband med presentation av examensarbeten samt i anslutning till föreläsningar under våren 

2009. Sammantaget har presentationen skett för ett drygt hundratal studenter. 

 

 

Slutord   

Riskkollegiets syfte enligt stadgarna är att vara ett kontaktnät för dem som är intresserade av 

riskfrågor och att inom riskområdet främja informationsutbyte om kunskapskällor och 

verksamheter - verka för förbättrad kommunikation mellan lekmän, beslutsfattare och experter - 

främja forskning och särskilt verka för tvärdisciplinärt samarbete - verka för tillkomsten av 

välunderbyggda beslutsunderlag - verka för internationellt samarbete. 

 

Medlemmarnas fortsatta stöd och engagemang i riskfrågor är väsentliga för att Riskkollegiet 

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

 


