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Minnesanteckningar möte med stödjande 

medlemmar 

Som ett steg i vårt arbete med att göra Riskkollegiet mer tillgängligt och progressivt för våra 

medlemmar bjöd vi in befintliga och potentiella stödjande medlemmar till ett möte. Syftet med 

mötet var att identifiera vad de stödjande medlemmarna vill ha ut av Riskkollegiet och hur vi 

kan stärka vårt samarbete.  

Mötet ägde rum på Bengt Dahlgren i Stockholm den 20 november 2018. 

Deltagare på mötet var Per Bergman (Livsmedelsverket), Mats Lindgren (IPS, 

Intressentförening för Processäkerhet), Jonatan Gehandler (RISE), Ann Franzén (SSM), 

Matthias Lantz (Analysgruppen/Svensk Energi) samt medlemmar i Riskkollegiets styrelse. 

Lars Strömdahl höll en presentation av Riskkollegiet, som omfattade både historik, nuläge 

och lite av styrelsens tankar om framtiden. 

De stödjande medlemmarna presenterade sig och gav sin syn på Riskkollegiet och vad 

Riskkollegiet skulle kunna göra för just deras organisationer och allmänt i samhället. Mötet 

var positivt och gav värdefulla synpunkter för Riskkollegiets framtida utveckling. Här följer en 

sammanfattning av synpunkter och konkreta förslag. 

Vad skulle ni vilja att Riskkollegiet gjorde 

för just er organisation? 

Det är en styrka att Riskkollegiet har ett brett perspektiv på risk och därmed kompletterar 

organisationer som fokuserar på risk inom deras respektive område. 

De stödjande medlemmarna anser att det finns mycket att lära genom att ta del av andra sätt 

att arbeta med risk. RK kan bidra till att underlätta möten och ett utbyte av erfarenhet med att 

arbeta med industri-, individ- kontra samhällsperspektiv. 
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Som medlemmar i RK kan de dra nytta av seminarier som belyser aspekter på risk och 

riskhantering med olika sakfrågor eller olika perspektiv. Fara/riskseminariet i maj 2017 var 

mycket bra och bidrog till att se på risk på olika sätt. De vill se fler möten av det slaget. 

De stödjande medlemmarna tyckte att RK har en viktig funktion som utbildare. RK kan stödja 

seminarier eller kurser om ”självklara” saker på riskområdet. Det kan vara en-dagskurs i 

riskkommunikation. 

RK skulle kunna bidra med att förmedla kontakt till experter på riskområdet. 

Vad tycker ni Riskkollegiet ska göra 

allmänt i samhället? 

De stödjande medlemmarna tryckte på att RK bör arbeta med att lyfta generella frågor och 

principer om risk och riskvärdering. De upplever att det som är mest intressant är seminarier 

om övergripande frågor. 

I och med att RK har stödjande medlemmar har de även ett ansvar gentemot dessa. Det är 

viktigt att ta hänsyn till medlemmarnas olika mål och frihetsgrader beroende på om de 

representerar en myndighet, universitet eller industri. Livsmedelsverket ska som myndighet 

inte vara opinionsbildande om man inte har ett uppdrag att vara det. Eftersom 

Livsmedelsverket är stödjande medlem i RK så bör inte heller RK vara opinionsbildande. Det 

innebär att RK kan fokusera på att stärka kunskap i olika frågor med exempelvis kurser och 

seminarier, men inte driva debatt. Det är exempelvis inga problem med att RK gör en saklig 

granskning av generella saker kring risk, såsom hur risk kommuniceras i ett visst inslag på 

nyheterna eller hur riskhantering har använts i en viss utredning, så länge RK inte tar 

ställning i en viss riskfråga. 

I takt med att samhället blir mer komplext kan lagar som instiftas gå emot andra lagar eller 

målsättningar. Det kan exempelvis vara en strävan att återvinna som kan hamna i konflikt 

med mål om giftfria varor. Det finns ett behov att belysa vad riskhantering och riskforskning 

kan bidra till att göra i dessa avvägningar. RK skulle kunna ordna seminarier där ägarna till 

problem bjuds in. Finns det olika sidor och kanske till och med konflikter, bör olika sidor vara 

närvarande. Genom att belysa dessa frågor kan RK bidra till en bättre hantering av risk i 

samhället utan att ge sig in i debatt och ta ställning. 
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Konkreta förslag på kort sikt 

Utnyttja stödjande medlemmar mer aktivt. RK skulle tillsammans med dess medlemmar 

identifiera teman för seminarier. Förlägg seminarier hos stödjande medlemmar. Exempelvis 

har årsmötet under senare år varit hos FOI som är en stödjande medlem. 

Planera aktiviteter i god tid. Arbetet med att ordna och sprida information om seminarier 

kan underlättas om man planerar flera åt gången med en längre tidshorisont än ett år. 

Öka RKs synlighet. RK har låg synlighet och information om aktiviteter har svårt att nå ut till 

medlemmar och andra. Det är lätt att nyhetsbrev och information som skickas via mail 

hamnar under radarn. 

Dokumentera seminarier bättre. Alla kan inte delta fysiskt. Genom att filma och dela finns 

seminarier tillgängliga i efterhand. En annan möjlighet är att se till att det skapas skrifter i 

samband med seminarier där föreläsare kan få frågor i förväg och informeras att de 

förväntas skriva ihop deras föreläsningar (mot arvode). 

Stärk RKs nätverk. Det är svårt att se vem som är medlem i RK. Eftersom information om 

medlemmar är dold kan man idag inte söka experter på risk bland medlemmarna. 

Medlemmarna kan inte nå varandra på ett enkelt sätt. Ett förslag var att skapa en LinkedIn-

grupp för medlemmar i RK. 

Tydliggör koppling till andra risknätverk. Koppling mellan RK och det globala samfundet 

för riskanalys (Society for Risk Analysis) skulle kunna utvecklas och förtydligas. 

Förslag på lång sikt 

Ta fram eller länka till relevant informationsmaterial. Det finns en del intressanta skrifter 

som givits ut under RK. En möjlig aktivitet är att ta fram nya och uppdatera skrifter som 

gjorts. I takt med att en organisations riskhantering ska omfatta fler typer av risker, kan man 

behöva uppdatera det material som finns. Man kan även se över möjlighet att bättre utnyttja 

skrifter som finns producerade av andra instanser. 

Belys aktuella rapporter. RK skulle kunna lyfta rapporter på riskområdet. RK skulle kunna 

titta på hur risker hanteras i regeringsuppdrag och om det finns konsekvensanalyser. 

Bidra till att sätta standard. RK skulle kunna driva arbete med att sätta standard. Det kan 

vara att ta fram en lista på vad exempelvis en nybliven ingenjör, kemist, miljövetare eller 

journalist borde veta om risk. 

Dessa anteckningar har sammanställts av Ullrika Sahlin ordförande i Riskkollegiet.  


