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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 

INFORMATION OM RISKKOLLEGIET 
Riskkollegiet är en ideell förening med syfte att öka kunskapen om risk och hur risker uppfattas och 

hanteras. Riskkollegiet 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. 

Myndigheter och företag behöver hantera risker och osäkerheter både i verksamheten och i 

samhället, samt hantera hur omvärlden reagerar på dessa. Genom att skapa förutsättningar för 

utbyte av kunskap och erfarenhet om riskfrågor mellan olika samhällssektorer och vetenskapliga 

discipliner kan man undvika vanliga misstag. Riskkollegiet vill skapa möjligheter att förbättra 

kommunikation av riskvärderingar och osäkerheter kring dessa mellan experter, lekmän och 

beslutsfattare. Vi kan även ge råd i risk- och osäkerhetsfrågor till organisationer och myndigheter.  

Idag ordnar vi seminarier med syfte att sprida information, öka kunskapen och skapa dialog mellan 

organisationer som arbetar med risk. Vi vill även stimulera forskning och samarbete nationellt och 

internationellt. Vi har en hemsida http://www.riskkollegiet.nu/ och twitter-konto Riskkollegiet där vi 

informerar och ger kommentarer på aktuella händelser. Vi har under året publicerat föredrag på en 

Youtube-kanal med Riskkollegiets namn. 

Vi 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. 

Denna verksamhetsberättelse omfattar samma tidsperiod som den ekonomiska redovisningen d.v.s. 

räkenskapsåret 2019.  

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 
 
Ordförande Ullrika Sahlin, Miljövetenskap, Lunds universitet (mandat till 2020) 

Vice ordförande Håkan Lundberg, Teknik och information (mandat till 2021) 

Kassör vakant 

Sekreterare Anna Franzén, Strålsäkerhetsmyndigheten (mandat till 2020) 

Lars Strömdahl, Bengt Dahlgren AB (mandat till 2021) 
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Övriga ledamöter 

Per Strömsjö, konsult (mandat till 2020 och ansvarig för hemsidan) 

Suppleanter 

Mattias Lantz, Inst. för fysik och astronomi, UU och Analysgruppen, Uppsala universitet (mandat till 

2020) 

Vidar Hedtjärn Swaling, Totalförsvarets forskningsinstitut (mandat till 2020) 

Linda Kvarnlöf, Mitthögskolan (mandat till 2020)  

Liisa Honkaranta, Stockholms brandförsvar (mandat till 2020) 

Kristin Gustafsson, Centrum för klimat och säkerhet, Karlstads Universitet, (mandat till 2020) 

REVISORER 
Sten Grapengiesser (avliden), Leif Moberg (mandat till 2020), Jack Valentin (suppleant) (mandat till 

2020) 

VALBEREDNING 
Ingemar Lund (mandat till 2020), Ragnar Löfstedt  (mandat till 2021), Johan Bergström (suppleant) 

(mandat till 2020) 

VETENSKAPLIGA RÅDET 
Christoffer Rääf, Medicinsk strålningsfysik, Lund 

Anna Olofsson, Social risk, Mittuniversitetet, Östersund 

Per Wikman-Svahn, Riskfilosofi, KTH 

Johan Bergström, Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet, Lund 

Erna Danielsson, Mittuniversitetet, Östersund 

Sekreterare Lars Strömdahl, Bengt Dahlgren AB, Stockholm  

MEDLEMMAR 
Den 31 december 2019 hade föreningen 169 medlemmar fördelade på 10 stödorganisationer, 35 

stödorganisationsmedlemmar, 118 medlemmar, 6 studerandemedlemmar och en gratismedlem. 

Årsavgiften är 200 kronor för enskilda personer och 100 kronor för studenter/doktorander.  

SAMMANTRÄDEN OCH ÅRSMÖTE 
Styrelsen har haft 5 protokollförda sammanträden under 2019. Det vetenskapliga rådet har haft 1 

möte för att utse förslag till pristagare av seniora priset.  

Föreningens årsmöte hölls den 5 april på KTH, Stockholm. Mötet inleddes med ett föredrag av Per 

Vikman-Svan om ”Riskfilosofi kring hanteringen av djupt osäkra risker”, följt av prisutdelning, en 

reflektion av Britt-Marie Drottz Sjöberg om Riskkollegiet förr och i framtiden, och en diskussion om 

Riskkollegiet.  Årsmötesförhandlingarna samlade 13 deltagare.  

VETENSKAPLIGA RÅDET 
Under hösten utsåg styrelsen ett nytt vetenskapligt råd och såg över rådets roll och uppdrag (se 

beskrivning i slutet av verksamhetsberättelsen). Detta arbete resulterade bland annat i att styrelsen 

bjuder in det vetenskapliga rådet till styrelsemöten med syfte att öka förutsättningar för utbyte.   
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EKONOMISK REDOVISNING 
Riskkollegiets ekonomiska ställning per den 31 december 2019 framgår av den ekonomiska 

redovisningen (se bilaga). 

Riskkollegiets kansli sköts av Sigbladhs Ekonomi AB enligt upprättat avtal. Kollegiets kontaktperson 

där, i första hand Ann Isgård, har effektivt svarat för löpande bokföring, hantering av inkommande 

handlingar runt Riskkollegiets priser och andra administrativa uppgifter. 

HEMSIDAN 
På föreningens hemsida (http://www.riskkollegiet.nu/) har 14 kortare nyheter publicerats under 

året, mest om aktiviteter samt presentation av styrelsen. 

Föreningens Twitter-konto har varit fortsatt aktivt och har ca 130 följare.  

SEMINARIER  
Under 2019 har Riskkollegiet ordnat flera seminarier och en stor del av föredragen har spelats in, 

redigerats och publicerats på vår Youtube-kanal (länk till kanalen).  

Den 22 augusti ordnades RISKUT2019, en-dagskonferens för personer som utbildar i risk, på 

Citykonferensen i Stockholm. Konferensen bestod av 8 föredrag och samlade ett 20-tal deltagare från 

olika lärosäten och organisationer i Sverige. Eftersom konferensen var mycket uppskattad har vi 

beslutat att göra om den igen. https://sites.google.com/view/riskut/home 

Årets mottagare av Riskkollegiets seniora pris till framstående riskforskare, Lars Rosén och Åsa 

Boholm, höll var sitt föredrag vid ett riskseminarie på Handelshögskolan i Göteborg den 8 oktober. 

Föredragen finns på Riskkollegiets Youtube-kanal. Seminariet hade 25 deltagare och efter föredragen 

bjöd Riskkollegiet på lunch.  

Den 4 december arrangerades Riskförmiddag i Uppsala som bestod av 7 föredrag kring olika slags 

riskrelaterad forskning vid Uppsala universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Efter föredragen 

bjöd Riskkollegiet på lunch för medlemmar. Föredragen finns på Riskkollegiets Youtube-kanal. 

Riskkollegiet var medarrangör för ett föredrag om diplomati och utrikespolitik med Ulla Gudmundson 

på Rättviks kulturhus den 5 december.  

ARBETE MED MEDLEMMAR 
Styrelsen har arbetat med att stärka synlighet och nyttan med att vara medlem i riskkollegiet. Vi har 

värvat medlemmar i samband med seminarier. Två nyhetsbrev har skickats ut per epost under året.  

Vi har skapat en Youtube-kanal för att dokumentera och sprida våra seminarier. Syftet med kanalen 

är även att värva nya medlemmar.  

Vi har ändrat förfarande för att bli medlem och har, för att göra det mindre krångligt, tagit bort 

kravet att styrelsen måste godkänna vilka som ska få bli medlemmar.   

PRIS OCH RESEBIDRAG  
Riskkollegiet delar ut The Swedish Risk Academy Award för udda årtal och The Swedish Risk Academy 

Award to a Young  Researcher för jämna årtal. År 2019 delades seniora priset mellan Lars Rosén, 

professor i ingenjörsgeologi vid Chalmers tekniska högskola, och Åsa Boholm, professor i 

socialantropologi vid Göteborgs universitet. Priset beslutades av styrelsen med stöd från det 

vetenskapliga rådet.  

http://www.riskkollegiet.nu/
https://www.youtube.com/channel/UCPbDhq9t24VnRMbtvgSO3mA
https://sites.google.com/view/riskut/home
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Vi har under året via hemsidan utlyst möjlighet att söka resebidrag för studerande, och fick in en 

ansökan från Christine Grosse om att åka till SRA Nordic Chapter i Köpenhamn den 5-6 november, 

som beviljades.  

SLUTORD 
Vi har tagit stora steg mot en mer aktivt förening. Förändringsarbetet, baserat på planen som 

diskuterades på årsmötet 2019, börjar ge resultat. Detta är en process som sker gradvis och styrelsen 

försöker hitta en lagom stor kostym på verksamheten.  

Det finns ett behov av att skapa en mötesplats för att lyfta analys, hantering och kommunikation av 

risk på olika områden. En styrka med Riskkollegiet är att vi har starka ben i praktik, utbildning och 

forskning. Vi utgör en nationell plattform som kan föra ihop dessa över lärosäten, organisationer, 

myndigheter och företag.  

Vi kommer fortsätta att bli bättre på att bidra till att stimulera kunskap och tänkande kring risk och 

samtidigt hålla verksamheten på en rimlig nivå.   

För styrelsen i maj 2020 

 

Ullrika Sahlin 

Ordförande i Riskkollegiet  
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Instruktion för vetenskapligt rådet 

Enligt Riskkollegiets stadgar utser kollegiets styrelse ett vetenskapligt råd, vars ledamöter ska vara 

aktiva forskare vilka företräder olika vetenskapliga discipliner med relevans för riskområdet. 

Styrelsen utser rådets ordförande, vice ordförande och sekreterare. Det vetenskapliga rådet bör vara 

representerat vid styrelsens sammanträden.  

Det vetenskapliga rådet ska för Riskkollegiet, och inom dess verksamhet, ta ansvar för vetenskapliga 

bedömningar, liksom att i övrigt verka för föreningens syften i enlighet med styrelsens uppdrag. 

Det vetenskapliga rådets roll 

Ledamöterna i det vetenskapliga rådet ska tillsammans, eller var för sig, kunna ge råd och/eller 

rekommendationer vad gäller angelägna teman för Riskkollegiets verksamhet, val av föredragshållare 

vid seminarier, kvalitet i dokumentation o.s.v. 

Rådet är av väsentlig betydelse för Riskkollegiets idéutveckling och som rådgivare i planeringen av 

kollegiets verksamhet, och ska främst betraktas som en resurs vad avser forskning och 

kunskapsspridning. Det kan även fungera vägledande när det gäller den vetenskapliga prövningen av 

olika uppfattningar som är av betydelse för Riskkollegiets verksamhet. 

Rådet kan också ha en kontaktskapande roll, t.ex. när det gäller att anvisa förslag till forskare eller 

miljöer där specifika angelägenheter inom riskområdet behandlas, vad gäller doktorander m.m. 

Det vetenskapliga rådets uppgifter 

Uppgiften för det vetenskapliga rådet är att bidra till att samla in, bearbeta och sammanställa 

vetenskaplig information inom riskområdet. Viktiga inslag i det arbetet är att identifiera frågor och 

beskriva de olika uppfattningar, tillsammans med argumenten för och emot, eller målkonflikter som 

kan föreligga i en viss fråga.  

Rådet har också till uppgift att årligen, vid en tidpunkt anvisad av styrelsen, till denna ge in 

rangordnade och motiverade nomineringar till ”The Swedish Risk Academy Award”. Förslag till 

nomineringar kan göras av rådets medlemmar och, efter samtycke från styrelsen, av kollegiets 

medlemmar. 

Rådet kan, på styrelsens uppdrag, göra sammanställningar av befintlig kunskap inom valda områden.  

Det vetenskapliga rådet kan genomföra ett årligt seminarium, på något för Riskkollegiet relevant 

tema. Diskussioner och resultat dokumenteras och redovisas till styrelsen inför årsmötet. Rådets 

övriga verksamhet, inklusive råd och/eller rekommendationer sammanfattas i en årlig rapport till 

styrelsen inför årsmötet. 

 


