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Samlingsforum samtal – Verktyg för 

riskhantering 

 

Erika Hedhammar från Riksantikvarieämbetet började med att berätta om 

riskhantering och om utvecklingen av det Verktyg för riskhantering som finns att 

ladda ned på Riksantikvarieämbetets webbsida. 

Verktyget utgår ifrån ISO-standarden Riskhantering - Vägledning (ISO 

31000:2018, IDT). Där beskrivs processen med riskbedömning som en kedja av 

riskidentifiering, riskanalys och riskvärdering, som sedan följs av åtgärder och 

dokumentation. Det finns också en handbok från ICCROM om riskhantering som 

heter: A guide to Risk management of Culture heritage 

 

Verktyget för riskhantering utvecklades och testades i samarbete med Jamtli, 

Vadsbo museum, Nationalmuseum och Malmö museer. Verktyget gjordes i Excel, 

för att det skulle vara enkelt att använda. Verktyget kan laddas ned, fyllas i och 

sparas av museerna själva. Inga svar sparas eller skickas in till 

Riksantikvarieämbetet. 

 

Verktyget utgår från de tio nedbrytningsfaktorerna: brand, stöld och sabotage, 

skadedjur och mikroorganismer, luftfuktighet, fysiska krafter, temperatur, 

föroreningar, vatten, ljus och UV samt oordning och förlorad information. Verktyget 

utgår från risker för föremål och samlingar, inte människor. Det finns några förslag 

på olika risker inom varje kategori, men det är viktigt att museet också identifierar 

och lägger till egna risker.  

 

Museet värderar vad som skulle kunna hända, hur troligt det är att det skulle 

hända och vilka konsekvenser det kan få på samlingarna. Åtgärder beskrivs och 

noteras med vem som är ansvarig och tidpunkt när åtgärd ska vara gjord. 

Riskerna kan sorteras på olika sätt och det går därefter att skapa en rapport. 

Riskbedömningen kan göras för hela samlingen eller för varje lokal och utrymme 

för sig i olika flikar. För mer information om verktyget se: Riksantikvarieämbetets 

webbsida om riskanalys. 

Studiecirkel om riskhantering 

Under år 2022 har Riksantikvarieämbetet haft en studiecirkel kring riskhantering 

med läns- och regionmuseerna. Riksantikvarieämbetet har också genom 
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https://www.raa.se/samhallsutveckling/riskhantering-och-katastrofberedskap/riskhantering-2/
https://www.iccrom.org/sites/default/files/Guide-to-Risk-Managment_
https://www.raa.se/samhallsutveckling/riskhantering-och-katastrofberedskap/riskhantering-2/riskanalys/
https://www.raa.se/samhallsutveckling/riskhantering-och-katastrofberedskap/riskhantering-2/riskanalys/
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Myndigheten för kulturanalys (MYKA) gått ut med frågor om incidenter på museer, 

till exempel antal bränder och översvämningar. Många museer har fyllt i MYKA-

enkäten och svaren är mycket bra att ha som underlag. Vattenskador och skador 

från skadedjur och mögel är vanligast. Brand är inte lika förekommande, men kan 

få väldigt stora konsekvenser om det inträffar. 

Tips och utmaningar om att använda verktyget 

Lina Ålenius och Annika Edgren från Malmö museer berättade om erfarenheter 

och utmaningar kring att använda verktyget. 

På sitt museum började de med att göra riskbedömningen i en större grupp, men 

gick senare över till att göra grundarbetet själva, för att först ha något att utgå 

ifrån. Nu, när de är klara med det, ska de fördela ut arbetet på flera grupper som 

får ansvara för olika magasin och samlingar. Ambitionen är att göra en årlig 

genomgång. Ett museum bestämmer själv hur ofta man vill utföra genomgången, 

men det kan vara bra att göra det vid en bestämd tidpunkt, till exempel september, 

så att det finns med i årscykeln. 

 

De gjorde en flik för varje magasin i Excel-verktyget. De utgick ifrån de olika 

magasinen, gick igenom de tio nedbrytningsfaktorerna och fyllde på med fler saker 

som de hittade. Det går att fylla i verktyget på distans, från minnet, men det är en 

fördel att vara på plats i magasinet, då man kan upptäcka fler saker.  

Det är bra att göra avgränsningar för vilka lokaler och utrymmen man ska titta i. 

Glöm inte bort föremål i konserveringsateljéer, korridorer och utställningar. 

De analyserade bara risker för föremålen. Giftiga och farliga föremål togs bara 

med om de var farliga för andra föremål, inte människor. Problematiken med 

arbetsmiljön får lyftas i andra sammanhang.  

Utmaningar kan vara att arbetet tar tid och att man behöver ha det förankrat hos 

ledningen. Det är viktigt att man gör uppföljningar och att man lyckas engagera 

övrig personal. Det var svårare att få med personalen till en början, men nu är det 

ganska inarbetat. En annan utmaning kan vara att det ofta finns så många olika, 

varierade lokaler att gå igenom.  

Vem som helst ska kunna göra analysen, så det behöver finnas rutiner. Varje 

åtgärd behöver ha en ansvarig, så att den inte glöms bort.  

 

Tips: 

 Man behöver inte göra allt på en gång. Det går till exempel att avsätta en 

timme i veckan, under en längre period.  
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 Det är viktigt att bestämma vem som har ansvaret för att en åtgärd blir 

gjord. Vissa åtgärder kanske är mindre omfattande och andra behöver 

involvera fler personer och mer resurser. 

 Rapporten som man kan få ut i verktyget, kan användas i olika syften och 

visa på konsekvenser.  

 Att få åtgärder gjorda handlar mycket om god kommunikation med 

fastighetsägare och andra. Det finns några tips kring kommunikation i 

ICCROM:s handbok.  

 Det kan vara bra att börja med det som är enkelt för att senare gå vidare 

med det som är mer komplicerat.  

 Löpande arbete bör göras hela tiden, som till exempel akuta reparationer. 

 Det är bra att gå en inspektionsrond varje vecka. Det är bra att ha 

regelbunden kontroll, så att man inte låter magasin stå under en längre 

tid eller bara gör kontroller till exempel när en skadedjursfirma gör det.  

 Det kan vara extra viktigt att göra regelbundna kontroller om man gör 

besparingar kring el och värme. 

 Var överens inom museet hur de olika bedömningarna görs, så att man 

tänker på ett liknande sätt, om man är fler som gör dom.  

 Det kan vara bra att ta hjälp från andra eller konsulter för att inte bli 

hemmablind, men ofta är det man själv som känner sina egna samlingar 

bäst. Det finns en risk att en riskanalys bara blir en pappersprodukt i 

bokhyllan om personalen inte är med. Museet behöver äga frågan. 

Konsulter tas ofta in för specifika saker, som till exempel brand. 

 Det kan variera hur mycket hjälp man kan få av den organisation som 

man finns i, till exempel regionen eller kommunen. Försök att ha bra 

relationer till fastighetsförvaltare och liknande. Ibland behöver man söka 

extra pengar för att åtgärda saker. Ibland kan det ta lång tid att få saker 

åtgärdade då verksamheten kanske ska samsas om medel till andra 

verksamheter inom samma område.  

 Hur ska man tänka kring urvalsprocessen av föremål? Hur prioriterar 

man? Utgå till exempel från museets specialitet. Vad är extra viktigt för 

vårt museum och vår region? Börja med att hitta 1-2 föremål och utgå 

ifrån dom. Fundera på vad som vore katastrof för museet att mista. Tänk 

också på att allt inte måste vara slutgiltigt. Det går att göra om. Börja 

någonstans.  


