


Riskhanteringsverktyg för 

museernas samlingsförvaltning



Frågor?

- Skriv gärna frågor i chatten! 

- ”Räck upp handen” om du har en fråga. 

Stäng av din mikrofon! 
Men glöm inte att slå på det om 
du vill ställa en fråga!



JA! De ville delta som pilotmuseer! 

• Malmö museer
• Nationalmuseum
• Jamtli
• Vadsbo museum



Riskhantering varje dag? 



Underlag för 

riskbedömning



Sannolikhet?



Riskbehandling



ISO 31000:2018 



Andra riskanalyser för museer

http://www.kulturradet.no/documents/1015
7/60f96178-1757-40a4-8967-4b20af8b1b9f

https://www.kammarkollegiet.se/forsakringar-
riskhantering/riskhantering/riskhanteringsstod

http://www.kulturradet.no/documents/10157/60f96178-1757-40a4-8967-4b20af8b1b9f
https://www.kammarkollegiet.se/forsakringar-riskhantering/riskhantering/riskhanteringsstod


A Guide to Risk Management of Cultural Heritage
ICCROM, CCI och RCE 

http://www.iccrom.org/wp-
content/uploads/Guide-to-Risk-
Managment_English.pdf

http://www.iccrom.org/wp-content/uploads/Guide-to-Risk-Managment_English.pdf


Riskhanteringsverktyg för museers samlingar

https://www.raa.se/samhallsutveckling/riskhantering-och-katastrofberedskap/riskhantering-2/riskanalys/

https://www.raa.se/samhallsutveckling/riskhantering-och-katastrofberedskap/riskhantering-2/riskanalys/


Sannolikhet
1 – inte troligt att risken inträffar
2 – möjligt att risken inträffar
3 – mycket troligt att risken inträffar

Konsekvens
1 - Leder till skador på eller förlust av 
mycket liten del av samlingarna
2 - Leder till skador på eller förlust av 
liten del av samlingarna
3 - Leder till skador på eller förlust av 
hälften av samlingarna
4 - Leder till skador på eller förlust av 
stor del av samlingarna
5 - Leder till skador på eller förlust av 
mycket stor del av samlingarna

Riskkategorier
Brand
Fysiska krafter
Föroreningar
Ljus och UV
Olämplig luftfuktighet
Olämplig temperatur
Oordning och 
dokumentationsförlust
Skadedjur och 
mikroorganismer
Stöld och sabotage
Vatten





Rapport



Malmö museer



Förberedelser

• Förankra med ledningen (vi jobbar 10% med riskanalys)

• Nätverk för katastrofberedskap i Skåne

• Regelbunden information till medarbetare



Utförande

• Skyddsrond för föremål

• Mindre grupper, olika yrkeskategorier

• Utgå från de risker man ser, verktyget som stöd



Respons

• Ledingen positiv

• Generellt positivt från medarbetarna

• Andra museer i det lokala katastrofnätverket är mycket intresserade av 
utvecklingen



Utmaningar

• Alla engagerade, tid avsatt

• Resterande delar av museet

• Utföra åtgärderna



Tips

• Planera inför framtiden

• En del i Katastrofberedskap

• Riskanalys

• RVR-lådor

• RVR-plan (föremålslistor)

• Rutiner som gäller för riskanalys internt 



Vadsbo museum

Foto: Martin Hermansson 



Frågor? 

Vad skulle ni behöva för att komma igång eller gå vidare med era riskanalyser för 

museets samling? 

• Fler möjlighet att testa och utbyta erfarenheter? 

• Uppföljningsmöten? 

• Grupper för att utföra riskanalyser 



https://www.raa.se/samhallsutveckling/riskhantering-och-
katastrofberedskap/riskhantering-2/riskanalys/

TACK! 

https://www.raa.se/samhallsutveckling/riskhantering-och-katastrofberedskap/riskhantering-2/riskanalys/

