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Minnesanteckningar från K-samtal, 

Riskhanteringsverktyg för museernas 

samlingsförvaltning 

Mötesdatum: 2020-05-08   

Mötestid: kl. 13.00 – 14.00  

Mötesplats: Zoom 

Närvarande: Deltagare var personal på museer runt om i Sverige samt studenter 

från Göteborgs universitet, ca 65 personer.  

Inledning 

Erika Hedhammar och Gabriella Ericson från Riksantikvarieämbetet presenterade 

projektet som ledde fram till ett verktyg för riskhantering för museernas samlingar.  

Arbetet gjordes i nära samarbete med Malmö museer, Vadsbo museum, Jamtli 

och Nationalmuseum. De presenterade även några andra handledningar och 

verktyg för riskanalys som varit till inspiration och hjälp för projektet. 

Information om riskhanteringsverktyget finns att läsa här: 

https://www.raa.se/samhallsutveckling/riskhantering-och-

katastrofberedskap/riskhantering-2/riskanalys/  

Annika Edgren och Lina Ålenius, Malmö museer 

Riskhanteringsverktyget går hand i hand med museets arbete för 

katastrofberedskap. Annika och Lina arbetar med detta motsvarande 10% av en 

tjänst. Övriga kollegor uppdateras regelbundet om arbetet.  

Ett par skyddsronder för samlingarna har genomförts där flera yrkeskategorier 

involveras. Man har valt att göra riskanalysen för ett magasin i taget så att det inte 

ska vara oöverstigligt. 

Malmö museer har valt att utgå från observerade, riktiga risker och använda 

verktyget som ett stöd för att inte missa någonting.  

Efter hand åtgärdas de risker man sett. Planen är att göra en skyddsrond för 

samlingarna en gång om året. 

Responsen från ledningen är positiv. Det har underlättat att göra en fortsatt plan 

för riskanalysarbetet. Att göra en riskanalys kan upplevas som lite luddigt och det 

kan vara svårt att veta var man ska börja. Därför har det varit skönt att ha ett 

verktyg att stödja sig mot. 

Mötesanteckning 

Datum 2020-06-08 
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Det finns ett existerande nätverk i Skåne som arbetar med dessa frågor. Nätverket 

har löpande fått information om Malmö museers arbete och intresserat följt 

arbetet. 

Utmaningar: 

- Hur kan vi få alla lika engagerade? Det är ännu en uppgift som tar tid, i ett 

redan fullsatt schema. 

- Nu har vi arbetet med magasinen. Hur gör vi med andra typer av lokaler som 

utställningsytor och hur engagerar vi andra personalkategorier på museet?  

- Hur ska vi se till att åtgärderna utförs som planerat. 

Tips: 

- Planera inför framtiden. Tänk på detta i ett längre tidsperspektiv, för ca 10 år 

framåt.  

- Se det som en del av katastrofberedskapen. Där ingår även listor för 

prioriteringar och katastroflådor.  

- Skapa goda rutiner när den årliga skyddsronden för samlingarna ska vara 

klar. Exempelvis i god tid för att kunna planera i åtgärder till nästa års budget.  

- Skapa interna instruktion för hur man fyller i de olika delarna. Vem är till 

exempel ansvarig; är det den som ska besluta eller den som ska utföra 

åtgärden? 

Linda svensson, Vadsbo museum  

Vadsbo museum är ett litet stadsmuseum med ca 20.000 föremål i samlingarna. 

Museet har många hus och få medarbetare. Fyra anställda ska tillsammans göra 

allt. På museet fanns ett behov av att skapa rutiner för verksamheten och skapa 

ordning. Detta gällde även ordning  i styrdokumenten.  

 

Vadsbo museum har valt en egen väg att gå för att kunna få in riskanalys i sin 

dagliga verksamhet. De har inte möjlighet att göra olika riskanalyser för olika delar 

av verksamheten. Därför har de valt att vidga riskverktyget och även inkludera till 

exempel arbetsmiljöaspekter. Man har gjort nio flikar i riskhanteringsverktyget. De 

består av samlingar, lokaler, arbetsmiljö, m.m. I rapporten har man använt 

färgkodning för att märka ut sannolikheten och den faktiska konsekvensen av olika 

risker.  

Museet har drabbats av en rad olika riktiga incidenter som har inneburit övning i 

att hantera diverse risker. Detta har varit till stor nytta i det dagliga arbetet.  
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En gränsdragningslista mellan hyresgäst och hyresvärd är något som blev aktuellt 

efter att de hade arbetat med verktyget ett tag. Vem gör vad? Verktyget har varit 

till hjälp för att identifiera detta. När man utgått från samlingen har den övriga 

miljön kommit med på köpet. När Arbetsmiljöverket genomförde en inspektion 

tyckte de att museet hade gjort ett bra arbete. 

 

Museet har som ambition att gå igenom riskhanteringsverktyget en gång per år för 

att uppdatera sig om läget. Riskhanteringsverktyget bidrar till ett systematiskt 

arbetssätt för att identifiera risker. Det är en lång process och inget man klämmer 

ur sig på en kafferast. Museer är överlag dåliga på att prata om det som är dåligt, 

menar Linda Svensson. Men när man har koll på vad som inte är bra, då kan man 

också göra något åt det. Åtgärderna blir dock inte utförda för att man gjort själva 

riskanalysen. Man måste även ta tag i efterarbetet genom att planera för de 

åtgärder som kommer fram i rapporten. Vadsbo museum rekommenderar andra 

museer som ska starta arbetet med att göra en riskanalys att då använda 

verktyget som stöd.  

Några frågor och kommentarer från chatten: 

När det gäller utmaningen med tid så tipsar Göteborgs konstmuseum om att 

deras erfarenhet är att riskhantering synliggör behov av åtgärder. När de 

åtgärdas gynnar det hela verksamheten och frigör tid från undermåliga 

lösningar som behöver utvecklas. De tipsar även om att involvera 

fastighetsägaren i riskhanteringen.  

Kommentar från Malmö museum – Ja, att få till rutinerna är den stora utmaningen.  

Likaså att engagera medarbetarna. Även säkerhetsansvarig har varit med i detta 

arbete. Om medvetenheten ökar att en händelse kan inträffa så blir det 

förebyggande arbetet inte bara ett ansvar för säkerhetsansvariga på museet.   

Är det något av deltagande museer som dokumenterat riskanalyserna på 

något sätt i museernas samlingsförvaltningssystem eller lever tabellerna sitt 

eget liv vid sidan av systemen? Används föremålsdatabasen till detta? På 

Nordiska museet kan man genom Primus lägga in detta i programmet. 

Malmö museer: Vi har inte kommit så långt att vi har börjat länka till databasen. Vi 

har däremot en önskan om att kunna länka till kalendern för att få påminnelser om 

när deadline för åtgärder löper ut.   

Vadsbo museum har inte de resurser som krävs för att arbeta med databasen på 

det sättet.  
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En annan aspekt handlar om säkerheten. Vissa uppgifter i arbetet med 

riskanalysen bör inte spridas av säkerhetsskäl. 

Därför har till exempel Riksantikvarieämbetet valt att använda Excell för 

riskhanteringsverktyget. Det är tänkt att museerna laddar ner filen, fyller i och 

sparar lokalt på museet.  

En teknisk fråga: kan man lägga till nya lokaler i steg 2?  

Det går inte att ändra typerna av lokaler (Arkiv, Magasin osv.) till alternativ som 

inte redan finns via formuläret i steg 2. Å andra sidan gör det inte så mycket 

eftersom uppgifterna inte används någon annanstans i nuvarande version av 

verktyget. 

 

Om man har påbörjat riskanalys av t.ex. två delar av museet och vill lägga till en 

tredje del går det bra att skapa en ny del i steg 2 och sedan utföra steg tre igen. 

Då kommer det att skapas en ny risklista för den nya delen. Ändra dock inte namn 

på de befintliga delarna i steg 2 om du har börjat fylla i risker för dessa. Det leder 

till att listorna tas bort och ersätts med nya, tomma listor när steg tre utförs. Vill 

man byta namn på befintliga listor som man vill ha kvar måste man göra som 

beskrivs nedan. 

 

Att byta namn på enskilda risklistor går men man måste göra på rätt sätt för att 

inte riskera att förlora redan inmatade risker. 

Om man vill göra det måste man göra på följande sätt: 

1. Byt namn på det kalkylblad som innehåller risklistan som skall få nytt 

namn genom att högerklicka på fliken med bladets namn och välj ”Byt 

namn” eller ”Rename” beroende på språk i Excell. Fyll i vad du vill att 

delen skall heta. 

2. Tryck på knappen för steg 2 och markera den del som skall döpas om 

och välj ”Redigera”.  

3. Ändra delens namn till exakt samma som det du döpte om kalkylbladet till 

i steg 1 och tryck på ”Uppdatera”. 

4. Tryck ”OK” för att spara och stänga formuläret.  

 

Ytterligare en teknisk fråga, jag lyckas inte få fram en rapport. Kan det bero 

på att jag inte fyllde i alla fält? Kontakta Åke (ake.hultsten@raa.se) direkt.  

Om det har drabbat fler borde vi se över detta i verktyget. De fält som är 

markerade med en asterix/stjärna måste fyllas i för att få fram en rapport.  
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Jag tycker det vore värdefullt att träna runda-bord-samtal där man diskuterar 

sig igenom eventuella riskscenarier med många olika yrkeskompetenser, 

specialister och samarbetspartners. 

Erika Hedhammar föreslog att det kan vara bra att göra det regionvis. 

Riksantikvarieämbetet vill gärna delta och stötta sådana initiativ. Man behöver då 

ha utfört en riskanalys och även börjat fundera på hur man tänker åtgärda detta. 

Hur kommer man igång för att göra riskanalyser för samlingarna? 

För många museer kan det vara bra att samarbeta i grupper med flera museer. 

Särskilt om man saknar viss kompetens eller expertis inom museet.  

Inför framtagande av verktyget har det varit bra att arbeta ihop. Oavsett 

organisationens storlek är grundproblemen samma för alla museer.  

 

Det kan upplevas som svårt att komma igång. Att höra om erfarenheter från andra 

museer är viktigt. Deltagarna önskade ett nytt möte till hösten där man kan 

fokusera på erfarenheter och specifika problem som man har stött på i verktyget.  

 

Vadsbo tipsade om att bara börja göra det! Börja där man ser att det här måste vi 

ta tag i. Sen kommer resten av sig själv.  


