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INBJUDAN 

2012-10-12  

 

 

Inbjudan till nominering till Riskkollegiets priser: The Swedish Risk Academy Award och  

The Swedish Risk Academy Special Prize to Promising Junior Researchers 

Riskkollegiet är en ideell förening vars syfte enligt stadgarna är att ”verka för ökad kunskap om 

frågor som inbegriper risker samt om hur risker uppfattas och hanteras”. Enskilda personer, 

myndigheter, organisationer och företag finns bland medlemmarna. Målsättningarna med 

Riskkollegiets verksamhet är att inom risk- och säkerhetsområdet: 

 Främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan sektorer och vetenskapliga discipliner 

 Effektivisera kommunikationen mellan lekmän, forskare, experter och beslutsfattare 

 Verka för tillkomsten av välunderbyggda beslutsunderlag 

 Stimulera forskning inom området och då främst tvärvetenskaplig sådan 

 Initiera kritisk diskussion och framsyn om risk- och säkerfrågor  

 Främja internationellt samarbete 

Riskkollegiet verkar genom att arrangera temasymposier och seminarier, sammanställa rapporter 

och skrifter, sprida information via hemsidan samt vartannat år dela ut två priser. 

Syftet med priserna är att uppmärksamma och hedra personer som genom sina insatser bidrar till 

kunskapsbildning inom risk- och säkerhetsområdet. Det ena priset avser att hedra en senior 

person och har namnet The Swedish Risk Academy Award. Det andra avser en person i början av 

sin karriär som har gjort lovande insatser på risk- och säkerhetsområdet och har namnet The 

Swedish Risk Academy Special Prize to Promising Junior Researchers. Utdelning av priserna 

sker på Riskkollegiets årsstämma i maj då också pristagarna håller varsitt föredrag. 

Alla med intresse för risk- och säkerhetsfrågor inbjuds nu att nominera kandidater till 2013 års 

pristagare. Inbjudan att nominera skickas per e-post till Riskkollegiets medlemmar, anslås på 

Riskkollegiets hemsida www.riskkollegiet.nu; annonseras i tidskriften Forskning & Framsteg 

och på dess hemsida (www.fof.se ); sänds till registrator och pressekreterare vid landets samtliga 

lärosäten samt ett urval nationella myndigheter och organisationer. 

Alla i Sverige verksamma personer kan nomineras till pristagare, med undantag för personer som 

är verksamma i Riskkollegiets styrelse eller i Riskkollegiets vetenskapliga råd. Nomineringen 

ska beskriva den/de nominerades nuvarande befattning, innehålla en kort motivering 

motsvarande högst halv A4-sida per nominerad person samt innehålla kontaktuppgifter till den 

som nominerar.  Nomineringen ska vara Riskkollegiets kansli tillhanda senast 15 november 

2012 och sänds per e-post till riskkollegiet@riskkollegiet.nu. 

http://www.riskkollegiet.nu/
http://www.fof.se/
mailto:riskkollegiet@riskkollegiet.nu
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Nomineringar som kommit Riskkollegiets kansli tillhanda skickas till ledamöterna i 

Riskkollegiets vetenskapliga råd. Syftet är att det vetenskapliga rådet ska skapa ett 

beslutsunderlag för styrelsen, som utser pristagarna. I sitt skriftliga förslag fäster det 

vetenskapliga rådet särskilt avseende vid om de nominerade kandidaternas bidrag är (a) allmänt 

intressanta för vetenskapliga studier inom området för risk- och säkerhetsfrågor, (b) har 

grundläggande relevans för vetenskapliga studier om risk- och säkerhetsfrågor genom att ha 

betydelse för teoribildningen, (c) genom nytänkande i angreppssätt eller genom metodutveckling 

utgör betydande kunskapsframsteg samt (d) har stor betydelse för samhällets praktiska hantering 

av risk- och säkerhetsproblem. Utifrån det vetenskapliga rådets värdering av dessa fyra kriterier 

överlämnar rådet sitt förslag till Riskkollegiets styrelse som i februari fattar beslut om pristagare. 

Eventuella frågor om priserna kan ställas till Olof Söderberg, sekreterare Riskkollegiets 

vetenskapliga råd. E-post: ol.soderberg@bredband.net.  

 

Med de allra bästa hälsningar 

Urban Strandberg, ordförande Riskkollegiets vetenskapliga råd 
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