
 
 

Hej 
 
Riskkollegiet har en viktig funktion att fylla. Dagens samhälle genomsyras av risker men även 
av möjligheter. En del risker har vi god kunskap om eller väl fungerande sätt att hantera 
dem. Andra risker är mer osäkra och det råder delade meningar om hur allvarliga de är. 
Riskkollegiets uppdrag inkluderar olika typer av risker och vi är ett forum där man samtidigt 
kan diskutera flera risker och hur de ibland står emot varandra. Det är en styrka med 
Riskkollegiet.  
 
Risk som begrepp och metoder för att bedöma och hantera risk dyker upp i flera 
vetenskapliga fält och är något som företagare, politiker och tjänstemän ofta stöter på. Det 
behövs experter på risk som kan stärka de beslut som görs och hur vi väljer att ta lärdom av 
hur risk kan eller bör hanteras.  
 
Jag har nu varit ordförande i Riskkollegiet i ett år. Under detta år har jag tillsammans med 
styrelsen och det vetenskapliga rådet försökt förstå vad Riskkollegiet har varit och är idag. 
För det första är det viktigt att Riskkollegiet är till för sina medlemmar. Därför vill vi gärna att 
ni deltar i en kort medlemsundersökning. Har ni frågor kring undersökningen eller problem 
att göra den så hör av er till mig.  
Länk till medlemsundersökningen https://forms.gle/jUnD84hmd7Q69mRn8 

 
Årsmötet gav sitt bifall till strategin att blicka framåt och skapa mötesplatser som är till nytta 
för Riskkollegiets medlemmar. För att ni ska känna varthän vinden blåser väljer vi att visa vår 
planering för 2019 och 2020. En del saker är färdiga, andra är förslag. Hör av dig med 
synpunkter och förslag. Du kanske vill vara med och ordna något? Vi har ambitionen att 
lägga upp information om aktiviteter på hemsidan www.riskkollegiet.nu/ så fort planeringen 
är klar. 
 
Medlemsavgiften är 200 kr (50 kr för studerande) och betalas in på pg 63 58 95-6. Ange ditt 
namn i meddelandefältet. Skicka även ett mail till kansliet riskkollegiet@riskkollegiet.nu med 
ditt namn, organisationstillhörighet, e-post, ev. telefonnummer, hem- eller företagsadress 
samt ev. fakturaadress. Om du är doktorand ange var du är registrerad. 
 
Ha en skön sommar och glöm inte betala medlemsavgiften 
Ullrika Sahlin 
Riskforskare Lunds universitet 
 
Planering 2019 – 2020 
  
2019 

 26-28 mars: Åre Risk Event. Möjlighet för studerandemedlem att söka resebidrag. 

 5 april: Årsmöte, Stockholm. Föredrag av Per Vikman Svahn. 

 25 april: Riskseminarium i Rättvik. Föredrag av Jan Gulliksen. 

 22 augusti: Riskutbildarkonferens, Stockholm.  

https://forms.gle/jUnD84hmd7Q69mRn8
https://forms.gle/jUnD84hmd7Q69mRn8
mailto:riskkollegiet@riskkollegiet.nu
https://www.miun.se/Forskning/forskningscentra/rcr/SeminarierKonferenser/are-risk-event-2019/
http://www.riskkollegiet.nu/2019/05/arsmotet-2/
http://www.riskkollegiet.nu/2019/05/konferens-for-dig-som-utbildar-i-risk/


 8 oktober: Föredrag av Riskkollegiets pristagare Lars Rosén och Åsa Boholm, 
Göteborg.  

 Höst: Riskseminarium i Rättvik.  

 7-8 November: Society for Risk Analysis Nordic Chapter, Köpenhamn. Möjlighet för 
studerandemedlem att söka resebidrag.  

 November: Möte med stödjande medlemmar samt seminarium på tema. Plats: 
Uppsala universitet, Ångströmlaboratoriet.  

2020 

 Feb: Årsmöte i Stockholm. Föredrag junior pristagare samt seminarium på tema.  

 Åre Risk Event. Möjlighet för studerandemedlem att söka resebidrag. 

 April: Seminarium på tema Risk och hållbarhet, Lund.  

 Juni: Seminarium på Järvaveckan 

 Juni: Society for Risk Analysis Europe, Aalto i Finland. Möjlighet för 
studerandemedlem att söka resebidrag. 

 Höst: Seminarium på tema, Karlstad 

 November: Möte med stödjande medlemmar samt seminarium med tema, 
Livsmedelsverket. 

 

http://www.risklab.dtu.dk/SRA-NORDIC-2019

