
 
 
Nyhetsbrev till Riskkollegiets medlemmar 15 oktober 2019 
 
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 och därför arbetar vi med att skapa mötesplatser som är till nytta för 
Riskkollegiets medlemmar. 
 
Under sommaren genomfördes en medlemsundersökning. Även om vi endast fick in 18 svar, 
fick vi många förslag för hur arbetet i Riskkollegiet kan förbättras och bli mer till nytta för 
medlemmar. En sammanfattning av medlemsundersökningen finns på vår hemsida.  
 
Gå in på hemsidan http://www.riskkollegiet.nu/ och följ oss på twitter för att få tillgång 
senaste information om våra aktiviteter.  
 
I Augusti ordnade vi en konferens för personer som utbildar i risk. RISKUT, som vi valt att 
kalla konferensen, var mycket uppskattad och det finns möjlighet att se presentationer och 
lite längre fram filmer på föredragen på vår hemsida.   
 
Lars Rosén och Åsa Boholm, mottagare av Riskkollegiets seniora pris, höll var sitt föredrag på 
Handelshögskolan i Göteborg den 8 oktober. Efter föredragen bjöd Riskkollegiet på lunch. 
Föredragen filmades och kommer publiceras på Riskkollegiets Youtube-kanal inom kort.  
 
Den 15 oktober är sista dagen för ”early bird” registrering till nordiska kapitlet av Society for 
Risk Analysis årliga möte, denna gång i Köpenhamn med tema riskhantering och 
innovationer. http://www.risklab.dtu.dk/sra-nordic-2019 
 
Vi vill stödja unga forskare och har under året utlyst resebidrag till studerandemedlemmar. I 
år har Christine Grosse, doktorand vid Mittuniversitet, beviljats resebidrag för att åka till 
Köpenhamnsmötet och presentera sin forskning.  
 
Den 4 december kl 9 bjuder Riskkollegiet tillsammans med Uppsala universitet på 
seminarium om olika forskningsperspektiv på risk av forskare i Uppsala. Seminariet avslutas 
med möte för medlemmar (inklusive stödjande medlemmar) kl 11 och lunch. Syftet med 
mötet är att knyta kontakter, dela erfarenhet och hitta gemensamma intressen. Spara 
datumet och håll utskick för information på hemsidan.  
 
Styrelsen har utsett följande personer till det vetenskapliga rådet:  
Anna Olofsson, Sociologi, Mittuniversitetet, Östersund 
Christoffer Rääf, Medicinsk strålningsfysik, Lunds universitet, Lund 

http://www.riskkollegiet.nu/
http://www.risklab.dtu.dk/sra-nordic-2019


Johan Bergström, Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet, Lunds tekniska 
högskola, Lund 
Erna Danielsson, Mittuniversitetet, Östersund 
Per Wikman-Svahn, Riskfilosofi, KTH, Stockholm 
 
Hör av dig med synpunkter och förslag på aktiviteter. 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. Är du företag – be 
kansliet om en faktura. 
 
Ullrika Sahlin 
Ordförande i Riskkollegiet 
Riskforskare Lunds universitet 
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