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Inledning 

Under 2007 kom klimatfrågan upp på agendan och klimat- och 

sårbarhetsutredningen (SOU 2007:60)1 satte fokus på de ökande 

översvämningsrisker som klimatförändringarna för med sig. Det var mot denna 

bakgrund som framtiden för Nätverket för älvsäkerhet (NÄS), som verkat vid 

Karlstads universitet sedan 2003, utreddes. Utredningen av NÄS landade i ett 

förslag om att inrätta en centrumbildning vid Karlstads universitet med ett bredare 

uppdrag. Från NÄS kom kompetens och samverkansparter kring älvsäkerhet och 

översvämningsfrågor. Till detta skulle läggas en bredare riskbild med stormar, 

skyfall och översvämningar samt en tydligare koppling till de ökade risker som 

klimatförändringarna för med sig men även ett förstärkt fokus på samhällets 

hantering av dessa utmaningar. Ett multidisciplinärt angreppssätt eftersträvades. 

Karlstads universitet såg positivt på förslaget och basfinansiering erbjöds från 

Länsstyrelsen i Värmlands län, Region Värmland, Karlstads kommun, dåvarande 

Räddningsverket (nuvarande Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

(MSB)) samt från Karlstads universitet.  

Den 10 juni 2008 invigdes Centrum för klimat och säkerhet (CCS)2. 

Det innebär att 2018 är centrumets 10-årsjubileum och med denna skrift vill vi ge 

en kort och koncis bild av centrumets framväxt och utveckling under våra första 10 

år. 

                                                        
1 SOU 2007:60, Sverige inför klimatförändringarna - hot och möjligheter. Miljö- och energidepartementet. 
2 CCS är en initialförkortning av Centrum för klimat och säkerhets engelska benämning, the Centre for Climate 

& Safety. 
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2008 

CCS fokus var redan från början att bedriva forskning, utbildning och samverkan 

inom fältet samhällets hantering av klimatrelaterade risker. Särskilt intresse riktades 

mot översvämningar och dess konsekvenser för människor, samhälle och 

ekosystem. Ett centralt argument var (och är) att hantering av extrema 

väderhändelser med plötsliga förlopp och skadebringande konsekvenser måste vara 

en central del av samtida och framtida klimatanpassning. Syftet var att genom 

lärande från inträffade händelser och samhällets hantering av dessa ge kunskaper 

om hur samhällets sårbarhet kan reduceras. 

Ett viktigt perspektiv för CCS då och nu är att de tre områdena samverkan, 

forskning och undervisning ses som ömsesidigt beroende och att forskning om 

klimatrelaterade samhällsutmaningar bör vara integrerad i samspelet mellan 

forskning och praktik vilket innebär att CCS forskningsfrågor till stor del 

formuleras i nära samverkan med intressenter i det omgivande samhället. Vidare 

skedde undervisningen som bedrevs av CCS under de första åren i stor 

utsträckning i samarbete med samhällsaktörer. Verksamheten i sin helhet präglades 

av breda ansatser och mångvetenskapliga och tvärsektoriella samarbeten. 

CCS första halvår var en uppstartsfas. I praktiken innebar detta många möten och 

kontakter för att berätta om CCS verksamhet och ett sökande efter 

samarbetspartners för såväl forskning som undervisning och samverkan. 

Utveckling av forskning, utbildning och samverkan stod i fokus. Mycket arbete 

lades också på att utveckla CCS kommunikation och information genom hemsida, 

trycksaker, utställningsmaterial samt nyhetsbrev. 
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2009 

Under år 2009 konsoliderades CCS verksamhet samtidigt som en stark utveckling 

inleddes. Genom en uppskattad konferens i januari etablerades en arena för 

kunskap om klimatrisker. CCS sökte tillsammans med Uppsala universitet och 

Försvarshögskolan ett stöd för ett Strategiskt forskningsområde med fokus på 

samhällets hantering av natur- och katastrofrisker. Regeringen beviljade stödet och 

Centrum för naturkatastroflära (CNDS)3 skapades. CNDS innebar ett snabbt lyft 

och en betydande långsiktig stabilitet för forskning och forskarutbildning vid CCS. 

En tredje viktig händelse under året var kursen Vänern och klimatet. I denna kurs 

gjordes praktisk verklighet av CCS pedagogiska idéer i mötet mellan studenter, 

forskare och experter på lokal, regional och nationell nivå vid träffar på olika 

intressanta platser. Kursmodellen kommer att spela en fortsatt viktig roll i CCS 

strävan att koppla ihop forskning med undervisning och samverkansarbete. Genom 

CCS integrerade arbetssätt utvecklades ett centrum med nationellt och 

internationellt perspektiv. CCS bjöds in att medverka i projekt, nätverk och andra 

sammanhang. Under året inledde vi arbetet i Nätverket Klimat & Säkerhet genom 

att arrangera en välbesökt tvådagars workshop Leva med vatten, kring 

sårbarhetskartläggning och klimatanpassning. CCS kunde också, genom täta 

kontakter med samhällsaktörer, formulera behov av kunskap och metodstöd som 

bidrog till centrets fortsatta utveckling. Denna utvecklingsprocess skedde med hjälp 

av ett mycket värdefullt stöd från de fyra basfinansiärerna och från Karlstads 

universitet. Utan detta stöd, och medlen från CNDS, hade inte en denna utveckling 

och snabba etablering varit möjlig. 

                                                        
3 CNDS är en initialförkortning av Centrum för naturkatastrofläras engelska benämning, the Centre for Natural 

hazards and Disaster Science. Se www.cnds.se för mer information. 
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2010 

2010 var ytterligare ett expansivt år med snabb utveckling för CCS. Vi starten 2008 

avtalades om 3 års basfinansiering med de fyra externa parterna och med Karlstads 

universitet. Under hösten gjordes en uppföljning av verksamheten de första åren 

och en resultatredovisning till finansiärerna gjordes där verksamhetens utveckling 

gavs goda omdömen. CCS basfinansiering säkrades för ytterligare tre år (2011-

2013) vilket gav stabilitet och hade mycket stor betydelse för CCS möjligheter att 

fortsätta och förstärka en redan positiv utveckling. Under 2010 gick arbete med att 

integrera undervisning och forskning i samverkan vidare. Ett exempel på detta är 

kursen ”Mälaren och framtidens klimat”. Konceptet översvämningsvandringar 

utvecklades och vi genomförde flera vandringar i Karlstad. Forskningssamarbetet i 

CNDS betyder mycket för CCS under 2010 och framåt. Dels etableras samarbeten 

med kompetenta forskare inom olika discipliner, dels utvecklas CCS roll som 

brygga mellan vetenskap och samhälle. CCS starka satsning på samverkan med 

olika samhällsaktörer gav resultat. Vår nationella konferens Klimat & Säkerhet 

anordnades för andra gången, nu i Vänersborg och i samverkan med både med 

länsstyrelserna i Västra Götaland och Värmland samt länsförsäkringsbolagen i de 

båda länen. Vi hade också värdskapet för det nationella nätverket Klimat och 

kulturarv som träffades vid två seminariedagar. Konferensen och våra andra 

aktiviteter bidrog till CCS etablering som en erkänd aktör och samarbetspartner.  

2011 
År 2011 var ett ännu händelserikt år för CCS. I januari hölls vår tredje konferens 

Klimat & Säkerhet som detta år utökats till två dagar under temat ”Planera för 

vatten i ett förändrat klimat”. Konferensen samlade 250 personer och fick höga 

betyg i deltagarnas utvärdering. 
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Samtidigt som samverkans- och utbildningsarbetet fortsatte förstärktes CCS 

forskningsresurser betydligt. Inom ramen för CNDS rekryterades två doktorander 

och två postdoktorer. Ett hundratal sökande fanns till dessa positioner. Doktorand- 

och postdoktor projekten inriktades mot olika delar av hanteringen av 

översvämningsrisker. Utöver dessa rekryterades ytterligare en doktorand med 

inriktning mot utveckling av metoder och modeller för ekonomisk värdering av 

översvämningsrisker.  

Vi var framgångsrika i MSB:s temautlysning och fick extern forskningsfinansiering 

för två fyraåriga projekt i samverkan med Göteborgs universitet, SMHI och SGI. 

Projekten fokuserade på klimatförändringar, skyfall och översvämningar: projekten 

kom att vara mycket betydelsefulla under de kommande åren. Inom ett annat stort 

forskningssamarbete, SAWA-projektet, etablerades en ny masterskurs, Integrated 

Flood Risk Management. Drygt 20 deltagare från 12 olika nationer deltog i kursen 

som innefattade bland annat två exkursioner till Tyskland/Holland och 

Sverige/Norge som viktiga komponenter. Vi fortsatte vårt utvecklingsarbete med 

flexibla undervisningsformer. En del av detta var ett didaktiskt utvecklingsprojekt 

kring en Virtuell vandring vars syfte var att utveckla och utvärdera en virtuell 

lärandemiljö med anknytning till våra översvämningsvandringar. Vid sidan av detta 

genomfördes också 10 översvämnings-vandringar under året med allt från 

expertgrupper från andra länder till intresserad allmänhet. 

Nätverket Klimat & Säkerhet träffades i Göteborg vid en workshop om 

Klimatsäkra städer och den största enskilda aktiviteten under året var en studieresa 

till Tyskland under nio dagar i oktober som samlade 35 deltagare från nätverket. 

Klimat & Säkerhet var under hösten värdar för det på EU-nivå gemensamma 

initiativet forskarfredag och i samband med detta tog vi fram den första versionen 

av Floodville - vår interaktiva översvämningsmodell. Floodville användes flitigt 

under hösten och besökte bland annat mässan samhällssäkerhet i Stockholm. 
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2012 

Utbildningsdelen hade växt kraftigt och ledde till att ämnet Riskhantering inrättades 

och tillsammans med kollegor inom personsäkerhetsområdet skapades en 

gemensam ämnesgrund. För CCS hade denna förändring betydande effekter då det 

innebar att all personal som fram tills dess varit anställd på centrumet fick sin 

organisatoriska tillhörighet (sin anställning) i det nya ämnet, att kurser gavs i det 

nyinrättade ämnet (och inte av CCS som tidigare) samt att föreståndarens roll 

förändrades då ansvar för personal och delar av ekonomin landade på det nya 

ämnet. Förändringen fick också tydliga effekter på CCS ekonomiska omsättning 

som sjönk kraftigt när grundutbildningsbidraget upphörde.  

Vårt samverkansarbete fortsatte under året och temat för vårens konferens Klimat 

& Säkerhet var Framtidens risker - Dagens planering. Tillsammans med 

Vänermuseet i Lidköping arrangerades också träffar i en seminarieserie om hållbar 

utveckling i Vänerregionen. Nätverket Klimat & Säkerhet träffades i Malmö över 

temat Hållbar dagvattenhantering. CCS gavs huvudansvar för kommunikations-

arbetet inom CNDS och genomförde CNDS Forum för första gången. En 

referensgrupp med ledande företrädare från näringsliv och myndigheter etablerades 

också.  

Under året påbörjades också arbetet med ett nytt forskningsprogram, en tydligare 

beskrivning av forskningsprofilen och de mål som prioriterats av CCS inom ramen 

för tillämpad samhällsnyttig forskning. En tydlig målsättning var att öka forskarnas 

publicering i internationella och välrenommerade vetenskapliga tidskrifter. 

För andra året i rad var vi värdar för Forskarfredag och ett tiotal 

översvämningsvandringar genomfördes under året. Vi utvecklade också vårt 

skolprogram och samarbetade med gymnasieskolor i framför allt Karlstad kring 

undervisning om klimatrisker och klimatförändringar. En ny och mer robust 

variant av översvämningsmodellen Floodville lanserades under hösten. 
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2013 

CCS sjätte verksamhetsår var ett år präglat av nya forskningsresultat men också av 

ambitiös kommunikation av våra frågor till en yngre målgrupp. Vårt 

samverkansarbete fortsatte på bred front, inte minst inom forskningssamarbetet 

CNDS. En av prioriteringarna för 2013 var vår forskning, internationell publicering 

och forskningskommunikation. Det kunde också konstateras att denna prioritering 

burit frukt i termer av avslutade forskningsprojekt, flera publiceringar och 

dessutom en ny industridoktorand finansierad av Trafikverket. CCS invigde ett 

Showroom som innebar att det skapades ytterligare en mötesplats med goda 

möjligheter för arbete med kommunikation och lärande. För att stödja och fortsatt 

stimulera vårt arbete med olika typer av innovationer inleddes ett närmare 

samarbete med Karlstads universitets Grants and Innovation Office (GIO) under 

året. 

Showroom och vår översvämningsmodell Floodville användes flitigt under året, 

bland annat inom Karlstad universitets båda projekt: Kunskapsgatan - riktat mot 

målgruppen skolelever, och Barnens universitet - där vi fick pröva på att 

kommunicera våra frågor till en ännu yngre målgrupp. Floodville besökte även 

Stockholm och mötesplats samhällssäkerhet för andra gången då vi medverkade 

som utställare på mässan under hösten. Översvämningsvandringar genomfördes nu 

"som vanligt" under året för olika målgrupper. 

Inom CNDS arrangerades för andra året i rad Forum för naturkatastrofer, detta år i 

samverkan med Nationell plattform för naturolyckor. Vi stod som värdar för den 

första tvärvetenskapliga workshopen inom CNDS Akademin som är en mötesplats 

för doktorander, handledare och forskare inom CNDS-samarbetet. 
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2014 

2014 var ett år som präglades av både internationalisering och fortsatt lokalt 

engagemang. Ur ekonomisk synpunkt med fokus på externa forskningsmedel var 

2014 ett svagt år i relation till tidigare år. Trots detta så utökades antalet 

forskningsstuderande under året. Under året skedde också en stark utveckling inom 

kommunikation och i arbetet med innovation där arbete med en 

innovationsstrategi initierades. På forskningssidan var årets största nyhet ett nytt 

forskningsprojekt med stor betydelse för centrumets fortsatta utveckling. Ett 

miljöstöd på 8 Mkr från Stiftelsen Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond. 

Projektet Minskade klimatrisker i framtidens bebyggelse och boende - lärande från 

tidigare händelser och samhällsplanering, beviljades i konkurrens med ett flertal 

andra forskargrupper i Sverige. 

Flera viktiga aktiviteter i CCS internationalisering genomfördes under året. Inom 

vårt långsiktiga utbyte med universitetet i Bonn, Tyskland gästades vi av Nicholas 

Hagemann, doktorand i geografi och lärare inom hantering av översvämningsrisker 

och GIS. Vi träffade hjälporganisationen RDRS som arbetar med 

översvämningshantering i Bangladesh. En av våra doktorander inom CNDS-

samarbetet presenterade på sitt halvtidsseminarium sin forskning som handlar om 

policyförändringar kopplade till katastrofriskreducering i Moçambique och våra 

doktorander medverkade och presenterade sin forskning vid den femte 

internationella konferensen om katastrofriskreducering (IDRC) i Davos.  

Som en av initiativtagarna till ett rundabordsmöte om klimatanpassning på svenska 

ambassaden i Washington D.C. träffade vi en rad spännande nordamerikanska 

aktörer från lokal till federal nivå. Som en följd av mötet besökte Kristin Baja från 

Baltimores Sustainability Office Karlstad i november och höll bland annat en 

mycket inspirerande workshop om hur man arbetar med att koppla samman 

klimatanpassning och katastrofriskreducering med sociala frågor och 

stadsplanering. 
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Ett resultat av dessa internationella aktiviteter var nya kontakter som bidrog till 

utvecklingen av CCS internationella nätverk och som fortsatt spelar en viktig roll 

för centrumets utveckling. 

Vårt Showroom hade under året över 400 besökare varav den största delen var 

skolungdomar. Översvämningsmodellen Floodville kompletterades under året av 

det nya verktyget Riskköping som ger möjlighet att fokusera på det långsiktiga 

perspektivet och hur översvämningsfrågor också är frågor om stads- och 

samhällsplanering. 

Vi arrangerade ingen egen konferens utan valde att utvärdera Konferens Klimat & 

Säkerhet under året. Istället utökades CNDS Forum för naturkatastrofer till två 

dagar och arrangerades i år i samverkan med Nationell plattform för naturolyckor, 

MSB och Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI. Temat var 

naturolyckor och klimatanpassning. 

2015 
Den 1 januari 2015 efterträddes Lars Nyberg av en ny föreståndare, Mikael 

Granberg, och Lars gick över till rollen som CCS forskningsledare. Det blev då av 

naturliga skäl stort fokus på strategiska frågor och diskussioner. Centrumet tog 

fram ett forskningsprogram som antogs av styrelsen. CCS ledning, medarbetare och 

styrelse genomförde en SWOT-analys och ur detta har ett åtgärdsförslag utarbetats 

som presenterades för styrelsen på styrelsemötet i december 2015. En av våra 

doktorander, Erik Persson, försvarade sin licentiatuppsats. 

Krisövning växte fram som ett viktigt tema i vår forskning och ett externt projekt 

beviljades som förstärker denna utveckling.  

CCS flyttade till nya lokaler och detta innebar nya möjligheter för framtiden. En bra 

grund lades för kommande verksamhetsår där vi bland annat såg fram emot 
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utvecklingen där Showroom utvecklades till ett ambitiösare RiskLab. Ett RiskLab 

där utvecklingsprojekt kopplades samman med utveckling av forskning om CCS 

forskningskommunikation och CCS pedagogiska modeller.  

Nya samarbeten utvecklades regionalt, nationellt och internationellt, bland annat i 

Washington D.C. Samtidigt förstärktes ytterligare samverkans- och 

forskningsförmågan med syfte att skapa ny, och fördjupa befintlig, kunskap om 

samhällets hantering av klimatrelaterade risker och klimatanpassning i Sverige och i 

världen samt att sprida denna kunskap till framtida beslutsfattare (studenter och 

skolelever) samt till relevanta samhällsaktörer i vår samtid. 

2016 

År 2016 var, liksom alla år sedan starten 2008, ett intensivt år för CCS med många 

aktiviteter. Arbetet med att internationalisera CCS forsknings- och 

samverkansarbete gick vidare och innefattade flera internationella resor, besök och 

aktiviteter. 

Två av CCS doktorander försvarade sina licentiatuppsatser: Monika Rydstedt 

Nyman och Tonje Grahn. Margareta Wahlström, tidigare chef för UNISDR, blev 

hedersdoktor vid Karlstads universitet efter en nominering av CCS och höll en 

uppskattad föreläsning vid ceremonin. 

Forskare från CCS deltog med presentationer av pågående forskning vid flera 

nationella och internationella forskningskonferenser, bland annat tillbringade Tonje 

Grahn, doktorand i Risk-och miljöstudier och utredare på Centrum för klimat och 

säkerhet, tre månader vid International Institute for Applied Systems Analsyis 

(IIASA).   

Ett nytt treårigt forskningsprojekt om webbaserad krisövning, CriseIT, startades 

för att utveckla verktyg och metoder för krisövning och minska gränsregionala 
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hinder för god krisberedskap. Projektet är ett samarbete mellan svenska och norska 

aktörer, till stor del nya samverkanspartners för CCS.  

Utvecklingen av RiskLab fortsatte under året med sikte på en återinvigning under 

våren 2017. Under vintern 2016 beviljades också programmet CNDS fortsatta 

medel för åren 2017-2021 och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

(MSB) beviljade fortsatt basfinansiering för åren 2016-2018. Sammantaget gav detta 

god stabilitet för CCS verksamhet under de efterföljande åren. 

Under året har det verkligen visat sig att tidigare års strategiska satsning på ökad 

publicering har lönat sig. 12 artiklar (peer-review) publicerades (jmf med 5 st 2014, 

8 st 2015).  

2017 
Under 2017 inleddes revideringen av CCS forskningsprogram och de tre 

inriktningarna: 

• Analys och lärande för riskhantering och klimatanpassning 

• Governance för riskhantering och klimatanpassning 

• Kommunikation, riskdidaktik och lärande  

växte fram. Rekrytering av tre doktorander påbörjades och en av centrumets 

medarbetare ansökte om befordran till professor och en medarbetare om befordran 

till docent. Under året förstärktes gruppen av Nina Christenson, didaktisk forskare, 

som studerade förutsättningarna för lärande kring sårbarhet, hållbar 

samhällsplanering och risker i samband med klimatrelaterade händelser (exempelvis 

översvämningar) vid deltagande i centrumets aktiviteter Floodville och Riskköping. 

Arbetet med fortsatt med stärkt och långsiktig extern finansiering och publicering 

fortsatte och under året resulterade detta i ett stort antal ansökningar, artiklar, 
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bokkapitel samt två internationella bokprojekt. Under året publicerades flera 

artiklar i internationella tidskrifter.  

Två större projekt och ett postdok-projekt beviljades finansiering under året (ett av 

MSB och via regeringens Strategiska forskningsområden (SFO). Postdok-projektet 

via MSB). CCS fick en ny styrelse, Tonje Grahn försvarade framgångsrikt sin 

avhandling och en postdok-position i statsvetenskap med placering vid CCS 

finansierades av fakulteten för Humaniora och Samhällsvetenskap vid Karlstads 

universitet.  

I oktober hade RiskLab prominent besök av Hans Majestät Konungen Carl XVI 

Gustaf. Det blev ett tillfälle att presentera vår verksamhet och forskningsområde 

för en regionens och universitetets ledare. Den mediala uppmärksamheten blev 

också betydande. Under året genomfördes också en exkursion i Mellansverige med 

deltagare från akademi och samhälle. Ett av stoppen var fd skogsbrandområdet i 

Västmanland. Exkursionen hösten 2017 var ett bra exempel på en aktivitet för 

ökad gemensam förståelse och kunskap med deltagare från andra forskargrupper 

och yrkesverksamma som har andra perspektiv, andra erfarenheter och annan 

kunskap är en viktig verksamhet för CCS. För även om CCS har många discipliner 

representerade inom centrumet är det viktigt att hela tiden söka samarbeten. 

Medarbetare vid CCS deltog också i internationella resor, både till Indien och 

Sydafrika.  

2018 
Två nya doktorander antogs i CNDS generation 2. Inriktningen på båda projektet 

är mot samhällets hantering av klimatförändringarnas effekter. Det ena 

doktorandprojektet syftar till att öka kunskapen om förändringarna som faktiskt 

inträffar efter naturkatastrofer och att diskutera olika hinder och möjligheter i 
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samhällets återuppbyggnad. Det andra doktorandprojektet syftar till att bidra till 

kunskap om samhällets förmåga att hantera klimatrisker genom bland annat studier 

av interaktionen mellan klimatriskhantering och klimatanpassning med ett fokus på 

samhällets organisering.  

KK-finansierade projektet SPLASH (Skyfallsmodellering- Planering, analys och 

sårbarhetshantering) tar fart med fokus på modellering. SPLASH kommer att 

utveckla metodik för katastrofmodellering, inkluderande beskrivningar av 

nederbördshot, exponering och potentiella skador, utveckla en säker metod för 

hantering av försäkringsdata om översvämningsskador samt etablera en arena för 

samarbete mellan akademi, försäkringsbransch och blåljusmyndigheter för att 

långsiktigt minska katastrofrisker i Sverige. Två nya postdoc-positioner är under 

rekrytering. En finansierad av MSB med antagning i statsvetenskap och med 

placering med inriktning mot klimatanpassning och samhällets styrning. En 

finansierad via CNDS med antagning i risk- och miljöstudier med placering vid 

CCS och med fokus på klimatriskmodellering.  

RiskLab fortsätter att utvecklas men utmaningen är att behålla kontinuiteten (ffa i 

termer av att behålla personal). RISE-projektet (Samhällsresiliens i Sverige: 

Styrning, Sociala nätverk och lärande), finansierat av MSB, tar fart med 

empiriinsamling i tre kommuner.  

Lars Nyberg blev professor i risk- och miljöstudier och Magnus Johansson 

befordrades till docent i samma ämne. En tydlig trend under året var ett allt 

starkare samarbete med vårt ”systercentrum” Centrum för personsäkerhet som tar 

sig uttryck i gemensamma forskningsansökningar samt i sampubliceringar. 
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Avslutande reflektion 

CCS har haft en mycket spännande utveckling under sina första 10 år. Det har 

inneburit tydliga med- och motgångar och verksamheten har utvecklats och 

omformats med en ökad tyngdpunkt mot forskning under åren. Ambitionen är 

dock även fortsatt att kombinera forskning, utbildning och samverkan inom fältet 

samhällets hantering av klimatrelaterade risker. CCS går nu in i en ny 10-årsperiod 

och vi ser med tillförsikt fram emot framtiden. Hur utvecklingen kommer se ut är 

svårt att sia om men det som är säkert är att CCS kompetenta medarbetare, 

samarbetspartners och intressenter kommer att göra de kommande åren spännande 

och produktiva. 

Vi avslutar med att lyfta fram CCS vision så som den formuleras i vårt 

forskningsprogram: 

2020 är vi en ledande aktör i Sverige och väl etablerade internationellt inom 

området hantering av naturolycksrisker, särskilt klimatrelaterade risker. Vi 

har utvecklade samarbeten i Sverige och internationellt med aktörer som 

arbetar med forskning, utveckling och problemlösning från lokal till global 

nivå. Vi är en ledande inom tvärvetenskaplig forskning (vi ser detta som ett 

paraplybegrepp som innefattar mång-, inter- och transdisciplinär forskning) 

inom vårt forskningsfält.  

Vi bidrar till att brygga över mellan forsknings- och policyområdet 

katastrofriskreducering (disaster risk reduction) och angränsande områden 

såsom klimatanpassning (climate adaptation) och flexibla styrformer (risk 

governance och adaptive governance) i olika samhällskontexter.  

Forskningen får god spridning genom att den publiceras i ledande 

internationella tidskrifter och presenteras vid internationella 

forskarkonferenser. Genom väl utvecklade flexibla läroformer bidrar vi till 

lärande som höjer hanteringsförmågan i alla delar av världen. Vår forskning 

och utbildning får stort genomslag genom ett framstående 

samverkansarbete i Sverige, i Europa och i andra delar av världen.  
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Tabellen nedan illustrerar CCS starka utveckling från starten och fram till år 2017.  

Figur 1. Nyckeltal 2008-2017 

 



Den 11 juni 2008 invigdes Centrum för klimat och 

säkerhet (CCS). Det innebär att 2018 är centrumets 10-årsjubileum 

och med denna skrift vill vi ge en kort och koncis 

bild av centrumets framväxt och utveckling under 

CCS första 10 år.
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