
Verksamhetsplan för Centrum för miljö- och klimatforskning 
(CEC) 2017 

Uppdrag 
CEC:s uppdrag är att initiera, understödja och bedriva utbildning och forskning kring samhällets 
effekter på naturmiljön och på samhällsutmaningar och möjliga lösningar inom miljö, klimat och 
hållbar utveckling. CEC ska föra fram tvärdisciplinär forskning och utbildning inom klimat- och 
miljöfrågor, synliggöra och kommunicera forskningsresultat samt fungera som länk till viktiga 
intressenter inom verksamhetsområdet. CEC:s verksamhet har därför en tvärvetenskaplig prägel, 
bygger på samarbete över institutions‐ och fakultetsgränser, och präglas av samverkan med 
samhällsaktörer. CEC:s verksamhet bygger på forskning vid fakultetens ämnesinstitutioner samtidigt 
som CEC bidrar med ett mervärde till ämnesinstitutionernas forskning. 

Vision  
Centrum för miljö‐ och klimatforskning är drivande för en hållbar lokal, regional och global 
utveckling inom miljö‐ och klimatområdet genom att vara ett nyskapande och levande forum för 
tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan mellan vetenskap och samhälle. Centret ger 
mervärde och hävstångseffekter för ämnesinriktad forskning vid Lunds universitet, är en språngbräda 
för nya generationer tvärvetenskapligt skolade forskare och professionella och tillgängliggör 
evidensbaserad kunskap som bidrar till lösningar inom miljö‐ och klimatområdet. Det samlade 
resultatet är en djupare vetenskaplig förståelse av och förmåga att hantera förutsättningarna för en 
hållbar utveckling. 

Strategi  
För att lösa många av dagens stora utmaningar som hotar en hållbar utveckling, t.ex. förlusten av 
biologisk mångfald, överutnyttjande av naturresurser och klimatförändringar, krävs att kunskap från 
många olika vetenskapliga discipliner underbygger beslut som påverkar vår framtid. Grundläggande 
forskning vid Lunds universitet skapar vetenskaplig förståelse av naturliga processer och system och 
hur de påverkas av människan och insikt i socioekonomiska drivkrafter bakom samhällets 
miljöproblem. CECs strategi är att, med den disciplinära forskningen som utgångspunkt, understödja 
och bedriva tvärdisciplinär forskning och utbildning i dialog med det omgivande samhället, för att 
bidra till att nå målen för en hållbar utveckling. CEC åstadkommer detta genom att vara en 
koordinator för strategiska miljö- och klimatvetenskapliga forsknings- och infrastruktursatsningar, en 
forskningsaktör som i nära samverkan med ämnesinstitutioner stimulerar och bedriver integrerad 
miljö- och klimatforskning, en dynamisk och kreativ mötesplats för forskare som vill tackla dagens 
och morgondagens forsknings- och samhällsutmaningar, och vara en nod för kompetensförsörjning 
genom utbildning av morgondagens professionella aktörer inom området samt en kunskapsbank för 
innovativ kommunikation av forskningsresultat till samhället. 

CEC understödjer, utvecklar och bedriva tvärvetenskaplig forskning inom miljö- och klimatområdet, 
genom att: 

• understödja, utveckla, samordna och bedriva forskning inom miljö- och klimatområdet, 
inklusive strategiska forskningsområden och starka forskningsmiljöer, 

• skapa en internationellt framstående tvärvetenskaplig miljö som i nära samarbete med 
befintliga ämnesinstitutioner stimulerar forskning över discipliner, framförallt vad gäller 
forskning om biologisk mångfald, ekosystemtjänster och klimat, 

• stimulera och stödja användningen av ICOS Sweden, ACTRIS och MAX IV inom miljö- och 
klimatforskning. 

  



CEC understödjer, utvecklar och bedriver grund- och forskarutbildning inom miljö- och klimat-
området för att skapa tvärvetenskapligt utbildade professionella aktörer genom att: 

• bedriva ämnesöverskridande utbildning på grund- och avancerad nivå i miljövetenskap och 
miljö- och hälsoskydd, samt i strategiskt klimatarbete, 

• bedriva tvärvetenskaplig forskarutbildning i miljövetenskap, 
• understödja forskarutbildning inom miljö- och klimatområdet genom att driva två 

tvärvetenskapliga forskarskolor. 

CEC synliggör forskningsresultat och skapar dialog med samhällets aktörer inom miljö- och 
klimatområdet, genom att:  

• skapa, utveckla och bedriva dialog mellan samhällsaktörer och forskare så att utvecklingen av 
miljö- och klimatforskning stimuleras och forskningen och dess resultat kan användas,  

• göra forskning inom klimat-, miljö- och hållbarhetsområdet vid Lunds universitet känd i det 
omgivande samhället, 

• aktivt närvara på relevanta samhällsarenor och policysammanhang för att förmedla 
forskningsbaserad kunskap, expertråd och annat beslutsstöd. 

CECs verksamhet bygger på verksamhet inom ämnesinstitutioner som förenas i tvärvetenskapliga 
satsningar inom forskning, utbildning och samverkan. För detta ändamål utvecklas CEC till ett 
centrum med kompetens att initiera, koordinera och bedriva tvärvetenskapliga forsknings- och 
utbildningssatsningar, men med bibehållen stark samverkan med ämnesinstitutioner. Det innebär att 
det finns personal anställd vid CEC för att koordinera CECs satsningar och bidra med särskild 
kompetens, samtidigt som forskare och lärare från en rad institutioner vid olika fakulteter är 
involverade i verksamheten. Genom att CEC ansvarar för Lunds universitets Hållbarhetsforum, Lunds 
universitets nod inom Climate-KIC, forskningsinfrastrukturen ICOS Sweden och de universitets-
övergripande strategiska forskningsområdena BECC och MERGE, tar CEC ett brett ansvar för 
verksamheter som relaterar till klimat-, energi- och hållbarhetsforskning oavsett var den bedrivs vid 
universitetet. CECs grundutbildningar, forskarutbildning och forskarskolor bygger samtliga på en nära 
samverkan med ämnesinstitutioner och de forskningssatsningar som CEC koordinerar.  

Verksamhet 

Forskning 
I enlighet med intentionerna i Lunds universitets forskningsstrategi för 2016-2021, bidrar CEC till att 
stärka miljö- och klimatforskningen vid Lunds universitet (LU) genom att initiera, samordna, stödja 
och bedriva forskningssatsningar med en tydlig miljö- eller klimatprofil, oftast med forskare och 
doktorander från flera institutioner och fakulteter. Verksamheten bygger på och sker i nära samverkan 
med institutioner vid LUs olika fakulteter. CEC kompletterar forskningen vid ämnesinstitutioner 
genom att utveckla tvärvetenskapliga metoder och processer som för samman befintlig forskning för 
att besvara samhällsrelevanta frågeställningar. CEC erbjuder en administrativ hemvist för forsknings-
satsningar inklusive plattformar för kommunikation, forskarskolor och andra liknande aktiviteter.  

En central del av verksamheten är koordineringen av de strategiska forskningsområdena Biodiversity 
in a Changing Climate (BECC) och ModElling the Regional and Global Earth system (MERGE). CEC 
koordinerar forskningsinfrastrukturen Integrated Carbon Observation System (ICOS Sweden) och 
stödjer utvecklingen av ACTRIS (Aerosol, Clouds, Trace gases InfraStructure) och utnyttjandet av 
MAX IV för miljöforskning. CEC arbetar aktivt i samverkan med forskargrupper och ämnes-
institutioner för att skapa möjligheter till utveckling av fler sådana projekt, särskilt sådana som handlar 
om miljöproblemens orsaker och lösningar och projekt som främjar mång- och tvärvetenskap. 

CEC utvecklar tvärvetenskaplig kompetens och forskning för att stärka miljö- och klimatforskningen 
vid Lunds universitet i stort. CEC utvecklar bl.a. metoder för evidensbaserad utvärdering, system-
modeller och ekologisk-ekonomisk modellering. Detta gör CEC till en viktig aktör både gentemot 



samhällets behov av beslutsunderlag, och för framtida forskningssamarbeten på nationell och 
internationell nivå. 

CEC fungerar som en mötesplats för tvärvetenskaplig forskning genom att bjuda in gästforskare och 
erbjuda tidsbegränsade friköp för forskare från andra institutioner inom LU för att utveckla 
tvärvetenskaplig forskning och syntes inom klimat- och miljöområdet. CEC skapar mötesplatser 
mellan forskare från olika discipliner, för att stimulera kreativitet och interaktioner i syfte att stödja 
uppkomsten av nya forskningsprojekt och utvecklingen av pågående satsningar vid CEC och 
ämnesinstitutioner. 

CEC Fellows är ett virtuellt kollegium av forskare inom eller med intresse för miljö- och 
klimatområdet som träffas regelbundet och diskuterar möjligheter att utveckla forsknings-
verksamheten, både vid CEC och vid sina heminstitutioner. Kollegiet underlättar spridning av 
information om nya forskningsmöjligheter och -initiativ mellan olika forskargrupper vid LU.  

Under 2017 skall CEC: 

• utveckla den vetenskapliga och administrativa kompetensen att initiera, leda och stödja 
tvärvetenskapliga forskningssatsningar,  

• fortsätta utvecklingen av de strategiska forskningsområdena BECC och MERGE som 
tvärvetenskapliga plattformar för forskning om klimat, biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster,  

• koordinera forskningsinfrastrukturen ICOS Sweden, 
• i samråd med berörda forskargrupper och inom ramen för CEC Fellows identifiera teman för 

strategisk forskningsutveckling och konkretisera dessa i form av ansökningar. De starka 
kopplingarna till BECC, MERGE, ICOS Sweden, ACTRIS och MAX IV utgör  viktiga 
utgångspunkter, 

• utvecklas som tvärvetenskaplig mötesplats, genom att fortsätta utvecklingen av CEC Fellows, 
engagera gästforskare och initiera tvärvetenskapligt inriktade forskningsprojekt samt genom 
att ge forskare vid LU möjlighet att arbeta vid centrumets lokaler på deltid, 

• stimulera forskning över ämnesgränserna vid LU genom att anordna workshops och 
seminarier i nära samarbete med BECC och MERGE och andra forskningsprojekt, 

• stärka nyttjandet av forskningsinfrastrukturerna ICOS Sweden, (ESFRI) ACTRIS, MAX IV 
och på sikt ESS för miljörelaterad forskning genom att informera om vilka möjligheter som 
finns och ta initiativ till nya forskningssatsningar, 

• stärka kopplingen mellan CECs forskning och utbildning, framförallt inom BECC och 
MERGE. 

Utbildning 
CEC bedriver grund- och forskarutbildning som syftar till att utbilda professionella aktörer inom 
miljö- och klimatområdet som kan arbeta med kvalificerade uppgifter inom högskola, näringsliv och 
samhälle och, när det gäller forskarutbildning, doktorer med förmåga att bedriva miljöforskning av 
hög kvalitet. Utbildningen ger hög internationell kompetens rörande orsaker till och konsekvenser av 
miljöförstöring inom det ämnesområde den studerande inriktar sig mot, samt kunskap om samhälleliga 
strategier för att motverka dessa miljöproblem.  

CEC bedriver grund- och forskarutbildningar i ämnet miljövetenskap. Ämnet miljövetenskap omfattar 
vetenskaplig kunskap om antropogent orsakade miljöproblem baserat på en grundläggande förståelse 
för naturliga processer och har därför en naturvetenskaplig bas, men har en tvärvetenskaplig bredd då 
ämnet innefattar åtgärder och strategier för att förebygga eller lösa miljöproblem. CEC bedriver 
dessutom två tvärvetenskapliga forskarskolor, som bidrar med strukturerade plattformar för 
doktorander inom olika forskarutbildningsämnen som arbetar med frågor som rör biologisk mångfald, 
ekosystemtjänster och klimat (ClimBEco) eller bioekonomi (GRS-ATBE). Både de 
miljövetenskapliga utbildningarna och forskarskolorna bygger på ett nära samarbete med institutioner 
vid naturvetenskapliga fakulteten och vid andra fakulteter inom LU.  



Grundutbildning 

CEC bedriver kandidat- och mastersutbildningar i miljövetenskap som leder till naturvetenskapliga 
och tvärvetenskapliga examina. CEC ansvarar för en grundutbildning som har cirka 250 helårs-
studerande i sina program. Kurserna drivs i egen regi eller drivs av andra institutioner, framförallt 
inom Naturvetenskaplig fakultet, men också med institutioner vid Samhällsvetenskaplig fakultet, 
Medicinsk fakultet, Ekonomihögskolan, Lunds Tekniska Högskola och Internationella Miljöinstitutet.  

Under 2017 skall CEC: 

• stärka det akademiska ansvaret för grundutbildningen i miljövetenskap genom att utveckla 
formerna för hur lärare och handledare från andra institutioner, liksom gästlärare,  långsiktigt 
knyts till CEC:s verksamhet, 

• utreda miljövetenskaps samlade utbildningsstruktur så att grundutbildningen blir ekonomiskt 
och kvalitetsmässigt bärkraftig på lång sikt, 

• stärka. kopplingen mellan grundutbildningen, forskarutbildningen och forskningen inom 
CECs forskningsområden, bl.a. de strategiska forskningsområdena, genom att öka 
möjligheterna för doktorander att undervisa, 

• utveckla formerna för examensarbeten, både sådana med direkt knytning till forskningsprojekt 
och sådana som utförs i samverkan med aktörer utanför universitetet, 

• ta initiativ till att en internationell mastersutbildning kopplad till de strategiska 
forskningsområdena utvecklas genom att nya resurser tilldelas, 

• stärka dialogen med studenter när det gäller utvärdering och planering av undervisning. 

Forskarutbildning och forskarskolor 

Forskarstuderande antas till utbildningsämnet miljövetenskap men är placerade på ”värdinstitutioner” 
inom Naturvetenskaplig fakultet som är deras fysiska arbetsplats. CEC ansvarar för utbildningen 
medan värdinstitutionen ansvarar för frågor som rör doktorandanställning och forskningsarbetet. Stor 
vikt läggs vid att säkerställa forskarutbildningens tvärvetenskapliga karaktär, genom att utveckla 
doktorandernas forskningsprogram, samt genom gemensamma kurser och seminarier. CEC utvecklar 
kurser som passar miljövetenskapliga doktorander men som också erbjuds till doktorander inom andra 
ämnen med ett intresse för tvärvetenskapliga kurser.  

ClimBEco är en tvärvetenskaplig forskarskola kring klimat, biologisk mångfald och ekosystemtjänster,  
knuten till de strategiska forskningsområdena BECC och MERGE, samt till Naturvetenskapliga 
fakulteten vid LU. Forskarskolan bidrar med en strukturerad plattform för doktorander i ekologi, 
geovetenskaper, statsvetenskap, miljöekonomi och relaterade vetenskaper vid främst LU och 
Göteborgs universitet. Kurser inom ClimBEco utformas både för att utveckla tvärvetenskaplig 
skolning och syntes och för att ge fördjupad inomvetenskaplig förståelse. ClimBEcos återkommande 
årsmöten stimulerar vetenskapligt utbyte mellan doktorander och handledare och inbjudna gäster, och 
skapar möjlighet att genom detta utbyte etablera nätverk, som kan bidra till skolans interdisciplinära 
innehåll och framåtsträvande anda. Forskarskolan driver ett mentorsprogram som fokuserar på 
karriärplanering inom och utanför universiteten, nätverksbyggande och professionell personlig 
utveckling.  

CEC driver även forskarskolan GRS-ATBE som fokuserar på biobaserad ekonomi. Den är en 
tvärvetenskaplig forskarskola för att främja övergången till bioekonomi med det övergripande syftet 
att utveckla kompetensen hos deltagarna vad gäller systemtänkande i syfte att identifiera och utvärdera 
tekniska, ekonomiska, sociala och ekologiska utmaningar och möjligheter i övergången till en 
biobaserad ekonomi och stimulera dem att gå i spetsen för innovativ trans/tvärvetenskaplig forskning 
för en hållbar bioekonomi. GRS-ATBE fungerar som en gemensam plattform vid Lunds universitet 
och gör det möjligt för forskare och doktorander från hela LU samt icke-akademiska intressenter att 
mötas. 

  



Under 2017 ska CEC: 

• systematiskt arbeta med att stimulera tvärvetenskapliga ansatser inom den miljövetenskapliga 
forskarutbildningen, 

• systematiskt arbeta med att stärka den miljövetenskapliga forskarutbildningens identitet 
genom att utveckla de gemensamma inslagen, inklusive kurser och informella möten,  

• stärka samverkan mellan den miljövetenskapliga forskarutbildningen och CECs 
forskarskolor när det gäller att utveckla och driva forskarutbildningskurser,  

• arbeta med en utvärdering av forskarutbildningen i miljövetenskap,  
• driva forskarskolan ClimBEco och dess mentorsprogram för att möta behovet av 

forskarutbildning inom områdena klimat, biologisk mångfald och ekosystemtjänster, 
• stärka ClimBEcos curriculum och tvärvetenskapliga profil genom utveckling av kurser, 

årsmöten, workshops och seminarier, 
• starta forskarskolan GRS-ATBE, 
• utveckla flera fyra doktorandkurser och organisera workshops, seminarier och möten inom 

GRS-ATBE,  
• stärka samarbetet mellan ClimBEco och GRS-ATBE, samt mellan ClimBEco och Geneco. 

 

Omvärldsdialog 
En central uppgift för CEC är att inom sitt verksamhetsområde skapa och utveckla kontaktytor och 
föra dialog med samhällets aktörer för att genom ömsesidig kunskapsöverföring verka för att miljö- 
och klimatrelaterad forskning är relevant och används för att utveckla samhället i en hållbar riktning. 
CEC utvecklar systematiskt kontakter med samhället genom t.ex. referensgrupper, målgrupps-
anpassade seminarier, workshops, synteser och faktablad. Omvärldskommunikation sker också via 
hemsidor och sociala medier.  

CEC:s information och kommunikation bidrar till verksamhetens strategiska utveckling genom att 
identifiera för samhällsaktörer angelägna frågeställningar. Detta kan leda till att nya forskningsfrågor 
identifieras och att nya forskningsinitiativ tas. För detta ändamål sker också en omvärldsbevakning 
inom CECs forskningsområden. Kontakten med intressenter bidrar även till att utveckla metoder för 
att tillgängliggöra relevanta forskningsresultat. Kommunikationsstöd ges till pågående 
forskningsprojekt vid CEC inklusive de satsningar som CEC koordinerar, och till rekryteringen av 
studenter till grund- och forskarutbildningen och kontakter med alumni. 

Lunds universitets hållbarhetsforum (HF) är en universitetsgemensam paraplyorganisation som binder 
samman och stödjer universitets klimat-, energi- och hållbarhetsforskning. Forumet utgör en bro 
mellan samhället och akademin inom dessa områden både som stöd för forskare och forskargrupper 
när det gäller avnämarkontakter men också som en väg in i universitetet för externa kontakter som 
söker samverkan, forskningsstöd och information. En viktig del av arbetet är att öka den interna 
kommunikationen mellan forskare inom hållbarhetsområdet för att gynna tvärvetenskaplig utveckling. 

Climate-KIC (Knowledge & Innovation Community) är ett europeiskt innovationssamarbete för nya 
klimatlösningar, där CEC ansvarar för Lunds universitets medlemskap. Climate-KIC är tänkt att vara 
en katalysator för att omsätta forskning och utveckling i praktisk nytta i industri och samhälle. Detta 
handlar om satsningar på innovationer och entreprenörer som involverar forskare och studenter vid 
Lunds universitet. Inom Lunds universitet finns en rad forskningsområden av relevans för Climate-
KIC (t.ex. energiforskning, trafikforskning, markanvändning, hållbara städer). 

  



Under 2017 ska CEC: 

• bedriva löpande intern och extern kommunikation genom att framställa och tillhandahålla 
informationsmaterial på svenska och på engelska av relevans för CEC och dess ingående 
delar, 

• stödja Miljövetenskaplig utbildning, BECC, MERGE, ICOS Sweden, HF, Climate-KIC och 
andra relevanta verksamheter genom samordningsrelaterat stöd, inklusive med hemsidor, 
sociala medier, avnämardialoger, synteser och informationsmaterial, 

• systematiskt utveckla kontakter med samhället genom t.ex. referensgrupper, målgrupps-
anpassade seminarier, workshops, synteser och faktablad,  

• driva det universitetsgemensamma Hållbarhetsforum genom att löpande sammanställa och 
uppdatera information om hållbarhetsrelaterad forskning vid LU, och tillgängliggöra denna 
information via olika kanaler, vara en resurs i kommunikationen mellan LU:s forskare och 
mellan LU och externa parter och allmänheten genom medverkan i anordnandet av 
seminarier/workshops och produktion av olika typer av informationsmaterial, 

• administrera och facilitera LU:s medverkan i Climate-KIC, med fokus på relevanta 
verksamheter och aktörer vid LU, 

• utveckla presentationen av CECs större satsningar i Lunds universitets nya forsknings-
informationssystem LUCRIS och understödja CECs forskares användning av systemet.  

CEC som arbetsplats 
För att initiera, understödja och bedriva utbildning, forskning och samverkan inom miljö- och 
klimatområdet, strävar CEC efter att vara en mötes- och arbetsplats som präglas av mångfald och 
kreativitet i möten mellan forskare, lärare och studenter inom olika discipliner och intressenter från 
olika delar av samhället. 

CEC präglas av en förhållandevis liten personalstyrka, medan verksamhetens omfattning är betydande. 
Antalet studenter är stort i relation till antalet fast anställda lärare. CEC har egna lokaler men 
verksamheten sker även inom Biologiska institutionens lokaler. Många medarbetare har sin formella 
tillhörighet till andra institutioner. Detta ställer krav på en god organisation och intern kommunikation. 
Den interna kommunikationen sker via hemsidan, nyhetsbrev och regelbundna personalmöten. CEC 
anordnar även arrangemang med avsikt att stärka den interna kommunikationen, t.ex. seminarier, CEC 
Fellows möten och personaldagar. 

För att åstadkomma ett fungerande arbete när det gäller Hälsa Miljö och Säkerhet (HMS), samordnar 
centrumet sitt arbete så långt som möjligt med Biologiska institutionen. När det gäller jämställdhets- 
och likabehandlingsfrågor, stöds arbetet av en jämställdhets- och likabehandlingsgrupp. En 
jämställdhets- och likabehandlingsplan finns. 

Under 2017 ska CEC: 

Arbeta aktivt med att utveckla ett positivt arbetsklimat vid CEC genom att: 

• utveckla den administrativa organisationen genom att tydliggöra CECs gemensamma vision 
och anpassa den formella organisationen för att bäst stödja denna, 

• informera om CECs verksamhet via hemsidor och nyhetsbrev, personalmöten och minst en 
personaldag. Genom seminarier ökas den interna förståelsen för arbete som bedrivs inom 
CECs olika delar, 

• Jämställdhets- och likabehandlingsgruppen fortsätter och utvecklar sitt arbete i enlighet med 
nya direktiv inom området, 

• delta i HMS-kommitténs arbete (Hälsa Miljö Säkerhet - gemensam med Biologiska 
institutionen) och arbeta med och revidera formella arbetsmiljöplaner för CECs verksamheter. 
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