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Vår studie

• Syfte: undersöka vilken typ av krisforskning som 

finansieras

• MSBs tematiska utlysningar mellan 2010 och 2016 med 

totalt 290 ansökningar

– Tagit bort två områden: Samhällelig resiliens 

(pågående) och Smittsamma sjukdomar (redovisas 

separat)

• Totalt: 186 ansökningar 



Alla utlysningar mellan 2010 och nu

• Smittsamma sjukdomar 

• Naturhändelser med negativa 

konsekvenser för samhället 

• Samhällets 

informationssäkerhet 

• Ledning och samverkan 

• Bränder i bostadsmiljö 

• Individens säkerhet i hem och 

fritidsmiljöer 

• EU och krishantering 

• Industriella informations- och 

styrsystem 

• Skydd av samhällsviktig 

verksamhet 

• Prognoser och förvarning för 

solstormar

• Räddningsinsats fokus 

skadeplats

• Naturolyckor och 

klimatanpassning

• Resilient betalningssystem

• Antagonism och social oro

• Tvärsektoriella övningar

• Transport av farligt gods



Profil hos de sökande
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Lärosäte – top 13



Ålder och år för examen

Årtal för Dr-

examen

Andel i %

1974-1989 12,4

1990-1999 32,8

2000-2009 46,8

2010-2014 8,1

Årtal född Andel i %

1944-1959 35,1

1960-1969 34,6

1970-1981 30,3



Antal medsökanden – internt och externt

Medsökanden 

internt

Ingen 1 till 2 3 till 5 6 eller fler

50,5 29,1 18,8 1,6
Medsökanden 

externt (i 

Sverige)

Ingen 1 till 2 3 eller fler

60,2 31,7 8,1



En snabb och förmodligen orättvis bild



Hur fördelas medlen?

• Ungefär 15% beviljningsgrad (Formas och VR ungefär 

lika)

• 46% med samhällsvetenskapliga förtecken

• 54% med naturvetenskaplig/teknisk inriktning (med 

reservation för framtida genomläsningar!)



Män eller kvinnor?



Akademisk grad?



Vilka lärosäten?



Vem får mest ’bang for their buck’?

• Institutet för rymdforskning- 100%

Men mest utdelning per inskickad ansökan får:

FHS med 3 av 8

FOI med 2 av 8

KaU med 2 av 8

Högskolan i Skövde med 1 av 4



Fanns det några skillnader?

• Nej – inga som MSB rår på

Enda signifikanta skillnaden är att fler män än kvinnor är 

professorer bland de sökande – (inter)nationellt problem



Några ord om Smittsamma sjukdomar

• Sökanden var 3 år äldre och disputerade 4 år tidigare 

(kanske inte så konstigt)

• Mindre nationella, mer internationella medsökanden

• Inte mycket om kapacitetsutveckling…(Capacity building 

in the fight against communicable diseases) 



Arketyp?

En framgångsrik MSB-forskare är en manlig professor på 

FHS, som föddes på mitten av 60-talet, disputerade runt 

2000 och arbetar med sociotekniska system



Vad kan vi dra för slutsatser?

• Svensk forskning inom krishantering är sund

• Ingen skev fördelning mellan kön, akademisk grad eller 

lärosäte 

• Ytterligare analyser väntar där typologi ska analyseras 

(fråga Erna!)



Tack! Frågor?


