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Förord 
 
Brandforsk, i samarbete med MSB och Brandskyddsföreningen, startar en 
forskarskola för ”kommundoktorander” inom brandsäkerhets- och 
räddningstjänstområdet. Brandforsks styrelse har fattat beslut om att påbörja 
uppstartsfasen, med kommunikation, antagning etc. under 2018. Forskarskolan 
siktar på att ge upp till 10 yrkesverksamma personer inom kommunal 
räddningstjänst möjlighet att forskarstudera på halvtid under 4 år. Kursstart är 
2019. Denna rapport beskriver tankegångarna bakom satsningen och hur det 
praktiska genomförandet är tänkt att gå till. 
 
Tanken på en forskarskola är kanske inte helt ny, men det är första gången det 
finns reella förutsättningar att gå från ord till handling i en fråga som bör vara av 
stor strategisk betydelse för svensk brandsäkerhet och räddningstjänst. Nu gäller 
det bara att tillräckligt många medarbetare och chefer i kommunal räddningstjänst 
antar utmaningen och kliver på den spännande kunskapsresan.  
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Sammanfattning 

 
 
För att möta de säkerhetsmässiga utmaningar och möjligheter som följer av 
samhällets snabba omställningstakt inom en mängd områden krävs en anpassning 
av vårt sätt att ta fram, bearbeta och omsätta ny kunskap. Erfarenhetsbaserad 
kunskap kommer även fortsatt att ha sin roll, men prognosen är att vi inom en rad 
områden, i många fall på ett radikalt sätt, behöver lära oss jobba smartare och 
snabbare. Effektivitetskrav inom det skadepreventiva och operativa området leder 
till att vi i ökad utsträckning behöver förlita oss på forskningsbaserad kunskap och 
metodik för att säkerställa nödvändig anpassning. 
 
Inom de kommunala räddningstjänstorganisationerna finns idag få 
yrkesverksamma personer med forskarerfarenhet. Detta kan antas leda till ett glapp 
mellan forskarvärld och praktik, och därmed till en långsammare introduktion av 
forskningsresultat och forskningsbaserad metodik i den praktiska verksamheten än 
vad som är önskvärt. Det satsas förvisso - främst via MSB och Brandforsk - 
förhållandevis stora resurser på forskning relaterad till brandsäkerhets- och 
räddningstjänstområdet, men bristen på personer med förståelse för ”båda 
världarna” leder till en alltför låg praktisk utväxling av dessa satsningar. Att skapa 
förutsättningar för ett antal yrkesverksamma praktiker att genomgå grundläggande 
forskarstudier, och på så sätt skapa en kader av praktiknära 
”forskningsambassadörer”, skulle vara ett viktigt och första steg för att åtgärda 
dessa brister. 
 
I denna rapport föreslås därför genomförande av en nationell forskarskola inom 
brandsäkerhets- och räddningstjänstområdet. Utöver utbildning av doktorander   
(s k kommundoktorander) som är kärnan i forskarskolans verksamhet, förväntas 
också forskarskolan få ett nätverks- och samarbetsskapande värde för 
organisationer och personer verksamma inom dessa områden. Den forskarskola 
som här föreslås har som yttersta mål att genom kompetensutveckling på 
forskarnivå stärka brandsäkerheten och räddningstjänstorganisationernas praktiska 
förmåga. 
 
Forskarskolan innebär en organisatoriskt sammanhållen utbildning på forskarnivå 
med en tydlig identitet där samarbete är ett uttalat syfte. För en enskild kommun 
och kommundoktorand kan deltagandet i forskarskolan ses som en brygga mellan 
den akademiska forskningen och den praktiska verksamhet som bedrivs i den egna 
kommunen. 
 
Att forskarstudera och samtidigt befinna sig halvtid på sin ordinarie arbetsplats är 
en utmaning. Därför är en av de bärande tankarna bakom forskarskolan att hålla 
samman gruppen av doktorander i ett nätverk som ger möjlighet för doktoranderna 
att stödja och hjälpa varandra, men där även externt stöd från erfarna mentorer 
tillförs. 

 
Med en forskarskola inom brandsäkerhets- och räddningstjänstområdet skapas en 
unik möjlighet att problematisera och utveckla frågor kring bl a ”kunskap”, ”lärande 
och pedagogik”, ”metoder”, ”nya hot och risker”, ”effektivitet” och 
”säkerhetsbedömningar” utifrån ett brandsäkerhets- och räddningsperspektiv. 
Forskarskolan skall vara en nationell angelägenhet, men även internationell vad 
gäller samarbeten och utbyten. 
 
En central tanke med forskarskolan är att berörda parter på en arbetsplats 
involveras i frågan om betydelsen av individers kompetensutveckling. 
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Forskarskolan bör därför ses utifrån perspektivet att kompetensutveckling och 
lärande är positivt för såväl individ som organisation. Att utveckla kontakter och 
samarbeten såväl mellan kommuner som mellan kommuner och lärosätena, är 
också en av forskarskolans ambitioner. 
 
Med forskarskolan konsolideras förhoppningsvis området ytterligare som ett 
livaktigt forskningsfält, med målet att tillskapa en gränsöverskridande miljö för 
utbyte mellan akademi och praktik. 
 
Forskarskolans inriktning karaktäriseras av vad man brukar benämna praktiknära 
forskning. Forskningsprojekten i forskarskolan vägleds av en strävan att beforska 
relevanta praktiska problemställningar som genererar kvalitativ utveckling och 
förbättringar av praktiken. Men den består också av teoretisk begreppsutveckling 
med fokus på mer långsiktig kunskapsuppbyggnad. 
 
Som kommundoktorand har man kvar sin anställning hos sin nuvarande 
arbetsgivare, och man behåller sin lön under studietiden. Under studierna, som 
sker på 1/2-tid och tar fyra år (120 högskolepoäng och licentiatexamen), är 
personen antagen vid ett lärosäte med lämplig geografisk närhet och relevant 
handledningskompetens.  
 
Ambitionen är att under hösten 2018 anta upp till 10 doktorander med studiestart 
januari 2019. 
 
Forskarskolans verksamhet bör planeras i fyraårscykler, med antagning vartannat 
år. Forskarskolan bör även förhålla sig öppen till möjligheten att nya doktorander 
ansluter under en ”pågående cykel”. I denna förstudie skisseras dock budget 
etcetera utgående från en uppstartsfas, dvs för en första doktorandgrupp som 
antas och genomför sina studier fram till 2022. 
 
Kontakter har tagits och möte har genomförts med följande lärosäten och institut: 
Karlstads universitet, Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet, Lunds 
tekniska högskola, Mittuniversitetet/campus Östersund, Mälardalens högskola samt 
RISE. Att dessa lärosäten/institut kontaktats ska inte uppfattas exkluderande, utan 
utgör snarast en spegling av var den mesta brandsäkerhets- eller 
räddningstjänstnära forskningen och forskarutbildningen bedrivs för närvarande. 
 
Forskarskolan skall fungera som ett nätverk och ledas av en styrgrupp bestående 
av såväl beslutsfattare från brandskydds- och räddningstjänstområdet, som av 
representanter för de lärosäten som medverkar i forskarskolan. Bland 
doktoranderna i forskarskolan utses en representant att också ingå i styrgruppen.  
 
Styrgruppen föreslås få sitt administrativa säte vid Brandforsk som då också utgör 
en sammanhållande miljö och svarar för vad vi kallar forskarskolans ”plattform”.  
 
Forskarskolans administrativa arbete leds av en programkoordinator. Till denne 
knyts även en samordnare med huvudsakligen praktiskt-administrativa 
arbetsuppgifter för forskarskolan. 
 
I styrgruppen hanteras bl a frågor kring utlysning av platser i forskarskolan. 
Eftersom forskarskolan saknar juridiskt status vad gäller exempelvis antagning, 
fattas beslut om antagning av respektive lärosäte. Minst en gång per år träffas 
styrgrupp och doktorander för att följa upp arbetsläget och för att identifiera 
förbättringsmöjligheter. 
 
Utöver doktorandens lönekostnader (som åvilar respektive kommun), finansierar 
Brandforsk genom ett bidrag till respektive lärosäte kostnader för bl a handledning. 
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Även kostnader för forskarskolans administrativa verksamhet (plattformen) belastar 
Brandforsk. Årlig rapportering ska ske till Brandforsks styrelse som bidragsgivande 
instans till forskarskolan. 
 
Enligt föreslagen budget skulle kostnaderna för plattform, styrgrupp och 
handledning etcetera uppgå till cirka 1 mnkr under uppstartsåret 2018 och cirka 2,4 
mnkr årligen under åren 2019-2022, dvs totalt cirka 10,5 mnkr. 
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1. Inledning och bakgrund 

I det följande argumenteras för att en nationell forskarskola inom rubricerat område 
organiseras och startas. En forskarskola där personer med olika bakgrunder, såväl 
praktiska som forskningsmässiga, kan ges möjlighet att utveckla 
verksamhetsområdet ytterligare. Erfarenheter från andra forskarskolor, såväl 
pågående som avslutade, är överlag mycket goda, vilket exempelvis visas i KK-
stiftelsens utvärdering ”Det bästa av två världar”1. Förslaget till forskarskolan har 
försökt beakta och utveckla sådana erfarenheter. Utöver utbildning av doktorander, 
som är kärnan i forskarskolans verksamhet, lyfts även fram värdet av 
forskarskolans nätverks- och samarbetsskapande aktiviteter. 
 
Organisering av forskarutbildning för yrkesverksamma personer kan ske på lite 
olika sätt. Det kan handla om ett helt bilateralt samarbete mellan ett lärosäte och en 
doktorand/arbetsgivare, eller att ett mer formellt och långsiktigt samarbete 
upprättas mellan ett flertal doktorander/arbetsgivare och ett lärosäte. På senare tid 
har det gjorts relativt stora satsningar på doktorandutbildning för sådana redan 
yrkesverksamma personer. Ganska tidigt etablerades begreppet industridoktorand 
utifrån näringslivets intresse att förmå personer yrkesverksamma inom näringslivet 
att genomgå forskarutbildning. 
 
I den statliga utredningen ”Innovativa processer” (SOU 2003:90) lanserades 
begreppet kommundoktorand som en lösning på hur man inom offentlig 
verksamhet också skulle få en anknytning mellan den egna praktiken å ena sidan 
samt forskningen och vetenskapen å den andra sidan. En central idé när det gäller 
såväl industridoktorand som kommundoktorand är att forskningsfrågorna skall 
definieras av praktiken och inte, åtminstone inte enbart, emanera från 
forskarvärlden. 
 
Idag är begreppet kommundoktorand mer eller mindre etablerat, liksom begreppet 
forskarskola har kommit att bli gängse. Även om det saknas en allmängiltig 
definition av vad som utgör en forskarskola, innefattar begreppet oftast en 
organisatoriskt sammanhållen utbildning på forskarnivå med en tydlig identitet och 
där samarbete är ett uttalat syfte (SOU, 2004). 
 
För en enskild kommun och kommundoktorand kan deltagandet i forskarskolan ses 
som en brygga mellan den akademiska forskningen och den praktisk verksamhet 
som bedrivs i den egna kommunen. Sveriges kommuner och Landsting har i flera 
skrifter, bland annat i ”Kommundoktorander” (SKL 2014) lyft fram fenomenet och 
pekar på nyttan av forskningsanknytning av kommunal verksamhet. 
 

2. Forskarskolans syfte och mål 

Forskarskolan förväntas uppnå positiva effekter inom flera olika områden. För den 
forskarstuderande själv bör den kunskap och de kontakter som erhålls genom 
utbildningen gagna dennes personliga utveckling och fortsatta karriär. 
Verksamhetsförändringar på arbetsplatsen ges förhoppningsvis ökad legitimitet då 
dessa kan ske med ökad vetenskaplig underbyggnad. Minst lika viktigt är att 
förutsättningarna för en långsiktig och fördjupad kontakt mellan akademi/lärosäte 

                                                 
1 http://www.kks.se/app/uploads/2017/06/det-basta-av-tva-varldar-
broschyr-kk-stiftelsen.pdf  

http://www.kks.se/app/uploads/2017/06/det-basta-av-tva-varldar-broschyr-kk-stiftelsen.pdf
http://www.kks.se/app/uploads/2017/06/det-basta-av-tva-varldar-broschyr-kk-stiftelsen.pdf
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och näringsliv/offentlig sektor ökar genom forskarskolan. Kommunernas 
verksamheter utgör spännande forskningsfält (”allt som sker, sker i en kommun”) 
och kommundoktorander har potential att bidra till praktiknära forskning som ger 
direkta resultat i verksamheterna. 
 
Med en forskarskola inom brandsäkerhets- och räddningstjänstområdet stärks 
arbetet med att konsolidera området som forskningsfält och forskarskolan bör 
kunna bidra till att överbrygga gapet mellan teori och praktik. En grundläggande 
utgångspunkt för forskarskolans forskningsinriktning, är att problemområden 
uppstår i de praktiknära verksamheterna och att dessa uppfattas som viktiga även 
för forskarsamhället och att man tillsammans kan omformulera dessa till relevanta 
forskningsfrågor. Målet för forskarskolan är att tillskapa en gränsöverskridande 
miljö för utbyte mellan akademi och praktik. 
 
Forskarskolan ger en unik möjlighet att problematisera och utveckla frågor kring bl 
a ”kunskap”, ”lärande och pedagogik”, ”metoder” och ”säkerhetsbedömningar” 
utifrån ett brandsäkerhets- och räddningsperspektiv. Forskarskolan skall vara en 
nationell angelägenhet, men även internationell vad gäller samarbeten och utbyten. 
 
Studierna avser studier på halvtid med avslut på s k licentiatnivå (120 
högskolepoäng). 
 
Anm. I rapporten används genomgående benämningen ”doktorander” på de 
forskarstuderande. Detta är den i universitetsvärlden och i högskoleverkets 
nomenklatur generiska benämningen på forskarstudenter över 
grundutbildningsnivå. En mer precis benämning hade varit att benämna deltagarna 
i forskarskolan ”licentiander”, men den har valts bort av nämnda skäl. 
 

2.1 Varför kommundoktorander inom brand- och räddningstjänst-områdena? 

För att kunna följa utvecklingens framkant i ett allt mer kunskapsintensivt samhälle 
behöver den kommunala räddningstjänsten i likhet med andra kommunala 
verksamheter hitta strategier för forskningsanknuten kunskapsgenerering och 
kunskapsöverföring. Bristande forskningsanknytning leder till begränsad 
utvecklingskraft. 
 
Forskningsanknytningen kan också förväntas bidra till en ökad konkurrenskraft när 
det gäller att attrahera och rekrytera kvalificerad personal på en arbetsmarknad 
som inom vissa områden snarast ser ut att bli ”säljarens marknad”. Ytterst kan 
detta leda till svårigheter att på sikt kunna hävda säkerhetsintresset i förhållande till 
andra intressen och sektorer med starkare forskningsanknytning och med större 
attraktionskraft på utvecklingsbenägna medarbetare.  
 
Under de senaste decennierna har främst Myndigheten för samhällskydd och 
beredskap (och tidigare Räddningsverket) samt Brandforsk tillfört betydande 
forskningsresurser till brand- och räddningstjänstområdena. I många fall med den 
kommunala räddningstjänsten som tänkt slutanvändare av resultaten. 
Genomslaget av dessa satsningar i praktiken är måhända inte utvärderat, men en 
kvalificerad gissning är att det varit förhållandevis begränsat. Med tanke på detta 
finns skäl att ställa frågan om inte en strukturell delorsak kan vara att avståndet 
mellan forskning och praktik fortfarande är ganska stort, och att olika åtgärder 
ägnade att minska detta avstånd bör prövas. 
 
En möjlig åtgärd kan vara att öka andelen verksamhetsnära behovsforskning, vilket 
förvisso både har genomförts och genomförs inom de aktuella områdena. Sådana 
satsningar kan dock ofta få en projektinriktad ad-hoc karaktär, och det kan 
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förekomma problem att rekrytera lämpade doktorander med praktisk kommunal 
yrkesbakgrund.  
 
Det faktum att det endast finns ett mycket litet antal personer verksamma i 
kommunal räddningstjänst med egen erfarenhet av forskarutbildning torde vara en 
starkt hämmande faktor. Detta kan leda till tröskeleffekter av olika slag, exempelvis 
när det gäller att ta till sig och tillämpa resultat eller vetenskaplig metodik i 
praktiken, och om det gäller att kompetensutveckla egna anställda på forskarnivå.  
 
De anställda inom organisationerna som skulle kunna vara intresserade av 
forskarstudier har väldigt få förebilder/mentorer att relatera till om de redan 
forskarutbildade inom organisationerna är få. För en enskild intresserad person 
eller räddningstjänstorganisation kan kontakten med universitetet vid antagning till 
forskarstudier kanske te sig övermäktig. 
 
Den forskarskola som här föreslås har som yttersta mål att stärka brandsäkerheten 
i samhället och räddningstjänstorganisationernas förmåga, genom 
kompetensutveckling på forskarnivå, inom den egna organisationen. Genom att på 
ett sammanhållet sätt erbjuda en mekanism som handhar nödvändig administration 
bör tröskeleffekten för såväl enskilda studieintresserade personer som för deras 
moderorganisationer att komma igång med forskarstudier minska avsevärt.  
 
Genom att forskarskolan siktar på att anta en hel grupp doktorander, upp till 10 i 
första omgången, att dessa kommer från olika räddningstjänstorganisationer, att 
studierna kan bedrivas på ett antal lärosäten spridda över landet och med olika 
akademisk inriktning, undviks den risk av ”ensamhet” som alltid riskerar att drabba 
en enskild kommun- eller industridoktorand. 
 
Med en forskarskola finns stor potential att skapa ett ”ekosystem” där de ingående 
parterna; doktorander, dessas chefer i moderorganisationerna, samt handledarna, 
har möjlighet att bistå och hjälpa varandra i att skapa en kreativ och lustfylld 
kunskapsresa till gagn för såväl inblandade individer som de medverkande 
organisationer. 
 

3. Forskarskolans betydelse 

3.1 Den forskningsinriktade arbetsplatsen  

Dagens samhällsutveckling ställer höga krav på forskningsbaserad kunskap inom 
alla samhällssektorer. Verksamhetsförändringar baserad på forskning ökar 
generellt sett kvaliteten på det som genomförs inom organisationen. Samverkan 
mellan forskningen och samhället i övrigt är därför viktig. Genom sådan samverkan 
stimuleras och skapas också förutsättningar för en mer jämlik 
kommunikationsprocess mellan akademi och samhället i övrigt.  
 
Vad gäller universitet och högskolor finns ”samverkansuppgiften” inskriven i 
högskolelagen sedan drygt 20 år tillbaka - akademins s k tredje uppgift -  och 
fastställer att universitet och högskolor ska samverka med det omgivande 
samhället. 
 
Helt centralt är att samtliga parter måste involveras i frågan om betydelsen av 
individens kompetensutveckling på arbetsplatsen och för den medverkande 
organisationen. Forskarskolan bör därför ses utifrån båda perspektiven, dvs som 
kompetensutveckling och lärande för såväl individ som organisation. Lika viktigt 
som att en enskild potentiell doktorand är motiverad att genomgå forskarutbildning 
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är att dennes arbetsplats/chef motiveras vad gäller vikten av att ha forskarutbildade 
personer bland personalen. 
 
Även om det ibland händer att den enskilde doktoranden som genomgår 
forskarutbildning väljer att gå vidare och avlägga doktorsexamen eller rentav bli 
kvar inom akademin som lärare/forskare, utgår vi i denna rapport ifrån att 
vederbörande blir kvar i den organisation som satsat på kompetensutvecklingen. 
 
Doktorandens framtid i kommunen efter genomförda studier bör diskuteras redan 
innan studierna startar och sedan fortlöpande under studietidens gång. I 
normalfallet har ju någon annan person dessutom övertagit vissa av doktorandens 
arbetsuppgifter. Hur detta skall hanteras efter avslutade studier behöver diskuteras.  
 
För att betona ovannämnda samband och för att redan från början ha en bild av 
doktorandens framtida roll och möjligheter i organisationen bör en 
”karriärutvecklingsplan” uprättas för den enskilde innan eller i samband med 
ansökan till forskarskolan. Karriärutvecklingsplanen ska inte blandas ihop med den 
Individuella studieplanen, som är planen för doktorandens studier på forskarnivå 
och som upprättas av lärosätet vid antagning.  
 
Relaterat detta är det ett alternativ att man på arbetsplatsen formulerar en strategi 
(”karriärtjänster”) för de som genomgår forskarutbildningen. Att leda s k 
forskningscirklar i kommunen, medverka i kommunens centrala strategiska 
utvecklings- och framtidsarbete eller själv få ägna sig åt fortsatta forsknings-
/utvecklingsprojekt är exempel på möjliga arbetsuppgifter. 
 
Då studierna kommer att bedrivas på halvtid, förväntas en licentiatexamen att ta 
fyra år. Inbegriper man ansökningstid m m som föregår studierna, blir tidsspannet 
aningen längre. Under en sådan förhållandevis lång tid måste man räkna med 
personalförändringar på arbetsplatsen. Nya chefer kan tillkomma, som då får ”ärva” 
ansvaret för kommundoktoranden. 
Doktorandens forskningsfråga, dvs avhandlingsområdet, utvecklas i relationen 
organisation/praktik och aktuellt lärosäte/akademi efter antagning. 
 

3.2 Praktiknära forskning 

Forskarskolans inriktning bör karaktäriseras av vad man numera brukar benämna 
praktiknära forskning. Praktiknära forskning är emellertid inget entydigt begrepp 
utan kan ges olika innebörder. Ibland används uttrycket för att beteckna en oftast 
lättillgänglig, användbar och nyttig kunskap, inte sällan med fokus på utvecklings-
arbeten av praktikerna själva. Praktiknära forskning kan också utgå ifrån att det är 
väsentligt att praktikerna själva forskar. Användbarhet är i dessa sammanhang ofta 
kriteriet på god kunskap, dvs att man beforskar och försöker förstå den nära-
liggande praktiska verksamheten på sin arbetsplats i syfte att utveckla densamma.  
 
Praktiknära forskning kan också förstås som att forskningen har praktiken som sitt 
forskningsområde. En slags mellanform utgör den forskning då forskarna helt 
enkelt formulerar om de praktiska arbets-/verksamhetsproblemen till forskningsbara 
problemställningar. 
 
Praktiknära forskning kan också avmystifiera forskningen, och göra den inte så 
avlägset svåråtkomlig för ”vanliga” människor i arbetslivet. Det är en forsknings-
inriktning som involverar praktiker i forskningen och öppnar praktikområden för 
forskningen. Man forskar inte bara om praktiken eller för praktiken utan tillsammans 
med praktiken. 
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Den praktiknära vetenskapliga forskning som eftersträvas i forskarskolan, vägleds 
av en strävan att beforska relevanta praktiska problemställningar som genererar 
kvalitativ utveckling och förbättringar av praktiken. Men den består också av 
teoretisk begreppsutveckling med fokus på mer långsiktig kunskapsuppbyggnad. 
Praktiknära forskning har fokus lagd på bägge dessa områden. 

3.3 Kommundoktorand 

Med utgångspunkt tagen inom näringslivet har termen industridoktorand används 
för att relatera till en för ett lärosäte extern rekryterad doktorand med egen 
finansiering. Med bakgrund inom offentliga sektorn, har begreppet 
kommundoktorand numera kommit att användas för motsvarande forskartjänster. 
Forskarskolans kommundoktorand har sin anställning kvar hos nuvarande 
arbetsgivare/kommun, och behåller sin lön från kommunen under studietiden.  
 
Under studierna, som sker på halvtid, är personen antagen vid ett lärosäte med för 
studierna relevant handledningskompetens och om möjligt geografisk närhet. 
Lärosätet tillhandahåller under studietiden handledning, rätt att medverka i och 
examineras på relevanta kurser på forskarnivå samt eventuellt en studieplats på 
lärosätet.  

3.4 Avtal 

För att reglera förhållandet mellan doktoranden, dennes arbetsgivare/kommun, 
Brandforsk samt respektive lärosäte, upprättas ett avtal. 
 
 

4. Beskrivning av forskningsområdet 

Brand- och räddningstjänstområdet är som sammanhåller område måhända 
svårgripbart och mindre etablerat än många mer traditionella forskningsområden 
med bäring på kommunal verksamhet såsom exempelvis vård och omsorg, miljö 
eller skola.  
 
En översikt av hittillsvarande forskningsområden och miljöer ges i 4.1 nedan. 
Forskningsbehov inom främst brandområdet har tidigare beskrivits bland annat i 
Brandforsks programskrift för perioden 2015–2018, se Bilaga 1. 
 
Enligt en förenklad och delvis traditionell beskrivning av räddningstjänstområdet 
berör detta verksamhet och aktiviteter före, under och efter en räddningsinsats. 
Begreppet före kan både innefatta förebyggande verksamhet av tekniskt eller 
organisatorisk karaktär samt insatsförberedande åtgärder till stöd för den operativa 
verksamheten. Den forskning som avser tiden under en räddningsinsats är i 
huvudsak operativt orienterad medan det sista begreppet ”efter” kan avse såväl 
restvärdesräddning som erfarenhetsåterföring 
 
Förutom den rent brandtekniska eller blåljusinriktade forskningen, har som framgår 
av avsnitt 4.1 nedan, insikten gradvis växt om behovet av mångdisciplinära 
ansatser, där betydligt fler forskningsdiscipliner än tidigare bör involveras. 
Brandproblematiken liksom räddningstjänstens verksamhet behöver i ökad 
utsträckning sättas i ett större sammanhang, där sociala, demografiska, 
medicinska, ekonomiska, miljömässiga och andra perspektiv bör tillföras genom 
forskning. En ökad inkludering av designvetenskaper kan även tänkas vara en 
behövd utvecklingsriktning.  Även om det aktuella programmet inte är avsett att 
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stödja rent genusvetenskaplig forskning, bör genus- och mångfaldsperspektiv 
anläggas i samtliga projekt där detta är relevant. 
 
Med tanke på den mycket snabba teknikutvecklingen och takten i 
samhällsomvandlingen har Brandforsk för åren 2017–2018 infört följande 
prioriterade inriktningar: 
 

• Innovativt brandskydd i det digitala samhället  

• Resilient brandskydd i ett systemperspektiv – är brandskyddsåtgärderna i 
balans? 

• Brandsäkerhet i den hållbara utvecklingen – brandsäkerhetsmässiga 
utmaningar i omställningen till ett hållbart samhälle. 

• Brandsäkerhet för en åldrande befolkning. Kvarboende och vård i hemmet 
– utmaningar och lösningar. 

 
Inom dessa inriktningar kan naturligen finnas intressanta forskningsutmaningar för 
doktorander och räddningstjänstorganisationer som vill bryta ny mark. 
 
4.1 Brand och räddningstjänstforskning – ett kort historik och ett antal befintliga 
forskningsmiljöer  
 
Sverige är i ett internationellt perspektiv ledande inom flera områden inom 
brandforskningen, exempelvis tunnelområdet, där Lunds tekniska högskola bland 
annat är framstående inom delområdet utrymning och RISE Safety inom 
delområdet branddynamik inklusive brandsuppression.  
 
Forskning inom området räddningsinsatser i tunnlar har tidigare bedrivits vid 
Mälardalens högskola, men har sedan 2015 växlats över till att ingå som en del av 
RISE Safetys verksamhet. Denna forskning kring räddningstjänstens insatser i 
undermarksmiljö har såväl använts för vidare metodutveckling nationellt – 
exempelvis inom gruvområdet – som internationellt för planering av insatser i 
tunnlar eller andra undermarksmiljöer.  
 
Historiskt har brandforskning bedrivits främst vid avdelningen för Brandteknik och 
Riskhantering vid Lunds tekniska högskola (LTH) samt vid RISE Safetys (tidigare 
SP Sveriges tekniska forskningsinstitut). Forskningen vid LTH har varit mycket 
framgångsrik inom utrymingsområdet, men har senare breddats till att innefatta 
många fler delområden, exempelvis riskområdet. Vid RISE bedrivs brandforskning 
inom många delområden, inklusive räddningstjänstområdet.  
 
Under senast år har forskning kring verksamhet som berör blåljusmyndigheternas – 
även räddningstjänstens -  verksamhet på skadeplats främst inom 
transportområdet, bedrivits på Katastrofmedicinskt centrum vid Umeå universitet. 
Med hjälp av MSB:s satsningar har också centrat CARER vid Linköpings universitet 
bildats, där forskning kring samhällets responsförmåga bedrivs ur ett bredare 
perspektiv än enbart räddningstjänstens insatser. 
 
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) har historiskt genomfört forsknings- och 
utvecklingsprojekt inom brandområdet där flera av de tidigare genomförda 
projekten hade bäring på räddningstjänstområdet, medan verksamheten sedan 
2010 endast varit av sporadisk karaktär. De senaste åren har dock andra enheter 
inom FOI genomfört forskning som indirekt berör och är viktiga för 
räddningstjänstens verksamhet, exempelvis hur emissioner och restprodukter från 
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bränder i batterier som nya energiägare i fordon ur ett hälsoperspektiv kan påverka 
räddningstjänstens personal. 
 
Under det senaste decenniet har ett antal nya forskningsmiljöer och perspektiv 
tillkommit. Inom ramen för den stora satsningen på anlagd brand för några år 
sedan involverades exempelvis forskare inom Sociologi vid Göteborgs Universitet, 
Kulturgeografi vid Malmö högskola respektive Folkhälsovetenskap vid Karlstads 
Universitet. Denna utveckling har fortsatt inom det pågående projektet avseende 
bränder i boendemiljö, där forskargrupper från såväl LTH, RISE, Malmö 
högskola/Lunds universitet, Karlstads Universitet och Uppsala universitet bidrar.  
 
Nya centrumbildningar av relevans för området har etablerats, exempelvis RCR – 
Risk and Crisis Centre – vid Mittuniversitet, respektive Centrum för personsäkerhet 
vid Karlstads universitet. 
  
Brandforsk har helt eller delvis finansierat mer än 100 olika forskningsprojekt inom 
brandområdet. Många av dessa projekt handlar om kunskap kring bränders 
utveckling och spridning i olika objekt och geometrier, vilket indirekt gynnar 
räddningstjänstens arbete, och olika förebyggande brandskyddsåtgärder som kan 
kopplas till kunskapsuppbyggnaden kring räddningstjänstens förebyggande 
verksamhet. Det finns dock även ett antal projekt med direkt koppling även till 
operativa insatser exempelvis Etankfire, METRO eller projekt inom brand- och 
miljöområdet. Vissa av de större projekten som initierats av Brandforsk, som det 
samfinansierade ”Anlagd brand” eller den förstudie om Bostadsbränder som senare 
ledde till MSB:s stora satsning inom området, har också bidragit till 
kunskapsuppbyggnaden som stödjer räddningstjänsternas samlade arbete.  
 

5. Forskningen inom forskarskolan 

Den forskning som är tänkt att bedrivas inom ramen för forskarskolan kan enklast 
beskrivas som praktiknära forskning till stöd för kommunernas brandförebyggande 
arbete och räddningstjänstens övriga verksamhet före, under eller efter en brand 
eller annan olycka.  

5.1 Potentiella doktorander 

Inom ramen för forskarskolan kan flera olika yrkesgrupper inom kommunal 
räddningstjänst förväntas medverka. Forskarskolan kan också ses som ett led i och 
en möjlighet till att knyta andra yrkesgrupper än traditionella brandingenjörer till 
säkerhetsarbetet inom kommunal räddningstjänst. Då grundläggande behörighet 
för forskarstudier behöver uppfyllas kan personal med enbart 
brandingenjörsexamen om 210 hp, eller tidigare brandingenjörer som examinerats 
med kortare utbildningstid, innan antagning behöva komplettera sin formella 
kompetens med relevanta kurser på avancerad nivå. Det finns dock möjlighet för 
lärosätena att göra undantag från den allmänna behörigheten om den sökande på 
annat sätt kan visa sin studielämplighet, praktiska erfarenhet mm. 
 
Dessa preparandkurser ingår inte i forskarskolans utbud och bör i förekommande 
fall planeras i samråd mellan den tilltänkta doktoranden, arbetsgivaren och det 
tilltänkta lärosätet. Respektive lärosäte bestämmer, förutom grundkraven i 
högskoleförordningen, om eventuella tillkommande krav – särskild behörighet -  för 
antagning till doktorandstudier. 
 
Doktoranderna ska inte begränsas till att enbart utgöras av personer med ren 
brandteknisk kompetens eller inom ingenjörsyrket, utan kan utgöras av andra 
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yrkesgrupper så länge kompetensen stödjer räddningstjänstens 
kompetensuppbyggnad och arbete före, under eller efter en brand eller olycka. 
 
Doktoranden kan antingen redan vara anställd på den aktuella räddningstjänsten 
eller så kan doktorandtjänsten utgöra en del i räddningstjänstens strategiska 
rekryteringsarbete. Vid nyrekrytering kan tjänsten utgöra ett underlag för att 
exempelvis knyta personal med alternativ kompetens som passar 
räddningstjänstens verksamhet och uppdrag till den kommunala räddningstjänsten. 
Tjänsten kan även bidra till att göra anställning inom kommunal räddningstjänst 
mer attraktiv, exempelvis för brand- eller riskingenjörer verksamma inom 
konsultbranschen. 

5.2 Koppling till relevanta universitets- och högskolemiljöer 

Även om det de senaste åren bedrivits relativt omfattande forskning- och 
utredningsverksamhet, har områdena Brandsäkerhet och Räddningstjänst i vidare 
mening haft en relativt svag egen vetenskaplig kärna som definierar det som ett 
avgränsat forskningsfält. Detta beror delvis på akademins traditionella syn och 
uppdelning av vetenskaper och vetenskapsområden, men också 
sammanhängande med brandsäkerhets- och räddningstjänstområdets egen 
huvudsakliga och naturliga mångvetenskapliga, extra-disciplinära och praktiska 
inriktning. Genom forskarskolans organisering och aktiviteter ges förhoppningsvis 
området även ett tydligare utrymme inom akademin. 
 
Forskarskolans allmänna inriktning skall vara praktiknära. Detta innebär att 
forskningsprojekten kommer att utformas i samverkan mellan doktorand/praktik och 
handledare/akademi. Doktoranden kommer att ha stort inflytande över 
forskningsinriktningen men mot bakgrund av dess samlande forskningskompetens, 
bör styrgruppen för forskarskolan också kunna peka ut ett antal särskilt relevanta 
forskningsfrågor/ problemområden att beforska. 
 
Denna potentiellt problematiska situation som handlar om vem som definierar 
forskningsproblemet är hanterbar, då man som yrkesverksam praktiker sannolikt 
kan åstadkomma en angelägen problemformulering som sedan kan 
operationaliseras till ett vetenskapligt intressant forskningsproblem. En bärande 
tanke bakom förslaget att studierna genomförs på halvtid, är just denna koppling till 
den egna praktiska verksamheten. Forskningen ska under hela studietiden 
bedrivas praktiknära. 
 
Initiala kontakter har tagits med nedan angivna lärosäten och institut inför 
forskarskolans planerade antagning av doktorander ht 2018. Denna lista är inte 
exkluderande i meningen att det inte bör vara otänkbart att ytterligare lärosäten kan 
komma att ingå. Den utgör snararast en spegling av de lärosäten där den mesta 
brandsäkerhets- eller räddningstjänstnära forskningen bedrivs idag. Följande 
lärosäten är tänkta att ingå inledningsvis: Karlstads universitet, Luleå tekniska 
universitet, Lunds tekniska högskola, Linköpings universitet, Mittuniversitetet – 
Campus Östersund samt Mälardalens högskola. Vidare är Research Institutes of 
Sweden (RISE) en viktig resurs som förklarat sig villiga att bidra med kvalificerade 
bihandledare samt möjlighet för doktoranderna att koppla sin forskning mot 
pågående experiment- och provningsverksamhet. 
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6. Forskarskolans organisation 

6.1 Styrgruppens konstituering  

Forskarskolan utgör ett nätverk och leds av en styrgrupp bestående av såväl 
praktiker från brandskydds- och räddningstjänstområdet, som av representanter för 
samtliga lärosäten och forskningsinstitut som medverkar i forskarskolan.  
Representanterna för lärosäten och forskningsinstitut skall vara vetenskapligt 
meriterade och vara involverad i respektive organisations arbete med 
forskarskolan. Som en viktig byggsten för samarbete gäller att representanterna 
från lärosäten och forskningsinstitut förankrar forskarskolan idéer inom sina 
respektive organisationer. 
 
Till styrgruppen adjungeras, så snart det låter sig göras, en representant för 
doktoranderna.  
 
Styrgruppen har sitt administrativa säte vid Brandforsk.  
Forskarskolans administrativa arbete leds av en programkoordinator. Till denne 
person knyts en samordnare med huvudsakligen praktiskt-administrativa 
arbetsuppgifter för forskarskolan. 
 
Inom styrgruppen utses en person att vara gruppens ordförande.  
Årlig rapportering ska ske till Brandforsks styrelse samt MSB, som är 
anslagsgivande instanser för forskarskolans kostnader. 

6.2 Styrgruppens arbetsuppgifter 

I styrgruppen hanteras frågor kring utlysning av platser inom ramen för 
forskarskolan. Eftersom forskarskolan saknar juridiskt status vad gäller exempelvis 
antagning, fattas beslut om antagning av respektive lärosäte efter förslag från 
forskarskolans styrgrupp. Eftersom det i normalfallet är en prefekt/dekan vid 
respektive lärosäte som fattar det formella beslutet om antagning till 
forskarutbildning, bör denne i ett tidigt skede informeras om forskarskolans 
verksamhet och ett förestående förslag till antagning. 
Styrgruppen tar initiativ och föreslår kurser, seminarieverksamhet eller andra 
aktiviteter som bedrivs för de i forskarskolan ingående doktoranderna. Så långt 
möjligt skall redan befintliga kurser nyttjas och ingå i den enskilde doktorandens 
individuella studieplan. 
 
Styrgruppen bör utarbeta en verksamhetsplan och ett program, som kan knyta ihop 
kommundoktorander med varandra i såväl forskningsprojekt som mer konkreta 
utvecklingsinsatser.  
 
Forskarskolans verksamhet planeras i fyraårscykler, med antagning vart annat år. 
Forskarskolan bör förhålla sig öppen till möjligheten att nya doktorander ansluter 
under en ”pågående cykel”. Att utveckla kontakter och samarbeten såväl mellan 
kommuner som mellan kommuner, lärosäten och forskningsinstitut, är också viktigt. 
En väl utvecklad webbplats bör vara den naturliga utgångspunkten för sådana 
kontakter/utbyten. 
 
Styrgruppen ansvarar för att forskarskolans verksamhet blir känd, i första hand 
nationellt, inom såväl akademin som bland brandsäkerhets- och 
räddningstjänstområdets aktörer. 
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6.3. Koordinationsplattform 
 
För att hantera det administrativa arbetet runt forskarskolan föreslås att Brandforsk 
får rollen som koordinationsplattform.  
 
Så snart det låter sig göras kommer, om ovan sagts, en administrativt 
huvudansvarig (koordinator) för forskarskolan samt en administrativ samordnare att 
utses.  
 
En webbplats för forskarskolan bör upprättas. På webbplatsen bör allt väsentligt 
som rör forskarskolans verksamhet att publiceras. Det kan, utöver basinformation 
om forskarskolan och dess etablering, handla om att bl a beskriva involverade 
lärosäten och den forskning/utbildning som bedrivs med relevans för forskarskolan 
och att ge information om utbildningar och konferenser inom brandsäkerhets-
/räddningstjänstområdet. Att på olika sätt genom god kommunikation lyfta fram 
doktorandgruppens ”resa” blir en viktig uppgift. 
 
Vidare bör en digital ”läroplattform” upprättas för att medge nödvändigt 
informationsflöde såväl mellan doktorandgruppen som för handledarna. 
 

7. Forskarskolans innehåll 

7.1.Högskoleförordningens (HF) krav 

Ett av de styrande dokumenten för den högre utbildningen i Sverige, inklusive 
examen på forskarnivå, är högskoleförordningen (19993:100). I 
högskoleförordningen (Bilaga 2) framgår att licentiatexamen uppnås antingen efter 
att doktoranden fullgjort en utbildning om minst 120 högskolepoäng inom ett ämne 
för utbildning på forskarnivå, eller efter att doktoranden fullgjort en del om minst 
120 högskolepoäng av en utbildning som skall avslutas med doktorsexamen, om 
högskolan beslutar att en sådan licentiatexamen kan ges vid högskolan. 
Eftersom det är väsentligt för förståelsen av forskarskolans struktur och innehåll, 
redovisas nedan de olika krav som författningen ställer på en licentiatexamen. 
Målen för examen preciseras inom tre områden: 
 
Kunskap och förståelse 
För licentiatexamen skall doktoranden 

- visa kunskap och förståelse inom forskningsområdet, inbegripet aktuell 
specialistkunskap inom en avgränsad del av detta samt fördjupad kunskap 
i vetenskaplig metodik i allmänhet och det specifika forskningsområdets 
metoder i synnerhet. 

Färdighet och förmåga 
För licentiatexamen skall doktoranden 

- visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt och med vetenskaplig 
noggrannhet identifiera och formulera frågeställningar, att planera och 
med adekvata metoder genomföra ett begränsat forskningsarbete och 
andra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till 
kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete 

- visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang 
muntligt och skriftligt klart presentera och diskutera forskning och 
forskningsresultat i dialog med vetenskapssamhället och samhället i övrigt 
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- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt delta i forsknings- 
och utvecklingsarbete och för att självständigt arbeta i annan kvalificerad 
verksamhet. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt 
För licentiatexamen skall doktoranden 

- visa förmåga att göra forskningsetiska bedömningar i sin egen forskning, 

- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i 
samhället och människors ansvar för hur den används, och 

- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta 
ansvar för sin kunskapsutveckling. 

För licentiatexamen skall doktoranden ha fått en vetenskaplig uppsats om minst 60 
högskolepoäng godkänd. 

7.2.Studieplan m m 

För varje utbildning på forskarnivå skall finnas en allmän studieplan som 
övergripande reglerar och beskriver studierna. I denna studieplan beskrivs 
innehållet i utbildningen, dess mål och innehåll, antagningskrav, upplägg samt 
övrigt som reglerar hur utbildningen bedrivs.  
 
Den allmänna studieplanen utgör ett ramverk som ligger bakom den individuella 
studieplan (ISP) som upprättas enskilt för varje student. Bägge dessa planer 
fastställs av respektive lärosäte. I en framtid rekommenderas lärosätena lämna en 
kopia av den fastställda ISP´n till styrgruppen för information och uppföljning. 
 
Utbildningsaktiviteter skall huvudsakligen erbjudas i form av kurser, men också 
genom andra aktiviteter såsom seminarier, workshops, konferenser, studieresor 
och nätverksträffar. Forskarskolan bör arbeta för ett brett utbud av sådan 
verksamhet.  
 
När det gäller obligatoriska kurser i utbildningen, kommer respektive lärosätes 
allmänna studieplan att vara styrande. Kursplaner för dessa och andra fria kurser, 
fastställs av det organ som fastställer kursplaner på forskarnivå vid respektive 
lärosäte.  

7.3.Behörighet och antagning 

Samtliga forskarstuderande inom forskarskolan skall vara antagna till 
forskarutbildning vid ett lärosäte med examensrätt på forskarnivå. 
Till utbildning på forskarnivå får endast så många doktorander antas som kan 
erbjudas handledning och godtagbara studievillkor i övrigt och som har 
studiefinansiering (HF 7 kap. 34 §).  Respektive institution/lärosäte avgör om det 
finns tillräckliga resurser, exempelvis handledare, för att anta personer till utbildning 
på forskarnivå. 
 
Ambitionen är att anta 10 doktorander till forskarskolan med start våren 2019. 
Därefter planeras antagning ske vart annat år. Doktoranderna kommer att antas till 
utbildningen vid något av lärosätena med geografisk spridning i landet, beroende 
på bostadsort och på forskningsprojektets tänkta inriktning och befintlig 
handledningskompetens.  
 
Utbildningen fram till licentiatexamen omfattar totalt 120 högskolepoäng. Med en 
normal studietakt på halvtid kommer en sådan utbildning att genomföras på fyra år. 
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Behörig att antas till forskarskolan är den som uppfyller dels villkoren för 
grundläggande behörighet, dels villkoren för särskild behörighet i respektive ämne 
för utbildning på forskarnivå. Vidare krävs att den sökande bedöms ha sådan 
förmåga i övrigt som behövs för att genomgå utbildningen. Mer om detta kan finnas 
i respektive lärosätes studieplan för utbildning på forskarnivå. 
Utöver att uppfylla de formella behörighetsvillkoren, kommer således den 
ansökande också att bedömas utifrån vederbörandes lämplighet för studier och 
förmåga att uttrycka sig i skrift.  
 
 
Följande handlingar skall preliminärt ingå i ansökan: 
 
- CV/meritsammanställning 

- Grov forskningsskiss (problemområde och forskningsfrågor, relevans för praktik 
och genomförande/metod) 

- Intyg/bevis som styrker allmän och särskild behörighet 

- Intyg från arbetsgivare att studierna är finansierade 

- Eventuella vetenskapliga publikationer/uppsatser 

7.4.Handledning och examination 

Samtidigt med antagning skall handledare utses och normalt, i enlighet med de 
föreskrifter som respektive lärosäte tillämpar, fastställs en individuell studieplan. 
Respektive lärosäte utser såväl huvudhandledare som biträdande handledare, 
gärna efter samråd i styrgruppen. För att förstärka forskarskolans nätverksinriktade 
syfte, bör lärosäte som antar en doktorand inom forskarskolans ram vara berett att 
biträda en doktorand från ett annat lärosäte som ingår i forskarskolan. 
 
Även den som utses till examinator för doktoranden beslutas vid det lärosätet där 
vederbörande är antagen. I normalfallet är det examinator som tillsammans med 
doktorand och handledare avgör vilka kurser som skall ingå i den enskildes 
examen. Vilka kurser som ingår inom ramen för forskarstudierna ska beskrivas i 
doktorandens individuella studieplan. 
 

8. Tidsplan och nödvändiga beslut 

För att forskarskolans egentliga start skall kunna ske i och med att studenter 
påbörjar sina forskarstudier i januari 2019, redovisas i det följande de mer 
strategiska beslut/handlingar som måste tas/göras: 
 

November 2017 Forskarskolans tänkta uppläggning förankras hos företrädare 
för berörda lärosäten och representanter för kommunerna. 
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December 2017 Beslut i Brandforsk styrelse om att medverka i finansiering av 
en forskarskola inom brand-säkerhets- och 
räddningstjänstområdet. 
 
Budget tas för forskarskolans verksamhet 2018. 
Första kommunikation via sociala medier. 

Januari 2018 Rekrytering av koordinator för forskarskolan. 
Förenklad kommunikation sänds ut i lämpliga nätverk, 
inklusive inbjudan till seminarium i februari. 

April 2018 Möte styrgrupp 
Seminarium med forskare och räddningstjänstföreträdare 
Annonsering om forskarstudierna 
Informationsmaterial, inklusive blankett för ansökan skickas ut 

Maj- 
Juni 2018 

Besök hos intresserade kommuner, ev via regionala träffar 
tillsammans med närliggande lärosäte(n) 
Seminarium på "Brand 2018" om forskarskolan 
 

September 2018 Intresseanmälan/ansökan om forskarstudier skickas (prel 1/9) 
till Brandforsk  
Beslut i styrgrupp "Förslag till antagning av studenter till 
forskarstudier" 
Styrgrupp avger förslag till budget för 2019   

Oktober - 
November 2018 

Antagningsbesked från lärosäten.  
Avtal mellan ingående parter upprättas 
 

December 2018 Budget för forskarskolans verksamhet 2019 beslutas av 
Brandforsks styrelse. 

Januari 2019 Doktoranderna på plats - studierna börjar 

9. Budget 

För doktoranden gäller att ha kvar sin anställning under forskarutbildningstiden och 
att ordinarie arbetsgivare (kommunen) därmed står för lönekostnaden och en del 
övriga anställningskostnader som följer på vederbörandes studier (exempelvis 
kontorsarbetsplats och dator).  
 
Övriga kostnader kommer att belasta Brandforsk (se avsnittet 
”Koordinationsplattform”) som till lärosätena kommer att fördela ersättning för 
kostnader i samband med studierna (ex vid handledning och licentiatseminarium). 
Om själva doktorandprojekten är kostnadsdrivande (innefattar experiment eller 
omfattande datainsamling etc) så är begränsningen att dessa i så fall bör vara 
kopplade till projekt som redan har grundfinansiering. 
 
I anslutning till antagningen till forskarutbildningen upprättas, som tidigare nämnts, 
ett avtal mellan doktorand, arbetsgivare, respektive lärosäte och Brandforsk som 
då också reglerar de ekonomiska förhållandena. 
Utgångspunkten för de ekonomiska beräkningarna är följande: 
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- att forskarskolans aktiviteter startar i februari 2018 genom att tillskapa en 
interemistisk styrgrupp för planering av forskarskolan, förberedelser inför 
antagning etc  

- att respektive myndighet/lärosäte själva står för sitt deltagande i forskarskolan 
vad gäller resor, arbetstid etc. 

- att forskarstuderande antas per den 1/1 2019 

- att forskarstuderande antas vartannat år 

- att studierna avser halvtid 

- att antalet doktorander uppgår till högst 10/antagningsomgång 

- att studierna avser licentiatexamen (120 högskolepoäng) 

 
Budget för verksamheten under uppstartsåret 2018: 
 
Koordinator (lönekostn) Brandforsk 460 tkr  
Styrgrupp, möten, resor mm  150 tkr 
Övr administrativa kostnader (webb mm) 200 tkr 
Redan upparbetat (förstudie)  160 tkr 
Totalt:   970 tkr 
 
 
Årlig budget för forskarskolans verksamhet 2019–2022: 
 
Kostnadsslag: Kostnadsbärare: Kostnader *): 
 
Lön doktorand Respektive kommun Aktuell lönekostnad 
Handledningskostnader  Brandforsk 150 tkr/doktorand/år 
schablon** 
/”doktorandryggsäck”  
 
Gemensam introkurs Brandforsk 100 tkr/kurs 
(VT-2019, VT-2021 etc) 
 
Styrgrupp/nätverk    
Koordinator (lönekostn) Brandforsk 460 tkr  
Nätverksinternat 2 gånger/år***) ” 200 tkr  
Övr administrativa kostnader             ” 150 tkr 
Totalt:   810 tkr 
 
 
*) Fr om 2020 tillkommer nödvändig kostnadsuppräkning och fr o m 2021 
tillkommer också kostnader för antagningsomgång två. När det gäller 
handledningskostnader, ”doktorandryggsäck” samt kostnader för gemensam 
introduktionskurs, definieras dessa som ett bidrag till lärosätet (som specificeras i 
ett avtal som ingås för varje enskild doktorand) och som varje lärosäte fortlöpande 
rekvirerar från Brandforsk. 
 
**) Schablonberäkning som innefattar förväntade kostnader för doktorandens 
konferensresor, kostnader för kurser på andra lärosäten, litteratur, eventuella rums- 
och datakostnader, tryckkostnader slutuppsats och eventuella andra kostnader i 
anslutning till licentiatseminarium. Schablonberäkningen innefattar även kostnader 
för huvud- och bihandledare, en kostnad som i praktiken kommer att variera på 
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lärosätena beroende på faktiska kostnader. Beräkning gjord på lönekostnad, 
lönekostnadspåslag och s k OH-kostnader enigt den s k SUHF-modellen.  
    
***) Doktoranderna samlas ensamma i grupp 1 gång per år. Alla inblandade parter 
samlas i internatform 1 gång per år för dels en innehållsmässig diskussion om 
pågående kurser och forskningsarbete, dels en avstämning av hur forskarskolan 
fungerar administrativt och praktiskt för inblandade parter. 
 
 
Kommentar: Nedan visas de totala kostnaderna per år vid 10 doktorander som 
börjar 2019. Om ett antal ytterligare doktorander tillkommer 2021 kommer 
kostnaderna för 2021 och 2022 självklart att öka i motsvarande grad (antal 
doktorander * 150 tkr och under 2021 även kostnad för introduktionskurs.). Hur 
finansieringen av tillkommande doktorander 2021 ska ske bör dock vara en senare 
fråga. När skolan väl kommit igång bör det finnas goda förutsättningar att söka 
medel från någon statlig forskningsinstans. 
 
 

År Doktoranderna ”Plattform” Totalt 

2018  970 970 

2019 10*150 100+810 2410 

2020 10*150 810 2310 

2021 10*150 100+810 2410 

2022 10*150 810 2310 

   10 410 

 

10. Slutord 

En forskarskola inom brandsäkerhets- och räddningstjänstområdet bör vara av stort 
värde och bedöms ligga rätt i tiden. 
 
Forskarskolan ska forskarutbilda yrkesverksamma personer – kommundoktorander 
– som arbetar med brandsäkerhets- och räddningstjänstfrågor inom offentlig sektor. 
 
Forskarskolan ska fokusera på nätverksbyggande och utgöra ett viktigt forum för 
kunskapsutbyte mellan akademin och mer praktiska verksamheter inom detta 
område. Därigenom skapas en ämnesövergripande utbildnings- och forskningsmiljö 
med relevans för brandsäkerhets- och räddningstjänstområdet. 
 
Forskarskolan ska vara en resurs för dem som utanför det rent vetenskapliga 
arbetar med tillämpningar inom brandsäkerhets- och räddningstjänstområdet. 
Dessa praktiska verksamheter kan å sin sida ge viktig input till vetenskapen, och 
möjliggöra positiva kontakter mellan forskare och praktiker.  
 
Forskarskolan är en nationell angelägenhet men bör stimulera internationella 
utbyten och internationella samarbetsprojekt. Ett akademiskt utbytesprogram med 
andra länder bör vara en prioriterad strävan. 
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Forskarskolan ska stimulera till att det ges återkommande kurser inom 
brandsäkerhets- och räddningstjänstområdet på magister-, master- och forskarnivå.  
 
Forskarskolan ska ha en tydlig och professionell organisation och ledning med 
ambitionen att återkommande granska, utvärdera och utveckla vad det som händer 
utbildnings- och forskningsmässigt inom brandsäkerhets- och 
räddningstjänstområdet. 
 
Forskarskolan bör arbeta med finansieringsfrågor och långsiktighet i ekonomiskt 
avseende som kan garantera en stabilitet för verksamheten över tid. Det kan 
handla om kontakter med vetenskapliga forskningsfonder, kommuner och landsting 
samt privata aktörer. 
 
 
 
Referenser 
 

• SOU (2004:27 En ny doktorsutbildning - kraftsamling för excellens och 
tillväxt. KK-stiftelsens rapport ”Det bästa av två världar”, KK-stiftelsen 2014. 
 

• Forskning i kommunens tjänst – Kommundoktorander”. Sveriges 
kommuner och Landsting 2014.” 
http://webbutik.skl.se/sv/artiklar/kommundoktorander.html 
 

• Forskning för ett säkrare samhälle: ny kunskap för framtidens 
utmaningar.MSB:s forskningsstrategi 2014-2018 
 

• Forskningsprogram 2015-2018. Brandforsk. 
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Bilaga 2 – Information från lärosäten och forskningsinstitut 

 
Lunds universitet (Risk) 
 
Institution adress och hemsida:  
Avdelningen för riskhantering och samhällssäkerhet, www.risk.lth.se 
 
Kontaktperson: 
Henrik Hassel, universitetslektor, henrik.hassel@risk.lth.se 
 
Forskarutbildningsämnets benämning: 
Risk och säkerhet 
  
Allmän forskningsinriktning: 
Vi har en bred forskningsinriktning inom ramen för ämnet risk och säkerhet (risk- och 
sårbarhetsanalys, inriktning och samordning vid insatser/kris, makt och normer kopplat till risk- och 
krishantering, förmågebedömningar, mänskliga beteenden och riskperception, kritisk infrastruktur, 
kapacitetsutveckling, humanitära insatser, klimatanpassning, etc.).  
 
Kopplat till Brandforsks forskarskola är det framför allt områden som inriktning och samordning 
vid insatser/kris, förmågebedömningar, och riskanalyser med koppling till kommunal 
räddningstjänst som är mest aktuella men i slutändan väger det praktiska forskningsbehovet tungt. 
  
Regler för ”särskild behörighet”: Den som har ett fördjupningsarbete om minst 30 Hp på 
avancerad nivå inom ämnesområdet, eller brandingenjörsexamen omfattande 210 Hp, samt att 
studenten bedöms ha den förmåga i övrigt som behövs för att klara utbildningen.”  
  
Normal fördelning mellan kurs- och uppsatsdel i en lic.-examen: 30 Hp kurser och 90 HP 
uppsats 
 
Uppslag till tema för doktorandarbeten inom ramen för Brandforsks forskarskola: 
 • Prioritering av hjälpbehov i samband med ledning och samverkan.  
 • Insatsledning under extrem påfrestning.  
 • Principer för fördelning av risker i en kommunal kontext.  
 • Inriktning, samverkan och ledarskap från ett jämställdhetsperspektiv. 
 • Strategisk insatsledning 

http://www.risk.lth.se/
mailto:henrik.hassel@risk.lth.se
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Lunds universitet/Lunds Tekniska högskola (Brandteknik) 
 
Institution adress och hemsida: 

Bygg och Miljöteknologi  

Avdelningen för Brandteknik 
Lunds Universitet 
Box 118 
221 00 Lund  

www.brand.lth.se 

    
Kontaktperson: Patrick van Hees, Professor, patrick.van_hees@brand.lth.se, 046-222 17 19 
 
Forskarutbildningsämnets benämning: Brandteknik 
 
Allmän forskningsinriktning: Brandteknisk forskning 
 
 
Regler för ”särskild behörighet”: Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har: 

1. brandingenjörsutbildning omfattande 210 högskolepoäng, eller  
2. examen på avancerad nivå inom relevant ämnesområde.  

 
Fördelning mellan kurs- och uppsatsdel i en lic.-examen: kurser om minst 30 Hp samt godkänd 
vetenskaplig uppsats vars omfattning motsvarar studier om minst 60 Hp  
 
 
Uppslag till tema för doktorandarbeten inom ramen för Brandforsks forskarskola: 
Alla uppslag som hamnar under den breda upplägg av vår brandtekniska forskning som beskrivs i 
ämnet kan utgöra problemområden för doktorandarbeten. Några exempel på sådana 
doktorandarbeten kan vara: 

• Utveckling av metoder, statistik och fallstudier för t ex brandutredningar, förebyggande och 
skadebegränsande arbete. 
 
• Förebyggande arbete (effektiv tillsyn, utvärdering av genomförande och effekt) 
 
• Tekniska aspekter på räddningsinsatser i byggnader, tunnlar, industrier, stora bränder och 
skogsbränder genom försök och modellering 
 
• Konsekvensanalyser vid räddningsinsatser av såväl människor, egendom, miljö som kulturella arv. 
 
• Användning av modeller och virtuell realitet vid räddningstjänster som utbildningsverktyg och 
stöd för optimering av insatsplanering 
 

 
  

http://www.brand.lth.se/
mailto:patrick.van_hees@brand.lth.se
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Mälardalens Högskola 
 
Institution adress och hemsida:  
Akademin för Ekonomi, samhälle och teknik, MDH, Box 883, 72123 Västerås 
 
Kontaktperson: Prof, Erik Dahlquist, erik.dahlquist@mdh.se, 073-960 7191 
 
Allmän forskningsinriktning: Framtidens energi 
 
Forskarutbildningsämnets benämning: Energi och miljöteknik 
 
Regler för särskild behörighet: Lägst BSc och minst fyra års heltidsstudier på högskolenivå 
(flertalet har MSc). 
 
Fördelning mellan kurs- och uppsatsdel i en lic.-examen: 30 Hp kurser, 90 Hp uppsats 
 
Uppslag till tema för doktorandarbeten inom ramen för Brandforsk forskarskola: 
 

• Brandsäkerhet vid utveckling, produktion och användning av batterier 
• Diagnosticering och tidig brandindikation vid brand i batterier 
• Miljökonsekvenser vid brand i batterier för energilagring eller i fordon 
• Brandsläckning i batteriapplikationer 

  

mailto:erik.dahlquist@mdh.se
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Mittuniversitetet 

Institution adress och hemsida:  
Avdelningen för Samhällsvetenskap/RCR, 831 25 Östersund 
Risk- och krisforskningscentrum RCR, www.miun.se/RCR  

De tre forskarutbildningsämnen som vi erbjuder är Data- och systemvetenskap (industriell 
organisation och ekonomi), Sociologi samt Statsvetenskap, vilka organisatoriskt finns vid 
avdelningen för samhällsvetenskap (SHV), (sociologi och statsvetenskap) samt avdelningen för 
informationssystem och –teknologi (IST), (data- och systemvetenskap). 
Forskningen inom våra ämnen bedrivs på campusorterna Sundsvall och Östersund.

Kontaktperson:  
Erna Danielsson, docent, erna.danielsson@miun.se, 010–1428132 

Allmän forskningsinriktning: 

Data- och systemvetenskap med inriktning mot Industriell organisation och ekonomi 
Skapa olika metoder för att analysera problem i producerande verksamheter, samt föreslå lösningar 
på dessa.  
Tillämpning av matematiska modeller för att uppskatta kostnader, utforma riskanalyser, hantera 
osäkerheter, analysera komplexa beslutsproblem, optimera och effektivisera logistik- och 
produktionssystem. 
Analys av förändrings- och beslutsprocesser i industriella och förvaltande verksamheter och hur 
olika typer av informationssystem påverkar och påverkas av förändring och risker. 

Statsvetenskap 
Studier kring riskstyrning där processer kring beslut relaterade till risk och osäkerhet (särskilt vatten 
och översvämningar) fattas av politiker eller andra grupper, och genomförandet av dessa beslut i de 
svenska kommunerna.  
Studier av integrerad miljöhänsyn i lokala beslutsprocesser för att förebygga risker genom att skapa 
hållbarhet i lokalsamhället och samtidigt beakta det globala perspektivet.  

Sociologi 
Analyser av hur risker konstrueras i relation till normativa diskurser och maktstrukturer i samhället 
såsom ålder, kön, klass, etnicitet, sexualitet etc.  

Analyser av vardagskriser inom offentliga räddningsorganisationer, ordinära organisationer, 
frivilliga aktörer och hushåll med fokus på krishanteringens relationer och gränsdragningar, bl.a. 
ledning, samverkan, kommunikation, nätverk och lärande.  

Utveckling av etiska förhållningssätt, metoder och rutiner vid studier och övningar i extrema 
miljöer (RCR Lab-miljö). 

Forskarutbildningsämnenas benämning: 
Data- och systemvetenskap med inriktning Industriell Organisation och ekonomi, Sociologi samt 
Statsvetenskap. 
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Regler för ”särskild behörighet”:  
 
Det krävs att den sökande har minst 90 högskolepoäng i för forskningsinriktningen relevant ämne 
(se ovan) eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande 
kunskaper. 
 
Normal fördelning mellan kurs- och uppsatsdel i en lic-examen: 75 Hp för avhandlingsdelen 
och 45 Hp för kursdelen. 
 
Uppslag till tema för doktorandarbeten inom ramen för Brandforsks forskarskola: 
Finns möjlighet att bedriva sin forskarutbildning inom tre olika inriktningar, nämligen: Risk, kris 
och hållbarhet, inom vilka en rad olika underteman återfinns. 
 
Tema effektivisering av processer, organisation och logistik (Data- och systemvetenskap) 
 
Operationsanalytisk metodik för att effektivisera processer, komplexa logistikproblem samt för att 
hantera och leda förändringar i organisationer 
 
Tema riskstyrning (statsvetenskap) 
 
Studerar politiska beslutsprocesser där beslut relaterade till risk och osäkerhet fattas av politiker 
eller andra grupper.  
 
Tema krishantering, ledning och samverkan (sociologi och statsvetenskap) 
 
Studier kring föreställningar om och förberedelser inför krisen och beredskapens aktiviteter, 
praktiker och underliggande rationalitet. Fokus på krisberedskap och där särskilt samverkan och 
ledning före, under och efter krisen. 
 
Tema Resiliens (sociologi) 
 
Studier av begreppet resiliens, hur det förstås och användas i Sverige, kopplat till samhällsstyrning 
och förmågan att bevara centrala samhällsfunktioner stabila, samtidigt med förmågan till förändring 
och anpassning. Inriktning på studier inom bland annat nätverk, styrning och lärande. 
 
Tema metod, övning, analys och scenarieutveckling (data- och systemvetenskap, sociologi och 
statsvetenskap) 
 
Metoder för övningar och för studier av extreme händelser, liksom scenarier, iscensättning och 
simulering. RCR-Lab nyttjas både vid metodutveckling och scenariobyggande, samt i 
uppbyggnaden av senarior för övningar. 
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Luleå tekniska universitet 
 
Institution adress och hemsida:  
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser 
https://www.ltu.se/org/sbn 
 
Avdelningen för byggkonstruktion och brand, 
https://www.ltu.se/org/sbn/Avdelningar/Byggkonstruktion-och-brand 
 
Kontaktperson: 
Michael Försth, Professor, michael.forsth@ltu.se, 0920–491265 
 
Allmän forskningsinriktning: 
Forskningen inriktas framförallt mot temperaturutveckling vid rumsbränder, värmeöverföring från 
brand till konstruktionselement, och byggnaders bärförmåga vid brand. Verksamhet av relevans för 
räddningstjänsten finns även vid Avdelningen för arbetsvetenskap (forskning bedrivs bland annat 
inom teknisk psykologi och beteendevetenskap) och inom Avdelningen för geoteknologi (med 
forskning inom ventilation i gruvor). 
 
Forskarutbildningsämnets benämning: 
Det finns ett flertal forskarutbildningsämnen. 
 
Regler för ”särskild behörighet”: 
Goda kunskaper i skriftlig och muntlig kommunikation på engelska 
 
Normal fördelning mellan kurs- och uppsatsdel i en lic-examen: 
Varierar mellan 30–45 Hp (kursdel) och 75–90 Hp (uppsatsdel) 
 
 Uppslag till tema för doktorandarbeten inom ramen för Brandforsks forskarskola: 

• Kollapsrisk för brandutsatta byggnadsverk 
• Temperaturutveckling, gaskylning, skyddsutrustning - för säkrare släckinsatser           
• Distribuerat beslutsfattande och dynamiska stabsmiljöer 
• Nya släckningsmetoder 
• Byggnadstekniskt brandskydd 

  

https://www.ltu.se/org/sbn
https://www.ltu.se/org/sbn/Avdelningar/Byggkonstruktion-och-brand
mailto:michael.forsth@ltu.se
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Linköpings universitet 
 
Institution adress och hemsida: 
CARER (Centrum för forskning inom respons- och räddningssystem) är en tvärvetenskaplig 
centrumbildning vid Linköpings universitet som har doktorander inom flera olika institutioner och 
ämnen men är administrativt förlagd till Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 
(IEI), 
 
CARER har verksamhet inom tre olika fakulteter - Medicinsk, Teknisk och Filosofisk - och har 
representation och verksamhet vid Katastrofmedicinskt Centrum i Linköping/Region Östergötland. 
Förutom IEI, är Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN), datavetenskap (IDA), medicin 
och hälsa (IMH), samt klinisk och experimentell medicin (IKE) representerade. Nära samarbete och 
undervisning finns också på Tema-institutionen. 
Linköpings universitet, 581 83 Linköping 
 
Webbplats: https://liu.se/forskning/carer 
 
Kontaktpersoner: 
Rebecca Stenberg, FD i psykologi och Uni. lektor i företagsekonomi, utbildningsansvarig. 
rebecca.stenberg@liu.se, tel 0708-99 16 63 
 
Sofie Pilemalm, föreståndare, bitr. professor Informatik, epost: sofie.pilemalm@liu.se tel 013- 28 
40 51 
 
Allmän forskningsinriktning 
 
CARERs inriktning gäller tre olika fokuserade områden i dagsläget: Nya aktörer i respons och 
räddning, Systemsamband och programmet ”Effektiv räddning på framtidens skadeplats”.  
Inom alla tre områdena bedrivs en mängd olika projekt utifrån olika vetenskapliga perspektiv. 
Vanligtvis arbetar minst två olika discipliner tillsammans i tvärvetenskapliga projekt kring 
räddning, trygghet och samhällets säkerhet. Många av våra projekt och projektsamarbeten gäller 
kommunal räddningstjänst, statlig räddningstjänst, polis, prehospital vård och alarmering. I flertalet 
projekt arbetar vi med aktionsforskning för att tillsammans med praktiker utveckla verksamhet och 
lösa verkliga behov. Vi har nyligen också utvecklat och driver praktikernätverk för 
erfarenhetsutbyten och kunskapsutveckling.  
Hos oss kan du välja mellan akademiska ämnesdiscipliner som: t ex Informatik, Företagsekonomi, 
Statsvetenskap, Infrainformatik, Logistik, Kognitionsvetenskap, Datavetenskap, 
Folkhälsovetenskap, Katastrofmedicin, Prehospital vård, Nationalekonomi/hälsoekonomi.  
 
Regler för ”särskild behörighet” och fördelning mellan kurs- och uppsatsdel i en lic-examen 
varierar mellan de akademiska ämnesdisciplinerna och beslutas för varje ämne för sig.  
 
Uppslag till tema för doktorandarbeten för Brandforsk forskarskola kan du få i våra 
informationsblad med exempel på olika genomförda och pågående projekt under ”information om 
projekt och studier” på  https://liu.se/artikel/carer-projektkatalog 
Där finns informationsblad och kontaktinformation för ett flertal exempel på forskningsaktiviteter.  
  

https://liu.se/artikel/carer-projektkatalog


Bilaga 2 – Information från lärosäten och forskningsinstitut 

Översiktligt gäller vår forskning följande områden: 
 
Effektiv räddning på framtidens skadeplats 
 
Effektiva räddningsinsatser på framtidens skadeplats är ett 5-årigt forskningsprogram som 
finansieras av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Programmet tar utgångspunkt 
i den praktiska hanteringen av olyckor och andra akuta händelser och fokuserar även hur denna 
hantering bör förändras i takt med samhällsutvecklingen och hur man kan utveckla kunskap, 
metoder, och teknik som leder till effektiva räddningsinsatser. Programmet startade i september 
2015 och beräknas vara slut i september 2020. 
 
I ”Effektiva räddningsinsatser på framtidens skadeplats” genomlyser vi skadeplatsen från olika 
perspektiv och kombinerar relevanta discipliner och kunskapsområden. Vi arbetar tillsammans med 
räddningstjänst, ambulanssjukvård, relevanta myndigheter, frivilligorganisationer och ideella och 
skapar en testbädd där olika tekniker, metoder och sätt att organisera räddningsinsatser utvärderas. 
Lovande resultat kan sedan direkt nyttiggöras, t ex i form av övningar, kurser eller kommersiella 
produkter. 
 
Programmet realiseras genom ett antal arbetspaket där vi fokuserar på 1) Framtidsscenarier, 2) Nya 
aktörer och organisationsformer, 3) Skadeplatslogistik (med tillhörande alarmeringskedja), 4) 
Teknik för effektivt skadeplatsarbete, 5) Utvärdering och simuleringsbaserad träning i 
skadeplatsarbete och 6) Värdering av räddningsinsatser. 
I anslutning till programmet och till övrig CARER verksamhet bedriver vi forskning bland annat 
inom följande områden 
 
Nya samverkansformer och samproduktion av trygghet och räddning genom innovativ organisering 
och IT stöd 
 
Samverkansformer och samproduktion av trygghet och räddning genom innovativ organisering med 
ett speciellt intresse för nya aktörer inom respons och räddning. Området syftar till att undersöka 
möjligheten och potentialen för att öka antalet räddningsinsatser av aktörer utanför de traditionella 
räddningssystemen, samt att öka effekten av dessa insatser. Projekt pågår både om samverkan med 
s.k semiprofessionella och frivilliga aktörer samt kunskapsutveckling i nätverk. 
Området innefattar nya sätt organisera och stödja räddningsverksamhet och innefattar exempelvis 
verksamhetsutveckling, design och utveckling och/eller anpassning av relevanta IT-stöd 
 
Logistik inom räddning och vård 
 
Vi tar fram metoder, modeller, beslutsunderlag och kunskap kring hur resurser för räddning och 
vård ska användas på bästa sätt. Ofta använder vi kvantitativ metodik, såsom till exempel 
optimering, simulering, statistisk och geografisk analys. https://liu.se/forskning/logistik-inom-
raddning-och-vard  
 
Dynamisk resursallokering, optimering, skadeplatslogistik, beslutsstöd 

Internet of Things på framtidens skadeplatser 

Övning, lärande och utvärdering av räddningsinsatser på mikro- och makronivå  

  

https://liu.se/forskning/logistik-inom-raddning-och-vard
https://liu.se/forskning/logistik-inom-raddning-och-vard
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Karlstads universitet 
 
Institution adress och hemsida: 
     Institutionen för miljö- och livsvetenskaper, Risk- och miljöstudier 
     Fakulteten för hälsa, natur och teknikvetenskaper 
     Karlstads universitet 
     651 88 Karlstad 
 
www.kau.se/risk-och-miljostudier     
 
Kontaktperson: 
Lars Nyberg, docent, ämnesföreträdare, lars.nyberg@kau.se, 070–2291601 
 
Forskarutbildningsämnets benämning: Risk- och miljöstudier  
 
Allmän forskningsinriktning: 
Risk- och miljöstudier är ett tvärvetenskapligt ämne som hämtar sina forskningstraditioner från 
framförallt miljövetenskap, folkhälsovetenskap och riskhantering. Ämnet är i huvudsak inriktat mot 
samhällets behov av att systematiskt hantera olika hot och risker mot människors hälsa, 
samhällsviktiga funktioner eller vår gemensamma miljö. Risk- och miljöstudier omfattar såväl 
analys av hotbilden som förberedande och förebyggande arbete inom ramen för hållbar utveckling. 
Ämnet strävar efter att integrera miljö- och hållbarhetsfrågor med frågor om risker och 
samhällssäkerhet.  
 
Regler för ”särskild behörighet”: Avlagt magisterexamen (motsvarande) med relevans för ämnet 
risk- och miljöstudier. 
 
Fördelning mellan kurs- och uppsatsdel i en lic-examen: 30 Hp kurs och 90 Hp uppsats. 
 
Uppslag till tema för doktorandarbeten inom ramen för Brandforsks forskarskola: 

• Det samhälleliga riskhanteringsarbetet (från problemanalys till implementering och 
utvärdering).  

• Studier av implementeringsprocesser för att identifiera hinder och möjligheter för att arbeta 
preventivt mot bränder.  

• Förbättrad tillgång till skadedata vid naturolyckor och bränder, t ex genom metodik för 
datainsamling i samband med restvärdesräddning. Fler professionellt lärande i nollvisionens 
anda – Utveckling av utredningsmetodik med orsaker till dödsfall och allvarlig skada i fokus 

 
  

http://www.kau.se/risk-och-miljostudier
mailto:lars.nyberg@kau.se
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RISE Research Institutes of Sweden 
 

1) Lärosätets namn: 
RISE Research Institutes of Sweden 
 

2) Institution adress och hemsida: 
Fire Research  
www.ri.se 
 

3) Kontakt person(er) Namn, Titel, Epost, telefon: 
Michael Försth, Professor, michael.forsth@ri.se, 010-516 52 33 
Haukur Ingason, Professor, haukur.ingason@ri.se, 010-516 51 97 
Anne Steen-Hansen, Dr, anne.steen.hansen@risefr.no, +47 48 110 107 
Petra Andersson, Dr, petra.andersson@ri.se, 010-516 56 21 
Kerstin Eriksson, Dr, kerstin.eriksson@ri.se, 010-516 52 46 
Lotta Vylund, brandingenjör, lotta.vylund@ri.se, 010-516 60 01 
 
 

4) Allmän forskningsinriktning (fn och framåt): 
RISE Fire Research består av cirka 160 medarbetare, varav 4 är professorer eller 
adjungerade professorer, ytterligare 18 disputerade forskare, och 10 är industridoktorander. 
Forskningen är huvudsakligen inriktad på brandmotstånd, branddynamik och produkters 
brandegenskaper, relaterat såväl till förebyggande brandskydd, konsekvenser av bränder 
(toxiska gaser, släckning, påverkan på konstruktioner) samt till räddningstjänstens insatser 
vid brand. Forskningen omfattar även andra områden av stor relevans för räddningstjänsten, 
såsom organisationsteori, beteendevetenskap och dynamiska stabsmiljöer (t.ex. med inslag 
av frivilliginsatser). 
 
På RISE finns fyra kompetensplattformar som är kopplade till teknik, taktik och metodik vid 
räddningsinsatser. Den första är TUSC (Tunnel and Underground Safety Center) där 
inriktningen är säkra undermarksanläggningar, vilket innebär forskning och utveckling i 
branddynamik i tunnlar, design och utrymning, tåg och fordon men också räddningsinsatser 
i tunnlar. Den andra är Fuel Storage Safety som forskar om självuppvärmning av t.ex. 
biobränslen, utvärderar lagringssäkerhet, utför bränsleanalyser, genomför 
incidentutredningar, och genomför samt forskar om brandsläckningstaktik. Den tredje 
kompetensplattformen är det nybildade CFORT vars syfte är att stärka robustheten i 
samhället och stödja totalförsvaret. Fjärde plattformen är FIRST som avser vara den som 
länkar ihop räddningstjänst, forskare och företag som tillhandahåller ny teknik. 
http://www.sp.se/sv/index/services/first 
 

http://www.ri.se/
mailto:michael.forsth@ri.se
mailto:haukur.ingason@ri.se
mailto:anne.steen.hansen@risefr.no
mailto:petra.andersson@ri.se
mailto:kerstin.eriksson@ri.se
mailto:lotta.vylund@ri.se
http://www.sp.se/sv/index/services/first
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5) Forskarutbildningsämnets benämning: 

Ej tillämpligt 
 

6) Regler för ”särskild behörighet”: 
Ej tillämpligt 
 

7) Normal fördelning mellan kurs- och uppsatsdel i en lic-examen: 
Ej tillämpligt 

 
Uppslag till tema för doktorandarbeten inom ramen för Brandforsks forskarskola: 

• -Taktik vid släckinsats 
• -Nya material i byggnader 
• -Brand i träbyggnader, vattenskador 
• -Brand och nya energibärare 
• -Skogs och vinterbränder 
• -Skadeutredningar 
• -Ergonomi och skadeprevention 
• -Människa, Teknik, Organisation inom räddningstjänst 



Bilaga 3 

Avtal om forskarutbildning för (doktorandens namn) 
 
 
Mellan parterna… 
- lärosätets namn (organisationsnummer, fakultets- och institutionstillhörighet, adress 

och telefon), nedan kallat lärosätet; 
- arbetsgivares/organisations namn (organisationsnummer, adress och telefon), nedan 

kallat organisationen; 
- Brandforsk, (Org. nr 802009–3327) Box 472 44, 100 74 Stockholm, tfn 08-588 474 00, 

nedan kallat Brandforsk, 
 
….har följande avtal angående forskarutbildning för (doktorandens namn anges), nedan 
kallad Doktoranden, träffats. 
 
 
§ 1 Bakgrund och syfte 
Doktoranden, som är anställd inom organisationen, har för avsikt att bedriva forskarstudier vid (lärosätet 
anges) i syfte att avlägga en licentiatexamen.  
 
Organisationen erbjuder doktoranden att göra detta inom ramen för sin anställning.  
 
Forskarstudierna skall bedrivas inom området (forskningsområde anges). Den tematiska inriktningen på 
uppsatsarbetet fokuserar på (probleminriktning anges). 
 
§ 2 Uppläggning och tidsplan 
Doktoranden kommer att vara antagen till forskarstudier vid lärosätet inom ämnet (ämnet anges) med 
avslutning licentiatexamen. Studierna skall bedrivas på 50% av heltid med början (startdatum anges) och 
med planerat examensdatum (slutdatum anges). 50 % av heltid kan fördelas flexibelt inom varje 12 
månaders period under doktorandtidens 4 år. 
 
Detta avtals giltighet förutsätter att doktoranden antagits till forskarstudierna. 
 
Forskarstudiernas uppläggning och tidsplan kommer att beskrivas noggrannare i doktorandens individuella 
studieplan (ISP), som upprättas vid lärosätet vid studiernas början och som därefter revideras en gång per 
år. Vilka forskarutbildningskurser och seminarier som skall ingå i utbildningen, planeras i samråd mellan 
examinator, handledare och doktorand med utgångspunkt från doktorandens individuella behov och 
uppsatsarbetets inriktning. 
 
§ 3 Handledning 
Doktoranden kommer att ha (handledare anges) som huvudhandledare och (bihandledare anges) 
och (bihandledare anges) som bihandledare. Om särskilda skäl föreligger har lärosätet rätt att utse ny 
huvud- och/eller bihandledare. 
 
 
§ 4 Lärosätets åtaganden 
Lärosätet svarar för; 
- handledning, 
- examinatorer, 
- forskarutbildningskurser (i samarbete med andra lärosäten) 
- administration av forskarutbildningen (forskarladok, ISP etc) 
- genomförande av licentiatseminarium 
- tillgång till arbetsplats i anslutning till handledning, kursverksamhet mm 
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§ 5 Organisationens åtagande 
Organisationen svarar för; 
- Doktoranden bibehåller sin kontorsarbetsplats med dator 
- Doktoranden bibehåller sin lön under den avtalade studietiden 
- Planering av doktorandens arbetsuppgifter i övrigt så att avtalad tid frigörs för forskarstudierna 
 
 
§ 6 Brandforsk åtagande 
Brandforsk svarar för; 
- Lärosätenas kostnader för handledning 
- Kostnader för en gemensam introduktionskurs för de i forskarskolan ingående doktoranderna 
- Kostnader för doktorandens konferensresor, litteratur och tryckning av slutuppsats 
- Kostnader för gemsamma träffar med samtliga doktorander som ingår i forskarskolan 
 
 
§ 7 Rättighet till forskningsresultat 
Lärosätet och Brandforsk har samtliga rätt att i enlighet med god sed och utan särskild ersättning, nyttja 
resultaten från doktorandens forskarstudier och därmed sammanhängande verksamhet enligt detta avtal, för 
vetenskapliga ändamål och publicera dem i enlighet med god internationell praxis för publicering av 
forskningsresultat. Doktoranden anger lärosätet som sin tillhörighet i samband med publikationer.  
 
Även organisationen har rätt att efter samråd med lärosätet och utan särskild ersättning publicera resultat 
från doktorandens forskning. Denna rätt kvarstår även efter avtalsperiodens slut. 
 
Organisationens rätt till doktorands eventuella uppfinningar regleras enligt lagen (1949:345) om 
arbetstagares uppfinningar som om doktoranden varit helt anställd inom organisationen. Vid eventuell 
kommersialisering av resultat från projektet, förvärvat i enlighet med nyss nämnda lag, har doktoranden, om 
denne genererat hela eller delar av dessa resultat, därutöver rätt att inom fem år efter forskarstudiernas 
avslutande begära särskild förhandling om skälig ersättning. 
 
Doktoranden kan medverka vid konferenser, seminarier och utbildning där parterna gemensamt så 
bestämmer. 
 
Offentlighetsprincipen skall tillämpas för handlingar som producerats inom ramen för doktorandens 
forskarstudier. 
 
 
§ 8 Ekonomisk reglering 
För lärosätets tjänster (enligt § 4 ovan) skall Brandforsk erlägga (belopp anges) SEK/år exklusive moms, 
som ett bidrag till lärosätet. Beloppet avser det första året och uppräknas åren därefter vad gäller 
lönekostnaderna för handledning, normal lönekostnadsutveckling. 
 
All eventuell utrustning som anskaffas för projektet skall med äganderätt tillfalla den part som finansierat 
anskaffningen. Detta skall ske vid den tidigaste av tidpunkterna då forskarstudierna är genomförda (a), eller i 
samband med detta avtals upphörande (b). 
 
 
§ 9 Ansvar 
Organisationen är ansvarig för och håller ansvarsförsäkring för doktoranden under den tid då denne är 
verksam i lärosätets lokaler. Lärosätet är ansvarig för åtgärder till skydd mot ohälsa och olycksfall avseende 
doktorandens arbete på lärosätet i enlighet med arbetsmiljölagen. Lärosätet ska tillse att doktoranden 
erhåller nödvändig information om de arbetsmiljö- och säkerhetsföreskrifter som gäller för verksamheten 
inom doktorandens arbetsområde. 
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§ 10 Avtalets giltighet 
Detta avtal gäller från och med den dag det undertecknats av parterna och doktoranden, till dess 
doktoranden uppfyllt samtliga fordringar för licentiatexamen, dock längst till och med (slutdatum anges). Om 
doktoranden tagit ut föräldraledighet under avtalstiden, skall avtalets giltighetstid förlängas i motsvarande 
grad. Förutsatt att parterna är överens därom, kan avtalet också förlängas utöver angivet slutdatum, om 
doktoranden på grund av längre tids sjukdom varit förhindrad att bedriva utbildningen enligt tidsplan. 
 
 
§ 11 Förtida uppsägning 
Endera parten har rätt att med tre månaders varsel säga upp avtalet i förtid, om någon av de andra parterna 
inte fullföljer ett åtagande i avtalet som är av väsentlig betydelse för avtalet eller om doktoranden genom 
egen förskyllan, enligt lärosätets bedömning, i väsentlig omfattning inte uppnått de årliga delmål som finns 
formulerade i den individuella studieplanen, eller om doktoranden på eget initiativ avbryter forskarstudierna. 
 
Lärosätet har vid uppsägning eller förtida upphörande rätt att från Brandforsk få ersättning för utfört arbete 
och nödvändiga och skäliga avvecklingskostnader. 
 
 
§ 12 Ändringar och tillägg till avtalet 
Ändring och tillägg till detta avtal skall göras skriftligen och efter överenskommelse mellan samtliga parter. 
 
 
§ 13 Tvist 
Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal prövas av allmän domstol. Parterna är emellertid 
skyldiga att först försöka nå samförstånd. 
 
 
§ 14 Övrigt 
Utöver vad som stadgas i detta avtal, gäller Högskoleförordningen och lärosätets rutiner/regler för 
forskarutbildning. 
 
Lärosätet har inte skyldighet att ansvara för doktorandens studiefinansiering om den tänkta finansieringen 
uteblir. 
 
Detta avtal har upprättats i fyra likalydande exemplar av vilka parterna och doktoranden har var sitt. 
 
 
 
 
För lärosätet:     För organisationen: 
 
 
Namn/namnförtydligande/funktion   Namn/namnförtydligande/funktion 
 
 
 
 
Brandforsk      Doktoranden: 
 
 
 
Namn/namnförtydligande/funktion   Namn/namnförtydligande 





1979 bildades Brandforsk som svar på behovet av ett
gemensamt organ för att initiera och finansiera forskning
och utveckling inom brandsäkerhetsområdet.

Brandforsk är statens, försäkringsbranschens och industrins gemen-
samma organ för att initiera, bekosta och följa upp olika slag av 
brandforskning.
 Huvudman för Brandforsk är Brandskyddsföreningen och verksam-
heten leds av en styrelse och bedrivs i form av projekt vid universi-
tet och högskolor, forskningsinstitut, myndigheter och företag.

Årstaängsvägen 21 c 
Box 472 44, 100 74 Stockholm

Tel: 08-588 474 14
brandforsk@brandskyddsforeningen.se
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