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Ramar
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utlyser medel för
finansiering av postdoktorala tjänster (80-100 % tjänst under högst två år)
inom området samhällsskydd och beredskap.
MSB bedömer att högst 4 projekt kan beviljas inom ramarna för utlysningen.
Beräknad start för utvalda forskningsprojekt är satt till tidigast 1 januari 2023
och senast 1 juli 2023.

MSB:s uppdrag
MSB har ansvar för frågor om skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt
försvar, i den utsträckning inte någon annan myndighet har ansvaret. Ansvaret
avser åtgärder före, under och efter en olycka, kris, krig eller krigsfara. En del
av MSB:s arbete omfattar stöd till forskning inom vissa områden.
MSB finansierar forskning som ska vara möjlig att tillämpa i samhället.
Forskningen utgår från ett behov i samhället som på sikt ska leda till ny
förståelse, nya metoder eller nya produkter. MSB finansierar forskning och det
är externa aktörer, t.ex. universitet, högskolor eller forskningsinstitut, som
utför forskningen.

Bakgrund till utlysningen
Syftet med MSB:s postdoktorala stöd är att ge nydisputerade forskare med
intresse för området samhällsskydd och beredskap möjlighet att fortsätta sin
forskarkarriär inom området och därmed bidra till kunskapsutveckling och
kompetensuppbyggnad inom fältet.

Utlysningens omfattning
Medel beviljas för högst 2 och minst 1,5 år. Minst 80% av en heltid ska kunna
läggas på projektet under projekttiden. Maximalt 4 projekt kommer att tilldelas
medel inom ramen för denna utlysning.

Tidsramar
Utlysningen öppnar juni 2022 och fullständig forskningsansökan ska vara MSB
tillhanda 30 september 2022. Beslut om medel beräknas kunna lämnas i
slutet av november.

Urval och beredning
Forskningsansökningarna genomgår en myndighetsintern granskning. Därtill
inhämtas bedömningar av ansökningarnas vetenskapliga kvalitet.
MSB förbehåller sig rätten att kontakta sökanden för diskussion och
informationsinhämtande.
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Kriterier för granskning
I bedömning av forskningsansökningarna deltar både sakkunniga handläggare
på MSB och extern vetenskaplig expertis. Att väga samman vetenskaplig
kvalitet och nytta är en del i MSB:s strävan att identifiera forskning med störst
potential. I situationer där två forskningsansökningar bedöms lika sett till
behov och relevans ska vetenskaplig kvalitet prioriteras.
Följande kriterier kommer att tillämpas:
1. Relevans – I vilken utsträckning motsvarar ansökan/projektet
forskningssatsningens inriktning, syfte och mål enligt utlysningstexten?
2. Behov - I vilken utsträckning svarar projektet mot behov att stärka
samhällets förmåga inom området samhällsskydd och beredskap genom
att bidra med ny kunskap och/eller lösningar på problem?
3. Samverkan och kommunikation – I vilken utsträckning uppnår projektet
behov av samverkan och kommunikation med relevanta aktörer (tex
behovsägare, offentlig och privat sektor mfl) samt MSB?
4. Nyttiggörande av resultat – I vilken utsträckning motsvarar projektet
MSB:s mål om nyttiggörande av forskning, dvs. att resultaten ska komma
till användning genom exempelvis policyutveckling och utbildnings-,
utvärderings-, övnings- eller utvecklingsverksamhet?
5. Vetenskaplig kvalitet – Ansökan bedöms vetenskapligt efter:


Problemställning – syfte, teori och nyhetsvärde



Metod och genomförande – vetenskaplig metod, projektplan
och budget



Sökandes kompetens - sannolikheten att projektet kommer att
genomföras enligt beskrivningen sett mot bakgrund av
sökandens och medsökandes dokumenterade erfarenhet och
vetenskapliga skicklighet

Utformning av ansökan
Det är viktigt att notera att alla handlingar som kommer in till MSB är
offentliga. Om en ansökan bygger på forskning som är helt eller delvis skyddad
av sekretess måste ansökan formuleras på ett övergripande vis så att
sekretesskyddade uppgifter inte riskerar att röjas.
Den fullständiga forskningsansökan lämnas via MSB:s webbaserade
ansökningssystem. Gå in via https://etjanst.msb.se/e-tjanster/
Den fullständiga forskningsansökan till MSB ska skrivas i Times New Roman,
11 punkter med enkelt radavstånd och bestå av följande:
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 En projektbeskrivning av den forskning som ska bedrivas inom tänkt
projekt. I beskrivningen ska forskningsfront, problemställning, relevans,
behov av projektet, projektmål, metod för genomförande, förväntad effekt,
målgrupper och kommunikation beskrivas. Är köns-, genus- och
mångfaldsperspektiv relevanta för projektet? Beskriv och motivera på vilket
sätt dessa perspektiv kommer att användas. (max 8 sidor inklusive
referenslista)
 Avhandling i pdf-format.
 CV med publikationslista (max 7 sidor)
 Budget - Projektbudget bifogas i Excelfil, som en övrig bilaga. Budgeten ska
anges årsvis och ska innehålla nedanstående poster. Sammanlagda summor
inklusive påslag för OH och sociala avgifter utgör det totala sökta beloppet.
 Lönekostnader - Ange uppgift för lönekostnader per person.
 Kostnader för resor och traktamenten
 Kostnader relaterade till kommunikation
 Övriga kostnader
 OH-kostnader
Ofullständig ansökan beaktas ej.

Formella krav samt vissa begräsningar
MSB:s formella krav på forskningsansökningar är att:
 Sökande ska tillhöra ett svenskt lärosäte eller forskningsinstitut.
 Sökande ska vara disputerad vid deadline för ansökan alternativt fått
avhandlingen granskad av betygskommitté och kan komplettera ansökan
efter disputation senast 15 oktober 2022.
 Sökande ska ha avlagt doktorsexamen för högst tre år sedan från den 15
oktober 2022.
 Ansökan ska vara godkänd av firmatecknare vid lärosäte eller
forskningsinstitut via undertecknad blankett för godkännande.
 Sökande måste godkänna hantering av personuppgifter i enlighet med
GDPR.
Att tänka på:
 MSB ger full kostnadstäckning, för direkta och indirekta kostnader, kopplat
till forskningsprojektet. Ange den procentsats för OH-påslag som ditt
lärosäte/institut tillämpar.
 Stödberättigande kostnader ska vara uppkomna inom projekttiden, ska vara
faktiska och kunna styrkas och uppkommit hos lärosätet/institutet.
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 Det är projektansvarig forskare som är ansvarig för att tillse att etikprövning
görs i de fall det behövs. Det bör framgå i ansökan om etikprövning är
aktuellt och hur den ska genomföras.

Mer information
Varje forskningssatsning knyts till ett sakområde på MSB och får en
projektuppföljare som har till uppgift att följa forskningen.
Mer information om MSB:s forskningsverksamhet finns på:
 www.msb.se/forskning
För ytterligare vägledning kring utlysningen finns mer läsning på:
 Investering i kunskap för ett säkrare samhälle – MSB:s strategi för
forskning och utveckling https://rib.msb.se/filer/pdf/28834.pdf

Kontaktpersoner för utlysningen
Monica Svantesson, Forskningssamordnare
Enheten för forskning och utvärdering
Tfn:010- 240 4552, e-post: monica.svantesson@msb.se

Anna Dubaric Norling, Forskningssamordnare
Enheten för forskning och utvärdering
Tfn:010-240 4287, e-post: Anna.DubaricNorling@msb.se

