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Vi utvecklar individens och samhällets förmåga att förebygga, hantera 

och lära av olyckor och kriser. Detta gör vi i nära samverkan med 

kommuner, landsting, myndigheter, företag och organisationer. 

Vad gör MSB?



• 140 miljoner SEK forskningsbudget inklusive kortare studier

• Cirka 60 pågående projekt 

• 6 nya stora satsningar under 2015

MSB-finansierad forskning i siffror
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Utmaningar – som vi måste 
möta med ny kunskap

• Reg.förkl. 2015: Hoten mot vår säkerhet är föränderliga och 
komplexa. Terrorism, digital sårbarhet, epidemier och 
klimatförändringar är exempel på nutida hot.

• DHS Quadrennial Homeland Report: ” Skydd mot terrorism, 
cybersäkerhet, biologiska hot, säkerhet kring flöden av 
människor och gods, nukleär terrorism och immigration

• EU H2020 Säkra samhällen: bekämpa brottslighet och 
terrorism, skydda samhällen från naturkatastrofer och 
katastrofer, försvara sig mot cyberattacker och bekämpa 
olaglig handel med människor, narkotika och förfalskade 
varor, skydd av kritisk infrastruktur

• MSB Nationell risk- och förmågebedömning: Kontinuitet i 
samhällsviktig verksamhet, förmåga att hantera information 
säkert samt agera samordnat vid händelser lyfts särskilt i 
sammanställningen. 



Utformning av vår forskning

• Forskningspropen 2012: avgörande för tillväxt och 
välfärd att forskningsbaserad kunskap kommer 
samhället till nytta, bl.a. genom att den ger upphov 
till innovationer och möter behov och efterfrågan i 
samhället

– Behovsbaserad forskning – problem/utmaningar

– Inkludera slutanvändare och nätverk (bl.a. SO:n)

– Omfattande spridning och kommunikation

Nyttiggörande och effekt



Utformning av vår forskning

• Forskningspropen 2012: mer sammanhållet svensk 
arbetssätt är nödvändigt för att säkerställa synergier 
mellan prioriteringar och satsningar på europeisk och 
nationell nivå

– Optimera och samordna – utifrån ansvarsområde

– Norden prioriterat genom NordForsk

– MSB repr i programkommittén H2020

– Samarbetsavtalet med Kanada och USA

Synergier med andra forskningsfinansiärer



Utformning av vår forskning

Vad vi då satsar på för områden

www.msb.se/forskning

http://www.msb.se/forskning


Ny enhet för ett samlat kunskapserbjudande
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