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Lund University 

Founded 1666 

41 000 students 

2 500 ph.d. students 

5 500 employees 

581 professors 

8 faculties 

5 160 MSEK turnover 



Forskning vid LUCRAM 

PRIVAD – Program for Risk and 
Vulnerability Assessment 
Development, 2011-2015, MSB 
EU 
Nordic 



 
Övrigt 

 
Ledamot i MSB:s Vetenskapliga Råd 
Styrelseledamot i SEROS, Stavanger 

Universitet 
Styrelseledamot i Norges 

Forskningsråd/TRANSIKK 
27 år i dansk forskning 



Forskningssamarbete i Norden 

NFR – VINNOVA – MSB, 
internationellt samverkan 
Nordforsk initiativ 



Nordforsk Initiativ 

Nordforsk initiativ under 2011-12 
Förslag inlämnat i juni 2012, 

behandling under hösten 2012 
Societal Security 
Forskara från Island, Norge, Sverige, 

Danmark, Finland 
Ordförande: Bengt Sundelius 



Status – Forskning Norden 

Norge: SAMRISK 2006 – 2011 
Finland: Inget specifikt program 
Danmark: Inget specifikt program 
Sverige: Forskningsprogram sedan 

2002 
 Island: Inget specifikt program 



Status – Societal Security  

Norge: Nationell riskbedömning, nytt 
SAMRISK program 
Finland: Nationell security 

forskningsstrategi 2009 
Danmark: DIIS pågående aktivitet 
Sverige: MSB, Säkerhetsprogram 
 Island: Nationell risk bedömning 



Syfte 

Multidisciplinärt 
Sårbarhet, resiliens, kapacitet  
Krishantering 
Förebyggande, förberedande, akut 

avhjälpande och återuppbyggande 



Definition 

…samhällets förmågan att 
säkerställa samhällets funktioner 
och säkra invånaras liv, hälsa, 
behov och basale värden under 
extraordinära påfrestningar 



Rationale 

Gemensame utmaningar 
Begränsade resurser 
Nya pågående aktiviteter i alla länder 
Styrka Norden inom EU 
Styrka Norden globalt 



Prioriteringer 

Känt risk / inte-känt risk 
Resiliens (förmågan att proaktivt 

adaptera, återkomma och lära från 
förväntade och inte-förväntade 
kriser) 



Tema 

 Förebyggande (sociale värden, risk 
karta) 
 Kapacitetsökande inom akut 

avhjälpande och återuppbyggnad (all 
hazards, gränsöverskridande, 
interorganisatorisk koordinering) 
 Kommunikation 
 Lärande 



Speciellt 

Arctic and High-North 
Baltic Sea Region 



Varför Norden? 

 Inte lik, men nära 
Administrative system 
Öppenhet till information 
Forskarutbildning 



Resultat 

Starkare nordisk forskningsbas 
Starkare koppling forskning-politik-

användning 
Fokus på tema av högsta nordiska 

intresse 
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