
 

 

Lunds universitet är ett av Europas ledande lärosäten. Här växer morgondagens studie- och 
forskningsmiljöer fram ur en stark historia och tradition. Vi utbildar och forskar inom teknik, 
naturvetenskap, juridik, samhällsvetenskap, ekonomi, medicin, humaniora, teologi, konst, musik 
och teater. Genom samverkan med omvärlden ser vi till att kunskap och innovationer kommer 
samhället tillgodo. 47 000 studenter och 6 300 anställda från hela världen är verksamma främst i 
Lund, Malmö och Helsingborg. Vi samarbetar med 680 partneruniversitet i mer än 50 länder. 
 
Lunds Tekniska Högskola (LTH) är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av 
hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald. 

Doktorand i brandteknik 

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 4,5 år  
Omfattning: 100 %  
Placering: Institutionen för bygg- och miljöteknologi, brandteknik och riskhantering i Lund  
Tillträde: 2011-11-01  
Diarienummer: LTHPA 2011/732 

Arbetsuppgifter  
Forskningsuppgifterna består i att utveckla nya metoder för risk- och sårbarhetsanalys med syfte 
att förbättra samhället krishanteringsförmåga. Metoderna skall kunna användas som grund för 
beslut om hur risker och sårbarheter bäst skall kunna hanteras på olika nivåer i samhället och 
inom olika verksamheter, både offentliga och privata. Dessutom skall metoderna kunna leverera 
underlag som är användbara för den enskilda verksamheten och samtidigt utgöra stöd för övriga 
aktörer. Forskningen förväntas att genomföras i samspel med aktörer på kommunal, regional och 
national nivå. Fokus i den aktuella tjänsten kommer att ligga på hur syntes av risk- och 
sårbarhetsanalyser kan genomföras på olika nivåer i samhället och hur dessa kan användas som 
beslutsunderlag.  
 
Forskningsuppgifterna genomförs inom ett forskningsprogram, PRIVAD (Program för Risk and 
Vulnerability Analysis Development), som är finansierat av MSB (Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap). Programmet löper 2011-2015 och doktoranden kommer att bli en 
av fyra som samtidigt anställds vid universitetet inom programmets fyra olika delar. 10% 
institutionstjänstgöring ingår i arbetsuppgifterna. 

Behörighet 
För behörighet att antas som forskarstuderande i Brandteknik krävs att studenten har fullgjort 
kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerat nivå 
med ett innehåll som är relevant för forskarutbildningsämnet alternativt avlagt en 
Brandingenjörsexamen samt – Statistik med beslutsteori (TNX071, 9 hp). 
Civilingenjörsutbildning med inriktning mot riskhantering, brandingenjörsexamen från LTH eller 
annan lämplig grundexamen.  
 
Särskild vikt läggs på kunskaper och erfarenheter inom riskhantering, risk och sårbarhet och 
krishantering. Stor vikt kommer att fästas på personliga egenskaper som analytisk förmåga, 
självständighet och samarbetsförmåga.  
 
Sökande skall ha vana att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och bör också ha det på engelska. 

Bedömningsgrund 
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som 
innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning 
skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. 
Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra 
tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda 



bestämmelser i förordningen. 

Kontaktuppgifter för anställningen 
Robert Jönsson, Avdelningschef  
046-2884843  
robert.jonsson@brand.lth.se 
 
Kurt Petersen, Professor  
046-2227361  
kurt.petersen@lucram.lu.se 
 

Sista ansökningsdag 2011-10-13 

Ansökningsförfarande 
Ansök online! Vid ansökan till läraranställningar skickas publikationer till: Registrator, Lunds 
universitet, Box 117, 221 00 LUND (leveransadress för paket: Lunds universitet, Registrator, 
Paradisgatan 5C, 223 50 LUND). Diarienummer ska anges i samband med handlingar som 
skickas via post. 

 
 
Lunds universitet eftersträvar en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar alla 
sökande. 

 
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan. 

 
Inskickade handlingar återlämnas efter begäran eller gallras, två år efter anställningsbeslutet vunnit laga kraft. 
Ansökningshandlingar återlämnas inte till den som anställts eller till dem som överklagat anställningsbeslutet. 

 


