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Förord  

Att bevaka vår omvärld är en förutsättning för att vi ska ha den information vi behöver för att 
driva en effektiv och framåtsträvande verksamhet. På Formas vill vi att alla medarbetare ska 
omvärldsbevaka och det finns inga spaningar som inte är värda att dokumenteras. Många ögon, 
öron och hjärnor är en styrka när vi ska fånga upp händelser och trender i vårt samhälle som kan 
påverka Formas verksamhet. 

Formas har etablerat ett systematiskt arbete med omvärldsbevakning, och tanken är att göra 
konsekvensanalyser och ta fram potentiella aktiviteter två gånger per år. Detta kan sedan ligga som 
underlag i verksamhetsplanering, budgetunderlag, kompetensutveckling med mera.  

Spaningar samlas ihop löpande på avdelningarna. Varje halvår samlas spaningar in från alla Formas 
avdelningar samt ledningsgrupp och Forskarråd, till den gemensamma poolen av spaningar. I 
början av augusti 2020 bestod poolen av över 100 spaningar från vår och sommar 2020.  

Från denna pool har Omvärldsgruppen, med representanter från alla avdelningar, valt ut drygt 20 
spaningar för konsekvensanalys. Analysen genomfördes den 9 september och cirka 25 medarbetare 
deltog för att identifiera konsekvenser dessa spaningar kan ha för Formas och potentiella 
aktiviteter. Dessa återfinns på kommande sidor. Spaningarna är indelade i spaningar kopplade till 
Formas interna arbete, omvärldsspaningar som är av mer generell karaktär samt omvärldsspaningar 
inom sakområden.  

Stort tack till alla som bidragit med spaningar, analys och förslag på aktiviteter! 

 

Omvärldsgruppen 

21 september 2020 

 

Kontaktinformation Formas omvärldsgrupp: 

Katarina Nordqvist   Alexander Fälldin 
katarina.nordqvist@formas.se alexander.falldin@formas.se  
072 077 18 00   070 251 94 00 
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Förändrat arbetssätt/arbetsplats post-Corona 

Det pratas mycket om hur arbetslivet kommer se ut framöver, post-Corona. Det är troligt att 
arbetssätt inte återgår till "pre-Corona-normalitet" och många diskussioner i media tyder på att 
många vill fortsätta arbeta hemifrån i större utsträckning än innan pandemin. I 
temperaturmätningarna har det också framkommit att många på Formas uppskattar att arbeta 
hemma i större utsträckning. Sodexo höll också under våren ett webinar om beprövad process för 
återgång till arbetsplatsen. Inför återgång till kontoret behöver lokaler ses över för att säkerställa 
medarbetarnas trygghet. Hur kommer förändrat arbetssätt påverka Formas? Vad behöver vi göra 
och ta höjd för inför återgång till kontoret, och inför förändrat arbetssätt? 

Drivkrafter 
• Covid – smittspridningens upp och nedgång 
• FHM – rekommendation att arbeta hemifrån 
• Digitaliseringen stödjer möjligheten att arbeta hemma 

 

Konsekvenser 
• Ökad fysisk och psykisk ohälsa 
• Vissa kommer att arbeta mer hemma framöver och vissa kommer återgå. Medarbetarnas 

egna vilja kan få större inverkan hur och var man vill arbeta 
• Överlag mer flexibilitet i arbetslivet, friare arbetstid, mer personanpassat arbetssätt 
• Problematiskt att börja som nyanställd och lära känna organisationen och nya kollegor 
• Digitala verktyg kommer utvecklas snabbt  
• Kommer alltid vara möjligt att kunna delta digitalt på möten  
• Lära om i samarbetssituationer – det digitala arbetet kan vara svårare vid pressade 

tidscheman (här kan vi dock lära av internationella företag som redan jobbat så här) 
• Behov av att se över lokalernas utformning. Fler enskilda rum för digitala möten 

 

Förslag på aktiviteter 
• Se över lokalernas utformning. Exempelvis fler enskilda rum för digitala möten 
• Nytt introduktionsprogram för nyanställda 
• Skapa nya sociala koncept 
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Ny modell för hur myndigheter ska arbeta jämställt 

Jämställdhetsmyndigheten har fått i uppdrag att ta fram en modell för systematiskt 
erfarenhetsutbyte och ömsesidigt lärande inom jämställdhetsintegrering och 
jämställdhetsbudgetering i staten. Arbetet ska ske tillsammans med Ekonomistyrningsverket, 
Kriminalvården, Skatteverket och Vetenskapsrådet. Arbetet startades upp i april 2020 och under 
2021 ska modellen kunna tillämpas även av andra myndigheter som vill stärka sitt arbete med 
jämställdhetsintegrering. Målsättningen är att myndigheternas kärnverksamhet ännu bättre ska 
bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Hur bör vi på Formas rigga oss för att på bästa 
sätt kunna bidra till och få stöd av denna möjlighet till samordning? 

Drivkrafter 
• Vill förändra systemet, på grund av att effekterna varit otillräckliga 
• Når inte de jämställdhetspolitiska målen 

 

Konsekvenser 
• En viktig konsekvens är att ingen omställning (mot ett jämställt samhälle) sker 
• Formas behöver ta ett omtag vad gäller jämställdhetsarbetet 

 

Förslag på aktiviteter 
• Jämställdhet behöver komma in i Formas övergripande verksamhetslogik 
• Utarbeta en ny jämställdhetsplan 
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Håller myndigheternas anseende på att förändras? 

Det har hänt en del bland myndigheter på sistone som bidrar till att myndigheters agerande har 
synliggjorts och i vissa fall ifrågasatts. Tullverket (Black Lives Matter-uttalande), SMHI (försäljning 
av myndighetsverksamhet), Tillväxtverket (lämnar inte ut vilka som får coronastöd) och 
Folkhälsomyndigheten (som får både ris och ros för Sveriges coronastrategi) är aktuella fall. 
Dagens samhälle efterfrågar öppenhet och transparens. Utlämning av uppgifter tycks också öka.  
 
Ökad efterfrågan av öppenhet, transparens, utlämning av uppgifter, och evidensbaserade beslut 
från myndigheter. Och myndigheter som är i blåsväder. Hur påverkas Formas? Och hur bör 
Formas agera?   
 

Drivkrafter 
• Myndigheter har en stor styrande roll i samhället  
• Ett missnöje mot politik och regering spiller över på myndigheter eftersom  

politiken realiseras genom myndigheter 
• Myndighetsaktivism 

 

Konsekvenser 
• Ökat tryck på myndigheter att vara korrekta i sin handläggning 
• Efterfrågan på öppenhet och transparens ökar 

 

Förslag på aktiviteter 
• Stärka statstjänstemannarollen 
• Arbeta med bemötande/bemötandeteknik 
• Tydliga och enkla processer  
• Öppenhet om våra processer och beslut  
• Bättre på att arbeta med målgruppens behov 
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Hanteringen av coronapandemin skapar större 
efterfrågan på kunskapssammanställningar   

Pandemin har visat på behovet av forskning och ny kunskap. Forskningsfinansiärer över hela 
världen har anammat detta och har genomfört/genomför Covid-19-relaterade utlysningar. Sverige 
har också antagit en strategi med fokus på evidensbaserade åtgärder. Behovet av att snabbt 
sammanställa befintlig forskning har också ökat.  

Kommer det att finnas ett ökat behov av snabba kunskapssammanställningar? Och hur påverkas 
Formas arbete med forskningssammanställningar inom miljöområdet? 

Drivkrafter 
• Trycket för samhällsomställning ökar, och för denna omställning behövs snabb och 

korrekt information och kunskap 

 

Konsekvenser 
• Förskjutning mot mer tillämpbar och tvärvetenskaplig forskning.  
• Behov av att forskningsresultat produceras snabbare 
• Forskningsresultat behöver tillgängliggöras snabbt och begripligt 

 

Förslag på aktiviteter 
• Prioriteringar av vilka frågor som ska sammanställas 
• Fler forskningssammanställningar 
• Utveckla effektiva metoder för att korta ner produktionstiden för systematiska 

forskningssammanställningar 
• Utveckla nya typer av sammanställningar (t.ex kortare och snabbare) 
• Kommunicera forskningsresultat och sammanställningar 

 

  



 

 
9 (24) 

 

 
 
Formas – Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 
Organisationsnummer: Drottninggatan 89 registrator@formas.se Tel:  08 775 40 00 
202100-5232 Box 1206 111 82 Stockholm formas.se Fax: 08 775 40 10 
 

Ökat tryck på snabbare processer 

Ökat tryck på snabbare processer både inom forskningsfinansiering, forskning och 
forskningspublicering. Trycket ökar på att få snabb utdelning av satsningar. Covid-19 har påtvingat 
snabbare processer: specialutlysningar har beretts snabbt, forskningsresultat har delats snabbare 
och frikostigare än normalt. Tiden från att en forskningsansökan skickas in till dess att beslut tas 
kan också anses lång i våra normala processer. Snabba processer behöver dock ställas mot kvalitet. 
Snabb publicering av forskningsdata riskerar att kvalitetssäkring inte hinns med i samma detalj. 
Snabbare processer med bibehållen kvalitet – går det att få till?  

Drivkrafter 
• Pandemins konsekvenser tydliggör efterfrågan på snabbare och anpassade processer 
• Samhället i stort blir allt snabbare 

 

Konsekvenser 
• Driver på utveckling och anpassning i en snabb föränderlig omvärld 
• Inte alltid tillräckligt kvalitetssäkrad kunskap 
• Missar väsentliga aspekter i frågeställningar 
• Tid för eftertanke saknas 

 

Förslag på aktiviteter 
• Arbeta aktivt med att effektivisera processer, till exempel finansieringsprocessen 
• Hitta ett systematiserat sätt att arbeta med verksamhetsutveckling 
• Jobba ännu mer med att synliggöra resultat och kunskap 
• Lära av andra snabbrörliga organisationer och branscher 
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Ekonomin för det totala 
forskningsfinansieringssystemet är i gungning 

Av den totala finansieringen av forskning vid universitet och högskolor i Sverige står stiftelser och 
andra privata icke-vinstdrivande finansiärer för ca 16% (2017). KA Wallenberg, lärosätenas egna 
stiftelser, Cancerfonden och Hjärt-Lungfonden delade tillsammans ut ca 3,7 miljarder under det 
senaste året, men många fler stiftelser och privata organisationer bidrar med ytterligare totalt ca 1 
miljard. I spåren av coronapandemin minskas många stiftelsers aktieutdelningar och man ställer in 
utlysningar. Både SSF och KAW har aviserat en minskad utdelning för forskning nästa år.  

Även på internationell nivå har minskningar i EU:s kommande ramprogram Horisont Europa 
aviserats. Sammantaget kommer alltså troligen den statliga forskningsfinansieringen genom 
forskningsråden att fylla en större roll, om inte även dessa får neddragna anslag i och med 
ansträngda statliga finanser. Hur bör vi på Formas förbereda oss och förhålla oss till detta? Kan vi 
förvänta oss (ännu) fler sökande nästa år? Får vi nya grupper av sökande? 

Drivkrafter 
• Det ekonomiska läget, i huvudsak till följd av coronapandemin. 

 

Konsekvenser 
• Fler ansökningar till Formas – olika utlysningar påverkas olika mycket (ex. mobilitet, årliga 

öppna) 
• Fler ansökningar på gränsen till våra områden 
• Eventuellt mindre forskningsmedel till forskningsfinansiärerna  

 

Förslag på aktiviteter 
• Konsekvensanalys av vår portfölj  
• Tydliggöra våra ansvarsområden 
• Förbereda oss på hur vi hanterar en större mängd ansökningar 
• Proaktiv dialog med de andra finansiärerna och med våra departement 
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Möjligheterna i en ”hållbar omstart” efter corona 

Många nyhetsartiklar och seminarier de senaste månaderna har fokuserat på behovet av en ”hållbar 
omstart” efter coronakrisen, och möjligheterna i att nyttja det tidsfönster vi är i nu för att få till 
stånd hållbara förändringar. Omstarten berör både individer och näringsliv, genom varaktigt 
ändrade beteenden. Omstartskommissionen har nyligen överlämnat sin slutrapport med förslag på 
reformer inom tio politikområden.  

EU, FN, Sveriges regering med flera talar om att vägen ur coronapandemin måste ske genom de 
globala målen och en grön omställning, där samarbete är nyckeln. Även klimatomställningen 
påverkas av coronakrisen, och det kan vara svårare att driva klimatfrågan globalt då fler länder 
kommer att fokusera på sina nationella behov. Inom EU blir det också svårare att komma överens 
och länderna riskerar att bli mer nationalistiska.  

Formas vision om att "Kunskap bygger en hållbar värld" blir än mer aktuell när samhällen ska hitta 
ett nytt läge efter corona. Kan Formas göra ännu mer i närtid och på längre sikt på temat ”hållbar 
omstart”? 

Drivkrafter 
• Många ser behov av hållbar omställning, ser konkreta konsekvenser med 

klimatförändringar och biologisk mångfald.  
• Mitt i en omvälvande händelse, som kastar om, skapas utrymme för omvärdering. Det ger 

en möjlighet att ifrågasätta och att lyfta upp nya punkter på agendan. I detta finns ofta två 
krafter: ena tar chansen, andra vill tillbaka till det som var 

 

Konsekvenser 
• Tre angreppssätt; de som fortsätter som vanligt, de som gradvis ställer om och de som 

skapar något helt nytt utifrån förutsättningar 

 

Förslag på aktiviteter 
• Formas gör utlysningar. 1) Grundforskning 2) Nyttiggörande av existerande kunskap.  
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Integritetsfrågor, etik och säkerhet tappas bort 
under pandemin 

Integritetsfrågor som lyftes av GDPR tappas bort under pandemin. Vi har nästan glömt att vi så 
sent som för något år sedan fick frågor från en mängd organisationer om samtycke till att dela våra 
data. Nu deltar vi i videomöten där det lite i förbigående frågas "är det ok att vi spelar in?", eller att 
det påbörjas en inspelning utan annat än att programvaran meddelar att man "samtycker genom att 
fortsätta delta". Den som blir inspelad har sällan någon information om vad materialet ska 
användas till. Även utan inspelning via verktyget finns också möjlighet till både skärmdumpar och 
skärminspelning, utan att deltagare märker det. 

Samtidigt ökar fokus på säkerhetsfrågor – också i forskningen. Det har framkommit i Formas 
myndighetsdialog med Miljödepartementet, i enkäter om riskläget från Regeringskansliet och i 
tidningsartiklar. Det ger ett ökat krav på IT-säkerhetsarbete. Behöver vi mer resurser för IT-
säkerhet? Hur påverkar dessa frågor Formas? 

Drivkrafter 
• Coronapandemin 
• Digitala utvecklingen  

 

Konsekvenser 
• Hur tänker vi på detta under våra egna evenemang?  
• Vad är den kritiska punkten enligt GDPR – om det blir inspelat och lagrat?  
• Möten kan hackas men nu skapas väntrum och lösenordsfuktioner för att se vilka man 

släpper in 
• Skyddad identitet hos bland annat elever – totalt förbud att spela in föreläsningar.  
• Budskapet kan bli mycket större när det spelas in - en demokratisk aspekt 

 

Förslag på aktiviteter 
• Utreda vad som gäller och kommuniceras till alla medarbetare  
• Undersöka om det finns tekniska lösningar för att säkra vissa delar av problematiken 
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Myndigheter och andra intressenter upplever att 
Formas inte tillgodoser deras behov av tillämpad 
forskning 

Inom några av Formas områden påtalar intressenter och behovsägare en avsaknad av satsningar 
från Formas sida. Detta sker inom såväl livsmedelsområdet, giftfri miljö som inom skogsområdet. 
Man upplever en brist på tillräckligt tillämpbar forskning, ofta kring specifika behov. Beror detta på 
att Formas inte prioriterar dessa områden tillräckligt mycket, eller finns det satsningar men att 
intressenter och behovsägare inte hittar fram till dessa eller känner sig träffade av dessa?  

 

Drivkrafter 
• Formas roll i finansieringssystemet är mycket bred – förmodligen bredare än många 

intressenter känner till 
• Vår grupp av avnämare är mycket stor  
• Det som levereras från oss är vetenskapliga artiklar, dessa når inte alltid fram till 

avnämarna. 

 

Konsekvenser 
• Det finns troligen en (delvis) felaktig bild av oss som finansiär, vad vi gör och vilka vi 

vänder oss till 
• De aktörer vi skulle vilja nå kanske inte hittar fram till oss och våra utlysningar. 

 

Förslag på aktiviteter 
• Analysera och tydliggöra om det är forskning som saknas eller är det 

sammanställningarna som saknas?  
• Analys av vilka våra avnämare egentligen är och vilka ämnen/samhällsfrågor våra 

ansvarsområden egentligen omfattar. Samt hur vi bäst tillgodoser avnämarnas behov och 
kommunicerar med dem 

• Prata mer med både forskarna och med andra intressenter 
• Fokusera mer på resultaten av våra satsningar. 
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Förändringar i regeringsarbetet under hösten 2020 

Annie Lööf har återkommit från föräldraledighet och tar stor plats i media. Isabella Lövin har 
aviserat att hon lämnar regeringen i samband med att ett nytt språkrör väljs i Miljöpartiet. Även 
Vänsterpartiet byter partiledare under hösten 2020.  

Hur kommer detta att påverka regeringsarbetet under hösten?  

Drivkrafter 
• Sliter att vara en högprofilerad politiker 
• Halvvägs till nästa val 
• Minoritetsregering 

 

Konsekvenser 
• Finns en osäkerhet kring hur mycket fokus det kommer vara på miljöfrågan (i och med att 

MP och V byter partiledare) 
• Osäkert vad detta betyder för forskningspolitiken 
• Svag regering riskerar att leda till färre stabila överenskommelser (vilket kan drabba 

forskningsproppen) 
• Risk för kortsiktig forskningspropp (ej 10-åriga perspektiv) 

 

Förslag på aktiviteter 
• Fortsatt bevakning av den politiska händelseutvecklingen 
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Få för fram behovet av forskning och innovation i 
den politiska diskussionen  

Till hösten kommer en ny forskningsproposition. Pandemin har tydliggjort behovet av relevant 
forskning av hög kvalitet, men också komplexiteten med forskning. Under sommaren har det varit 
ovanligt tyst kring forskningspropositionen men också om forskningens värde. Forskning och 
innovation lyfts sällan fram från politiskt håll i de diskussioner som nu förs i samband med 
kommande budgetproposition och en omstart efter pandemin.  

Vem för forskningens talan i en tid då fokus ligger på pandemin och gängkriminaliteten?  

Drivkrafter 
• Minoritetsregering med andra frågor i fokus där breda överenskommelser görs 
• Forskningsfrågan är inte av stort allmänintresse och ibland svår att förstå sig på 
• Kamp mellan departementen om utrymme i budgeten 

 

Konsekvenser 
• Näringslivet går in och finansierar forskning, men kanske inte den samhällsinriktade 

forskningen som kan behövas utan tillämpat specifikt på till exempel industrins och 
marknadens behov  

• Kort vs lång sikt i planeringen: forskningen nedprioriteras när fler högskoleplatser skapas 
på grund av pandemikris 

 

Förslag på aktiviteter 
• Fortsätta arbetet med öppen tillgång av data och publikationer 
• Analys av projektportfölj, mottagare och användare av forskningsresultat 
• Snabbare och eventuellt mindre kunskapssammanställningar kring aktuella frågor 
• Forskningsfinansiärerna behöver föra forskningens talan och gemensamt visa hur 

forskning bidrar till samhällsutmaningarna 
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Omvärld – sakområden 
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Stort fokus på den gröna given inom EU 

Inom EU så kopplar man både omstartspaket och det kommande forskningsprogrammet Horisont 
Europa till den gröna given, med sikte på att bli världens första klimatneutrala kontinent. EU:s 
gröna giv omfattar en handlingsplan som ska främja ett effektivt utnyttjande av resurser genom att 
vi ställer om till en ren, cirkulär ekonomi samt till att återställa förlorad biologisk mångfald och 
minska föroreningarna.  

Men hur ser det ut i Sverige? Ser vi något liknande här? Isabella Lövin invigningstalade på Dagens 
Industris stora seminarium Omstart för Sverige den 2 september, men hur hävdar sig de gröna 
frågorna i Sverige relation till andra områden som ligger högt uppe på den politiska agendan, som 
pandemins påverkan på företagen och arbetstillfällen eller gängkriminaliteten? 

 

Drivkrafter 
• Klimatmål och Agenda 2030 
• Politisk positionering 
• Nystart av ekonomin, sysselsättning etc. 

 

Konsekvenser 
• Formas kan behöva tänka annorlunda kring utlysningar 
• Berör i hög grad våra egna områden  
• Klimatlag införs i EU 
• Lättare för Sverige att driva på sina egna mål 

 

Förslag på aktiviteter 
• Tillsätt en projektgrupp inom Formas som går igenom EU:s strategier och utvärderar hur 

det påverkar vårt arbete 
• Se över pågående finansierade projekt och bedöm i vilken grad de kan tillföra något till 

denna strategi 
• Bjud in expert på EU:s Green deal till Formas för att öka kunskapen på myndigheten 
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Regeringen inrättar ett klimatkollegium 

Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland. För att nå detta måste alla politikområden dra 
åt samma håll och klimatfrågan integreras i dem. Regeringen har därför strax före sommaren 
inrättat ett klimatkollegium inom Regeringskansliet. Åtta ministrar inom relevanta politikområden 
ingår i det nya kollegiet som syftar till att säkerställa en utveckling i linje med 
klimathandlingsplanen. Lyckas vi på Formas integrera klimatfrågan i alla relevanta områden? Kan 
vårt nationella klimatprogram användas ännu mer som en samlande nod?   

 

Drivkrafter 
• Klimatfrågan är för bred för att kunna hanteras av en enda minister  
• Kan ha varit svårt att samordna sig, och kanske hantera målkonflikter 
• Förlaga finns i andra länder (bland annat Tyskland och Danmark) 

 

Konsekvenser 
• Sätter ännu mer fokus på klimatpolitiska handlingsplanen, och på bredden i frågan 
• Hur kan Formas bidra i den kunskap som behövs i kollegiets arbete? 
• Olyckligt att forskningsministern inte är med i kollegiet 

 

Förslag på aktiviteter 
• Formas skulle kunna bjuda in till ett inledande samtal för att se hur vi kan bidra. Vi har 

mycket forskning som pågår och kan också ge förslag på forskare som kan bidra med 
olika perspektiv  

• Titta på hur det är organiserat och fungerar i de länder som har infört motsvarande 
funktion 
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Nytt förslag för genomförande av Agenda 2030 

Propositionen om Sveriges genomförande av Agenda 2030 lades fram innan sommaren, likaså 
Statskontorets rapport om Agenda 2030 i myndigheter, kommuner och regioner. Statskontoret har 
kommit med förslag på hur arbetet med Agenda 2030 kan utvecklas hos dessa organisationer. I 
propositionen hänvisas forskningsfrågorna mestadels till den kommande forskningspropositionen. 
Medan ett förslag på gemensamt övergripande mål för genomförande av Agenda 2030 finns. Hur 
påverkar det här Formas arbete? 

Drivkrafter 
• Propositionen i sig är en drivkraft 
• Dags att gå från ord till genomförande när det gäller att nå Agenda 2030 
• Ett övergripande mål kan driva på arbetet totalt sett, med utgångspunkt i hela offentliga 

sektorn 
• Många osäkerheter om budgetramarna i dagens läge, och de långsiktiga konsekvenserna 

 

Konsekvenser 
• Hållbarhetsfrågor får ökad betydelse i kommande forskningspropp  
• Forskningsproppen kommer med fokus på Agenda 2030 

 

Förslag på aktiviteter 
• Avvakta forskningsproppen, men ha en beredskap för förändringar 
• Tillfälle att se över och tydliggöra var Formas bäst kan bidra, vem ska vi samverka med  

och rikta oss till 
• Ta Jonas Frykmans strategi-arbete och vår relevans- och väsentlighetsanalys vidare  
• De nationella aktiviteterna behöver gå i samklang med de internationella 
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Kinas positionerar sig som stormakt i världen; 
ekonomiskt, infrastrukturmässigt och inom 
forskningen 

Under pandemin har Kina flyttat fram sin position som stormakt. När EU misslyckade med att 
hjälpa medlemsländer kom Kina till undsättning med material som munskydd med mera. Kina har 
också under de senaste tjugo åren byggt en stark infrastruktur runt om i världen, med bland annat 
den nya sidenvägen och stora investeringar i Afrika. Även på forskningssidan är man på väg att bli 
en stormakt. Man har hämtat hem kinesiska forskare från USA men även Sverige, och erbjudit dem 
förmånliga villkor samt gjort stora satsningar på forsknings- och innovationsprogram. 

Många av Formas forskare samarbetar och sampublicerar med kinesiska forskare (på plats fyra när 
det kommer till samverkansländer). Hur ska Formas förhålla sig till forsknings- och 
innovationssamarbete med Kina? 

Drivkrafter 
• Den näst största ekonomin i världen 
• Stort beroende av Kina  
• Förändrad maktordning i världen. 

 

Konsekvenser 
• Synen bland annat på etikfrågor eller andra frågor kan vara olika 
• Känslig infrastruktur gällande forskning och innovation kan hamna i Kina  
• Med mer pengar kan de attrahera forskare 
• Inom vilka forskningsområden kan Sverige samarbeta med Kina? 
• Olika syn på open acess. 

 

Förslag på aktiviteter 
• Dialog med departement och andra forskningsfinansiärer - gemensam hållning 
• Riskanalys 
• Etablera kontakt med den kunskapscentra som finns på Utrikespolitiska Institutet 
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En möjlig förändring i hur städer används 

I samband med pandemin har staden kommit i ökat fokus, och hur denna används. Kommer det 
exempelvis finnas kontor med rum utomhus? Vad blir effekten för affärer och annan kommersiell 
verksamhet när fler personer arbetar hemma? Kommer urochskur-förskolor att bli standard? 
Kommer bostadshusen ha innegårdar med plats för umgänge? Även gängkriminaliteten har satt 
fokus på hur vi bygger våra olika stadsdelar, hur skapar man en trygg boendemiljö?  

Hur bygger man den inkluderande, trygga, hälsosamma och hållbara staden? Vilken roll kommer 
forskning att spela i denna diskussion? Och Formas? 
 

Drivkrafter 
• Vi flyttar närmare varandra, urbaniseringen en drivkraft. Nu lever vi tätt, men hur ska vi 

också hålla distans? En motsägelse 
• Hur bygger vi en inkluderande stad, men som också är hälsosam? 

 

Konsekvenser 
• Det finns forskning hur man ska skapa trygga, hälsosamma, gröna städer. Vi har tittat 

mycket på en social och kulturellt trygg stad, men hur skapar vi en “medicinskt” trygg 
stad? Titta på livsmedelshantering och umgänge utomhus till exempel  

• Vi har haft väldigt mycket fokus på staden, men nu kanske folk flyttar ut igen? 

 

Förslag på aktiviteter 
• Nya perspektiv, förstå att vi är i en förändring, till exempel medicinska. Bredda Formas 

perspektiv.  
• Låta forskare sammanställa och analysera befintlig forskning. Kanske samarbeta mer 

med andra, kultursektorn eller andra forskningsfinansiärer som Forte eller VR. 
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Klimatfrågan som nytt stuprör och politiskt slagträ 

Samtidigt som alla propagerar för helhetssyn så fokuseras nu en mängd initiativ på klimatfrågan. 
Kan det komma att få konsekvenser för de sociala frågorna, eller kommer vi att lyckas integrera 
och få med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet? Klimatfrågan är komplex, ibland går 
motsvarande klimatnytta att uppnå genom vitt skilda handlingsvägar och ofta sätter övriga 
samhällsmål ramarna. Detta har bäddat för att klimatfrågan allt oftare används i debatten som 
politiskt slagträ för att motivera olika inriktningar, exempelvis i den polariserade debatten om 
skogen eller om kärnkraftens framtid. Hur navigerar Formas som forskningsfinansiär i detta 
politiskt svåra och känsliga landskap? 

Drivkrafter 
• Målkonflikter är en drivkraft till frågeställningen. Står klimatfrågan över allting annat?  

Man kan gå olika vägar för att uppnå målet, då blir det ett slagträ 

 

Konsekvenser 
• Frågan är politiskt känslig och leder till viss “handlingsförlamning”. Ett “minfält” 
• Frågor kring hur styrmedel och åtgärder som inkluderar sociala aspekter och 

fördelningseffekter blir mer aktuella för oss på Formas 
• Medvetenhet om att frågan inte kan hanteras separat, måste integreras i andra 

samhällsmål 

 

Förslag på aktiviteter 
• Bör vi egentligen ha specifika utlysningar om klimat? Kanske bör det ingå i alla? 
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Mycket på gång inom cirkulär ekonomi 

Regeringen har nyligen tagit fram en nationell strategi för cirkulär ekonomi. Strategin pekar ut 
inriktningen för arbetet som behövs för att ställa om till cirkulär produktion, konsumtion och 
affärsmodeller, och giftfria och cirkulära materialkretslopp. Strategin är ett första steg, och kommer 
snart att följas av handlingsplaner som beskriver relevanta styrmedel och åtgärder. I somras kom 
också fyra nya etappmål (steg på vägen för att nå miljömålen) för att minska matsvinnet, öka 
återvinningen av kommunalt avfall och återanvändning av förpackningar.  
 

Drivkrafter 
• Planetary boundaries – planetens allt tydligare gränser 
• Nya etappmål lär driva på utvecklingen 

 

Konsekvenser 
• Strategin och kommande handlingsplaner kan hjälpa till att tydliggöra vad cirkularitet är 

och ena den hittills rätt vida begreppsfloran 
• Området berör definitivt Formas och den forskning vi finansierar kan bidra till strategin 

 

Förslag på aktiviteter 
Tillsätta arbetsgrupp för att: 
• Sammanställa och synliggöra allt vi gjort hittills inom cirkulär ekonomi  
• Undersöka var är luckorna, till exempel satsningar på cirkulär design - som fungerar över 

produkters och aktiviteters hela livscykel 
• Undersöka möjligheter till att genomföra en syntes över tolkningar och befintlig kunskap 
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