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Förord

Utvecklingen av digitala tekniker förändrar sättet data kan 
samlas in och bearbetas. Det skapar nya förutsättningar 
för att bedriva forskning och innovation. Hur tar vi tillvara 
utvecklingen på bästa sätt? Vilka satsningar behövs för att 
stärka svensk forsknings användande av digitala tekniker? 

Den här rapporten visar att det behövs satsningar för att 
stärka användandet av digitala tekniker inom samtliga 
forskningsområden. Inom Formas ämnesområden; miljö 
och areella näringar finns särskilt stor potential. 

Arbetet med denna rapport har utförts av Damvad Analytics, 
på uppdrag av Formas. Rapporten är ett av flera underlag 
som kommer att användas i det fortsatta arbetet med 
inspel till kommande forskningsproposition. Den kommer 
också att användas i vårt eget utvecklingsarbete. 

Jag vill tacka alla som med stort engagemang bidragit  
till att denna rapport har tagits fram.

 

Ingrid Petersson 
Generaldirektör Formas
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Sammanfattning 

Digitaliseringen av samhället skapar nya möjligheter att forma en hållbar utveckling. Nya typer av 

data, samt nya metoder för att bearbeta och analysera dessa data, ger förutsättningar att studera 

komplexa samband och besvara frågeställningar som tidigare inte varit möjliga att analysera. 

Genomslaget för digitaliseringen är brett och påverkar hela samhället. Inom den akademiska sektorn 

skapas möjligheter att exempelvis bygga upp mer komplexa och detaljerade modeller för att besvara 

specifika forskningsfrågor. 

Damvad Analytics har på uppdrag av forskningsrådet Formas kartlagt och analyserat i vilken 

utsträckning forskning som bedrivs inom Formas ansvarsområden (miljö, areella näringar och 

samhällsbyggnad) utnyttjar digitaliseringens möjligheter. Uppdraget har genomförts utifrån en 

kombination av metoder. Vi har studerat litteratur och rapporter som på olika vis beskriver 

digitaliseringens genomslag. Genom bibliometriska analyser har digitaliseringens genomslag inom de 

forskningsfält Formas finansierar kartlagts. Vi har genom sökningar i databasen Scopus kartlagt 

publikationer med inslag av digitalisering, där sökord använts för att identifiera huruvida en 

publikation innefattar inslag av digitalisering eller ej. För att samla in aktuell kunskap på området har 

vi genomfört intervjuer med forskare samt individer inom offentlig och privat sektor. Inom ramen för 

uppdraget har 22 intervjuer genomförts, där samtliga intervjupersoner på olika vis är verksamma 

inom de områden Formas finansierar. I uppdragets slutskede genomfördes en workshop med syfte 

att diskutera och nyansera studiens resultat. Nedan sammanfattas rapportens huvudsakliga 

slutsatser. 

Ökade inslag av digitalisering inom vetenskapliga publikationer 

Publikationer med inslag av digitalisering fyller en relativt liten andel av den totala vetenskapliga 

produktionen inom de forskningsfält Formas finansierar. Det finns således potential att ytterligare 

öka inslagen av digitalisering inom respektive fält. 

Under perioden 2008-2018 innefattade 3,5 procent av publikationer inom miljöområdet inslag av 

digitalisering. 2,3 procent av publikationerna inom areella näringar innehöll inslag av digitalisering, 

medan motsvarande andel inom samhällsbyggande uppgick till 7,3 procent. Dock kan noteras att 

inslagen av digitalisering ökat inom samtliga forskningsområden under den studerade perioden. Inom 

miljö och areella näringar har inslagen av digitaliseringen fördubblats, medan motsvarande andel 

fyrdubblats inom samhällsbyggande. År 2018 uppgick andelen publikationer inom samhällsbyggande 

med inslag av digitalisering till 12,9 procent. 

Vetenskapliga publikationer håller hög kvalitet 

Forskning inom respektive forskningsfält med inslag av digitalisering står sig stark på ett 

internationellt plan. Samtliga tre fält uppnår hög vetenskaplig impact, mätt som citeringsgrad justerat 

för ämnesområde och publiceringsår, jämfört med Norden, EU samt OECD. Ett undantag är 

samhällsbyggande i relation till övriga Norden, där vetenskapliga publikationer som produceras i 

Sverige uppnår något lägre citeringsgrad. Allra starkast står sig forskning inom miljöfältet. 
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Vissa lärosäten har framträdande roller inom respektive ämnesområde 

Vetenskapliga publikationer inom miljöområdet spänner över ett brett fält av ämnen. Lunds 

Universitet och SLU har dock två nyckelroller avseende forskning inom detta område med inslag av 

digitalisering. Dessa två lärosäten står för ungefär en femtedel vardera av publikationer som 

producerats inom detta område under perioden 2008-2018. Inom areella näringar står SLU ensamt 

för en betydande andel av den vetenskapliga produktionen - lärosätet producerar tre av tio 

publikationer inom detta ämne. I skärningspunkten mellan samhällsbyggande och digitalisering har 

KTH en framträdande roll för produktion av vetenskapliga artiklar. 

Utmaningar för digitaliseringens genomslag 

Även om digitaliseringsinslagen ökar inom samtliga ämnesområden finns potential att ytterligare öka 

digitaliseringstakten - dock finns många utmaningar att bemöta för att denna potential ska realiseras. 

Dessa utmaningar för digitaliseringens genomslag är komplexa och ständigt föränderliga. Vi har inom 

ramen för denna studie identifierat fyra strukturella utmaningar som riskerar att begränsa 

digitaliseringens genomslag i svensk forskning. 

Den digitala utvecklingen möjliggör för forskningsmiljöer att i snabb takt anamma nya tekniker och 

dataunderlag för att skapa nya insikter vid forskningsfronten. Detta för med sig en naturlig 

diversifiering inom forskningslandskapet, vilket ofta är positivt då forskning av naturen är 

experimentell och en mångfald av initiativ kan komplettera varandra. Den snabba utvecklingen har 

dock medfört att vissa kluster av forskningsmiljöer nått längre inom digitaliseringsutvecklingen än 

andra – exempelvis på grund av koncentration av kompetens eller utrustning. Utan samordning 

riskerar lärande och synergieffekter utebli för forskningsmiljöer som inte nått lika långt i 

digitaliseringsutvecklingen. 

Forskning baserad på avancerade digitala tekniker kräver nya typer av kompetenser som är 

eftertraktade både inom akademin och i andra sektorer. En brist på relevant kompetens riskerar att 

hämma digitaliseringsutvecklingen inom svensk forskning. Kompetensbristen beror både dels på ett 

lågt fokus på och intresse för digitalisering inom akademiska utbildningar jämfört med andra 

forskningsnationer, men även på hård konkurrens från andra aktörer – främst inom näringslivet. 

Stelbenta regelverk kan motverka digitaliseringens utveckling, där lagstiftningsprocesser som inte 

följer den tekniska utvecklingen riskerar att hämma forskning som baseras på nya digitala tekniker. 

Dessutom riskerar regelverk som begränsar tillgång till data och kombination av dataset att hämma 

digitaliseringens genomslag. 

Digitaliseringen möjliggör bearbetning av nya typer av data. Ofta innefattar detta stora datamängder 

som kommer i varierande format. Bristande infrastruktur för delande av dessa dataunderlag minskar 

dock möjligheter till synergieffekter. Uteblivna möjligheter att kombinera egna data med information 

som insamlats av andra aktörer på grund av strukturella eller tekniska begränsningar riskerar 

medföra att forskningsprojekt inte kan utformas utifrån de mest gynnsamma premisserna. 
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Möjligheter för Formas att simulera digitaliseringens genomslag 

Formas har som forskningsfinansiär möjlighet att på olika vis stimulera digitaliseringsutvecklingen 

inom svensk forskning. Vi har identifierat fem olika områden Formas bör fokusera på för att stimulera 

digitaliseringen inom de områden forskningsrådet finansierar.  

 

Digitaliseringsutvecklingen har ett starkt genomslag i hela samhället, och uppbyggandet av kunskap 

kring metoder och dataunderlag med koppling till digitalisering sker i allt snabbare takt. Genom 

löpande omvärldsbevakning av digitaliseringens genomslag inom miljö, areella näringar samt 

samhällsbyggande kan Formas bidra till att skapa en kunskapsbas som underlättar samordning av 

digitaliseringsprocesser inom de olika forskningsfälten. Omvärldsbevakningen bör omfatta både 

nationella och internationella kartläggningar, och jämförelser med andra länder och regioner bör 

genomföras för att identifiera konkurrenter och / eller potentiella samarbetspartners. 

 

Ofta har forskningsmiljöer inom Formas ämnesområden en relativt liten tradition av att utnyttja 

digitala tekniker. Genom utlysningar som stimulerar samverkan mellan forskningsmiljöer verksamma 

inom Formas ämnesområden och forskningsmiljöer med kompetens inom digitalisering kan 

synergieffekter uppnås. Genom sådan samverkan kan nya typer av forskningsprojekt stimuleras 

samtidigt som utmaningar med brist på digitaliseringskompetens inom respektive ämnesområde 

motverkas. 

 

Kompetensbristen inom digitala tekniker är en av de största utmaningarna för 

digitaliseringsutvecklingen inom svensk forskning. En anledning till denna kompetensbrist inom den 

akademiska sektorn är att många individer med hög digitaliseringskompetens väljer att vara aktiva 

inom näringslivet. En möjlighet för att motverka denna kompetensbrist är därför att i större 

utsträckning än idag involvera företag i forskningsprojekt och stimulera dessa till att samverka med 

akademiska parter. Genom att stimulera samverkan mellan akademi och andra sektorer – inte enbart 

näringsliv utan även offentlig sektor och civilsamhället - ökar även förutsättningarna för att stödja 

samhällsrelevant forskning. 

 

Möjligheterna som förknippas med användning av stora datamängder inom forskningsverksamhet är 

mycket stora. Digitaliseringen möjliggör analys av stora mängder data som kan ha många olika 

format. Genom att i utlysningar stimulera till insatser till datasamordning kan Formas bidra till att 

ökad spridning och samordning av data mellan aktörer. Då näringslivet många gånger är ägare av 

stora datamängder som kan användas i forskning bör företag stimuleras till att dela med sig av sina 

datamängder. 

 

Avslutningsvis kan Formas, för att säkerställa samhällsrelevans och stimulera utvecklingen av 

behovsorienterad forskning som leder till digitala processer, produkter samt tjänster, i särskilda 

utlysningar stimulera till samverkan mellan akademi och mindre, digitalt framstående företag. 

 

I figuren på nästa sida sammanfattas de strukturella utmaningar för digitaliseringens genomslag som 

identifierats inom ramen för denna studie, samt hur Formas kan stimulera digitaliseringen inom 

svensk forskning. 
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 Uteblivna 

synergier 

Digitaliseringens möjligheter utvecklas i snabb takt, men vissa 

forskningsmiljöer anammar dessa möjligheter snabbare än andra. Det finns 

idag kluster av forskningsmiljöer där digitaliseringen nått långt, men dessa 

är i vissa fall relativt isolerade vilket innebär uteblivna möjligheter för 

lärande och synergieffekter för andra forskningsmiljöer. 

 

 
Om lagstiftningsprocessen inte följer den tekniska utvecklingen riskerar 

forskning som baseras på nya digitala tekniker att hämmas. På motsvarande 

vis hindrar regelverk som begränsar tillgång till data och kombination av 

dataset att hämma digitaliseringens genomslag. 

 
Bristande infrastruktur för och samordning av datamängder minskar 

möjligheter att kombinera egna data med information som insamlats av 

andra aktörer. Detta hämmar exempelvis tvärdisciplinära projekt som kräver 

att data med olika källor och format kombineras. 

Kompetens-

brist 

Lagstiftning & 

regelverk 

Infrastruktur & 

samordning av 

datamängder 

Konkurrensen om kompetens inom digitalisering är hård. I kombination med 

ett lågt fokus på och intresse för digitalisering inom akademiska utbildningar 

jämfört med andra liknande forskningsnationer - främst inom miljö och 

areella näringar - riskerar Sverige halka efter kompetensmässigt. 
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Omvärlds-

bevakning 

Stimulera 

samverkan 

mellan olika 

kompetenser 

Inkludering av 

andra sektorer 

i forsknings-

projekt 

Stimulera 

insatser för 

data-

samordning 

Större fokus 

på tillämpad 

forskning 

Det finns behov av löpande omvärldsbevakning av hur digital teknik i 

framkant utnyttjas inom de forskningsfält Formas finansierar. Formas bör 

löpande insamla information kring digitaliseringsutvecklingen – dels för öka 

kunskapen internt men även för att sprida denna information till externa 

intressenter. 
 

För att öka forskningens samhällsrelevans krävs att aktörer inom offentlig 

sektor, näringsliv samt civilsamhälle involveras i forskningsprojekt. Ökad 

involvering av näringslivet innebär även ökad tillgång till den kompetens och 

de datamängder som finns inom företagen. 

Synergieffekter kan uppnås genom att i utlysningar stimulera 

tvärvetenskapliga projekt där forskargrupper inom de ämnesområden 

Formas finansierar samverkar med miljöer med kompetens inom 

digitalisering. Sådana insatser bör primärt riktas mot ämnesområden där 

digitaliseringen haft relativt lågt genomslag. 

 

Formas bör i utlysningar stimulera till samordning av data hos olika aktörer. 

Detta i syfte att främja utbytet av dataunderlag samt i längden stimulera 

samverkan och infrastrukturer för datamängder. Samtidigt bör Formas verka 

för interoperabilitet inom datahantering. 

För att stimulera forskning som är samhällsrelevant och dra nytta av den 

kompetens och de datamängder som finns inom näringslivet bör 

forskningsprojekt av tillämpad karaktär finansieras. Utlysningsformer bör 

initieras där deltagande av digitalt framstående företag av mindre storlek 

stimuleras. 
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Sammanfattningsvis är digitaliseringens genomslag i samhället starkt och utvecklingen går allt 

snabbare. Denna utveckling ställer även allt större krav på forskningsfinansiärer. För att stimulera 

forskning av hög kvalitet är det avgörande att utlysningar skapar incitament att utforma 

forskningsprojekt på bästa möjliga vis. För att Formas ska vara en relevant aktör inom 

forskningsfinansieringslandskapet krävs därför att Formas löpande förhåller sig till digitaliseringens 

utveckling.  Avslutningsvis bör dock framhållas att digitalisering bör betraktas som ett medel för att 

uppnå ett visst mål, snarare än att vara ett mål i sig. Digitaliseringen skapar dels möjligheter att 

besvara nya typer av forskningsfrågor, och dels möjligheter att besvara tidigare ställda 

forskningsfrågor med helt nya tekniker. Att besvara en viss forskningsfråga bör dock vara i fokus 

snarare än användandet av vissa specifika metoder. 
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1 Inledning 

1.1 Digitaliseringens genomslag i samhället 

Digitaliseringen av samhället skapar nya möjligheter att forma en hållbar utveckling. Nya typer av 

data, samt nya metoder för att bearbeta och analysera dessa data, ger förutsättningar att studera 

komplexa samband och besvara frågeställningar som tidigare inte varit möjliga att analysera. Digital 

utveckling samt digitala innovationer kan bidra till att bemöta många av de utmaningar samhället står 

inför, såsom en åldrande befolkning i västvärlden samt klimatfrågan. I den forskningspolitiska 

propositionen Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft från 

2016 pekade regeringen ut digitaliseringen som en av tre globala samhällsutmaningar.1  

Många länder och regioner har framställt strategier för att realisera digitaliseringens möjligheter. 

Danmark och Finland är två exempel på länder i närområdet som satsar stort på AI (artificiell 

intelligens). Även i länder som USA och Kina satsas stora resurser på att utnyttja AI:s möjligheter. 

Detta kan dels betraktas ur ett konkurrensperspektiv, där Sverige behöver satsa resurser för att inte 

hamna efter andra länder och regioner vad gäller digitalisering. Dock kan satsningar i andra länder 

även betraktas som något positivt för den svenska samhällsutvecklingen, där Sverige behöver finna 

en väg framåt för att på bästa möjliga vis ta till vara de framsteg som sker i andra länder. 

Genomslaget för digitaliseringen är brett och påverkar hela samhället. Inom den akademiska sektorn 

skapas möjligheter att exempelvis bygga upp mer komplexa och detaljerade modeller för att besvara 

specifika forskningsfrågor. Förutom nya möjligheter för akademisk forskning bidrar digitaliseringen 

även till utveckling av nya produkter eller tjänster inom näringslivet. Dessutom skapas möjligheter att 

effektivisera befintliga processer inom företag och därmed öka produktiviteten. 

1.2 Uppdraget 

Damvad Analytics har på uppdrag av forskningsrådet Formas kartlagt och analyserat i vilken 

utsträckning forskning som bedrivs inom Formas ansvarsområden (miljö, areella näringar och 

samhällsbyggnad) utnyttjar digitaliseringens möjligheter. Uppdraget har även syftat till att identifiera 

existerande utmaningar och möjligheter för att tillvarata den potential som digitaliseringen medför, 

samt hur Formas kan stimulera digitaliseringsutvecklingen.  

Studien omfattar dels digitalisering inom vetenskaplig forskningsverksamhet, men även forskning 

som är behovsorienterad och som leder till digitala processer, produkter samt tjänster, och som har 

relevans för miljö, areella näringar och samhällsbyggnad. 

”Digitalisering” innefattar som begrepp många olika aspekter. I denna rapport syftar vi med detta 

begrepp på digitala tekniker i framkant, vilket innefattar både nya möjligheter för insamling av data 

samt nya metoder för att bearbeta denna data. Digitaliseringen skapar möjligheter att samla in stora 

mängder data på ett sätt som tidigare inte varit möjligt, exempelvis genom sensorer och Internet of 

 

 

1 De två övriga samhällsutmaningar som pekas ut är hälsa samt klimat/miljö. 
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Things (IoT). Dessutom möjliggörs datainsamling med snabb hastighet, ibland i realtid, för direkt 

bearbetning. Nya typer av dataunderlag kräver även att nya metoder för bearbetning av denna data 

utvecklas. Förutom att stora datamängder kräver ny typ av hårdvarulösningar samt tekniker för att 

hantera och bearbeta data, utvecklas nya metoder för att analysera det insamlade dataunderlaget. 

Detta innefattar exempelvis metoder såsom AI och maskininlärning. 

Uppdraget har genomförts utifrån en kombination av metoder. Vi har studerat litteratur och rapporter 

som på olika vis beskriver digitaliseringens genomslag. Genom bibliometriska analyser har 

digitaliseringens genomslag inom de forskningsfält Formas finansierar kartlagts. Vi har genom 

sökningar i databasen Scopus kartlagt publikationer med inslag av digitalisering, där sökord använts 

för att identifiera huruvida en publikation innefattar inslag av digitalisering eller ej.2 För att samla in 

aktuell kunskap på området har vi genomfört intervjuer med forskare samt individer inom offentlig 

och privat sektor. Inom ramen för uppdraget har 22 intervjuer genomförts, där samtliga 

intervjupersoner på olika vis är verksamma inom de områden Formas finansierar. 3  I uppdragets 

slutskede genomfördes en workshop med syfte att diskutera och nyansera studiens resultat. 

1.3 Disposition 

I Kapitel 2 redogörs för digitaliseringens genomslag inom Formas ansvarsområden - miljö, areella 

näringar och samhällsbyggnad. Underlaget baseras i stor utsträckning på bibliometriska analyser av 

vetenskaplig produktion under perioden 2008-2018. I kapitlet redogörs även för olika typer av 

samverkansplattformar inom digitalisering. 

Kapitel 3 innefattar beskrivningar av utmaningar för att realisera digitaliseringens möjligheter inom 

svensk forskning. 

I Kapitel 4 beskrivs möjligheter för att främja digitaliseringen samt konkreta rekommendationer kring 

Formas roll i främjandet av digitalisering inom svensk forskning. 

I Kapitel 5 sammanfattas och diskuteras rapportens slutsatser. 

 

 
2 Se Appendix för utförlig beskrivning av den bibliometriska analysen. 

3 En förteckning av intervjupersonerna framgår i Tabell A.6 i Appendix. 
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2 Digitalisering inom forskning och samverkan 

I detta avsnitt redogör vi för digitaliseringens genomslag inom de forskningsområden Formas 

finansierar. Vi beskriver utvecklingen för digitalisering i publicerade forskningsartiklar inom respektive 

forskningsfält över tid. Vi beskriver även forskningens kvalitet mätt utifrån artiklarnas citeringsgrad 

ur ett internationellt perspektiv. Avslutningsvis presenteras översiktliga beskrivningar av 

samverkansmönster och plattformar för samarbeten inom respektive ämnesområde. Syftet med 

kapitlet är att tillhandahålla en nulägesbild av förutsättningarna för forskning och samverkan inom 

miljö, areella näringar och samhällsbyggande med fokus på digitalisering. 

Inom ramen för sammanställningen av vetenskapliga artiklar som producerats inom respektive 

ämnesområden har vi använt underlag från databasen Scopus. Forskningsfältet miljö har avgränsats 

till Scopus ämnesavgränsning "Environmental Science". Areella näringar har avgränsats till 

ämneskategorierna "Agricultural & Biological Sciences" samt "Veterinary". Forskning som producerats 

inom fältet samhällsbyggande har identifierats utifrån sökord. Vi har även använt sökord för att 

avgöra vilka publikationer som har inslag av digitalisering. För utförlig beskrivning av metod samt val 

av sökord, se Appendix. 

2.1 Ökat inslag av digitalisering i vetenskapliga publikationer 

I Figur 2.1 nedan framgår antalet publikationer inom respektive ämnesområde som producerats vid 

svenska lärosäten under perioden 2008-2018. Antalet publikationer inom forskningsfältet miljö har 

fördubblats under den studerade perioden. År 2008 publicerades 1 642 artiklar och konferensbidrag 

inom detta forskningsfält – under 2018 publicerades 2 585 publikationer. Även forskningsfältet 

areella näringar uppvisar en uppåtgående (om än avtagande) trend. År 2018 publicerades 3 866 

publikationer inom detta fält. 

Inom forskningsfältet samhällsbyggande (såsom området definierats utifrån sökorden) har ett 

mindre antal publikationer identifierats i jämförelse med de två ovan beskrivna forskningsfälten. 

Antalet publikationer har dock ökat under den studerade perioden, och år 2018 publicerades 533 

publikationer inom detta fält. 

 

 Figur 2.1 – Antal publicerade artiklar och konferensbidrag 2008-2018 inom respektive fält

 

Källa: Damvad Analytics 2019 baserat på Scopus. 
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Publikationer med inslag av digitalisering fyller 

sammanfattningsvis en relativt liten andel av den totala 

vetenskapliga produktionen inom de studerade 

forskningsfälten. Sett till hela perioden 2008-2018 

innefattade 3,5 procent av publikationerna inom 

miljöområdet inslag av digitalisering. 2,3 procent av 

publikationerna inom areella näringar innehöll inslag av 

digitalisering, medan motsvarande andel inom 

samhällsbyggande uppgick till 7,3 procent. 

Inslaget av digitalisering har dock ökat över tid inom 

samtliga forskningsfält. Utvecklingen inom digitalisering 

har haft störst genomslag inom forskningsfältet 

samhällsbyggande, se Figur 2.2 nedan. Inom detta fält 

har andelen publikationer med inslag av digitalisering ökat markant. Under perioden 2008-2018 har 

andelen publikationer med inslag av digitalisering fyrdubblats från 3,2 procent till 12,9 procent. 

Även inom de två övriga forskningsfälten har publikationer med inslag av digitalisering ökat - om än 

inte till samma nivåer som inom samhällsbyggande. Andelen publikationer med inslag av digitalisering 

har dock fördubblats inom bägge forskningsfält. Inom miljöområdet har andelen publikationer med 

inslag av digitalisering ökat från 2,3 till 5,4 procent, medan motsvarande andel inom areella näringar 

har ökat från 1,3 till 3,0 procent. 

Att publikationer med inslag av digitalisering har ökat under den studerade perioden tyder på att 

användningen av digitala tekniker i framkant i forskningen också ökar. Intervjupersonerna har främst 

lyft fram sensorer och laserscanning som två digitala tekniker med stor potential att öka forskningens 

produktivitet. Sensorer kan effektivt samla in data över exempelvis folkströmmar i en stad och 

väderfenomen medan laserscanning på extremt detaljerad nivå kan förbättra kartläggningen av 

skogsutbredning. Forskare verksamma inom jordbruksforskning har även framhållit användningen av 

satellitdata och drönarfotografering som viktiga komponenter för att effektivisera jordbruket. 

 Figur 2.2 – Andel publikationer inom respektive fält med inslag av digitalisering  

 

Källa: Damvad Analytics 2019 baserat på Scopus. 
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2.2 Högst genomslagskraft inom miljö 

I detta avsnitt beskriver vi hur väl forskning med inslag av digitalisering inom Formas ansvarsområden 

står sig internationellt. I Figur 2.3 nedan redovisas i vilken grad publicerad forskning inom respektive 

fält citeras jämfört med vetenskaplig produktion i (i) Norden, (ii) EU samt (iii) övriga världen. Figuren 

beskriver citeringsgraden inom respektive forskningsfält, där den genomsnittliga nivån i respektive 

jämförelseregion normaliserats till värdet ”1”. Exempelvis innebär detta att ett värde på 2 motsvarar 

dubbelt så hög citeringsgrad i jämförelse med en specifik region. I beräkningarna har vi tagit hänsyn 

till vilket forskningsområde publicering sker inom samt publiceringsår. 

Relativt sett står sig forskning med inslag av digitalisering inom miljöområdet starkast. Vetenskapliga 

publikationer producerade av svenska aktörer citeras tolv procent fler gånger jämfört med övriga 

nordiska länder. I jämförelse med EU och OECD citeras publikationerna 58 respektive 66 procent mer 

- en markant skillnad. 

Även svensk forskning med inslag av digitalisering inom areella näringar citeras oftare än 

motsvarande forskning i respektive jämförelseregion – skillnaden är dock marginell jämfört med 

övriga Norden. Citeringsgraden för forskning producerad i Sverige är 17 respektive 21 procent högre 

än i EU respektive OECD. 

Inom samhällsbyggande citeras forskning i övriga nordiska länder högre än forskning som produceras 

vid svenska lärosäten och organisationer. Sverige når upp till 86 procents citeringsgrad jämfört med 

våra nordiska grannländer. Dock är citeringsgraden högre i Sverige i jämförelse med länder inom EU 

och OECD. 

Svensk forskning inom samtliga Formas forskningsområden med inslag av digitalisering står sig till 

synes stark jämfört med forskning i andra delar av världen. Notera dock att EU och OECD inkluderar 

grupperingar av länder, där en spridning finns mellan enskilda länders genomslagskraft. Under 

intervjuerna har USA, Kina och Nederländerna lyfts fram som framgångsrika inom forskningen inom 

areella näringar och digitalisering. Inom miljö framhålls forskningen i Storbritannien medan både 

Storbritannien och USA beskrivs som framstående inom samhällsbyggande. 

 Figur 2.3 – Genomslag för forskning med inslag av digitalisering inom respektive fält  

  

Källa: Damvad Analytics 2019 baserat på Scopus. 

Not: Underlaget består av publicerade artiklar och konferensbidrag med inslag av digitalisering inom respektive forskningsfält. 
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2.3 Diversifierad samverkan inom vetenskaplig produktion 

I detta avsnitt går vi igenom akademiska samverkansmönster inom Formas olika fokusområden. Vi 

redogör för samverkan avseende produktion av vetenskapliga artiklar samt konferensbidrag med 

inslag av digitalisering. Vi redogör för samverkan dels inom Sverige, men även mellan svenska och 

internationella organisationer. Samverkansmönstret illustreras i form av nätverksbilder, där varje 

enskild organisation representeras av en nod. Nodens storlek representerar antalet publikationer 

respektive organisation bidragit med under perioden 2008-2018. Linjernas bredd representerar hur 

ofta organisationerna (noderna) sampublicerat under den studerade perioden.4 

2.3.1 Vetenskaplig produktion inom miljö 

Tre av fyra publikationer inom miljöområdet med 

inslag av digitalisering har producerats av en av 

sex aktörer: Lunds Universitet, SLU, Stockholms 

Universitet, KTH, Uppsala Universitet samt 

Chalmers - se Box 2.2. Utöver dessa aktörer har 

SMHI producerat 25 publikationer inom detta fält, 

viket innebär att denna organisation är den 

främsta bland icke-akademiska aktörer. 

Noterbart är även att Volvo står bakom tio 

producerade artiklar. 

Figur 2.4 beskriver hur svenska organisationer 

samverkar inom produktion av vetenskapliga 

artiklar inom forskningsfältet miljö med inslag av 

digitalisering. I synnerhet SLU har en stark 

samverkan med övriga organisationer. Ett 

noterbart undantag är att inga sampubliceringar 

skett mellan SLU och Chalmers. 

I  Figur 2.5 framgår på motsvarande vis samverkansmönster mellan svenska och internationella 

institutioner. Figuren är avgränsad till samverkan mellan internationella aktörer som sampublicerar 

med någon av de tio svenska aktörer som publicerat flest artiklar inom detta ämnesområde. De tre 

universitet som samverkat med flest internationella samarbetspartners är SLU (316 institutioner), 

Lunds Universitet (305 institutioner), samt Stockholms Universitet (253 institutioner). Den största 

internationella partnern inom detta forskningsfält är Delft University of Technology som producerat 

24 artiklar tillsammans med svenska aktörer under den studerade perioden. 14 av dessa har 

producerats tillsammans med Lunds Universitet. Andra framstående samverkande aktörer är 

Danmarks Tekniske Universitet samt Wageningen University som producerat 19 respektive 17 

publikationer tillsammans med svenska organisationer inom detta ämnesfält. Även SLU och 

University of Aberdeen har ett relativt nära samarbete med sammanlagt åtta sampubliceringar. 

 

 
4 I Appendix redovisas underlagsdatan till respektive figur. 

Box 2.2 - 

Publikationer inom miljö och 

digitalisering 2008-2018 

 

Källa: Damvad Analytics 2019 baserat på Scopus. 
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 Figur 2.4 – Samverkansmönster inom miljö – nationell samverkan 

 

 

Källa: Damvad Analytics 2019 baserat på Scopus. 

Not: Nodens storlek representerar antalet publikationer respektive organisation bidragit med. Linjernas bredd representerar hur ofta 

organisationerna sampublicerat under 2008-2018. 
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 Figur 2.5 – Samverkansmönster inom miljö – internationell samverkan 

 

 

Källa: Damvad Analytics 2019 baserat på Scopus. 

Not: Nodens storlek representerar antalet publikationer respektive organisation bidragit med. Linjernas bredd representerar hur ofta 

organisationerna sampublicerat under 2008-2018. 
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2.3.2 Vetenskaplig produktion inom areella 

näringar 

SLU har en nyckelroll inom ramen för forskning 

inom areella näringar med inslag av digitalisering 

och utmärker sig som den största producenten av 

publikationer inom detta forskningsfält, se Box 

2.3. SLU har producerat tre av tio publikationer 

inom detta fält under 2008-2018 - nästan tre 

gånger fler än den näst största producenten 

Lunds Universitet. 

I Figur 2.6 redogörs för samverkansmönster 

avseende vetenskaplig produktion mellan 

nationella aktörer. Samarbetsmönstret präglas av 

täta relationer mellan SLU och Lunds Universitet, 

med det finns även tecken på ett 

samverkanskluster omkring Stockholms 

Universitet. 

Figur 2.7 beskriver på motsvarande vis samverkansmönster mellan svenska och internationella 

organisationer avseende publikationer inom areella näringar med inslag av digitalisering. De tre 

internationella organisationer som samverkat mest med svenska aktörer ligger i varsitt nordiskt 

grannland. Universitetet for miljø- og biovitenskap (NMBU) i Norge har producerat 22 publikationer 

tillsammans med svenska aktörer. Helsinki University i Finland står bakom 18 publikationer medan 

Köpenhamns Universitet har producerat 16 publikationer tillsammans med svenska aktörer. Liksom 

inom miljöområdet har relativt många publikationer producerats i samverkan mellan svenska 

organisationer och Wageningen University and Research Center - totalt 13 stycken under den 

studerade perioden. 

Det största bilaterala samarbetet sker mellan SLU och Universitetet for miljø- og biovitenskab i Norge. 

Detta samarbete har resulterat i totalt 17 publikationer. De näst mest produktiva bilaterala samarbetet 

är mellan SLU och Yale, där nio publikationer publicerats. 

 

Box 2.3 - 

Publikationer inom areella näringar och 

digitalisering 2008-2018 

 

Källa: Damvad Analytics 2019 baserat på Scopus. 
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 Figur 2.6 – Samverkansmönster inom areella näringar – nationell samverkan 

 

 

Källa: Damvad Analytics 2019 baserat på Scopus. 

Not: Nodens storlek representerar antalet publikationer respektive organisation bidragit med. Tjockleken på linjerna representerar hur ofta 

organisationerna sampublicerat under 2008-2018. 
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 Figur 2.7 – Samverkansmönster inom areella näringar – internationell samverkan 

 

 

 

Källa: Damvad Analytics 2019 baserat på Scopus. 

Not: Nodens storlek representerar antalet publikationer respektive organisation bidragit med. Tjockleken på linjerna representerar hur ofta 

organisationerna sampublicerat under 2008-2018. 
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2.3.3 Vetenskaplig produktion inom 

samhällsbyggnad 

KTH är den dominerande svenska producenten av 

vetenskapliga publikationer inom 

samhällsbyggande med inslag av digitalisering. 

Var fjärde publikation inom detta fält har 

producerats av KTH. Chalmers, Lunds Universitet, 

SLU, Luleå Tekniska högskola, Stockholms 

Universitet samt Uppsala Universitet har 

tillsammans producerat tre av fyra publikationer 

inom detta fält. 

I Figur 2.8 framgår samverkansmönster avseende 

vetenskaplig produktion inom samhällsbyggande 

med inslag av digitalisering. Figuren visar KTH:s 

ledande position inom detta forskningsfält. 

Noterbart är dock att ingen samverkan sker 

mellan KTH och SLU. 

I Figur 2.9 visas internationella samverkansmönster för de tio största svenska producenterna av 

vetenskapliga publikationer inom samhällsbyggande och digitalisering. KTH och SLU har arbetat 

tillsammans med 50 respektive 51 internationella institutioner. Även Chalmers och Stockholms 

Universitet har arbetat med ett större antal internationella aktörer (28 respektive 27 aktörer). Delft 

University of Technology (5 publikationer) samt Köpenhamns Universitet (5 publikationer) är de 

internationella institutioner som samverkat mest med svenska aktörer inom detta forskningsområde. 

 

Box 2.4 - 

Publikationer inom samhällsbyggande 

och digitalisering 2008-2018 

 
Källa: Damvad Analytics 2019 baserat på Scopus. 
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 Figur 2.8 – Samverkansmönster inom samhällsbyggande – nationell samverkan 

 

 

 

Källa: Damvad Analytics 2019 baserat på Scopus. 

Not: Nodens storlek representerar antalet publikationer respektive organisation bidragit med. Linjernas bredd representerar hur ofta 

organisationerna sampublicerat under 2008-2018. 
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 Figur 2.9 – Samverkansmönster inom samhällsbyggnad – internationell samverkan 

 

 

 

 

 

Källa: Damvad Analytics 2019 baserat på Scopus. 

Not: Nodens storlek representerar antalet publikationer respektive organisation bidragit med. Linjernas bredd representerar hur ofta 

organisationerna sampublicerat under 2008-2018. 
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2.4 FoU-verksamhet hos icke-akademiska parter 

I ovanstående avsnitt har vi redogjort för produktionen av vetenskapliga publikationer inom miljö, 

areella näringar och samhällsbyggande med inslag av digitalisering. Akademiska parter står (av 

naturliga skäl) för en stor andel av produktionen av vetenskapliga artiklar inom respektive 

forskningsfält.  

I figuren nedan framgår en översikt över icke-akademiska producenter av vetenskapliga artiklar inom 

miljö och areella näringar med inslag av digitalisering som producerats under perioden 2008-2018. 

Figuren är avgränsad till organisationer som producerat minst tio publikationer inom respektive 

forskningsfält.  

Inom miljöområdet har SMHI och IVL producerat 25 respektive 20 vetenskapliga artiklar. Inom areella 

näringar har Statens Veterinärmedicinska Anstalt producerat flest artiklar – 18 stycken. Dock utgör 

denna produktionen en relativt liten andel av den totala vetenskapliga produktionen inom respektive 

forskningsfält (jmf Box 2.2 samt Box 2.3). Ingen icke-akademisk organisation har producerat minst tio 

publikationer i skärningspunkten mellan samhällsbyggande och digitalisering. 

 

En stor andel av den forskning som bedrivs inom respektive område resulterar inte i vetenskapliga 

publikationer. Det kanske mest utmärkande exemplet på detta är forskning som bedrivs vid institut 

såsom RISE. På samhällsbyggnadsområdet bedrivs forskning inom divisionen RISE Samhällsbyggnad. 

Inom RISE Bioekonomi sker forskning inom miljöområdet och cirkulär bioekonomi där skogsbaserade, 

förnybara produkter kan ersätta många av dagens fossilberoende. Inom RISE Biovetenskap och 

material sker forskning med koppling till bland annat areella näringar och samhällsbyggande. Inom 

denna division finns exempelvis enheten Jordbruk och livsmedel, som bedriver forskning och 

innovationsaktiviteter inom hela livsmedelskedjan. Ett konkret exempel på relevanta 

forskningsaktiviteter som sker i regi av RISE är en nystartad testbädd i Ultuna, som syftar till att 

utveckla ny teknik för ett digitaliserat jordbruk för att minska användningen av fossilt bränsle och att 

öka lönsamheten inom jordbruket. RISE är huvudman för denna testbädd som invigdes i maj 2019. 

 Figur 2.10 – Produktion av vetenskapliga artiklar hos icke-akademiska parter 2008-2018 

  

Källa: Damvad Analytics 2019 baserat på Scopus. 
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Betydande FoU-verksamhet sker även inom näringslivet. År 2017 estimerar SCB att det svenska 

näringslivets utgifter för FoU-verksamhet uppgick till 111 miljarder kronor.5 Jämförelsevis uppgick FoU 

inom högskolesektorn till ungefär 39 miljarder kronor samma år. Näringslivet investerar således 

betydande FoU-medel varje år. 

FoU-verksamhet inom näringslivet och till viss del även forskningsinstitut är ofta av mer 

behovsorienterad karaktär än forskning som bedrivs vid lärosäten (även om många undantag finns).  

Forskning inom företag har ofta närmare koppling till utveckling av nya processer, produkter samt 

tjänster jämfört med akademisk forskning. Flertalet intervjupersoner framhåller det svenska 

skogsbrukets forskningsinstitut Skogforsk som ett exempel på en organisation som står mellan 

akademin och näringslivet. Skogforsk finansieras av skogsnäringen och staten och arbetar aktivt med 

att kunskap som produceras inom forskningsinstitutet ska bli tillämpad i det praktiska skogsbruket.  

Genom samverkan mellan olika parter kan dessutom synergieffekter uppnås. Många intervjupersoner 

anser att just samverkan mellan akademi och näringsliv är en viktig komponent för att stimulera 

digitaliseringens genomslag och för att resultaten från forskningen ska appliceras i näringslivet. Den 

metodkunskap och kompetens som krävs för att realisera digitaliseringens möjligheter finns inte bara 

inom akademiska institutioner utan även i andra sektorer. Samverkan kan ske utifrån både 

temamässiga och regionala förhållanden. I följande avsnitt beskrivs därför exempel på 

samverkansplattformar som syftar till att skapa just synergieffekter mellan olika aktörer. 

2.5 Temamässiga samverkansplattformar 

I detta avsnitt beskrivs temamässiga samverkansplattformar som dels syftar till att på olika vis 

simulera digitaliseringens genomslag i svensk forskning, men dels även stimulera genomslag för 

digitalisering i samband med utveckling av produkter, tjänster samt processer. Temamässiga kluster 

avser samverkan mellan olika parter utifrån en viss ämnesinriktning, oavsett var parterna är belägna 

geografiskt. Vi avgränsar beskrivningarna till plattformar med fokus på digitalisering och de områden 

Formas är verksamma inom. 

Syftet med avsnittet är inte att presentera en fullständig kartläggning av samverkansformer, utan att 

lyfta fram exempel på lyckade plattformar som stimulerar till synergieffekter mellan de involverade 

parterna. Urvalet av samverkansplattformar har gjorts utifrån litteraturstudier i kombination med 

synpunkter från de personer som intervjuats inom ramen för denna analys. 

 

 

 

 

 
5 Detta innefattar endast egen och inte utlagd FoU-verksamhet. 



Digitaliseringen inom svensk forskning   |   DAMVAD Analytics 

 

 

 

24 

2.5.1 Strategiska innovationsprogram 

Strategiska innovationsprogram finansieras av Vinnova, Energimyndigheten samt Formas. Dessa 

program syftar till att skapa samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige. Företag, 

akademi och andra organisationer samverkar inom dessa program för att utveckla framtidens 

hållbara produkter och tjänster. Aktörer inom respektive sektor kan inom ramen för dessa program 

gemensamt definiera områden med behov av kraftsamling och gemensamma insatser. Aktiviteterna 

inom de olika programmen sker i projektform. 

Idag är 17 strategiska innovationsprogram aktiva, där flera har relevans för Formas och 

forskningsrådets fokusområden. En stor andel av intervjupersonerna lyfter fram dessa program som 

viktiga för digitalisering inom framförallt samhällsbyggande. Nedan följer beskrivningar av fem 

program som lyfts fram som goda exempel på samverkan som skapar både god forskning - både av 

grundläggande och mer tillämpad karaktär: 

Viable Cities 

Detta strategiska innovationsprogram samordnas av KTH och syftar till att göra smarta städer till en 

central lösning i omställningen till ett hållbart samhälle. Fokus ligger på att skapa nya lösningar inom 

energi- och klimatområdet utifrån fyra fokusområden: livsstil och konsumtion, planering och byggd 

miljö, mobilitet och tillgänglighet, samt integrerad infrastruktur. 

Smart Built Environment 

Inom ramen för detta program sker samverkan med syfte att skapa nya möjligheter baserade på 

digitaliserad samhällsbyggnad. Målen med programmet är att minska samhällsbyggnadssektorns 

miljöpåverkan, förkorta planerings- och byggtiden, minska de totala byggkostnaderna samt 

möjliggöra en ny affärslogik i sektorn. Programmet samordnas av IQ Samhällsbyggnad. 

 

IoT Sweden 

Inom detta program sker utveckling av IoT-lösningar till olika delar av samhället. Programmet syftar 

till att bidra till att lösa samhällsutmaningar i samarbeten mellan kommuner, företag och forskare. 

Programmet samordnas av Uppsala Universitet. Många projekten som genomförs under IoT Sweden 

sker på kommunal nivå och har tydlig koppling till samhällsbyggande. 

Drive Sweden 

Detta program syftar till att positionera Sverige som ledare inom automatiserade transportsystem. 

Inom ramen för programmet sker satsningar inom digitalisering med koppling till fordon, 

mobilitetstjänster och transportsystemforskning. Programmet samordnas av Lindholmens Science 

Park. 

InfraSweden2030 

Verksamheten inom InfraSweden2030 har som mål att Sverige år 2030 har 

transportinfrastrukturleverantörer som bidrar till klimatneutrala transporter, vilka möter samhällets 

ekonomiska och sociala utmaningar. Ett av programmets fokusområden är "Uppkopplad infrastruktur" 

som syftar till att utveckla digitala lösningar för att koppla upp infrastrukturen med andra delar av 

transportsystemet. 
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2.5.2 Andra exempel på samverkansplattformar 

I detta avsnitt redogör vi för andra exempel på samverkansplattformar som lyfts fram av 

intervjupersonerna. Samtliga plattformar nedan innefattar akademiska parter och bedriver 

verksamhet i skärningspunkten mellan forskning inom något av Formas fokusområden och 

digitalisering. 

Mistra Digital Forest 

Denna insats lyfts av många intervjupersoner fram som ett gott exempel på samverkansplattform 

mellan aktörer inom skogsnäringen. Insatsen fokuserar på att skapa en funktionell digitalisering som 

integrerar hela den skogliga värdekedjan, där den industriella processen startar redan i skogen. 

Följande parter är involverade i samarbetet: Skogsindustrierna, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå 

universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet, Skogforsk, Kungliga Tekniska högskolan, BillerudKorsnäs, 

Holmen, SCA, Stora Enso, Sveaskog och Södra. Branschorganisationen Skogsindustrierna är 

värdorganisation. 

 

BIM Alliance  

Denna plattform är ett nätverk som syftar till att skapa samverkan för inom ramen för utveckling av 

BIM (Building Information Model). Utvecklingen ska främjas genom IT-lösningar, gemensamma 

verktyg samt öppna standarder. Samarbetet syftar till att skapa obrutna informationsflöden i 

samhällsbyggandets processer och därmed effektivisera sektorn. I samarbetet ingår ungefär 180 

organisationer inom näringsliv samt offentlig och privat sektor. Bland akademiska parter ingår 

Chalmers, Högskolan i Dalarna, KTH, Luleå Tekniska Universitet, Lunds Tekniska Högskola, samt 

Tekniska Högskolan i Jönköping.  Även RISE är involverade i nätverket. 

 

Geodatarådet 

Inom Geodatarådet samverkar SLU med tillsammans med andra aktörer verksamma inom geografisk 

data för att utveckla en nationell geodatastrategi, medverka till ökad samordning mellan myndigheter 

samt stimulera samordning av infrastruktur för utbyte av tillgång till data. Aktiviteterna inom 

samarbetet syftar inte per definition till att bedriva forskning, men hanterar frågor är stor relevans 

för den forskning som sker inom området, såsom tillgång till relevant data och infrastrukturfrågor. 

Sammantaget kan konstateras att relativt få samverkansplattformar med fokus på de forskningsfält 

Formas finansierar och digitalisering idag existerar på nationell nivå. Dock bör poängteras att det 

förstås finns initiativ som främjar digitalisering inom miljö, areella näringar samt samhällsbyggande 

utan involvering av akademiska parter. Ett sådant exempel är Sweden Food Arena – en 

samverkansplattform för aktörer inom livsmedelssektorn, där ett av tre fokusområden är 

digitalisering och automation.6 

 

 

 
6 Idag har detta nätverk ungefär 60 partners. Inga universitet/högskolor är partnermedlemmar, men 

kan indirekt ta del av aktiviteterna via exempelvis medlemmar i form av science parks. 
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2.6 Regionala samverkansplattformar 

I detta avsnitt redogör vi för samverkansstrukturer som verkar utifrån en viss geografisk 

utgångspunkt. Dessa typer av kluster finns i olika format och storlek runt om i landet. Precis som i 

föregående avsnitt är syftet inte att ge en heltäckande bild av samtliga regionala samverkanskluster 

- syftet är istället att lyfta fram goda exempel på samverkansstrukturer mellan olika parter. Urvalet 

har gjorts utifrån litteraturstudier och de intervjuer som genomförts inom ramen för denna studie. 

Nedan tar vi utgångspunkt i VINNVÄXT-initiativ samt science parks runt om i Sverige. 

2.6.1 VINNVÄXT-initiativ 

Dessa initiativ syftar till att främja hållbar regional tillväxt inom styrkeområden som har potential att 

nå internationell framgång. Initiativen erhåller finansiering från Vinnova och kräver aktiv medverkan 

från akademiska parter, näringsliv, samt offentliga och politiska parter. Nedan framgår beskrivningar 

av VINNVÄXT-initiativ med olika typer av inslag av digitalisering. 

Framtidens bioraffinaderi 

Målet med detta program är att utifrån industrins behov skapa högre värden från våra skogliga 

resurser och tillväxt inom bioekonomin i regionen. Initiativet samordnas av RISE Processum. Svenska 

universitet involverade i initiativet är Luleå Tekniska Universitet, Mittuniversitetet, SLU samt Umeå 

Universitet. 

Agtech2030 

Agtech2030 samordnas av Linköpings Universitet och syftar till att skapa en inkluderande 

innovationsmiljö som genererar betydande teknik-, affärs- och kompetensutveckling samt ny 

kunskap inom lantbruksteknik. Fokus är nya koncept baserade på exempelvis. sensorer, digital teknik 

och mekanik men också på nya samarbeten och sätt att göra affärer. Detta initiativ lyfts av många 

intervjupersoner fram som en lyckad satsning för att skapa samhällsrelevanta forskning med stor 

nytta för deltagande företag inom areella näringar - exempelvis inom Vreta kluster där företag och 

akademi möts för att utveckla nya lösningar inom jordbruk och miljö. 

Visual Sweden 

Visual Sweden är inriktat på att främja innovation och regional tillväxt inom området visualisering och 

bildanalys. Många av delprojekten har koppling till Formas fokusområden, såsom exempelvis 

visualisering av 3D-markradardata och utveckling av metoder för att automatisera bildanalys av 

värmekameror för att räkna hjort och älg från flygplan. Linköpings Universitet har en framträdande 

roll i initiativet. 

Smart Housing Sweden 

Detta program syftar till att skapa samverkan mellan aktörer i olika sektorer för att skapa smarta 

boende och hållbara byggda miljöer i kombinationen mellan trä och glas. Bland annat sker projekt för 

att utveckla AR/VR-lösningar för att simulera boendemiljöer, samt digitalisering av 

besiktningsprocesser. RISE är koordinator för programmet, som sker i nära samverkan med bland 

annat Linnéuniversitetet och Jönköping University. 
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2.6.2 Science Parks 

Science parks samordnar olika aktörer inom ett visst geografiskt område, i regel utifrån ett triple helix-

perspektiv. Ofta har dessa science parks ett eller flera lärosäten som starka partners, vilket innebär 

möjligheter att stimulera forskning som är behovsorienterad och som leder till digitala processer, 

produkter samt tjänster. Nedan framgår en sammanställning av science parks / teknikparker som på 

olika vis bedriver aktiviteter inom Formas fokusområden med inslag av digitalisering. 

Alfred Nobel Science Park (Örebro) 

Denna science park i Örebro har flera relevanta fokusområden som är relevanta för Formas. Ett av 

profilområdena är "Mat och måltid", där samverkan bland annat sker med forskningsmiljön AASS vid 

Örebro Universitet för att utveckla nya lösningar inom food tech. I samverkan med AASS sker även 

utveckling av automona system, sensorer och robotlösningar för restauranger samt utveckling av 

autonoma lösningar för jordbruk, såsom exempelvis autonoma plogar. Inom klustret sker även 

aktiviteter inom logistiksektorn. Autonoma, digitaliserade och intelligenta produktionssystem där 

logistik ingår lyfts fram som en prioritering i Region Örebro läns innovationsstrategi från 2017. 

 

Blue Science Park (Karlskrona) 

Denna park är lokaliserad i Karlskrona. Ett av parkens fokusområden är digitalisering, där flera projekt 

och samverkansaktiviteter har koppling till samhällsbyggande, såsom insatser inom smart cities samt 

utveckling av nya typer av positioneringssystem. Teknikparken har nära samverkan med Blekinge 

Tekniska Högskola. 

 

Ideon Science Park (Lund) 

Ideon Science Park samlar ett stort antal projekt och samverkanspartners med koppling till 

digitalisering. Ett av parkens fokusområden är "Framtidens transportsystem" som innefattar 

utveckling inom uppkopplade enheter, autonoma fordon, elektrifiering och bilpooler. Ett annat 

fokusområde är "Smarta städer" där projekt bedrivs med fokus på bland annat hållbarhet, big data och 

använde av olika typer av sensorer i stadsmiljöer. Lunds Universitet har en bred närvaro vid Ideon 

Science Park. 

 

Johanneberg Science Park (Göteborg) 

Inom denna park sker aktiviteter kopplade till samhällsbyggnad. Parken har nära samarbete med 

Chalmers och har flera aktiva projekt med koppling till smart cities och hållbart boende. Bland annat 

sker bedrivs projekt för att öka digitaliseringstakten i samhället (SCORE) samt utveckling av nya 

lösningar för stadsutveckling inom energi, mobilitet och IKT (IRIS). 

 

Kista Science City (Stockholm) 

Inom denna science park sker stor aktivitet för att främja utveckling inom digitalisering. Ett stort fokus 

är samhällsbyggande och hållbara städer. Stockholms Universitets institution för data- och 

systemvetenskap är lokaliserad i Kista och har nära samverkan med andra aktörer inom klustret. 

 

Inom området finns flera testbäddar och demonstrationsanläggningar, där Urban ICT Arena har 

framträdande roll. Inom detta kluster finns flera testbäddar med fokus på digitalisering och 

samhällsbyggande. Många av dessa testbäddar har fokuserar på sensorer, 5G samt IoT. KTH och RISE 

har stark närvaro i klustret och är även supporting partners till Urban ICT Arena. 
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Krinova (Kristianstad) 

Mat och miljö är två av Krinovas profilområden. Parken har stort fokus på livsmedelsutveckling och 

food tech, och anordnar bland annat "food hackathons" för att utveckla idéer inom digitalisering med 

koppling till livsmedelssektorn. Högskolan i Kristianstad har en stark närvaro i parken. 

 

Lindholmen Science Park (Göteborg) 

Vid Lindholmen bedrivs aktiviteter inom flera områden med koppling till Formas fokusområden. Flera 

projekt bedrivs inom effektiva transportlösningar samt uppkopplade och automatiserade transporter. 

Många projekt inom IT- och visualiseringsområdet har koppling till samhällsbyggande.  

 

Inom Lindholmen finns flera testbäddar där samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och 

akademi sker. Ett exempel är ElectriCity, där samarbete sker kring framtidens elektrifierade 

transporter. Verksamheten är baserad på Lindholmen och syftar till att vara en plattform för 

utveckling och tester av tjänster och produkter som kan bidra till attraktivare kollektivtrafik. Inom 

satsningen testas eldrivna bussar som går mellan Lindholmen och Johanneberg Science Park. Ett 

annat exempel är satsningen DriveMe som genomförs inom ramen för Test Site Sweden inom 

Lindholmen Science Park. Inom ramen för detta projekt kör självkörande Volvobilar på allmän väg i 

Göteborg. 

 

Luleå Science Park (Luleå) 

I Luleå Science park sker samverkan med Luleå Tekniska Universitet inom bland annat områdena IT 

och energi.  

 

Norrköping Science Park (Norrköping) 

Denna science park har nära samverkan med Linköpings Universitet. Östergötland har som region 

pekat ut visualisering/simulering samt effektiv logistik som två av fem styrkeområden. Norrköping 

Science Park arbetar aktivt med dessa två områden. Inom visualisering/simulering sker många 

aktiviteter inom ramen för VINNVÄXT-initiativet Visual Sweden, där många projekt har koppling till 

Formas fokusområden. 

 

Mjärdevi Science Park (Linköping) 

Mjärdevi har stark koppling till Linköping Universitet. Aktiviteterna inom Mjärdevi fokuserar bland 

annat på säkra fordon & säkerhetssystem samt visualisering, modellering & simulering. Inom det 

sistnämnda området sker mycket samverkan inom ramen för Visual Sweden. 

 

I Karta 2.1 nedan framgår sammanställningar av science parks samt VINNVÄXT-initiativ som på olika 

vis bedriver aktiviteter i skärningspunkten mellan digitalisering och Formas olika fokusområden. 
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 Karta 2.1 – Regionala samverkansplattformar 
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Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det inom samhällsbyggnadsområdet finns ett relativt stort 

antal plattformar där digitalisering utgör en central komponent. Flera strategiska innovationsprogram 

bedriver verksamhet inom detta område, såsom exempelvis Viable Cities och Smart Built Environment. 

Även inom många samverkansplattormar på regional nivå, i synnerhet science parks, sker aktiviteter 

inom samhällsbyggande. 

 

Även miljö och olika typer av hållbarhetaspekter återfinns som fokusområde inom många strategiska 

innovationsprogram och andra typer av samverkansplattformar. Digitaliseringsaspekterna är dock 

generellt inte lika framträdande som i programmen med fokus på samhällsbyggnad. Dock bör noteras 

att många samverkansarenor lyfter fram miljöaspekter som betydelsefulla i de aktiviteter som 

bedrivs inom respektive plattform – även om inte miljö och hållbarhet utgör ett huvudsakligt 

fokusområde inom plattformen. 

 

Relativt få plattformar bedriver aktiviteter i skärningspunkten mellan areella näringar och 

digitalisering. I synnerhet inom jordbrukssektorn sker få sådana samverkansinitiativ. Agtech2030 är 

ett undantag från detta mönster, men även Mistra Digital Forest lyfts av intervjupersoner fram som 

ett välfungerande exempel på samverkansplattform. 

 

Generellt återspeglas de mönster som beskrivits ovan i plattformar på både nationell och regional 

nivå. I tabellen nedan sammanfattas observationerna avseende samverkansplattformar inom 

respektive forskningsfält. 

 

 

 Tabell 2.1 – Sammanfattning av samverkansförutsättningar inom respektive forskningsfält 
  

Miljö Areella näringar Samhällsbyggnad 

Många samverkansplattformar 

innefattar aspekter av miljö och 

hållbarhet. Få har dock ett uttalat 

fokus på skärningspunkten 

mellan miljö och digitalisering, 

även om sådana aktiviteter 

indirekt sker inom många 

plattformar och projekt (t ex 

genom att utifrån digitala 

metoder effektivisera processer 

vilket kan leda till mindre 

energiåtgång och utsläpp). 

Inom detta område finns få 

samverkansplattformar. 

Agtech2030 är ett undantag på 

regional nivå som kan användas 

som inspiration för ytterligare 

satsningar inom digitaliseringen 

av jordbruket. Även Mistra Digital 

Forest lyfts av intervjupersonerna 

fram som ett bra exempel på 

samverkansplattform inom 

skogsnäringen. 

Inom samhällsbyggnad finns ett 

stort utbud av 

samverkansplattformar på både 

nationell och regional nivå. 

Särskilt de strategiska 

innovationsprogrammen lyfts av 

intervjupersonerna fram som 

goda exempel på hur samverkan 

inom ett område som 

samhällsbyggnad kan samordnas. 
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3 Strukturella utmaningar för digitaliseringens genomslag 

I ovanstående kapitel har vi redogjort för digitaliseringens genomslag i de forskningsområden Formas 

är verksamma inom, samt beskrivit olika typer av samverkansplattformar som syftar till att skapa 

synergieffekter mellan parter med gemensamma intressen. Även om digitaliseringen ökar inom 

samtliga ämnesområden (jmf Figur 2.2) och samverkan sker inom olika typer av plattformar finns 

potential att ytterligare öka digitaliseringstakten - dock finns många utmaningar som måste bemötas 

för att denna potential ska realiseras. 

Dessa utmaningar för digitaliseringens genomslag är komplexa och ständigt föränderliga. Vi beskriver 

i detta kapitel fyra utmaningar som i intervjuer och litteraturstudier utkristalliserats som de största 

hindren för digitaliseringens genomslag inom areella näringar, miljö och samhällsbyggande. De fyra 

identifierade utmaningarna är fyra övergripande och strukturella utmaningar som i stor utsträckning 

påverkar samtliga ämnesområden Formas finansierar - och i vissa fall även andra 

forskningsområden. De identifierade utmaningarna sammanfattas i boxen nedan och beskrivs 

utförligt i respektive avsnitt nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uteblivna 

synergier 

Digitaliseringens möjligheter utvecklas i snabb takt, men vissa 

forskningsmiljöer anammar dessa möjligheter snabbare än andra. Det 

finns idag kluster av forskningsmiljöer där digitaliseringen nått långt, 

men dessa är i vissa fall relativt isolerade vilket innebär fragmentisering 

och uteblivna möjligheter för lärande och synergieffekter för andra 

forskningsmiljöer. 

Kompetensbrist 

Konkurrensen om kompetens inom digitalisering är hård. I kombination 

med ett lågt fokus på och intresse för digitalisering inom akademiska 

utbildningar jämfört med andra liknande forskningsnationer - främst 

inom miljö och areella näringar - riskerar Sverige halka efter 

kompetensmässigt. 

Lagstiftning & 

regelverk 

Om lagstiftningsprocessen inte följer den tekniska utvecklingen riskerar 

forskning som baseras på nya digitala tekniker att hämmas. På 

motsvarande vis hindrar regelverk som begränsar tillgång till data och 

kombination av dataset att hämma digitaliseringens genomslag. 

Infrastruktur och 

samordning av 

datamängder 

Bristande infrastruktur för och samordning av datamängder minskar 

möjligheter att kombinera egen insamlad data med information som 

insamlats av andra aktörer. Detta hämmar exempelvis tvärdisciplinära 

projekt som kräver att data med olika källor och format kombineras. 
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3.1 Uteblivna synergier 

Den digitala utvecklingen skapar möjligheter för forskningsmiljöer att i snabb takt anamma nya 

tekniker och dataunderlag för att skapa nya insikter vid forskningsfronten. Detta för med sig en 

naturlig diversifiering inom forskningslandskapet, vilket ofta är positivt då forskning av naturen är 

experimentell och en mångfald av initiativ kan komplettera varandra. Den snabba utvecklingen har 

dock medfört att vissa kluster av forskningsmiljöer nått längre inom digitaliseringsutvecklingen än 

andra. Denna utveckling kan bland annat härledas till en koncentration av kompetens samt 

utrustning.7 En potentiell konsekvens av denna utveckling, som samtidigt innebär en utmaning för 

realiseringen av digitaliseringens möjligheter, är att en fragmentisering av forskningslandskapet 

uppstår som utan samordning riskerar innebära att lärande och synergieffekter uteblir för 

forskningsmiljöer som inte nått lika långt i digitaliseringsutvecklingen. 

Fragmentiseringen bedöms av intervjupersonerna vara relativt stor inom forskning i 

skärningspunkten mellan areella näringar och digitalisering. Inom detta forskningsfält finns även 

relativt få samverkansplattformar (jmf avsnitt 2.5 och 2.6). Inom samhällsbyggande bedöms 

fragmentiseringen inte vara lika framträdande, där vissa initiativ såsom BIM Allliance och initiativ 

inom de strategiska innovationsprogrammen lyfts fram som goda initiativ på strukturer för att 

samordna forskningssatsningar inom specifika forskningsfält. Dock påpekas att större strategiska 

initiativ på nationell och mer långsiktig nivå skulle underlätta samordningen och skapa synergier och 

lärande mellan aktörer i forskningslandskapet. 

En intervjuperson nämner att en motsvarighet till Tysklands strategiska satsningar kring Industri 4.0 

vore gynnsamt inom jordbrukssektorn. Inom Industri 4.0 sker satsningar med fokus på IoT för att 

effektivisera processer inom industrisektorn och brukar betraktas som en väg till återindustrialisering 

av västvärlden. Liknande strategiska satsningar inom jordbrukssektorn skulle kunna belysa den 

potential som kan realiseras inom jordbruket och stimulera till samverkan och utbyten mellan aktörer 

som kommit olika långt i digitaliseringsresan. Initiativ som Agtech2030 ses som ett gott exempel på 

hur man på regional nivå kan arbeta med digitalisering inom jordbruket - dock är dylika initiativ 

begränsade regionalt och större synergieffekter skulle kunna realiseras om strategisk samordning 

skedde på nationell nivå. 

Utebliven samordning påverkar inte enbart akademiska parter. Ett exempel på konkret konsekvens av 

bristande samordning är att plattformar för datahantering ofta utvecklas utan tanke på 

interoperabilitet mellan den egna organisationen och externa aktörer. Intervjupersoner exemplifierar 

fragmenteringen genom att påpeka att programvaror och plattformar som används inom akademin 

ofta skiljer sig från vad som används inom industrin. Detta resulterar i att den akademiska forskningen 

inte alltid är direkt applicerbar inom näringslivet vilket höjer tröskeln för företagen att dra nytta av 

 

 
7 Notera att denna slutsats inte innebär att större lärosäten per definition har bättre förutsättningar att utnyttja 

digitaliseringens möjligheter. Större lärosäten har en större kritisk massa vilket kan innebära goda 

förutsättningar att attrahera ytterligare kompetens och producera framstående forskning. Dock kan även mindre 

lärosäten nå framgångar genom att utnyttja sin relativa flexibilitet och specialisera sin forskningsverksamhet 

mot och därmed bli framstående inom mer avgränsade områden. 
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forskningen, och att förutsättningarna för att forskningen leder till digitala processer, produkter samt 

tjänster minskar. I en rapport om digitalisering från Vinnova8 beskrivs att forskning inom digitalisering 

sällan utvecklar lösningar där användaren, organisationen eller affären sätts i fokus vilket återspeglar 

intervjupersonernas bild av bristande samordning mellan akademi och näringsliv. 

3.2 Kompetensbrist 

Digitaliseringen medför stora möjligheter, men ställer samtidigt nya krav på forskningsutövare. Utan 

relevant kompetens kan digitaliseringens potential inte realiseras. Efterfrågan på individer med 

kunskap inom digitalisering genomsyrar många sektorer och samhällsnivåer. I en rapport från IT & 

Telekomföretagen beskrivs bristen på spetskompetens inom IT och telekom och andra former av 

digitalisering som det största hindret för fortsatt tillväxt av den digitala sektorn. Underskottet på 

arbetsmarknaden i Sverige beräknas till 70 000 personer till år 2022 om inte särskilda insatser görs.9  

Konkurrenssituationen om kompetens är dock inte begränsad till Sverige. Vinnova beskriver en 

stigande global efterfrågan på AI-kompetens vilket innebär att svenska aktörer utöver att konkurrera 

med varandra även konkurrerar med lärosäten och företag i andra delar av världen.10 Kina beskrivs ha 

ett starkt fokus på hur AI kan användas inom areella näringar medan tillämpad AI-forskning i Europa 

och USA främst kretsar kring hälsosektorn. På senare år har forskning om bland annat datorseende 

ökat kraftigt i Kina, som syftar till automatisk bearbetning och analys av innehållet i digitala bilder - 

vilka exempelvis kan samlas in med hjälp av fotografering från drönare och kan appliceras i så kallad 

precisionsodling11.12  

En majoritet av intervjupersonerna lyfter fram kompetensförsörjning som en av de största 

utmaningarna för att realisera digitaliseringens potential och inleda nya typer av projekt med nya 

typer av metoder. Även om undantag finns präglas de forskningsområden som Formas riktar sin 

verksamhet mot – i synnerhet areella näringar och miljö – i relativt låg utsträckning av utnyttjande av 

digitala metoder och möjligheter. Inom samhällsbyggande bedöms intresset för digitaliseringens 

möjligheter vara större - både inom utbildning och forskning (jmf Box 2.1). Att dessa områden idag inte 

uppfattas som prioriterade områden för digitalisering i Sverige försämrar konkurrenskraften 

ytterligare eftersom sektorerna inte uppfattas som de mest attraktiva bland den 

digitaliseringskompetenta arbetskraften. Traditionellt har dessa forskningsområden inte varit 

fokuserade på digitala tekniker utan snarare haft ett snävare naturvetenskapligt fokus. Detta präglar 

fortfarande lärarkåren vilket i sin tur påverkar utformning av utbildning och därmed vilka studenter 

som söker sig till utbildningarna. Om utbildningarna saknar inslag av digitalisering riskerar lärosäten 

 

 
8 Digitalisering - mer än bara teknik (VR 2018:06) 

9 IT-kompetensbristen - En rapport om den svenska digitala sektorns behov av spetskompetens (2017) 

10 Artificiell intelligens i svenskt näringsliv och samhälle (VR 2018:08) 

11  Precisionsodling syftar till att hjälpa lantbrukarna utnyttja åkermarken optimalt genom att öka deras 

detaljkännedom om odlingsmarken och därmed kunna anpassa odlingen. 

12 Artificial Intelligence - How knowledge is created, transferred, and used (2018) 
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och forskningsmiljöer att tappa studenter med intresse för tekniker och metoder som möjliggörs av 

digitalisering till andra utbildningar.  

Flera faktorer påverkar även hur attraktiv den akademiska sektorn jämfört med andra sektorer är för 

personer med kompetens inom digitalisering. Intervjupersonerna påpekar att akademin har svårt att 

konkurrera med näringslivets löner, vilket gör det svårt för forskningsaktörer att attrahera den mest 

kvalificerade digitaliseringskompetensen. Dessutom har många företag tillgång till datamängder som 

möjliggör mycket avancerade analyser, vilket kan bidra till en ökad attraktionskraft. 

Kompetensbrist inom digitalisering råder inte enbart inom akademin utan intervjupersonerna 

uppfattar även att beställare och utförare inom delar av näringslivet och offentlig sektor har bristfällig 

kännedom om digitalisering. Detta medför att chefer, strateger och upphandlare efterfrågar inaktuella 

lösningar och bidrar därmed till att forskningen inte drivs framåt. När kompetens saknas inom 

organisationerna utnyttjas heller inte de digitaliseringsmöjligheter som redan existerar vilket minskar 

den uppfattade potentialen, och därmed efterfrågan, av nya digitala lösningar. 

3.3 Lagstiftning och regelverk 

I samband med den snabba teknologiska utvecklingen uppstår nya typer av avvägningar som rör 

lagstiftning och regelverk för hur dataunderlag samlas in och bearbetas. Ofta har dessa avvägningar 

koppling till integritets- och sekretessfrågor, vilket förstås är en viktig aspekt att beakta då dagens 

tekniker möjliggör mycket detaljerade kartläggningar på individnivå. För att utvecklingen av digitala 

tekniker inte ska begränsas måste policy och lagstiftning dock följa digitaliseringens snabba 

utveckling.  

Ett exempel på sådan begränsning som lyfts fram under intervjuerna är förbudet mot fotografering 

från drönare som infördes 2016. Anledningen till förbudet var att drönarnas kameror kan användas 

till personövervakning och därför var att betrakta som övervakningskameror. Det tog nästan ett år 

innan totalförbudet hävdes. En effekt förbudet förde med sig var att forskning som innefattade 

användning av drönare, exempelvis inom lantbruksforskning, helt upphörde - detta under en period 

då utnyttjandet av drönare inom forskningen snabbt vann mark. Förbudet mot fotografering från 

drönare innebar att svensk forskning som använde drönare snabbt tappade mark gentemot 

motsvarande forskning i andra länder, exempelvis Kina. 

Drönarförbudet och dess konsekvenser för forskningsverksamhet i Sverige är ett exempel på 

konsekvens av att policy inte följer den teknologiska utvecklingen. Utöver att försvåra specifik 

forskning kan lagstiftning som begränsar digitaliseringens genomslag medföra större och mer 

långsiktiga utmaningar för Sverige som forskningsnation. Om lagstiftning en gång utgjort ett hinder 

för forskning riskerar oron att liknande lagstiftning längre fram ska förhindra andra typer av forskning 

öka inom forskarvärlden. Framledes kan denna ökade oro resultera i att rekryteringssvårigheterna 

och kompetensbristen inom digitala tekniker ökar ytterligare. 

Utformning och implementering av regelverk riskerar även att försvåra användandet av redan 

existerande dataunderlag. I Sverige finns utförlig statistik i form av registerdata, vilket i kombination 

med andra datakällor kan användas för att skapa detaljerade modeller. Dock riskeras tillgången till 

sådan data begränsas om regelverk implementeras på ett konservativt vis. Ett exempel är långa 
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handläggningstider för hantering av sekretessfrågor innan data kan lämnas ut. 13 Intervjupersoner 

verksamma inom samhällsbyggande beskriver det som besvärligt och tidskrävande att få tillgång till 

och använda fastighetsdata i forskningsprojekt.14 Den begränsade datatillgången härleds främst till 

långa sekretessprövningsprocesser. Sammanfattningsvis påverkar regulatoriska förutsättningar 

vilken data som är tillgänglig för användning - samt på vilket sätt denna data tillgängliggörs.15  

Denna problematik ökar om dataunderlag från flera olika aktörer ska kombineras. Intervjupersonerna 

upplever även ofta att beviljandet av tillgång till sekretessbelagda data kan vara personbaserad och 

till viss del bero på vilken handläggare man tilldelas vid ansökan. Krav som ställs på hur viss typ av 

data ska hanteras och registreras riskerar även att göra dataunderlag inkompatibla med dataunderlag 

som används inom andra områden. Dessa aspekter utvecklas vidare i nästa avsnitt. 

3.4 Öppna data och infrastruktur 

Möjligheterna som förknippas med användning av stora datamängder inom forskningsverksamhet är 

mycket stora. Användning av digital teknik som till relativt låg kostnad samlar in stora mängder data, 

exempelvis genom sensorer, innebär att förutsättningarna för datadriven forskning och innovation, 

och därmed även digitaliseringens genomslagskraft, ökar. Dock samlas dessa datamängder in av olika 

aktörer inom olika sektorer, vilket ofta låser in data inom enskilda organisationer. Även om ett visst 

dataunderlag existerar är det inte självklart att det kommer till användning för andra aktörer, vilket 

både kan bero på ovilja att lämna ut data och inkompatibilitet med annan datainfrastruktur. 

Ett tecken på denna utmaning lyfts fram i OECD:s utvärdering av länders digitaliseringsgrad, där 

Sverige placerar sig långt under genomsnittet i det så kallade OURdata-indexet som mäter öppenhet, 

användbarhet och återanvändbarhet av offentliga data. Rapporten noterar satsningen på öppna data-

portalen "oppnadata.se" men anser att portalen inte är driven av dataefterfrågan och saknar 

plattformsvärde i form av kunskapsutbyten och samarbetsmöjligheter.16 

Intervjupersonerna betonar tillgång till öppna data och infrastruktur för datahantering som 

avgörande utmaningar att hantera för att realisera digitaliseringens möjligheter. De aspekter som 

lyfts fram som viktigast att hantera är (i) att aktörer inom både offentlig sektor och näringslivet inte 

delar med sig av data i tillräcklig utsträckning samt (ii) en bristande nationell datasamordning och 

infrastruktur för datahantering. 

Att offentliga data stängs inne hos myndigheter har till viss del beskrivits i ovanstående avsnitt om 

lagstiftning och regelverk.  Att det är besvärligt och kostsamt att ta del av offentliga data ökar tröskeln 

för användandet. Tillgång till datamängder hos offentliga aktörer innebär ofta tidskrävande 

handpåläggning från myndigheterna vilket riskerar fördröja och försvåra forskningsprojekt. Vissa 

 

 
13 Det finns dock områden där de regulatoriska förutsättningarna är än mer utmanande än inom areella näringar, 

miljö och samhällsbyggnad. Regelverken inom vård- och omsorgssektorn beskrivs som betydligt mer besvärliga 

ur forskningsperspektiv. 

14 Primärt avser denna synpunkt Fastighetsregistret. 

15 Artificiell intelligens i svenskt näringsliv och samhälle (VR 2018:08) 

16 Digital Government Review of Sweden - Towards a Data-driven Public Sector (2018) 
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myndigheter har även i praktiken monopol på särskilda dataunderlag vilket innebär att 

forskningsprojekt kan hamna i en beroendeställning gentemot enskilda myndigheter (samt enskilda 

individer vid dessa myndigheter). Intervjupersonerna bedömer att en konkret utmaning för att öka 

tillgången till öppna data är att öka digitaliseringsgraden inom myndigheter. Sammanlänkat med 

detta är ett behov av kunskaper samt förståelser för de värden som skapas genom att öka tillgången 

till öppna data.  

Att stimulera näringsliv till att dela med sig av dataunderlag har potential att skapa stora möjligheter 

för akademisk forskning. Inom näringslivet finns stora mängder data som utan incitament för företag 

att öppna sina datamängder för externa parter inte kommer till användning för akademisk forskning.  

Den andra utmaningen som lyfts fram av intervjupersonerna - brist på datasamordning - är en 

utmaning som bör hanteras för att stimulera effektiv hantering av data som samlats in och bearbetats 

av olika aktörer. Utan gemensamma datainfrastrukturer minskar förutsättningar att utnyttja vissa 

dataunderlag då tröskeln för kombinering av data kan vara för hög. Sannolikt hade en gemensam IT- 

och datainfrastruktur dessutom inneburit att tidskrävande handpåläggning och sekretessprövning 

förknippade med databeställningar kunnat effektiviseras och rationaliseras vilket ytterligare skulle 

sänka trösklarna för användandet av öppna data.  

Utvecklandet av gemensamma infrastrukturer och plattformar kräver både tid och stora investeringar 

för att kunna realiserats. Samtidigt innebär dagens relativt låga digitaliseringsgrad inom areella 

näringar, miljö och samhällsbyggande att den marginella avkastningen av en sådan investering för att 

realisera digitaliseringens möjligheter bör vara hög. 

Även om många insatser kan genomföras för att stimulera tillgång till öppna data bör dock nämnas 

att flera samordnande initiativ idag existerar inom detta område. Ett exempel är SLU:s 

nedladdningstjänst GET som ger tillgång till geodata från en rad olika myndigheter såsom exempelvis 

kartor från Lantmäteriet, sjökort från Sjöfartsverket och data om berg och jord från SGU. Ett annat 

exempel är Swedish National Data Service (SND), som syftar till att stödja tillgång till, bevarande av 

samt återanvändning av forskningsdata. Användandet av öppna data kan även simuleras på andra vis 

– Hack for Sweden är ett årligt hackathon som syftar till att öka medvetenheten om och användandet 

av öppna data. 
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4 Hur kan Formas stimulera digitaliseringens genomslag? 

Digitaliseringen möjliggör nya forskningsansatser och har potential att skapa stora mervärden både 

för den akademiska sektorn och för andra samhällsaktörer. Formas har som forskningsfinansiär stora 

möjligheter att stimulera denna utveckling i en positiv, hållbar riktning. 

I detta kapitel sammanfattar vi rekommendationer över hur Formas bör prioritera sina insatser för att 

understödja digitaliseringens genomslag inom miljö, areella näringar samt samhällsbyggande. 

Rekommendationerna har identifierats utifrån underlag från litteraturstudier samt intervjustudien 

och sammanfattas i figuren nedan. Respektive rekommendation beskrivs utförligt i avsnitten nedan. 

 

Omvärlds-

bevakning 

Det finns behov av löpande omvärldsbevakning av hur digital teknik i 

framkant utnyttjas inom de forskningsfält Formas finansierar. Formas 

bör löpande insamla information kring digitaliseringsutvecklingen – 

dels för öka kunskapen internt men även för att sprida denna 

information till externa intressenter. 

Stimulera 

samverkan mellan 

olika kompetenser 

Synergieffekter kan uppnås genom att i utlysningar stimulera 

tvärvetenskapliga projekt där forskargrupper inom de ämnesområden 

Formas finansierar samverkar med miljöer med kompetens inom 

digitalisering. Sådana insatser bör primärt riktas mot ämnesområden 

där digitaliseringen haft relativt lågt genomslag. 

Inkludering av 

andra sektorer i 

forskningsprojekt 

För att öka forskningens samhällsrelevans krävs att aktörer inom 

offentlig sektor, näringsliv samt civilsamhälle involveras i 

forskningsprojekt. Ökad involvering av näringslivet innebär även ökad 

tillgång till den kompetens och de datamängder som finns inom 

företagen. 

Stimulera insatser 

för data-

samordning 

Formas bör i utlysningar stimulera till samordning av data mellan olika 

aktörer. Detta i syfte att främja utbytet av dataunderlag samt i längden 

stimulera samverkan och infrastrukturer för datamängder. Samtidigt 

bör Formas verka för interoperabilitet inom datahantering. 

Stimulering av 

tillämpad 

forskning 

För att stimulera forskning som är samhällsrelevant och dra nytta av 

den kompetens och de datamängder som finns inom näringslivet bör 

forskningsprojekt av tillämpad karaktär finansieras. Utlysningsformer 

bör initieras där deltagande av digitalt framstående företag av mindre 

storlek stimuleras. 
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4.1 Omvärldsbevakning 

Inslagen av digitalisering inom areella näringar, miljö och samhällsbyggande ökar i Sverige. 

Motsvarande ökning sker dock över hela världen, vilket dels kan betraktas ur ett konkurrensperspektiv 

men dels även som en möjlighet att finna goda exempel och inspiration för att realisera 

digitaliseringens möjligheter i Sverige. Inom areella näringar framhåller intervjupersonerna Kina, USA 

och Nederländerna som länder där forskningen kontinuerligt effektiviseras med hjälp av digital teknik 

i framkant, men även Australien och Nya Zeeland nämns som exempel på länder som utvecklas snabbt 

inom detta område. Storbritannien lyfts tillsammans med flertalet andra europeiska länder fram som 

goda exempel inom miljöforskning. 

Personerna som intervjuats inom ramen för denna studie har dock lyft fram att kunskapen om 

digitaliseringens utveckling nationellt och internationellt inom de forskningsfält Formas finansierar – 

i synnerhet areella näringar – generellt är låg. Intervjupersonerna efterfrågar därför en samlad bild 

av forskningslandskapet och klusterbildningarna i skärningspunkten inom digitalisering och 

respektive forskningsfält. I denna rapport framgår en övergripande kartläggning av aktörer och 

samverkansplattformar inom respektive område (se Kapitel 2), men intervjupersonerna efterfrågar 

bredare kunskapsunderlag även ur ett globalt perspektiv, där goda exempel från och jämförelser 

mellan andra länder lyfts fram. 

På kort sikt rekommenderas Formas att genomföra fördjupande kartläggningar av andra länders 

arbete för att stimulera kluster och samverkan mellan akademi, näringsliv och andra samhällsaktörer, 

vilka forskningsområden Sverige är specialiserade innan (både produktionsmässigt och 

kvalitetsmässigt) samt vilka andra länder som är framstående inom respektive område – både för att 

identifiera goda exempel men även för att identifiera vilka länder som utgör de största konkurrenterna 

inom respektive område.  

Utöver en sådan grundläggande kartläggning bör omvärldsbevakning även ske kontinuerligt på både 

nationell och internationell nivå. För att kunna dra nytta av den snabba digitala utvecklingen finns det 

behov av regelbunden omvärldsbevakning av hur forskningen inom areella näringar, miljö och 

samhällsbyggande använder digital teknik i framkant.  Detta kan ske antingen internt eller genom 

analyser som upphandlas och genomförs av externa aktörer. Dock rekommenderas att interna rutiner 

implementeras för att säkerställa att kunskapen sprids och förankras internt inom Formas. 

Omvärldsbevakningen bör dels syfta till att öka Formas kunskap inom digitaliseringsområdet i syfte 

att hålla myndigheten à jour med omvärldens snabba digitaliseringsutveckling, men kunskapen bör 

även förmedlas till externa aktörer då det finns ett stort intresse för sådana underlag. 

Box 4.1 

Omvärldsbevakning 

 

 

 

- Den snabba utvecklingen för digitaliseringen kräver löpande omvärldsbevakning 

- Identifiering av goda exempel på både nationell och internationell nivå för att stimulera digitalisering. 

- Förmedling av omvärldsbevakningen till relevanta mottagare 
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4.2 Stimulera samverkan mellan forskningsmiljöer med olika 

kompetenser 

Det råder brist på kompetens för att realisera digitaliseringens möjligheter, och denna brist är särskilt 

tydlig inom de forskningsfält Formas finansierar - i synnerhet miljö och areella näringar. 

Konkurrensen om den digitala kompetensen är hård både gentemot näringslivet och omvärlden, även 

om undantag finns för enskilda forskningsmiljöer. Miljöer som bedriver forskning inom Formas 

ämnesområden har även en relativt liten tradition av att utnyttja digitala tekniker. 

 

För att bemöta dessa utmaningar bör Formas i ökad utsträckning stimulera till tvärvetenskaplig 

samverkan mellan dels forskningsmiljöer inom de forskningsfält Formas finansierar, och dels 

forskningsmiljöer som besitter mer uttalad kompetens inom digitalisering. Genom sådan samverkan 

kan synergieffekter uppnås, där nya typer av forskningsprojekt stimuleras samtidigt som utmaningar 

med brist på digitaliseringskompetens inom respektive forskningsfält bemöts. Exempelvis används 

digitala tekniker i framkant sällan inom den traditionella jordbruksforskningen – detta kan stimuleras 

genom ökad samverkan mellan forskningsmiljöer inriktade mot jordbruk och forskningsmiljöer som 

är metodmässigt starka inom digitalisering. 

 

Många intervjupersoner framhåller även att forskningsmiljöer som primärt arbetar med digitala 

tekniker ofta inte ser Formas som en relevant forskningsfinansiär – helt enkelt på grund av att man 

inte bedriver forskning inom de forskningsfält Formas finansierar. Därför söker sig dessa miljöer av 

naturliga skäl till andra forskningsfinansiärer. Genom att utgå från en tvärsektionell ansats i syfte att 

stimulera ökad samverkan mellan Formas forskningsområden och digitalisering skapas en naturlig 

ingång att även miljöer med starka digitala kompetenser söker finansiering från Formas. 

 

 

 

 

 

 

 

Box 4.2 

Stimulering av samverkan mellan forskningsmiljöer  

 

 

  

- Kompetensbristen inom digitalisering avseende framförallt miljö och areella näringar är ett hinder för 

digitaliseringens genomslag 

- Forskning inom miljö och areella näringar har historiskt haft relativt litet inslag av digitalisering 

- I utlysningar bör samverkan mellan forskningsmiljöer inom de forskningsfält Formas traditionellt 

finansierar och forskningsmiljöer med uttalad kompetens inom digitalisering stimuleras. 
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4.3 Involvering av andra sektorer i forskningsprojekt 

Stora delar av digitaliseringskompetensen samt stora datamängder finns idag inom näringslivet. 

Dessutom investerar det svenska näringslivet betydande FoU-medel varje år i relation till 

högskolesektorn (jmf avsnitt 2.4). För att produktiviteten och kvaliteten inom forskning inom areella 

näringar, miljö och samhällsbyggande ska utvecklas finns behov av en tydligare inkludering av 

näringslivet i forskningsprojekt. Denna samverkan bör med fördel initieras tidigt i forskningsprojekt.  

Intervjupersonerna beskriver även att många forskningssamarbeten inom dessa områden sker med 

historiskt viktiga samverkanspartner som inte nödvändigtvis utnyttjar digital teknik i framkant. Sett 

utifrån de effektiviseringsmöjligheter digitaliseringen medför har forskningen inom areella näringar, 

miljö och samhällsbyggande ett behov av att initiera nya samarbeten med för dem hittills mindre 

utforskade delar av näringslivet. Utan inkludering av företag med stark digital kompetens riskerar den 

finansierade forskningen att bli ineffektiv och dessutom inaktuell. 

Intervjupersonerna lyfter även fram att samverkan med näringslivet kan bidra till att öka forskningens 

samhällsrelevans. Detta innebär även ökade förutsättningar att stimulera utvecklingen av produkter, 

tjänster samt processer med inslag av digitalisering. Dock bör samverkan för akademiska parter inte 

avgränsas till näringslivet – för att säkerställa samhällsrelevans bör även incitament ges för 

samverkan med andra sektorer såsom offentliga aktörer och civilsamhället. 

Utöver att ge incitament för samverkan med andra sektorer genom anpassad utformning av 

utlysningar betonar intervjupersonerna behovet av mötesplatser där näringslivsrepresentanter med 

stark digital kompetens sammanförs med forskare och andra samhällsaktörer. Intervjupersonerna 

beskriver att Formas bör ta en roll som samordnare av sådana mötesplatser och träffar för att aktivt 

stimulera täta dialoger mellan samhällsaktörerna. Sådana forum kommer inte enbart utgöra en arena 

för samhällsaktörerna att mötas utan diskussionerna skulle även kunna fungera som underlag till 

Formas utlysningar. 

När samhällsaktörer möts för att diskutera digitalisering kan incitament ges att skifta bilden av 

digitaliseringen från att vara målet till att vara medel. Ett exempel är att frågeställningen om "hur 

lantbruket kan utvecklas genom digitalisering" i sådana forum kan skifta till "vilken typ av digitalisering 

kan användas för att utveckla lantbruket". Denna distinktion är av stor vikt för att den finansierade 

forskningen ska vara samhällsrelevant. 

 

Box 4.3 

Inkludering av andra sektorer i forskningsprojekt 

 

 

 

  

- För att stimulera forskning som är samhällsrelevant och drar nytta av den kompetens och de 

datamängder som finns inom näringslivet bör företag samt organisationer inom andra sektorer, i större 

utsträckning inkluderas i forskningsprojekt (gärna redan i idéstadiet). 

- Genom att skapa forum och mötesplatser för akademi och näringslivet stimuleras samverkan på ett 

naturligt vis. 
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4.4 Stimulera insatser för datasamordning och öppna data 

Som beskrivits i avsnitt 3.4 har Sverige som forskningsnation en utmaning i att utveckla strukturer för 

öppna data. Öppna data bör – i så stor utsträckning det är möjligt givet format och struktur –

samordnas i gemensamma infrastrukturer. När dataunderlag är formaterade i varierande format och 

är lokaliserade i olika databaser minskar förutsättningarna att utnyttja underlagen tillsammans med 

andra typer av data. Intervjupersonerna framhåller att dessa utmaningar är viktiga att bemöta om 

digitaliseringens möjligheter ska realiseras, och att Formas har en roll att fylla i arbetet mot en 

gemensam datainfrastruktur. 

Inom områdena areella näringar, miljö och samhällsbyggande finns idag stora mängder data hos både 

myndigheter och näringsliv. För att tillvarata möjligheterna med dessa data bör Formas i den mån det 

är möjligt designa utlysningar i syfte att stimulera användandet – och samordningen – av dessa data 

samt stimulera kombinering av datamängder som härstammar från olika källor. Detta i syfte att 

främja utbytet av dataunderlag samt i längden samverkan och infrastrukturer för datamängder. Även 

om Formas i sådana utlysningar inte har en direkt roll för uppbyggande av datainfrastrukturer kan 

utlysningarna indirekt stimulera till att sådana strukturer upprättas. Inom ramen för dessa 

stimulanser bör Formas i så stor utsträckning det är möjligt verka för att datamängder och -strukturer 

präglas av interoperabilitet. Som beskrivits i avsnitt 3.1 riskerar bristande interoperabilitet mellan 

lösningar för datahantering leda till uteblivna synergieffekter. 

Att designa utlysningar som stimulerar samordning av olika datakällor som tidigare inte kombinerats 

kan inspirera till nya typer av frågeställningar och forskningsprojekt. Samtidigt finns många juridiska 

aspekter och utmaningar att hantera vid samordning av känslig data. Ett exempel är positionsdata 

över mobiltelefoner som kan vara en stor tillgång i vissa typer av samhällsbyggnadsprojekt, men som 

kan vara känslig att använda för forskare – även om forskningsansvariga vid företaget som är 

dataägare är positivt inställda till att dela med sig av underlaget. 

Sammanfattningsvis finns det en roll för Formas att designa utlysningar på ett vis som stimulerar 

organisationer till att dela med sig av data samt underlätta strukturer för detta. Även möjligheten att 

engagera sig i andra typer av initiativ som exempelvis insatser för samordning av 

infrastrukturlösningar för öppna data även utanför direkta utlysningsförfaranden bör beaktas.  

 

Box 4.4 
Stimulans till samordning och infrastruktur 

 

- Stora datamaängder har potential att skapa  

- Stora datamaängder har potential att skapa  

 

- Samordning av infrastrukturlösningar ökar möjligheter att utnyttja stora datamängder som finns samlade 

hos olika aktörer. 

- Formas bör utforma utlysningar i syfte att stimulera till användandet och samordningen av dessa data. 

- Formas bör även säkerställa att datamängder som används i forskningprojekt präglas av interoperabilitet. 
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4.5 Stimulering av tillämpad forskning 

Formas har traditionellt till stor del finansierat grundforskning, och en mindre andel projekt av 

karaktären tillämpad forskning. Förutsättningarna att stödja mer tillämpad forskning har dock 

förändrats i och med att myndigheten 2017 även fick möjlighet att finansiera innovationsverksamhet 

i viss utsträckning samt ge stöd till företag. Denna utveckling bör betraktas som en möjlighet i relation 

till stödjandet av digitaliseringens genomslag inom svensk forskning. Många intervjupersoner lyfter 

fram att forskning där digitaliseringens möjligheter utnyttjas ofta tenderar att vara av mer tillämpad 

karaktär.  

Vinnova lyfts fram som en alternativ forskningsfinansiär där tillämpad forskning snarare än 

grundforskning står i fokus, och att myndigheten därmed står relativt nära användandet och 

stimulerandet av digitala tekniker i framkant.  En utmaning med Vinnova:s projektfinansiering som 

återkommande beskrivs i intervjuerna är dock de relativt höga kraven på medfinansiering för företag 

i många typer av myndighetens finansieringsformer. Dessa krav är ofta svåra att uppfylla för mindre 

företag i digitaliseringssektorn. 17  Många intervjupersoner lyfter fram vikten av att involvera även 

mindre företag i forskningsprojekt med fokus på digitalisering då framstående innovationer ofta 

uppstår inom just denna typ av företag. En ytterligare aspekt av Vinnova:s FoU-inriktade 

finansieringsformer är att de ofta syftar till att resultera i kommersialiserbara produkter. Ofta finns 

incitament att patentera dessa produkter vilket riskerar resultera i att vitala delar av den bedrivna 

forskningen sekretessbeläggs och därmed inte kan nyttjas av andra forskare. 

I forskningslandskapet finns därför en roll för Formas att inta mellan Vinnova:s tillämpade 

forskningsutlysningar och Vetenskapsrådets utlysningar av grundforskningskaraktär för att främja 

utvecklandet av digitala processer, produkter och tjänster. Rollen syftar inte till att exempelvis bygga 

upp testmiljöer eller demonstrationsanläggningar - den rollen fylls redan av Vinnova samt andra 

aktörer. Vinnova finansierar idag testbäddar inom samtliga forskningsfält som Formas finansierar. 

Istället innebär denna roll att Formas i specifika utlysningar bör ge incitament till samverkan med 

mindre, digitaliserade företag - exempelvis genom lägre krav på medfinansiering. Att på detta vis 

uppmuntra samarbeten med mindre, digitaliserade företag bidrar även till att ytterligare stimulera 

samhällsrelevansen i Formas i forskningsfinansiering. Dock bör noteras att hänsyn behövs tas till EU:s 

statsstödsregler vid utformning av dylika finansieringsinstrument. 

 

 
17 Medfinansieringskravet ligger i många fall på 50 procent, men den faktiska stödnivån varierar mellan projekt 

och beror på företagets storlek samt syftet med finansieringen. 

Box 4.5  

Stimulering av tillämpad forskning 

 

 

 

- En stor del av forskningsprojekt där framstående digitala tekniker använd är av relativt tillämpad karaktär. 

- För att stimulera forskning som är samhällsrelevant och dra nytta av den kompetens och de datamängder 

som finns inom näringslivet bör forskningsprojekt av tillämpad karaktär finansieras. 

- Utlysningformer bör initieras  där deltagande av digitalt framstående företag av mindre storlek stimuleras. 



Digitaliseringen inom svensk forskning   |   DAMVAD Analytics 

 

 

 

43 

5 Slutord 

Digitaliseringens genomslag i samhället är stark och utvecklingen går allt snabbare. Denna utveckling 

ställer allt större krav på forskningsfinansiärer. För att stimulera forskning av hög kvalitet är det 

avgörande att de utlysningar som finansieras skapar incitament att utforma forskningsprojekt på 

bästa möjliga vis. En viktig förhållningspunkt är exempelvis hur metodbunden en utlysning är. Hur bör 

man förhålla sig till det faktum att de metoder som används i ett forskningsprojekt kan vara helt 

utdaterade inom några få år - kanske till och med innan projektet avslutats? Även de utmaningar som 

präglar digitaliseringen är föränderliga och beror på många olika faktorer såsom lagar och regelverk, 

utveckling i omvärlden samt strategiska policybeslut. 

 

En tydlig slutsats som utkristalliserats i denna rapport är att digitaliseringen är ett fenomen som 

genomsyrar aktörer på olika nivåer i hela samhället. Forskningsmiljöer vid svenska lärosäten måste 

förhålla sig till att en stor del av datamängder och kunskaper om digitaliseringens möjligheter finns 

inom näringslivet. Digitaliseringens möjligheter kräver samordning mellan aktörer för att utnyttja de 

stora datamängder som har potential att användas i banbrytande forskningsprojekt. Genom 

tvärvetenskapliga finansieringsformer kan forskningsprojekt i gränslandet mellan ämnesmässiga och 

metodmässiga kunskaper kombineras och skapa synergieffekter. Samtidigt sker mycket i omvärlden, 

där inspiration kan hämtas för att realisera digitaliseringens möjligheter. 

 

Sammantaget bör man som forskningsfinansiär löpande förhålla sig till utvecklingen inom 

forskningsfinansieringslandskapet för att säkerställa att insatser och finansieringsformer är så 

relevanta och ändamålsenliga som möjligt. Det är även viktigt att kontinuerligt följa utvecklingen i 

vilka kluster och lärosäten som ligger långt fram vad gäller digitalisering. 

 

Avslutningsvis bör framhållas att digitalisering bör betraktas som ett medel för att uppnå ett visst 

mål, snarare än att vara ett mål i sig. Digitaliseringen skapar dels möjligheter att besvara nya typer av 

forskningsfrågor, och dels möjligheter att besvara tidigare ställda forskningsfrågor med helt nya 

tekniker. Att besvara en viss forskningsfråga bör dock vara i fokus snarare än användandet av vissa 

specifika metoder. 
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Appendix 

Metodbeskrivning 

För att identifiera forskningsproduktion med inslag av digitalisering har vi genomfört 

litteratursökningar i databasen Scopus vi har kartlagt forskningsproduktion inom de olika områden 

Formas är verksamma både genom avgränsning utifrån Scopus egna forskningsområden samt 

sökningar efter artiklar utifrån sökord. Respektive avgränsning beskrivs närmare nedan. 

Avgränsning av forskningsområdet miljö: 

Vetenskapliga artiklar inom ämnesområdet ”miljö” identifieras genom avgränsning av artiklar som 

tillhör Scopus ämneskategori Environmental Science. 

Avgränsning av forskningsområdet areella näringar: 

Publikationer inom ”areella näringar” avgränsas till Scopus ämneskategorier Agricultural & Biological 

Sciences samt Veterinary 

Avgränsning av forskningsområdet samhällsbyggande: 

Forskning med koppling till samhällsbyggande sker inom många olika forskningsfält. För att 

identifiera vetenskapliga produktion inom detta ämnesområde har vi därför genomföra 

artikelsökningar utifrån sökord som har koppling till samhällsbyggande. Vi har sedan gått igenom 

litteraturlistorna manuell för att kvalitetssäkra att respektive forskningsartikel har anknytning till 

ämnesområdet. Följande sökord har använts för att identifiera forskningsartiklar inom området 

samhällsbyggande: 

− Landscape architecture 

− Building architecture 

− Spatial planning 

− Regional planning 

− Urban planning 

− Land use planning 

− Environmental planning 

− Architecture 

− Built environment 

− Transport 

− Mobility 

− Rural planning 

− Regional development 

− Rural development 

− Local planning 
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Sökord för att definiera ”digitalisering” 

För att identifiera huruvida vetenskapliga artiklar innefattar inslag av digitalisering har vi utgått från 

nedanstående sökord. Vi har tagit hänsyn till olika former av respektive sökord och gått igenom 

publikationslistorna manuellt för att sortera bort publikationer som ej är relevanta. 

− Digital 

− Virtual 

− AI 

− Artificial intelligence 

− Deep learning 

− Machine learning 

− Neural network 

− Reinforcement learning 

− Internet of things  

− IOT 

− Big data 

− Speech recognition 

− Predictive maintenance  

− Self monitoring  

− Machine-to-machine 

− Industry 4.0 

− Human-computer interaction 

− Biometrics 

− Automation 

− Additive manufacturing 

− Robot simulation 

− Software verification 

− Linked data 

− Digital twin 

− Autonomous car 

− Self-driving car 

− Smart city 

− GIS 

− Building Information Model 

− Mobility as a service 

− Sharing cities 

− Sharing economy 

− Geodata 

− Volunteered geographic information 

− Open street map 

− Laser data 

− Laser scanning 
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6.1 Tabellbilaga 

Nedan framgår tabeller med information om antalet identifierade vetenskapliga publikationer per 

ämnesområde som har inslag av digitalisering. Vi redovisar aktörer som publicerarat minst tio 

publikationer inom respektive ämnesområde under perioden 2008-2018. För varje ämnesområde 

redovisas (i) svenska organisationer respektive (ii) internationella organisationer som sampublicerat 

med svenska organisationer i separata tabeller. 

 

Tabell A.1 - Vetenskaplig produktion inom miljö med inslag av digitalisering  

(nationella aktörer) 

Organisation Antal publikationer 

Lunds Universitet 189  

Sveriges lantbruksuniversitet 189  

Stockholms universitet 125  

The Royal Institute of Technology (KTH) 121  

Uppsala Universitet 93  

Chalmers University of Technology 79  

Linköpings universitet 49  

Luleå tekniska Universitet 47  

Göteborgs Universitet 39  

Umeå Universitet 36  

Swedish Meteorological and Hydrological 

Institute (SMHI) 
25  

Karolinska Institutet 23  

Mälardalens högskola 21  

IVL Svenska Miljoinstitutet 20  

Högskolan i Gavle 12  

Linnaeus University, Kalmar 12  

Stockholm Environment Institute 12  

RISE Research Institutes of Sweden AB 10  

Volvo 10  
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Tabell A.2 - Vetenskaplig produktion inom miljö med inslag av digitalisering 

(sampubliceringar mellan respektive internationell aktör och svenska aktörer) 

Organisation Antal publikationer 

Delft University of Technology 24  

Danmarks Tekniske Universitet 19  

Wageningen University and Research Centre 17  

University of Zurich 15  

ETH Zürich 13  

Universitetet i Oslo 13  

Centre for Ecology & Hydrology 10  

Finnish Environment Institute 10  

Universitetet for miljø- og biovitenskap 10  

Vaasan Yliopisto 10  
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Tabell A.3 - Vetenskaplig produktion inom areella näringar med inslag av digitalisering 

(svenska aktörer) 

Organisation Antal publikationer 

Sveriges lantbruksuniversitet 261  

Lunds Universitet 102  

Stockholms universitet 85  

Karolinska Institutet 70  

Uppsala Universitet 61  

The Royal Institute of Technology (KTH) 47  

Göteborgs Universitet 46  

Umeå Universitet 37  

Chalmers University of Technology 30  

Linköpings universitet 25  

Luleå tekniska Universitet 18  

Statens Veterinärmedicinska anstalt 18  

Linnaeus University, Växjö 16  

RISE, SP Technical Research Institute of Sweden 14  

Skogforsk 14  

Karolinska University Hospital 13  

Swedish Institute for Food and Biotechnology 12  

Evolutionary Biology Centre 11  

Naturhistoriska riksmuseet 11  

Linnaeus University, Kalmar 10  
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Tabell A.4 - Vetenskaplig produktion inom areella näringar med inslag av digitalisering 

(sampubliceringar mellan respektive internationell aktör och svenska aktörer) 

Organisation Antal publikationer 

Universitetet for miljø- og biovitenskap 22  

Helsingin Yliopisto 18  

Copenhagen University 16  

Wageningen University and Research Centre 13  

Yale University 11  

Aarhus Universitet 11  

ETH Zürich 10  

Itä-Suomen yliopisto 10  

Universitetet i Oslo 10  

University of Sheffield 10  
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Tabell A.5 - Vetenskaplig produktion inom samhällsbyggande med inslag av digitalisering 

(nationella aktörer) 

Organisation Antal publikationer 

The Royal Institute of Technology (KTH) 76  

Chalmers University of Technology 35  

Lunds Universitet 33  

Sveriges lantbruksuniversitet 32  

Luleå tekniska Universitet 22  

Stockholms universitet 19  

Uppsala Universitet 14  

Göteborgs Universitet 12  

Umeå Universitet 12  
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Intervjupersoner 

I tabellen nedan framgår de personer som intervjuats inom ramen för denna studie. 

Tabell A.6 - Intervjupersoner 

Namn  Organisation 

Anders Wijkman Nationella forskningsprogrammet om klimat 

Andreas Englund IVL Svenska Miljöinstitutet 

Anna Otmalm Naturvårdsverket 

Björn Hedin KTH 

Carl Brunius Chalmers 

Elisabet Rytter Livsmedelsföretagen / Sweden Food Arena 

Erik Borälv Vinnova 

Erik Willén Skogforsk 

Håkan Olsson SLU 

Jin Moen Uppsala Universitet 

Joeri van Laere Högskolan i Skövde 

Jonas Brännström Vinnova 

Kristina Mjörnell RISE 

Lars Harrie Lunds Universitet 

Mattias Höjer KTH 

Olga Kordas KTH 

Olle Samuelsson IQ Samhällsbyggnad 

Per Frankelius Linköpings universitet 

Thomas Lämos Sveriges lantbruksuniversitet 

Tord Snäll Sveriges lantbruksuniversitet 

Torgny Persson Skogsindustrierna 

 

 
 



 

 

DAMVAD Analytics 

Engelbrektsgatan 5 

114 32 Stockholm 

DAMVAD Analytics 

Havnegade 39 

DK-1058 Copenhagen K 

 

info@damvad.com 

damvad.com  

 

 

 

 

 


