1 (44)

Formas omvärldsanalys
September 2020 – Mars 2021

Formas – Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Organisationsnummer:
Drottninggatan 89
202100-5232
Box 1206 111 82 Stockholm

Telefon:
08 775 40 00

registrator@formas.se
formas.se

2 (44)

Formas omvärldsanalys
Att bevaka vår omvärld är en förutsättning för att vi ska ha den information vi behöver för att
driva en effektiv och framåtsträvande verksamhet. På Formas vill vi att alla medarbetare ska
omvärldsbevaka och det finns inga spaningar som inte är värda att dokumenteras. Många ögon,
öron och hjärnor är en styrka när vi ska fånga upp händelser och trender i vårt samhälle som kan
påverka Formas verksamhet.
Formas har etablerat ett systematiskt arbete med omvärldsbevakning, och tanken är att göra
konsekvensanalyser och ta fram potentiella aktiviteter två gånger per år. Detta kan sedan ligga som
underlag i verksamhetsplanering, budgetunderlag, kompetensutveckling med mera.
Spaningar samlas ihop löpande på avdelningarna. Varje halvår samlas spaningar in från alla Formas
avdelningar samt ledningsgrupp och Forskarråd, till den gemensamma poolen av spaningar.
I början av februari 2021 bestod poolen av över 100 spaningar från hösten 2020 och början av
2021.
Från denna pool har Omvärldsgruppen, med representanter från alla avdelningar, valt ut drygt 20
spaningar för konsekvensanalys. Analysen genomfördes den 19 februari och cirka 15 medarbetare
deltog för att identifiera konsekvenser dessa spaningar kan ha för Formas och potentiella
aktiviteter. Dessa återfinns på kommande sidor.
Spaningarna är indelade i spaningar kopplade till Formas interna arbete, omvärldsspaningar som är
av mer generell karaktär samt omvärldsspaningar inom sakområden.
Stort tack till alla som bidragit med spaningar, analys och förslag på aktiviteter!

Omvärldsgruppen
16 mars 2021

Kontaktinformation Formas omvärldsgrupp:

Katarina Nordqvist
katarina.nordqvist@formas.se
072 077 18 00

Johan Bryggare
johan.bryggare@formas.se
08 775 41 07
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Konsekvensanalys 19 februari 2021
Konsekvensanalyserna gjordes i en digital workshop till vilken alla på Formas hade fått en
inbjudan. I grupper om tre till fem personer diskuterades varje spaning för sig - vilka drivkrafter
som ligger bakom spaningen, vilka konsekvenser spaningen kan få för Formas och förslag på
aktiviteter i relation till konsekvenserna. Alla analyser dokumenterades, och de spaningar som inte
hanns med analyserades senare i omvärldsgruppen.
I workshopen deltog från Formas:
Katarina Nordqvist

Therese Woodhill

Johan Bryggare

Åsa Olsson

Karin Perhans

Kristina Laurell

Tea Madunic Olsson

Magnus Land

Arvid Bring

Henrik Pompeius

Ingrid Petersson

Jessica Ekström

Anna Lena Schlossman
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Internt
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Vad innebär det ”nya normala” för våra arbetssätt
på Formas?
Ett vaccin kommer sannolikt inte att innebära en återgång till en tillvaro så som den såg ut innan
pandemin, utan många av de anpassningar vi gjort kommer istället att bli det ”nya normala”.
Arbetslivet kommer därmed troligen att se annorlunda ut - kanske fortsätter vi jobba hemma i stor
utsträckning och snarare mest besöker kontoret för särskilda möten och socialt nätverkande? Kan
vi på Formas anpassa oss och förbereda oss långsiktigt för detta på fler sätt än vi redan gjort?
Med ett ökat distansarbete kommer även frågor om tillit, ledarskap och medledarskap i blickfånget.
Till exempel har en ny funktion i Microsoft Office 365 fått mycket uppmärksamhet. Den möjliggör
att anställdas arbetsmönster kan övervakas genom att statistik samlas in om mötesdeltagande,
gruppchattar, och användning av olika Office-program. Hur skulle en sådan utveckling upplevas på
Formas?
Drivkrafter
• Pandemin
• Teknisk utveckling/digitalisering
• Förändrat synsätt/acceptans, pågående förflyttning/rörelse, tillitbaserat arbetssätt.

Konsekvenser
• Större urval vid rekrytering.
• Större utmaning att få till bra möten.
• Svårare med samhörighet och överhörning. Man tappar kontakt med kollegor på andra
avdelningar. Detta är också kopplat till att Formas vuxit.
• Förändringar i Formas arbetsmiljöansvar vid fortsatt hemarbete.
• Konflikt mellan ”Office 365-kontroll” och tillitsbaserat arbetssätt.

Förslag på aktiviteter
• Skapa mötesrum anpassade för digitala möten/hybridmöten, inklusive små rum
anpassade för möten med få deltagare på plats fysiskt på kontoret.
• Öka vår kunskap om att leda och delta i hybridmöten.
• Se över arbetsmiljöansvar kopplat till hemarbete.
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Forskningsfinansieringsprocesser på väg att
förändras
Flera olika trender och händelser håller på att snabba på en förändringsprocess kring hur
forskningsansökningar granskas och bedöms. Artificiell intelligens ger möjligheter i flera delar av
processen. Redan i dag används AI av vetenskapliga förlag för att identifiera jäv och Formas är
med och utvecklar verktyg för att nyttja AI för att hitta granskare och för att fördela ansökningar.
Det pågår också en internationell diskussion, och kritik, kring hur forskningsansökningar väljs ut,
där grunderna för bedömning av kompetens ifrågasätts - citeringsindex ifrågasätts, internationella
samarbeten och nyttiggörande blir vanligare att premiera. Frågan har aktualiserats i flera olika
forum: Working paper av Global Research Council, bok av Hanne Kjöller, bok av Ivar Arpi &
Anna-Karin Wyndhamn samt debattartikel i DN.
Formas får in allt fler breda ansökningar (tvärvetenskapliga/multidisciplinära) vilket vi behöver
anpassa vår bedömningsprocess för. Beredningsgruppsmöten har blivit digitala och vi behöver
säkerställa en fortsatt god kvalitet på bedömningsdiskussionerna.
Hur påverkar trenderna Formas, vad kan vi förvänta oss av Formas forskningsfinansieringsprocess
framöver?

Drivkrafter
• Digitalisering
• Ökad öppenhet.
• Snabbhet och en ökad förväntan på resultat - nyttiggörande har blivit viktigare – vilket
ställer ökade krav på bedömningsprocessen.
• Det gäller att få ut något av det man investerar i - de projekt som får finansiering ska ge
de resultat som kan förväntas av finansiärerna.
• Behov av nya verktyg i processen.
• Andra finansiärer gör på nya sätt, exempelvis lottning.
• Ökad bredd på sökande; nya målgrupper - andra sökande än tidigare.

Konsekvenser
• Ansökningssystemen behöver utvecklas och anpassas till nya målgrupper.
• Bedömningsprocessen kan behöva ses över från grunden.
• Tänka från början, inte bygga på redan befintliga system.
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• Eller snarare utveckla befintligt system som fungerar, man får akta sig för att inte rasera
system som håller kvalitet och varit utvecklade under lång tid.

Förslag på aktiviteter
• Anpassa Prisma eller utveckla ett nytt system.
• Utveckla finansieringsprocessen – inte i förhållande till nuvarande system utan
förutsättningslöst - en utredning/analys som identifierar och kartlägger andra metoder och
finansiella verktyg.
• Sprida information om Formas principer och processer för bedömning.
• Se över sammansättning av bedömningsgrupper med avseende på att få större effekt
kring nyttiggörandedelen.
• Utveckling av AI kopplat till Prisma.
• Göra en översyn av i vilken mån vi redan jobbar med dessa utvecklingsfrågor på Formas.
Hur och vad gör vi i så fall och hur länkar det ihop med övrig verksamhetsutveckling?

Formas – Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Organisationsnummer:
Drottninggatan 89
202100-5232
Box 1206 111 82 Stockholm

registrator@formas.se
formas.se

Tel: 08 775 40 00
Fax: 08 775 40 10

9 (44)

Hur påverkar AI och digitalisering våra processer?
I digitaliseringens fotspår används AI mer och mer i samhället. Även myndigheter använder AI och
Formas arbetar med ett eget AI-projekt som stöd i att fördela ansökningar samt för att hitta
granskare med rätt kompetens.
AI kan bidra till att göra verksamheten effektivare men samtidigt är det viktigt att vara medveten
om vilka risker som finns. AI-drivna system är till exempel inte självklart fria från bias. Enligt
Riksrevisionen brister det i kontroll och uppföljning av AI-stödda myndighetsbeslut. Formas egna
AI-projekt, liksom de projekt som Formas finansierar, kan komma att omfattas av en ny gemensam
EU-lagstiftning.
Hur kommer AI påverka vår arbetssituation och vårt sätt att arbeta? En ny undersökning visar att
det är stora skillnader i mäns respektive kvinnors inställning till och självupplevda kunskap om AI.
Kan AI skapa eller förstärka eventuella befintliga klyftor på Formas?

Drivkrafter
• Effektivisering
• Teknikutveckling
• Regeringen har satt fokus på frågan och driver på myndigheterna.
• Mänsklig nyfikenhet och vilja att utveckla något nytt.

Konsekvenser
• Var behövs människan? Var på Formas är medarbetarna mest värdeskapande och kan AI
göra resten?
• Kommer forskare att skriva sina ansökningar via AI, vilken effekt får det? Och sedan
bedömas av Formas AI?!?
• Kommer vi att tappa kontakten med våra medelsmottagare och forskare?
• AI kan hjälpa oss att hitta granskare och kategorisera forskningsprojekten.
• AI är värderingsstyrt, detta måste vi vara medvetna om när vi börjar använda det.
• Delar av granskningsprocessen rationaliseras och arbetstid frigörs för andra
arbetsuppgifter.
• En risk är att vi använder AI där det är enklast, inte där det behövs mest.
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Förslag på aktiviteter
• Göra klart pågående AI-projekt och lära från detta.
• Identifiera andra områden där vi tror att AI skulle kunna hjälpa oss.
• Kan vi automatisera första linjens frågor, det vill säga använda AI för att automatisera svar
i relation till utlysningar eller pågående projekt?
• Kan vi använda AI för att fånga upp resultat från finansierade projekt?
• Höja AI kompetensen inom Formas.
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Omvärld – generellt
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Det bubblar i arbetet med Agenda 2030 men vart är
vi på väg?
Vi befinner oss i ”Decade of Action” för Agenda 2030, med mindre än tio år kvar att nå målen.
Det bubblar: hållbarhet och Agenda 2030 är på allas läppar, men hur mycket händer på riktigt? I
forskningsproportionen anges Agenda 2030 och Parisavtalet som viktiga parametrar vid
prioriteringar, samtidigt som beskrivningar om hur de har använts för detsamma saknas. Covid-19
har lett till att världen har halkat efter i arbetet med Agenda 2030, men kan också ge en möjlig
skjuts framöver i och med ”Building back better”. Ett skifte har också skett där fokus på social
hållbarhet har ökat - ska vi nå målen utifrån de andra dimensionerna behöver social hållbarhet
beaktas. Det innebär också fler aktörer i arbetet.
Vad innebär det för Formas? Vilken roll har vi? Vilken roll bör vi ta framöver?

Drivkrafter
• Vi är inne i Decade of Action – går från policynivå till aktivitetsnivå.
• Pandemin har tydliggjort målkonflikter och bidragit till en tillbakagång i vissa mål i Agenda
2030.
• Social hållbarhet får större utrymme.
• Agenda 2030-propositionen: en samstämmig politik nationellt och internationellt där
genomförandet utgår från principen att ingen lämnas utanför.
• Nationell samordnare finns på plats.
• Agenda 2030 är en del av alla EU-initiativ - principen om hållbar utveckling ska
genomsyra EU:s politik, framförallt inom forskningsområdet.
• Fler aktörer jobbar med hållbarhet – inte minst inom näringslivet.

Konsekvenser
• Hur möter arbetet (från policy till aktiviteter) verkligheten?
• De olika målen hanteras på olika sätt av olika aktörer. Det riskerar därför att bli spretigt på
nivåer när man nu påbörjar aktiviteter för att nå målen. Men rätt agerat kan det bidra till
synergier och samverkan för att på så sätt snabbare nå målen.
• Det finns skillnader och olika behov hos olika grupper och aktörer – det behöver vi förhålla
oss till.
• Social hållbarhet lyfts även inom Formas områden, vi behöver fundera över hur detta kan
påverkar det vårt arbete och vilka vi samarbetar med.
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• Horisont Europa och hållbar utveckling – hur påverkar det Sverige, Formas och våra
forskare?

Förslag på aktiviteter
• Vi behöver förhålla oss till hela Agenda 2030, från policy till aktiviteter. Att ta fram en
strategi för Formas arbete med Agenda 2030 kan vara ett sätt för oss att tydliggöra vår
hållning och prioritera våra aktiviteter.
• Samverka och samarbeta med andra Agenda 2030-aktörer. Fundera över i vilka
sammanhang vi vill och bör vara med.
• För att aktiviteterna/forskningsresultat ska få effekt i relation till de globala målen behöver
vi samla ihop insatserna och docka tillbaka mot policynivå/målen. Hur gör vi detta på
bästa sätt?
• Utveckla våra finansieringsflöden/former för att knyta ihop forskning med nyttiggörande.
Samordnade satsningar mellan näringsliv och andra aktörer med akademin.
• Hur ska vi förhålla oss till FN:s årliga analys om hur väl målen är på väg att uppnås?
• Vi bidrar i den frivilliga nationella utvärdering (VNR) om genomförandet av Agenda 2030
till FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF) 2021.
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Fler hållbarhetshubbar växer fram
Alltfler hållbarhetsnätverk och hubbar startar och blir mer eller mindre etablerade. Några exempel:
Umeå universitet har startat hållbarhetsnätverk, ska fler lärosäten följa efter eller finns det redan?
Vinnova har omorganiserat med en ny avdelning som heter "hållbart samhällsbyggande" och en
kring "mat och livsmedel". Forskarfredag har fyllt 15 år. Sjunde upplagan av Hållbarhets- och
framtidskonferensen A Sustainable Tomorrow hölls 2020.
Ökat intresse och breddat engagemang för hållbarhet är givetvis positivt, men vad innebär det för
Formas? Vi kan bli en mer intressant finansiär för lärosätena, men vi kan också få svårare att hävda
vår position som plattform och aktiv partner om andra tar täten inom hållbarhetsarbetet. Finns det
en risk att vi blir marginaliserade om alla pratar om forskning och hållbarhet på arenor där vi inte
är med? I vilka sammanhang ska Formas vara närvarande och vilken roll ska vi ha där?

Drivkrafter
• Ökat fokus på hållbarhetsarbete, Agenda 2030 etc.
• Tydliga signaler från politisk nivå och näringslivet att det här är viktigt.

Konsekvenser
• Ökat intresse för konferenser, mötesplattformar och så vidare på temat.
• Svårare för oss att tränga igenom bruset (från många plattformar, grupper).
• Behov för Formas att kunna navigera i den här verkligheten.
• Risk att oseriösa aktörer kommer in.

Förslag på aktiviteter
• Tydliggöra vår roll inom hållbarhetsområdet, i rollen som forskningsfinansiär och
kunskapsspridare. Tydligt budskap om vilka vi är och hur vi kan bidra.
• Identifiera vilka plattformar som Formas vill vara del av eller synas på.
• Förbättra förmågan att kunna identifiera seriösa respektive oseriösa aktörer – både på
företagssidan och forskarsidan.
• Diskutera vår roll i olika typer av sammanhang som dyker upp. Har vi ett ansvar att vara
en seriös part och kunskapsspridare i motvikt till eventuella oseriösa aktörer?
• Se över hur vi förhåller oss till Vinnovas nya prioriterade områden.
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Regeringen tar fram egna partiövergripande
strategier i högre grad
Regeringen presenterade i somras en nationell strategi för cirkulär ekonomi, under 2016 en
livsmedelsstrategi och nu under våren jobbar man med en strategi för bioekonomi, där arbetet hålls
ganska snävt inom Regeringskansliet. Under våren kommer även strategin för svenskt deltagande i
Horisont Europa att presenteras av regeringen.
Regeringen har tidigare inte arbetat med nationella partiöverskridande strategier på det här sättet.
Vad ligger bakom detta trendskifte? På vilka sätt bidrar Formas mest effektivt vid framtagandet av
strategier som de som nämns ovan?

Drivkrafter
• Det parlamentariska läget för regeringen kräver arbete över partigränserna för att få
igenom något i riksdagen.
• Möjlig drivkraft att kunna visa på politisk tydlighet och handlingskraft.
• Man vill behålla kontrollen och skapa legitimitet, särskilt i mer kontroversiella frågor som
bioekonomi, kanske även få en snabbare process.
• Önskan från myndigheter och övriga intressenter att få en samlad politisk tydlighet i vissa
frågor.
• Man flyttar upp strategiska frågor en nivå, från att ligga hos myndigheter till ett politiskt
och nationellt ägarskap för strategin.
• Att ta fram en nationell hållning i frågor högt på den internationella agendan.

Konsekvenser
• Formas behöver förhålla sig i högre utsträckning till nationellt beslutade strategier.
• Formas får eventuellt mindre att säga till om, jämfört med strategier som tas fram till
exempel av en myndighet eller annan aktör.
• En tung nationell strategi kan vara en värdefull grund och vägledning, till exempel i våra
internationella samarbeten, i agendaskapande och i utlysningar.

Förslag på aktiviteter
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• Identifiera påtänkta strategier i ett tidigt skede.
• Fundera över hur kan vi bidra och delta på bästa sätt.
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Näringslivets initiativ när det gäller innovation för
hållbarhet - vad betyder det för Formas satsningar?
Mycket av utvecklingen inom hållbarhetsområdet drivs av näringslivets egna initiativ och
satsningar. Vetenskapsskribenten Matt Ridleys menar till exempel i sin bok ”How innovation
works” att staten visserligen ofta är inblandad på ett hörn i något av innovationernas många steg,
men att det sällan är staten som är drivande eller styrande. Innovationer är inte heller normalt sett
produkter av forskning.
Medlemsorganisationen Företagarna listade nyligen 21 spaningar för 2021, med fokus på
hållbarhet. Många intressanta områden, där flera kopplar till investeringar i forskning och
innovation.
Ett annat exempel på näringslivets eget driv för klimatomställning är Fossilfritt Sverige, som
visserligen initierades av regeringen (2015) men där 22 branscher har tagit fram egna färdplaner
mot fossilfrihet. Ytterligare en stor omställningsprocess är samarbetet mellan SSAB, LKAB och
Vattenfall för att producera stål med vätgas från förnyelsebar el istället för från kol.
Har Formas tillräcklig koll på näringens eget omställningsarbete? Har vi tillräckliga kontaktytor och
kan samverka på bästa sätt?

Drivkrafter
• Marknadskrav skapar nya förutsättningar för att som företag överleva och göra vinst.
• Vinst för samhället.
• Investeringar och krav på hållbarhet från banker och andra investerare.
• Samarbetspartners och intressenters krav.
• Etiska krav från anställda och kunder.
• Gröna material/stål.

Konsekvenser
• Positivt för miljö, klimat och hållbarhet i ett brett perspektiv.
• Stort fokus på Formas ansvarsområden.
• Nya värden där man börjar sätta ett pris på produkten även utifrån miljö, klimat och
hållbarhet.
• Kan bli mycket push och pull - näringslivet kan ha tillgång till ny teknik som andra
efterfrågar.
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• De som börjar nu kan ligga före i omställningen, vilket kan leda till konkurrensfördelar för
de som är snabbast.
• Många letar efter sin roll i branschen i denna övergångstid.
• Forskare kan bidra med att skapa förståelse för vad som händer, sätta ramar för
praktiken.
• Myndigheter blir reaktiva.

Förslag på aktiviteter
• Formas kan komma med förslag till praktikerna på idéer och strukturer.
• Formas bör utöka sitt samarbete och lärande med näringslivet och med entreprenörer.
Formas har arenan och kan vara en viktig plattform och kunskapshubb.
• Företag ligger före gällande innovation men Formas kan stödja med exempelvis kunskap,
struktur och regelverk. Fundera på vad Formas kan lära av Näringslivet.
• Hjälpa våra forskare att hitta samverkansaktörer till utlysningar och andra program.
• Nationellt och internationellt – identifiera och utnyttja kopplingar till Horisont Europa.
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EU:s taxonomi om vilka investeringar som ska
anses hållbara på väg att införas
Hållbarhetsfrågor blir allt viktigare för finanssektorn och investerare. Inom EU är därför en
taxonomi på väg att slutförhandlas. Taxonomin ska ligga till grund för standarder och märkningar
för vad som ska kunna räknas som hållbart att investera i.
Från svensk sida har mycket diskussion i media kretsat kring att det förslag som presenterats,
klassar bioenergi som en övergångslösning och inte som långsiktigt hållbar, och att skogsbruk
endast kan betraktas som hållbart i en förbättrad form jämfört med idag.
Vilka effekter kan vi på Formas se av taxonomin? Hur kan investeringar i olika typer av forskning
påverkas? Kan eller bör vi använda taxonomin på något sätt för att klassificera våra egna
investeringar eller våra finansierade projekt?

Drivkrafter
• Investerare vill göra rätt, vilket leder till ett grönare varumärke.
• Kunder efterfrågar i högre grad hållbara fonder/aktier.
• En förväntan om hårdare styrmedel i framtiden innebär minskade förväntade vinster av de
företag som kan tänkas drabbas av t.ex. högre skatter, hårdare lagar. Investerar och
sparare vill ha information om vilka branscher/företags vinster i framtiden kan minska pga
detta.
• Viktigt att styra investeringar mot sådana branscher som ger avkastning i en hållbar
framtid.
• Önskemål om något slags standardisering för vad som ska räknas som hållbart - komma
ifrån problemet med green-washing.

Konsekvenser
• Vi kan riskera att finansiera verksamhet (forskning) inom ämnen som enligt taxonomin inte
anses vara hållbara, vilket kan påverka bilden av Formas.
• Vi behöver ha en hög medvetenhet om detta, till exempel debatten om bioenergi och
skogsbruk ska anses som hållbart, och navigera och uttrycka oss rätt och objektivt.
• Vi kan behöva mer forskning kring hur investeringar påverkar framtida miljöproblem samt
hur samhället kan använda olika styrmedel för att främja investeringar mot en hållbar
framtid.
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Förslag på aktiviteter
• Vi behöver ha en beredskap för att kunna finansiera forskning om taxonomins effekter ur
många olika perspektiv (till exempel nationalekonomiska och företagsekonomiska
perspektiv).
• Vi behöver fortsätta att omvärldsbevaka och bygga upp kunskap kring frågan.
• Fundera över i vilken utsträckning vi vill ta hänsyn till taxonomin framöver - vill vi
exempelvis prova att klassificera våra finansierade projekt enligt den, och/eller kanske till
och med väga in taxonomin när vi gör strategiska överväganden kring kommande
satsningar?
• Henrik Scharin på Miljöanalys kan eventuellt hjälpa oss att sätta detta i ett större
samhällsekonomiskt sammanhang.
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Rädsla för samverkan med näringen framöver om
forskningen kan uppfattas som köpt?
I kölvattnet av den starka polariseringen och pågående debatten på skogsområdet har media den
senaste tiden belyst kopplingar mellan forskare och skogsbolag (inom bland annat Future Forests
och Skogforsk). Enskilda forskare har hängts ut och deras forskning har framställts som köpt eller
beställd av näringen.
På samma sätt fanns liknande diskussioner för 10-20 år sedan inom den medicinska forskningen
och läkemedelsbolagen samt inom livsmedelsområdet kring fett och socker.
Formas ser forskningens samverkan med det omgivande samhället som grundläggande och
självklar. Men kommer forskare, kanske särskilt de yngre, att våga samverka? Hur riggar vi olika
former av samverkan klokast och hur tänker vi på Formas kring detta?

Drivkrafter
• Det är politiskt laddade frågor med mångtydigt forskningsunderlag och stora ekonomiska
intressen.
• Media är på jakt efter uppseendeväckande nyheter.
• Finns många olika samhällsmål för skogsområdet (jämfört till exempel med vaccinfrågan).

Konsekvenser
• Kan påverka hur vi riggar olika utlysningar. Vilka får tycka till om utlysningen? Vilka ska
samverka i respektive projekt?
• Vi måste känna till och kunna balansera olika parters position i olika ämnen.
• Vi blir för försiktiga i arbetet med att öka samverkan mellan bransch och akademi.
• Vi blir sämre på att lyssna in branschens behov.
• Näringslivets arbete för att påverka Regeringskansliet kan medföra nya direktiv i våra
regleringsbrev.

Förslag på aktiviteter
• Säkerställa att vi har en kritiskt mångfaldsansats och ett brett perspektiv vid utlysningar
inom kontroversiella frågor.

Formas – Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Organisationsnummer:
Drottninggatan 89
202100-5232
Box 1206 111 82 Stockholm

registrator@formas.se
formas.se

Tel: 08 775 40 00
Fax: 08 775 40 10

22 (44)

• Verka för att uppmuntra transparens och ett tydligt regelverk för samverkan i de projekt vi
finansierar.
• Formas måste kunna motivera varför samverkan är viktig – genomföra
kommunikationsaktivitet kring detta.
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Rör vi oss mot en förändrad trovärdighet för
vetenskap i kölvattnet av covid-19?
Under pandemin har vetenskapen fått ett ökat fokus. Forskarna har agerat både
kunskapsförmedlare och debattörer. Data och publiceringar har delats öppet snabbare för att
påskynda utvecklingen av vaccin. Kommer den trenden smitta av sig till andra forskningsområden?
Samtidigt visar en meta-analys att publikationer av covid-forskning har hastats fram och att
originaldata har saknats vid publicering. Reproducerbarheten av forskningsresultat (i vidare
bemärkelse än covid-forskning) ifrågasätts också av vissa. Dessutom ifrågasätts Sveriges
coronastrategi, som ska vara vetenskapligt grundad, medan andra prisar den.
Hur påverkas trovärdigheten för vetenskapen (både positivt och negativt)? Hur påverkar det här
Formas trovärdighet? Kan vi rida på en positiv trend? Eller behöver vi agera proaktivt?

Drivkrafter
• Allmänheten får ett bredare intresse för metoder och vetenskapens tillförlitlighet.
• Komplexa samhällsfrågor ger efterfrågan på att forskning ska komma med svar som
överbryggar motsättningar och erkänns av alla.
• Forskningens resultat kan leda till att tuffa samhällsbeslut behöver fattas i vissa frågor.

Konsekvenser
• Formas kan få fler frågor om metod, reproducerbarhet, etik och integritet i den forskning vi
finansierar och behöva försvara oss i en vidare krets än forskarsamhället.
• Vi kan behöva sätta forskningen som metod i ett större sammanhang i vår kommunikation
och berätta om hur och varför vi kan veta det vi vet.

Förslag på aktiviteter
• Diskutera och överväga om Formas i vissa utlysningar skulle kunna ställa mer stringenta
metodologiska krav. Samtidigt måste vi beakta disciplinära skillnader och inte skapa
omotiverade inlåsningar och snedvridningar.
• Säkerställa att vi bibehåller djupet och fokuset i metodkriteriet vid bedömningar,
underkriterier måste fånga upp reproducerbarhet och andra viktiga aspekter även
fortsättningsvis.
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• Diskutera avvägningen att våga finansiera banbrytande av forskningsmetoder kontra
välkända undersökningsmetoder som klarar upprepning.

Formas – Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Organisationsnummer:
Drottninggatan 89
202100-5232
Box 1206 111 82 Stockholm

registrator@formas.se
formas.se

Tel: 08 775 40 00
Fax: 08 775 40 10

25 (44)

Hur påverkas tillit, förtroende och ansvar för
mission och omställning när lösningarna leder till
oavsedda konsekvenser?
Samhället står inför en enorm transformation. Forskning betonar att det krävs en
systemförändring för att vi ska nå de globala hållbarhetsmålen. Samhällsförändring sker ständigt.
Oftast oavsiktligt. Miljöproblem är ett exempel på något som inträffat men som är oavsiktligt - en
indirekt effekt av att man vill något annat, som hög avkastning och mat till många inom
livsmedelsproduktionen. Men en del är avsiktliga - demokratins genombrott, det sociala
välfärdssystemet etc är ju alla realiserade mål som aktörer verkligen kämpat för att samhället ska
nå. Den avsiktliga samhällsförändringen följs alltid av oavsedda konsekvenser.
Vad händer om såväl politik som vetenskap säger att något är oerhört viktigt och arbetar mot det
målet, men inte når det? Det väcker frågor om tillit, förtroende och ansvar.
På nationell och internationell nivå betonar man nu vikten av samverkan mellan forskare, företag,
myndigheter, medborgarorganisationer med flera, kring ett antal stora utmaningar och uppdrag
(missions). Vad händer om man inte når de mål som är satta inom missions, eller får oavsedda
konsekvenser? Och vad innebär detta för Formas?

Drivkrafter
• EU:s Horisont Europas nya verktyg Missions.
• Allmän strömning är ökade krav på ansvarsutkrävande, speciellt då ansvaret är oklart –
man vill ha någon som tar ansvar.
• Klimatstämningar - att staten stäms, av unga och ideella organisationer, då de inte tagit
sitt klimatansvar speciellt avseende fastslagna mål och internationella överenskommelser.
• Drivkraft hos många forskare att påvisa problem. De deltar bland annat genom
debattartiklar eller andra offentliga kanaler. Både för hela problemet eller i delar av
problemen.

Konsekvenser
• Om det blir en oförutsedd negativ konsekvens av en viss forskning, kan Formas bli
beskyllt för att ha bidragit till denna då vi finansierade forskningen.
• Att Formas undviker att finansiera viss forskning?
• Många forskare jobbar inom samma område, kan bli ännu mer av detta och färre som
vill/vågar ge sig in på utmanande områden. Kunskapsluckorna blir fler och större?
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Förslag på aktiviteter
• Diskutera om det är relevant att i våra utlysningar kräva en konsekvensanalys av de som
ansöker för att synliggöra tänkbara positiva och negativa konsekvenser av projektets
resultat.
• Diskutera om man bör inkludera detta i bedömningsprocessen på samma sätt som etiska
överväganden?
• Föra diskussionen med både forskare och politiker om konsekvenser och ansvar.
• Rundabordssamtal med aktörer för att diskutera frågan om oförutsedda konsekvenser.
• Genomföra konsekvens-/riskanalyser inom Missions samt diskutera ansvarsområden.
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Vad innebär det ”nya normala” i samhället efter
pandemin?
Tunga röster i Regeringskansliet säger, enligt media, att ett vaccin sannolikt inte kommer att
innebära en återgång till det normala – utan att corona är det nya normala.
Vad innebär det för samhället om corona-viruset finns kvar i samhället? Hur ser man på populism
och det inkluderande samhället? I vilken utsträckning kommer man att fortsätta jobba hemifrån?
Innebär detta en utflyttning från städernas centrum, och en ökad förfrågan på småhus? Hur
kommer det att påverka transportlösningar, längre resande och kollektivtrafiken?

Drivkrafter
• Samhället är annorlunda.
• I vilken utsträckning är detta disruptivt eller en vidareutveckling av redan pågående
skeenden?

Konsekvenser
• Det kan skapa större skillnader mellan olika yrkesgrupper – mellan de som kommer att
behöva vara fysiskt på plats och de som kan arbeta på distans.
• Kanske tydliggörs efter pandemin vilken livsstil olika personligheter efterfrågar - hur ser
den nya kombinationen ut? Det kommer finnas mer av en “palett av möjligheter” åtminstone för vissa yrken.
• Skapar skillnader i samhället där vissa har möjlighet att till exempel bo mer på landet än
andra.

Förslag på aktiviteter
• Se över och anpassa våra mötesformer, arbetsformer, avtal, förändrade kompetensbehov
(till exempel kopplat till digitala möten) till ändrade förhållanden.
• Erbjuda utbildning kring tillitsbaserat ledarskap, självledarskap och trygghet.
• Synka vår bild (till exempel i internationella samarbeten) av hur vi rent konkret vill jobba
tillsammans framöver.
• Nya aspekter behöver vävas in när vi ska utlysa medel kring landsbygdsutveckling, till
exempel kring resmönster, boendemönster, olika gruppers möjligheter och preferenser.
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Omvärld – sakområden
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Vilka effekter får pandemier på
livsmedelssystemet?
Av planetens högre biomassa står husdjuren för cirka 60 procent, människan för cirka 30 procent
och vilda djur för 3-4 procent. Pandemier uppkommer alltid genom överföring av agens,
exempelvis virus, bakterie eller prioner, från djur till människa. Pandemierna påverkar oss
människor men kommer troligen få stora konsekvenser för hur vi producerar våra livsmedel
framöver.
Hur kommer pandemier som Covid-19 eller spridningen av fågelinfluensavirus H5N8 och H5N5
(utbrottet hos värphöns i Mönsterås) att påverka framtida djurhållning och livsmedelsproduktion?

Drivkrafter
• Pandemier (flera olika).

Konsekvenser
• Formas forskning hamnar i centrum, speciellt gällande djurs välfärd.
• VI kan komma att få fler och större uppdrag, med koppling till zoonoser.
• Ansökningar om forskning som rör prevention, diagnostik och behandling (så som
läkemedel för djur och människor) skulle kunna öka.
• Tillgängligheten av livsmedel blir en beredskapsfråga, när till exempel gränser stängs till
följd av sjukdomsspridning.

Förslag på aktiviteter
• Omvärldsbevaka området.
• Vara proaktiva; till exempel sätta upp tematiska utlysningar inom området zoonoser och
djurvälfärd eller sessioner på Livsmedelsforskningsdagen på temat pandemiers effekter.
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Skogsutredningen belyser intressekonflikter - hur
förhåller sig Formas till det hela?
Skogutredningen beslutades i januariavtalet och skulle lämna förslag på åtgärder för att stärka
äganderätten, föreslå nya skydds- och ersättningsformer samt utreda hur internationella åtaganden
om biologisk mångfald kan förenas med en växande cirkulär bioekonomi.
Utredningen föreslår en rad åtgärder, bland annat att inventeringen av nyckelbiotoper ska upphöra,
en kraftsamling på skydd av fjällnära skog och att tillsätta ett vetenskapligt råd för biologisk
mångfald i skogen, ungefär som Klimatpolitiska rådet. Hur ser Formas på möjligheten att vara
värdmyndighet också för ett sådant råd?
Förslagen, som nu är ute på remiss (bland annat hos oss på Formas), har fått kritik från både
skogsnäringen och naturvårdsorganisationer och har tydliggjort intressekonflikter ännu mer. Lyckas
vi verka som en neutral kunskapsbaserad aktör och navigera rätt i kommande riktade utlysningar
och annan verksamhet?

Drivkrafter
• Gränsdragning mellan privat äganderätt och samhällsintresse blir en starkare konfliktyta.
Står konflikten mellan brukande och naturvård eller mellan det allmänna och det privata?
• Samhället engageras bredare i grunderna för omställning och konflikten mellan biologisk
mångfald och klimat i hur skogen ska brukas.
• Stad och land har blivit en höger-vänsterfråga.

Konsekvenser
• Forskningen kan inte lösa värderingsfrågorna utan där måste politiken kliva in.
• Vi behöver vara medvetna om att området är fyllt av kontroverser och att vi ska vara
försiktiga.
• Vi kommer förmodligen att behöva ta ställning till frågan om ett råd hos Formas.

Förslag på aktiviteter
• Diskutera frågan vad är värderingsfrågor och vad är kunskapsluckor? Det behöver vi vara
medvetna om, men det gör det inte alltid lättare att uppfattas som neutral.

Formas – Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Organisationsnummer:
Drottninggatan 89
202100-5232
Box 1206 111 82 Stockholm

registrator@formas.se
formas.se

Tel: 08 775 40 00
Fax: 08 775 40 10

31 (44)

Hälsofrågor får ett allt större utrymme inom Formas
områden
En strategisk forskningsagenda (HERA) håller på att tas fram till Kommissionen inom miljö och
hälsa. Många av Formas områden inkluderas däri. Hälsa får allt mer fokus inom samhällsbyggande;
Folkhälsomyndigheten valdes in i Rådet för Hållbara städer 2020, samtidigt som hälsa och
stadsutveckling (hälsosamma städer), alltmer kommer på tal. I nya forskningspropositionen lyfts
hälsa inom klimatprogrammet genom bland annat smittsamma sjukdomar. Sedan ett par år tillbaka
finns kompetens inom medicin också representerat i Formas Forskarråd.
Inom vissa av Formas områden har hälsofrågor länge varit aktuella, till exempel miljöföroreningar
och livsmedel, men nu lyfts alltså hälsoaspekter mer och mer även inom andra områden.
Hälsofrågor har inom flera av våra områden räknats som utanför Formas ansvarsområde, håller det
på att ändras? Är det en trend som kommer fortsätta? Hur påverkar det oss? Hur förhåller vi oss
till det?

Drivkrafter
• Pandemin
• Vi får en mer holistisk syn på våra områden.
• Agenda 2030 har lyft fram människan, även inom Formas områden.
• I och med vårt utökade internationella fokus, ökar hälsofrågorna vilka är större frågor i
andra delar av världen.
• Klimatångest?

Konsekvenser
• Formas får ett mer holistiskt synsätt på sakområdena.
• Större förståelse för kopplingar och målkonflikter mellan människa och miljö, vatten,
samhällsbyggnad, klimat.
• Vi kan få in fler ansökningar med hälsofokus, vilket vi behöver förhålla oss till.
• Behov av att inkludera hälsoaspekter så väl som mänskliga beteendeaspekter, utöver
miljöaspekter, i våra olika utlysningar.
• Minskat fokus på miljöfrågor?
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Förslag på aktiviteter
• Diskutera om och hur Formas kan behöva bredda sig kompetensmässigt.
• Samarbeta mer med andra finansiärer för att kunna bredda utlysningar.
• Skapa ett hälsoteam som sträcker sig över alla nationella forskningsprogram och andra
områden.
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Klimatfrågor rör sig in i fler och fler områden
Klimatförändringarnas koppling får allt större fokus inom många olika områden. Diskussion om
klimatförändringars kopplingar till exempelvis städer, biologisk mångfald, miljöföroreningar
respektive konsumtion ökar. Koppling mellan klimatförändring och biologisk mångfald lyfts till
exempel i rapporten ”Biologisk mångfald och klimatförändringar – en kunskapssammanställning
baserad på rapporter från IPBES och IPCC” från Naturvårdsverket och SMHI. IPCC planerar en
rapport om klimatförändringar och städer.
Kopplingar mellan klimatförändringar och förändrade exponerings- och spridningsmönster för
miljögifter har under 2020 lyfts i olika workshops. Rapporten ”Konsumenterna och miljön 2020”
redovisar att hushållens klimatpåverkan har minskat med 21 procent per person 2008-2017 men att
vi har en fortsatt lång väg att gå innan vi når målen.
Vad innebär det här för Formas och vårt arbete?

Drivkrafter
• Synliga förändringar av vårt klimat.
• Naturpåverkan - exempelvis översvämningar.
• Urbanisering.
• Kulturella aspekter.
• Vi skiljer på människan, djuren och naturen – vi har tappat kunskapen om balansen.

Konsekvenser
• Viktigt för Formas att balansera målkonflikter, exempelvis mellan klimatförändringar och
miljömål - vi behöver fler betesdjur/nötdjur och det går emot vissa klimatåtgärder.
• Nya Gröna given sätter fokus på några av Formas områden och det kan påverka våra
prioriteringar.
• Krav på minskad klimatpåverkan påverkar andra forskningsområden - hur hanterar vi
detta?
• Positivt för Formas att vi har uppdraget att hantera klimatfrågan.

Förslag på aktiviteter
• Genomföra fler utlysningar med ett integrerat fokus på klimat.
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• Jobba tvärs över våra tre kärnområden.
• Överväga en ny avdelning/område för klimatforskning tvärs över våra områden?
• Diskutera hur Formas kan bli mer flexibla, resilienta, följa utmaningarna och komma med
förslag. Klimatet är nu den stora globala utmaningen och kopplingen till den Gröna given.
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Ekonomisk tillväxt kan inte frikopplas miljöproblem
Klimatförändringar, minskad biologisk mångfald och förlorade ekosystemtjänster är tydligt
kopplade till ekonomisk utveckling och tillväxt. Det menar den europeiska miljöbyrån EEA som i
en ny rapport hävdar att politiska satsningar som den gröna given kräver mer än enbart
teknologiska lösningar för att lyckas. Det krävs även förändrade sociala mönster och
konsumtionsbeteenden och demokratiska processer som stödjer det.
Hur kan det här påverka vilka typer av satsningar vi på Formas gör – är det nya typer av projekt
som behöver stöd? På vilka andra sätt kan vi vara en katalysator i det här arbetet? Och ska vi det?

Drivkrafter
• Ökad insikt och medvetenhet om att det behövs en upptrappning i arbetet med
klimatförändringar, biologisk mångfald, miljöproblem etc. (till exempel inom Green Deal).
• Ökat ifrågasättande av om våra nuvarande system kan leverera den omställning som
behövs. Tydligare diskussion om inkrementella vs. disruptiva förändringar för möjligheten
att nå de förändringar som behövs.

Konsekvenser
• Vi kommer att behöva tänka utanför ramarna och vara modiga och öppna för när och hur
vi vill öppna för att till exempel utlysningar, uttryckligen ska välkomna perspektiv kring ett
annat ekonomiskt system.
• Ökad medvetenhet och förmåga att hantera dessa frågor behövs - i vilka av våra områden
kommer detta tänk in?
• Denna typ av frågor kopplar till bredare frågor kring lycka, välmående, arbetsliv, livsstil,
synsätt – viktigt för oss att fundera på i vilka sammanhang vi vill och kan göra dessa
kopplingar.

Förslag på aktiviteter
• Fler diskussioner och eventuella ställningstaganden) kring Formas roll i systemfrågor som
denna.
Exempelvis skulle vi på en kommande myndighetsdag kunna ta upp en handfull frågor av
den här karaktären eller ha som tema för ett frukostseminarium, där vi belyser en mer
filosofisk, mjukare och kontroversiell fråga. Kanske med exempel på projekt från ekonomi-
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och finansutlysningen i klimatprogrammet och utlysningen med Forte om grön omställning
och arbetsliv.
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Landsbygd 2.0
Pandemin har accelererat en omställning där mål och ambition är att den ska vara grön och hållbar.
Många kommer att fortsätta jobba från olika platser i landet, kanske till och med flytta ut från
städer. Men hur påverkar det efterfrågan på olika typer av bostäder och transportlösningar? På krav
på en fungerande digital infrastruktur och likvärdig samhällsservice i regioner med olika
förutsättningar? Kommer industrins gröna omställning att leda till brist på arbetskompetens och
hur kan den tillgodoses? Kommer landsbygden att leva upp och vilka regioner blir vinnare?
Den tydliga kopplingen mellan omställning och social hållbarhet och olika förutsättningar på olika
platser i landet kan få konsekvenser för Formas verksamhet – internt och externt, både vad gäller
analyser och finansiering av forskning och innovation.

Drivkrafter
• Digitalisering – med allt bättre möjligheter att få del av samhällsservice och sådant som att
handla online.
• En ny grön våg på väg redan innan pandemin.
• Distansarbete
• Sommarstugor allt hetare, man flyttar gärna ut, men helst fortfarande i närheten av
städerna.

Konsekvenser
• Städernas närområden flyttar längre ut från städerna.
• Vad händer med landsbygden? Tar de som flyttar dit med sig beteenden och behov?
Vilka flyttar ut? Finns det ideologiska val bakom också? Blir det mest de som kan jobba på
distans eller även andra grupper?
• Klyftan mellan land och stad förändras - suddas den ut, blir den större eller mindre, rör det
sig om helt andra dimensioner än i dag?
• Fler får många hemvister. En fot i staden och en fot på landet. Hur påverkas möjligheterna
att ta ut skatt och avgifter?

Förslag på aktiviteter
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• Diskutera hur det kommer att se ut efter pandemin och eventuellt ändra vår syn på
landsbygdsutveckling. Har vi ett för urbant sätt att se tillvaron?
• Göra en seminarieserie, antologi eller liknande, för att fånga hur olika aktörer ser på
landsbygdsutvecklingen.
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EU mot grönare jordbrukspolitik
EU:s jordbruksministrar har enats om hur unionens jordbruksstöd ska användas. Det innebär bland
annat fokus på grön omställning och en mer hållbar jordbrukspolitik.
Hur kommer den nya policyn att påverka utvecklingen av ”Green Deal” och “Farm to Fork”? Ökade
förutsättningar för produktion av vegetariska produkter? Vad innebär EU:s ökade fokus på grön
omställning och en mer hållbar jordbrukspolitik för Formas?

Drivkrafter
• Jordbruket är en stor källa till klimatrelaterade och andra utsläpp och den biologiska
mångfalden har påverkats negativt under lång tid av det storskaliga jordbruket.
• Jordbruket är en central sektor i Europa och EU-samarbetet.

Konsekvenser
• Vi behöver bidra till att utveckla nya mer hållbara jordbruksmetoder, inklusive en bredare
palett av verktyg - som stadsnära odling, mer cirkulära flöden, ökad social diversitet. Det
behövs utveckling av nya affärsmodeller och företagsformer.

Förslag på aktiviteter
• Överväga satsningar som adresserar de områden som nämns ovan. Mycket aktuellt för
livsmedelsprogrammet, men också för bioekonomisatsningar, vattenprogrammet,
programmet för hållbart samhällsbyggande och klimatprogrammet.
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Mer tillämpad och praktiknära forskning om
jordbruket efterfrågas
Lantbrukarna efterfrågar hjälp från forskarna. Behovet av att studera jordbruket och djurhållningen
på plats utifrån tillämpad forskning nära brukarna har ökat. Forskarna menar att det finns för lite
medel för dem att söka för att genomföra tillämpad forskning. Lantbrukarna lyfter också fram
betydelsen av att forskningens resultat når ut och sprids.
Hur kan Formas hantera dessa behov och önskemål? Hur förhåller vi oss på Formas till detta mer
generellt? Kan vi ta lärdom från utlysningar genomförda på Formas inom andra områden?

Drivkrafter
• Branschen har behov av lösningar på konkreta problem.
• Klyfta mellan akademi och primärproduktion. Kanske även med förädlingsledet.
• SLU ligger under Näringsdepartementet och inte Utbildningsdepartementet.

Konsekvenser
• Att Formas också ligger under Näringsdepartementet kan underlätta för oss att finansiera
tillämpad forskning.
• Risk att akademin blir protektionistiskt och är rädda om sina tjänster istället för att lyssna
in branschens behov.

Förslag på aktiviteter
• Genomföra aktiviteter för att sprida forskningsresultat brett på olika sätt: seminarier,
frukostar etc.
• Undersöka nya former för informationsspridning, till exempel samarbete med något
rådgivningsföretag eller på något sätt underlätta för rådgivarna att ta del av
forskningsresultat på arbetstid.
• Att vi ställer högre krav på informationsinsatser kring forskningsresultat samt att vi följer
upp detta krav i högre utsträckning.
• Öka krav på samarbete mellan akademi och näringsliv i våra utlysningar.
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Världens samhällsbyggare måste tänka nytt och
tänka på klimatet
Aktörer inom samhällsbyggandet (byggsektorn, fastighetsbranschen, stadsförvaltningar) uppmanas
att prioritera samma mål: att drastiskt minska sin klimatpåverkan. Skapar detta ett större tryck på
omställningen i klimatutmaningen? Är Formas tillräckligt kraftfulla i att driva på radikala
omställningar?
Hur får forskning och innovation på klimatområdet genomslag i samhällsbyggandet?
Alla 26 kommuner i Stockholm tar fram klimatstrategier i samverkan, dialog mellan kommuner och
länsstyrelser. Hur påverkar detta forskningen inom samhällsbyggandet?

Drivkrafter
• Vi måste vända en negativ utveckling - klimatet ska vägas in i hur vi formar samhällen.
• Pandemin och nya sätt att bo, arbeta och leva.
• Varmare och kallare klimat påverkar hur vi bygger bostäder och samhällen.
• Ägarintressen

Konsekvenser
• I planeringsprocessen behöver vi inkludera klimatets påverkan på utvecklingen.
• Långsiktig planering som integrerar vårt nya beteende - sociala aspekter.
• Målkonflikt mellan såväl lokal och regional nivå som mellan regional och statlig nivå.
Problemlösning har hamnat på olika beslutsnivå.
• Forskningen i olika discipliner kan komma att behöva utvecklas – mer tvärvetenskap?

Förslag på aktiviteter
• Överväga satsningar inom nya disciplinområden, ny kunskap.
• Fortsätta att diskutera inom samhällsbyggnad hur forskningen ser ut.
• Göra synteser för att definiera forskningsfronten.
• Säkerställa hur utlysningar kopplar ihop kunskapsområden på ett effektivt sätt för hållbar
utveckling.
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• Nya strategiska agendan för NFP HÅS är viktig att hitta och formulera nya områden.

Formas – Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Organisationsnummer:
Drottninggatan 89
202100-5232
Box 1206 111 82 Stockholm

registrator@formas.se
formas.se

Tel: 08 775 40 00
Fax: 08 775 40 10

43 (44)

Klimatarbetet en del av det geopolitiska spelet
Alltfler länder antar ambitiösa klimatmål. Både Kina och Japan spikade nya utsläppsmål förra året.
Storbritannien har utarbetat en plan för att bli koldioxidneutrala 2050 och skapa arbetstillfällen.
Landet kommer också vara värd för COP26 i november 2021. Med Joe Biden i Vita huset ska USA
sikta på att bli klimatneutralt år 2050. Det är samma mål som EU haft i flera år.
Allt detta är givetvis bra, men USA, Kina och EU tävlar samtidigt om övertaget i framtidens gröna
ekonomi. Kommer jättarna att samarbeta för att värna klimatet? Eller blir det en teknisk
kapprustning som leder till nya politiska konflikter?

Drivkrafter
• Demokratisk och politisk vilja samt opinion att ställa om för klimatet.
• Företagens lönsamhet, och nationers lönsamhet, viktigt att komma först med ny teknik.
• Press på både företag och nationer att driva på för klimatarbetet.

Konsekvenser
• Formas är med och finansierar teknikutveckling som bidrar till att Sverige ligger i framkant
internationellt.
• Formas behöver välja vilka länder vi ska samarbeta med, och vilka aktörer nationellt.
• Vissa ämnesområden, som miljöteknik, byggteknik och företagsutveckling och innovation,
kan få ett uppsving.
• Att välja strategiskt vilka länder vi samarbetar med blir ett annat sätt att rikta
finansieringen (som tematiska utlysningar vs. bottom-up), viktigt att ha ett medvetet tänk
om riktat vs. fritt även här.

Förslag på aktiviteter
• Säkerställa en medvetenhet om geopolitiken och att vi får en bredd i perspektiv i
forskningsfrågorna för att stötta den forskning som behövs.
• Medvetenhet och strategi behövs kring vilka internationella och globala samarbeten vi går
in i, med avseende på konkurrens, säkerhet, värderingar och andra strategiska
överväganden.
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• Diskutera om det finns något område som vi borde kunna finansiera mer och som vi kan
stimulera mer? Till exempel ett ökat samarbete med SIDA?
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