
Redovisning av ett regeringsuppdrag

Analys av miljöforskningen och  
förslag till forskningsstrategi 2011−2016



Analys av miljöforskningen och förslag till forskningsstrategi 2011−2016
Rapport: R4:2011
ISBN 978-91-540-6058-0 
ISSN 1653-3003 
Grafisk design: Lupo Design
Omslagsbild: Johnér Bildbyrå     
Bilder i inlagan: sid 6, 9, 10, 12–13, 14, 30, 41 Johnér Bildbyrå / sid 16, 18, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 36 
Thinkstock.
Tryck: juni 2011, TMG Sthlm



Redovisning av ett regeringsuppdrag

Analys av miljöforskningen och  
förslag till forskningsstrategi 2011−2016



Innehåll

	 Förord	 5

	 Sammanfattning	 7

1.	Inledning	 11
 Forskning med relevans för miljömålen 11
 Svåra gränsdragningar 12

2.	Förslag	till	nationell	forskningsstrategi	 15
 Prioriterade forskningsområden 16
  Biologisk mångfald 16
  Effektivt och hållbart nyttjande av naturresurser (inklusive vatten) 17
  Energi 20
  Havsmiljö 22
  Hållbara städer 24
  Kemikalier 26
  Klimatförändringar 27

 Organisation av miljöforskningen i Sverige 29

3.	Analys	av	svensk	miljöforskning	 31
 Kartläggning av svensk miljöforskning 31
 Övergripande slutsatser 34

	 Bilaga:	Bakgrundsmaterial	till	analysen	 42
 1. Kartläggning av miljöforskningsfinansiering 42
 2. Särskilda nationella satsningar 46
 3. Nytta och kommersialisering 49
 4. Organisation 50
 5. Finansiering av miljöforskning i andra länder 53
 6. Forskningsfinansiärer 58
 7. Kommentarer till kartläggningen av respektive finansiärs portfölj 65
 8. Genomförda utvärderingar inom miljöforskning 68
 9. Workshop om framtidens miljöforskning i Sverige 70



5Analys av miljöforskningen och 
förslag till forskningsstrategi 2011−2016

En	referensgrupp	med	företrädare	för	miljöforsknings	finans
iärer	knöts	till	projektet.	I	gruppen	ingick:	LarsErik	Liljelund,	
Mistra,	Leif	Moberg,	Strålsäkerhetsmyndigheten,	Eva	Smith,	
Naturvårdsverket,	 Jonas	 Brändström,	 VINNOVA,	 Lars	
Guldbrand,	 Energimyndigheten,	 Maria	 Nilsson,	 Rymd
styrelsen,	 Sven	 Stafström,	 Vetenskapsrådet,	 samt	 Malin	
Andersson	och	Anders	Berndtsson,	Trafikverket.

Formas	arrangerade	i	början	av	året	en	workshop	med	del
tagare	från	Formas	forskarråd	samt	andra	resurspersoner	som	
identifierats	av	referensgruppen.	Målet	var	att	lyfta	fram	och	
konkretisera	 framtidens	 forskningsfrågor	mot	bakgrund	 av	
de	stora	utmaningarna	inom	miljöområdet.

Formas	 vill	 tacka	 referensgruppen	och	 alla	 övriga	 som	har	
bidragit	 med	 värdefull	 information	 till	 analysen	 och	 kon
struktiva	inspel	till	strategin.

Formas	 vill	 också	 särskilt	 tacka	 Maria	 Nilsson	 och	 Kari	
Stange,	som	gjort	ett	mycket	förtjänstfullt	arbete	i	projekt
gruppen.

Rolf Annerberg
Generaldirektör	Formas	

Förord

Forskningsrådet	för	miljö,	areella	näringar	och	samhällsbyggande	(Formas)	har	haft	
i	uppdrag	av	 regeringen	att	 efter	 samråd	med	berörda	 forskningsfinansiärer	och	
aktörer	göra	en	övergripande	analys	av	miljöforskningen	och	föreslå	en	nationell	
forskningsstrategi	för	perioden	2011–2016.

Rolf	Annerberg	
Generaldirektör	Formas





Formas	har	haft	regeringens	uppdrag	att	göra	en	övergripande	
analys	av	miljö	forskningen	samt	att	 ta	 fram	ett	 förslag	 till	en	
nationell	forskningsstrategi	för	perioden	2011−2016.	

Analysen visar att	 de	 svenska	 statliga	 satsningarna	 på	
miljö	forskning	år	2009	uppgick	till	drygt	2	miljarder	kronor	
exklusive	 fakultetsanslagen.	 Detta	 inkluderar	 medel	 som	
fördelas	under	forskningsrådsliknande	former,	direkt	anslag	
till	 miljöforskning	 vid	 myndigheter	 och	 institut	 som	 be
driver	 forskning	 inom	ramen	 för	den	egna	verksamheten,	
samt	 finansiering	 av	 miljörelaterad	 infrastruktur.	 Till	
dessa	medel	kommer	finansieringen	från	EU:s	ramprogram	
som	 för	 år	 2009	 uppskattats	 till	 400	 miljoner	 kronor	 för	
miljöforsknings	området.	Miljöforskning	med	statliga	medel	
bedrivs	 även	 i	 betydande	 omfattning	 genom	 direktanslag	
av	fakultetsmedel	till	universitet	och	högskolor.

För	att	illustrera	inriktningen	på	miljöforskningen	sorterades		
forskningsanslagen	 efter	 de	 16	 nationella	 miljömålen.	 Ana
lysen	visar	att	enskilda	finansiärer	riktar	sin	verksamhet	mot	
ett	eller	flera	av	de	olika	miljömålen,	vilket	betyder	att	 flera	
fin	ansiärer	är	verksamma	inom	ett	och	samma	ämnes	område.	
Detta	ger	flexibilitet	och	bidrar	till	mångfald,	men	ställer	krav	
på	god	samverkan	mellan	de	svenska	finansi	ärerna.

Analysen visar att	den	största	andelen	av	miljöforsknings
anslaget	allokeras	till	miljömålet	Begränsad klimatpåverkan.	
God bebyggd miljö	 är	 ett	 stort	 miljöforskningsområde	 där	
Formas	 är	 den	 största	 finansiären.	 Stora	 satsningar	 riktas	
också	mot	miljömålet	Ett rikt växt- och djurliv,	som	fångar	
upp	 forskning	 orienterad	 mot	 biologisk	 mångfald.	 Andra	
stora	områden	är	Giftfri miljö, Levande skogar, Hav i balans	
och	Ett rikt odlingslandskap.

Kartläggningen	visar	dessutom	att	en	stor	del	av	miljöforsk
ningen,	cirka	65	procent,	genomförs	inom	ramen	för	tema
tiskt	riktade	forskningsprogram.	Programmen	används	för	att	
rikta	forskningen	mot	områden	där	tydliga	behov	har	identi
fierats.	Men	avnämarna	involveras	sällan	i	utformningen	av		
programmen.	Formas	bedömer	att	programmens	användar
värde	och	nytta	med	stor	sannolikhet	skulle	öka	om	av	nämarna	
får	en	roll	redan	vid	planeringen	av	programmen.	Forskarna	

Sammanfattning
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bör	 dock	 ha	 ansvar	 för	 att	 formulera	 forskningsfrågorna	
utifrån	samhällets	behov	av	ny	kunskap.

Finansiärernas uppskattningar av	respektive	verksamhets	
inriktning	 visar	 att	 ungefär	 hälften	 av	 den	 svenska	 miljö
forskningen	 kan	 klassas	 som	 effektforskning	 och	 hälften	
som	åtgärdsforskning.	Materialet	visar	på	en	tydlig	skillnad	
mellan	 finansiärerna	 som	delvis	 avspeglar	deras	olika	upp
drag.	 Även	 detta	 illustrerar	 behovet	 av	 samverkan	 mellan	
finansiärerna.

En	 genomgång	 av	 ett	 30tal	 utvärderingar	 visar	 att	 den	
forskning	 som	 har	 utvärderats	 i	 de	 allra	 flesta	 fall	 har	 be
dömts	vara	av	god	kvalitet.	Inom	vissa	områden	noteras	att	
antalet	publikationer	varit	färre	än	väntat.	Flera	av	utvärde
ringarna	 värderar	 forskningens	 relevans	 för	 samhället,	 och	
den	bedöms	i	regel	vara	hög.	En	vanlig	rekommendation	i	ut
värderingarna	är	att	satsa	på	ökad	samverkan	mellan	forskar
grupper,	såväl	nationellt	som	internationellt.	I	flera	fall	efter
lyser	 utvärderarna	 även	 ett	 större	 inslag	 av	 tvär	vetenskap.	
Flera	av	utvärderingarna	pekar	på	ett	behov	av	att	utveckla	
metodiken	för	att	överföra	forskningsresultaten	till	de	poten
tiella	användarna	för	att	säkra	att	forskningsresultaten	verk
ligen	kommer	till	användning	och	nytta.	Det	är	också	ange
läget	att	öka	 insatserna	för	att	 forskningsresultat	 leder	till	
kommersialisering.

I	 uppdraget	 ingick	 också	 att	 identifiera	 svaga	 och	 starka	
forskningsområden	i	förhållande	till	samhällets	behov.	Gene
rellt	sett	kan	det	konstateras	att	Sverige	står	starkt	inom	den	
disciplinära	 forskning	som	har	 relationer	 till	miljöforskning.	
Dock	identifieras	även	här	behov	av	att	stärka	den	tvärdisci
plinära	ansatsen	för	att	ge	miljöforskningen	bättre	förutsätt
ningar	att	möta	samhällets	kunskapsbehov.

Formas har med utgångspunkt	i	de	stora	utmaningar	som	
bland	annat	finns	identifierade	i	Lunddeklarationen	identi
fierat	 sju	 områden	 som	 är	 särskilt	 relevanta	 för	 framtidens	
miljöforskning	 i	 Sverige,	 nämligen	 Biologisk	 mångfald,	
Effektivt	och	hållbart	nyttjande	av	naturresurser	(inklusive	
vatten),	Energi,	Havsmiljö,	Hållbara	städer,	Kemikalier	och	
Klimatförändringar.	Inom	dessa	sju	områden	finns	ett	stort	
antal	 forskningsfrågor	 som	 bör	 ges	 hög	 prioritet	 framöver.	
Formas	håller	också	öppet	för	att	nya	väsentliga	forsknings
frågor	kommer	att	identifieras	inom	dessa	områden	under	de	
närmaste	åren.

Det	är	viktigt	att	notera	att	de	möjliga	lösningar	som	finns	
till	 problemen	 inom	 respektive	område	 är	mångfasetterade	
och	komplicerade,	och	att	det	kommer	att	krävas	såväl	disci
plinär	 som	 interdisciplinär	 och	 transdisciplinär	 forskning	
för	 att	 identifiera	dessa.	Detta	 betyder	 att	 det	 kommer	 att	
be	hövas	 initiativ	 för	 att	 stärka	 tvärvetenskaplig	 forskning,	
gärna	utifrån	ett	systemperspektiv.
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Inom flera av områdena anser	Formas	att	framförallt	åtgärds
forskningen	 behöver	 stärkas,	 men	 självklart	 behövs	 också	
fortsatt	effektforskning	för	att	identifiera	och	kvantifiera	nya	
utmaningar.	Frågor	 relaterade	 till	 samhällsstyrning	 för	 för
valtning	av	dessa	komplexa	system	bör	lyftas	fram,	eftersom	
den	ofta	anses	vara	avgörande	för	om	nya	lösningar	verkligen	
kommer	att	implementeras	och	därmed	komma	till	nytta.

Formas	föreslår	inte	några	ändringar	i	miljöforskningens	orga
nisation.	Dock	har	analysen	visat	på	behov	av	att	närmare	
involvera	 avnämarna	 vid	 prioriteringar	 av	 kunskapsluckor	
och	nya	problemområden.	Formas	kommer	därför	att	bilda	
ett	 Avnämarforum	 som	 kan	 fungera	 som	 rådgivande	 till	
miljö	forskningsfinansiärerna.
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Formas	har	samrått	med	de	finansiärer	som	nämns	i	regerings
uppdraget,	det	vill	 säga	Mistra,	Strålsäkerhetsmyndigheten,	
Naturvårdsverket,	VINNOVA,	Energimyndigheten,	Rymd
styrelsen,	Vetenskapsrådet	och	Trafikverket.	Dessa	organi
sationer	har	bidragit	med	material	till	analysen	och	utgjort	
referensgrupp	 till	 uppdraget.	 Referensgruppen	 har	 träffats	
vid	fyra	tillfällen	för	att	diskutera	uppdraget,	dess	genom
förande	och	slutsatser.

Det	 har	 inte	 genomförts	 någon	 genomgripande	 analys	 av	
miljöforskningen	i	Sverige	sedan	1992	då	utredningen	Lång-
siktig miljöforskning	 presenterade	 sitt	 betänkande	 (SOU	
1992:68).	 Ett	 betydande	 antal	 tematiska	 utvärderingar	 av	
forskning	 inom	 miljöområdet	 har	 genomförts	 under	 den	
senaste	 tioårsperioden.	Dessa	utgör	en	viktig	del	av	under
laget	för	denna	rapport.

Forskning med relevans för miljömålen

Inledningsvis	 kan	 det	 konstateras	 att	 miljöforskning	 inte	
är	 ett	 entydigt,	 väldefinierat	 begrepp.	 För	 30−40	 år	 sedan	
förknippades	 miljöforskning	 i	 allmänhet	 framförallt	 med	
naturvetenskapliga	discipliner	 som	ekologi	 eller	miljökemi.	
I	dag	pågår	miljöforskning	inom	många	vetenskapsområden	
och	i	ökande	grad	med	samhällsvetenskapliga	och	tvärveten
skapliga	perspektiv.	Denna	utveckling	speglar	att	utmaning
arna	 inom	miljöområdet	 också	 är	 viktiga	 samhällsproblem	
som	kräver	omfattande	forskning	inom	många	områden	för	
att	de	ska	kunna	lösas.	

För	detta	uppdrag	har	miljöforskning	definierats	som	forsk
ning	med	relevans	för	miljömålen.	Enligt	uppdraget	ska	ana
lysen	och	strategin	 i	 första	hand	omfatta	forskningen	inom	
Miljödepartementets	ansvarsområde.	Den	valda	definitionen	

Den	29	april	2010	gav	regeringen	Formas	i	uppdrag	att	göra	en	övergripande	analys	
av	miljöforskningen	samt	att	ta	fram	ett	förslag	till	en	nationell	forskningsstrategi	
för	perioden	2011−2016.	Redovisningen	skulle	omfatta	en	analysdel	och	ett	förslag	
till	nationell	 forskningsstrategi.	Strategin	presenteras	 i	kapitel	2	och	analysen	 i	
kapitel	3.

1. Inledning

För	detta	uppdrag	har	miljöforskning	
definierats	som	forskning	med	rele
vans	för	miljömålen.



täcker	 ett	något	bredare	område	 som	 stämmer	 relativt	väl	
överens	med	de	berörda	finansiärernas	ansvarsområden.

Fördelningen	av	forskningsmedel	redovisas	sällan	på	ett	sätt	
som	gör	att	medel	 till	miljöforskning	enkelt	kan	 särskiljas.	
Det	gör	 att	möjligheten	att	 använda	datakällor	 som	exem
pelvis	SCB:s	statistik	och	årsredovisningar	som	underlag	för	
uppdraget	 har	 varit	 begränsad.	 Insamling	 av	 material	 till	
analysen	har	därför	genomförts	i	direkt	dialog	med	berörda	
aktörer.	

Svåra gränsdragningar

Att	 tillämpa	 definitionen	 forskning med relevans för miljö-
målen	på	de	olika	finansiärernas	portföljer	visade	sig	i	vissa	
fall	vara	en	utmaning.	Med	undantag	för	Naturvårdsverket	
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är	det	 ingen	av	 finansiärerna	som	på	något	enkelt	 sätt	kan	
ta	fram	den	delmängd	av	den	totala	finansieringsportföljen	
som	kan	räknas	som	miljöforskning.	Här	har	urvalet	gjorts	
utifrån	de	 förutsättningar	som	ges	av	sök	och	sorterings
funktioner	i	finansiärernas	interna	projektdatabaser.	Bakom	
dessa	 urval	 ligger	 både	 subjektiva	 bedömningar	 och	 svåra	
gränsdragningar.	Inte	heller	gränsdragningen	mellan	forsk
ning	och	utveckling	är	alltid	självklar.	

Kartläggningen	 av	omfattningen	 av	miljöforskningen	har	
främst	fokuserats	på	de	nio	aktörer	som	nämns	i	uppdraget	
och	 inriktats	 på	 forskning	 som	 bedrivs	 med	 statliga	 medel	
som	 fördelas	 i	 konkurrens	under	 forskningsrådsliknande	
former.





Flera	internationella	initiativ	har	tagits	för	att	identifiera	de	
stora	 utmaningarna.	 Lunddeklarationen,	 som	 togs	 fram	 i	
samband	med	konferensen	New World – New Solutions	som	
arran	gerades	under	Sveriges	ordförandeskap	i	EU	2009,	lyfte	
fram	global	uppvärmning	och	 tillgång	 till	 energi,	mat	och	
vatten	bland	de	miljörelaterade	utmaningarna.	Sveriges	första	
inspel	 till	 nästa	 generation	 av	 EU:s	 ramprogram	 för	 forsk
ning	 med	 mera	 i	 december	 2010	 fångade	 också	 upp	 dessa	
perspektiv	 och	 föreslog	 prioriteringar	 inom	 ramen	 för	 de	
stora	ut	maningarna.

Utmaningarna	handlar	om	problem	som	snarast	måste	lösas	
för	 att	 vårt	 jordklot	också	 i	 framtiden	 ska	kunna	 försörja	
en	växande	befolkning	och	ge	människor	och	djur	 rimliga	
levnadsförhållanden.	Det	är	därför	viktigt	att	problem	och	
möjligheter	står	i	centrum	och	att	forskningsfrågorna	formu
leras	utifrån	dessa.	Typen	av	forskning	(grundforskning	eller	
tillämpad	forskning,	nyfikenhetsdriven	eller	behovsmotiverad		
forskning,	etcetera)	har	mindre	betydelse.	Det	som	är	av
görande	är	att	säkerställa	att	ny	kunskap	genereras	så	att	de	
utmaningar	som	identifierats	kan	hanteras,	och	att	nya	ut
maningar	fortsatt	identifieras.	Det	behövs	således	både	effekt
forskning	som	 identifierar	och	kvantifierar	problemen,	och	
åtgärdsforskning	som	tar	fram	lösningar.	

Behovet	av	systemperspektiv	samt	interdisciplinär	och	trans
disciplinär	forskning	för	att	kunna	möta	de	stora	globala	utma
ningarna	har	lyfts	fram	bland	annat	av	expertgrupper	knutna	
till	International	Council	for	Science	(ICSU).	Framtida	sats
ningar	bör	innehålla	just	dessa	moment.	Miljöforskning	kan	
inte	 ses	 som	 enbart	 en	 kombination	 av	 naturvetenskapliga	
och	tekniska	discipliner,	utan	måste	bedrivas	interdisciplinärt	
och	 inkludera	 naturvetenskap,	 teknik,	 samhällsvetenskap	
och	humaniora	samt	ibland	även	medicin.	Men	miljöforsk
ningen	måste	också	bedrivas	 transdisciplinärt,	det	vill	 säga	
gränsöverskridande	 mellan	 forskarvärlden	 och	 det	 övriga	

2. Förslag till nationell forskningsstrategi
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Samhället	står	inför	stora	utmaningar	och	det	behövs	ny	kunskap	för	att	säkra	
en	hållbar	samhällsutveckling.	Formas	har	identifierat	sju	särskilt	relevanta	områden	
för	framtidens	miljöforskning	i	Sverige.



samhället.	Även	behovet	av	forskning	kring	”governance”	eller		
samhällsstyrning	 för	 förvaltning	 av	 komplexa	 system	 kan	
lyftas	 fram,	eftersom	den	anses	vara	avgörande	 för	om	nya	
lösningar	verkligen	kommer	att	implementeras	och	därmed	
komma	till	nytta.

Prioriterade forskningsområden

Formas	har	identifierat	sju	särskilt	relevanta	områden	för	fram
tidens	miljöforskning	i	Sverige.	Dessa	är	Biologisk	mångfald,	
Effektivt	 och	 hållbart	 nyttjande	 av	 naturresurser	 (inklusive	
vatten),	 Energi,	 Havsmiljö,	 Hållbara	 städer,	 Kemikalier	 och	
Klimatförändringar.	 I	 det	 följande	 presenteras	 ett	 urval	 av	
prioriterade	forskningsfrågor	inom	dessa	sju	områden.	Gemen
samt	för	områdena	är	deras	komplexitet,	speciellt	när	det	gäller	
att	 identifiera	 framgångsrika	 lösningar.	Det	kan	också	kon
stateras	att	alla	områden	delvis	hänger	ihop	och	ibland	över
lappar	 varandra.	 Målet	 har	 varit	 att	 nämna	 ett	 identifierat	
forskningsbehov	en	gång,	trots	att	det	kan	ingå	i	mer	än	ett	
problemområde.

Biologisk mångfald

Biologisk	mångfald	brukar	definieras	som	variationsrike	domen	
bland	alla	levande	organismer	och	de	ekologiska	system	de	ingår	
i,	såväl	på	land	som	i	vatten.	Denna	mångfald	omfattar	mång
falden	av	ekosystem,	arter	och	gener	 inom	arter.	Mångfalden	
förser	samhället	med	ekosystemtjänster	som	till	exempel	mat,	
vatten	eller	rekreationsvärden.	En	rik	biologisk	mångfald	ökar	
ekosystemens	förmåga	att	långsiktigt	klara	av	förändringar	och	
utvecklas	vidare.	Denna	förmåga	kallas	ofta	resiliens.

Över	hela	världen	sker	i	snabb	takt	en	förändring	av	ekosys
temen:	avverkning	av	regn	och	urskogar,	etablering	av	stor
skaliga	plantager,	igenväxning	av	kulturlandskap,	ökensprid
ning,	försaltning	och	utdikning	av	våtmarksområden.	Stora	
landområden	omvandlas	från	komplexa	och	artrika	miljöer	
till	monokulturer	med	få	arter.	Den	fortlöpande	förlusten	
av	biologisk	mångfald	och	utarmningen	av	ekosystemen	är	
två	stora	vetenskapliga	och	samhälleliga	utmaningar.	Sverige	
har	 en	 lång	 tradition	 inom	 mångfaldsforskning	 och	 är	 ett	
av	de	ledande	länderna	bakom	överenskommelsen	inom	den	
internationella	konventionen	för	biologisk	mångfald	(CBD).	
Konventionens	parter	enades	förra	året	i	Nagoya	om	en	strate
gisk	plan	för	perioden	2011−2020,	med	en	vision	för	2050,	
ett	övergripande	mål	för	2020	samt	fem	strategiska	mål	och	
20	delmål.	Målen	 innehåller	 åtgärder	 för	 att	hejda	den	glo
bala	förlusten	av	biologisk	mångfald	så	att	ekosystemen	ska	
vara	 resilienta	 och	 producera	 nödvändiga	 ekosystemtjänster		
till	 2020.	 Problemområdet	 är	 komplext	 och	 berör	 såväl	
natur	vetenskap	som	samhällsvetenskap	och	humaniora,	och	
frågorna	kräver	i	ökande	grad	samverkan	över	disciplingräns
erna.	I	det	följande	listas	ett	antal	viktiga	forskningsfrågor.
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• Effekter på biologisk mångfald	av	ändrad	markanvändning,	
klimatförändring	och	landskapsstruktur.	En	långsiktigt	
hållbar	 markanvändning	 innebär	 att	 ekosystemen	 ut
hålligt	 kan	 leverera	 ekosystemtjänster,	 som	 exempelvis	
skogsråvaror,	 livsmedel,	 energi	 och	 turist	 och	 rekrea
tionsupplevelser.	 Ekosystemen	 måste	 också	 klara	 på
verkan	av	klimatförändringar	och	framtida	förändrade	
globala	konkurrensförhållanden.	

• Ekosystemtjänster och multifunktionalitet.	 Detta	 handlar	
inte	 bara	 om	 förhållandet	 mellan	 artrikedom	 och	 en	
enskild	ekosystemtjänst	(till	exempel	produktion	av	bio
massa)	utan	även	om	sambandet	mellan	biologisk	mång
fald	 och	 systemens	 förmåga	 att	 generera	 en	 rad	 olika	
funktioner	och	tjänster.

• Ekosystemförvaltning	 omfattar	 hur	 förvaltningsmetoder	
i	kombination	med	biologisk	mångfald	kan	bidra	till	eller		
förstöra	 de	 långsiktiga	 förutsättningarna	 för	 att	 skapa	
och	 underhålla	 ekosystemtjänster.	 Möjligheter	 finns	
även	vad	gäller	att	skapa	nya,	innovativa	varor	och	tjänster		
som	 har	 sin	 bas	 i	 ekosystemtjänster.	 En	 annan	 fråga	
är	 integrering	av	 (hänsyn	 till)	 ekosystemtjänster/biolo
gisk	mångfald	i	samhällets	beslutsprocesser,	något	som	
kräver	 en	 kombinerad	 humanvetenskaplig	 och	 natur
vetenskaplig	forskningsansats.

• Den biologiska mångfaldens dynamik.	Här	ingår	att	studera	
och	identifiera	nyckelmekanismer	samt	faktorer	(evolu
tionära,	adaptiva	på	kort	och	lång	sikt,	rumslig	struktur)	
som	påverkar	dynamiken	i	den	biologiska	mångfalden.	
Andra	 forskningsfrågor	 är	 modellering	 och	 scenario
utveckling	 för	 biodiversitetsdynamik	 (och	 generellt	
dynamik	inom	komplexa	system)	samt	scenarier	för	ut
vecklingen	av	biologisk	mångfald	 (under	olika	 förvalt
ningsmodeller/strategier).	

•	 Biologisk	mångfald	som	källa	till	ny bioteknik	och	som	
stöd	för	hållbar	utveckling	av	företagande	i	olika	former.	

• Traditionell kunskap.	 Bland	 traditionella	 brukare	 av	
naturliga	och	delvis	påverkade	ekosystem	(till	 exempel	
ursprungsbefolkningar)	finns	ofta	värdefulla	kunskaper	
om	 hur	 man	 bevarar	 och	 långsiktigt	 förvaltar	 natur
resurser.	Dessa	kunskaper	bör	kartläggas	och	göras	till
gängliga.

Effektivt och hållbart nyttjande av naturresurser  
(in klusive vatten)

Många	naturresurser	förbrukas	snabbare	än	vad	som	är	lång
siktigt	hållbart,	och	därmed	blir	risken	för	utarmning	av	natur
resurser	ett	 starkt	hot	mot	miljön.	Utmaningarna	omfattar	
hållbart	 nyttjande	 av	 råvaror,	mark	 och	 vatten,	 ändring	 i	
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konsumtionsmönster	 och	 utveckling	 av	 hållbara	 produk
tionsmetoder.	Här	finns	koppling	till	områden	som	material,	
process	och	tillverkningsteknik	och	därmed	ett	starkt	inslag	
av	innovation	och	nyttiggörande	i	näringslivet.	På	ett	globalt	
plan	är	vattenförsörjningen	en	av	de	största	utmaningarna.	
Nedan	listas	de	frågor	som	främst	bör	prioriteras.

• Omställning till en hållbar bioekonomi.	Bioekonomi	avser	
här	 den	 hållbara	 produktionen	 och	 omvandlingen	 av	
biomassa	till	olika	livsmedel	och	hälsoprodukter,	fibrer	
och	 industriella	 produkter	 och	 energi.	 Ökad	 befolk
ning	och	ekonomisk	tillväxt	globalt	medför	ökad	efter
frågan	på	biomassa	som	råvara	eller	färdig	produkt	för	
livsmedel,	material,	energi	och	transporter.	Ett	effektivt	
nyttjande	av	 förnybar	biomassa	 från	 råvara	 till	 färdiga	
produkter,	 inklusive	 ett	 effektivt	 nyttjande	 av	 avfalls
strömmar,	är	en	forskningsfråga.	En	hållbar	bioekonomi	
går	ut	på	att	skapa	förädlingsvärden	av	biomassan,	mini
mera	energiåtgången	samt	återvinna	näring	och	energi	
från	slutprodukterna.	För	detta	krävs	kunskap	om	pro
duktionsfaktorer,	miljöpåverkan,	ekonomiska	förutsätt
ningar	och	konsumenters	förutsättningar	och	beteende.	
För	att	ta	beslut	om	omställning	av	produktionssystem	
bör	konsekvenser	för	hela	bioekonomin	och	miljön	för
utses	med	hjälp	av	kunskap	om	ekonomiska,	ekologiska	
och	sociala	effekter	av	en	sådan	åtgärd.	Detta	kräver	ett	
övergripande	systemperspektiv	där	forskare,	producenter	
och	konsumenter	samverkar	interdisciplinärt	för	att	hitta	
optimala	användningsområden	och	flöden.	

• Intensifierad produktion inom jord- och skogsbruket – håll-
bart nyttjande av näringsämnen och vatten.	Ökad	växtpro
duktion	kan	i	många	fall	ske	med	ökad	tillförsel	av	närings
ämnen.	Tillförsel	av	näringsämnen	medför	en	kostnad,	och	
dessutom	 sker	 läckage	 till	 vattendrag	 och	 atmosfär	med	
negativa	 miljöeffekter	 som	 följd.	 Hållbar	 intensifiering,	
det	vill	säga	ökad	produktion	genom	att	grödan	effektivare	
nyttjar	tillförd	näring,	liksom	markens	förmåga	att	lagra	
och	 cirkulera	näringsämnen	utan	 förluster	 till	miljön	 är	
utmaningar	som	behöver	tacklas	för	att	möta	krav	på	ökad	
produktion.	Förutom	kunskaper	om	hur	man	styr	lagring	
och	tillgänglighet	av	näring	i	jordar	och	markvatten	kan	
effektiviteten	i	närings	och	vatten	användning	också	ökas	
med	val	av	gröda	eller	genetisk	förädling.	Detta	innebär	att	
biologisk	 grundforskning	 omsätts	 i	 tillämpad	 forskning	
för	att	gynna	fysiologiska	egenskaper	som	bidrar	till	ökad	
effektivitet	 samt	 forskning	 om	 vilka	 ekologiska	 effekter	
som	dessa	grödor	har	på	miljön.	

• Mångbruk – effektivt mark- och vattennyttjande, konkurrens  
och konflikter.	 Bioekonomins	 effektivitet	 beror	 på	 val	
av	 användningsområden,	 förädling	och	 återvinning	 av	
biomassa.	 Arealer	 för	 biomassaproduktion	 kan	 också	
ge	 andra	 värdefulla	 produkter	 och	 tjänster	 som	bidrar	
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till	hållbar	utveckling,	till	exempel	rekreation,	jakt	och	
fiske	samt	energitillförsel.	Konfliktsituationer,	liknande	
konkurrensen	om	biomassan	från	olika	produktkedjor,	
uppstår	när	olika	intressen	vill	använda	samma	arealer.	
Det	 krävs	 ett	 systemperspektiv	 för	 att	 hitta	 optimala	
lösningar	som	maximerar	nyttan	för	brukarna	och	den	
hållbara	utvecklingen	av	samhället.

• Effektiv resursanvändning.	Vid	snabbt	stigande	efterfrågan	
på	 naturresurser	 blir	 det	 allt	 viktigare	 att	 knappa	 re
surser	nyttjas	på	effektivaste	sätt.	Det	kan	till	exempel	
handla	om	effektiv	vattenanvändning	i	samhälle	och	in
dustri,	att	basmetaller	utvinns	med	bästa	möjliga	resurs
utnyttjande,	effektiv	användning	och	tillförsel	av	energi	
eller	utvecklade	bioraffinaderikoncept.	Det	är	viktigt	att	
utnyttja	 resurser	 i	 form	av	biomassa	effektivt	 för	olika	
ända	mål	som	kan	ersätta	fossilbaserade	och	energi	kräv
ande	råvaror	och	material.	Ett	sätt	att	åstadkomma	detta	
är	 genom	 bioraffinaderier,	 där	 biomassan	 används	 för	
att	producera	produkter	som	material,	värme,	elektricitet,	
biodrivmedel	och	kemikalier.	Det	är	väsentligt	att	öka	
insatserna	för	att	belysa	optimal	resursanvändning	ur	ett	
systemperspektiv	 och	 att	 ta	 fram	bättre	 underlag	 för	
bedömning	av	potentialer.

• Minskad miljöbelastning vid gruvhantering.	För	att	ytter
ligare	minska	miljöbelastningen	vid	befintliga	och	nya	
gruvor	behövs	kunskap	om	hur	restprodukter	ska	hanteras	
och	hur	påverkan	på	recipienter	kan	reduceras	samt	hur	
efterbehandlingen	av	existerande	bergupplag	och	sand
magasin	kan	förbättras.

• Hållbar konsumtion, återanvändning, återvinning och 
design för återvinning.	Konsumenten	är	en	viktig	aktör	
för	att	minska	växthusgasutsläpp,	brist	på	mineraler	och	
näringsämnen	och	för	att	säkra	en	global	livsmedelsför
sörjning.	Den	rika	världen	konsumerar	mer	naturresurser		
än	 någonsin	 och	 många	 produkter	 produceras	 inte	 på	
ett	 hållbart	 sätt.	 Även	 om	 produkten	 erbjuds	 till	 ett	
lågt	pris	har	kostnaderna	för	miljöförstöring	och	sociala	
konsekvenser	 i	producentländerna	 inte	exporterats	 till
sammans	med	varan.	För	omställningen	till	en	hållbar	
bioekonomi	behövs	medvetna	konsumenter	som	handlar	
på	ett	hållbart	sätt,	och	då	inte	enbart	utifrån	ett	eko
nomiskt	 eller	 ekologiskt	hållbart	perspektiv.	Det	krävs	
att	 konsumenterna	 accepterar	 och	 har	 förtroende	 för	
de	nya	produktionsmetoderna	och	produkterna.	Där
för	 är	 transparens	 och	 kunskapsöverföring	 om	 bioeko
nomins	fördelar	och	risker	viktiga.	Forskning	kan	bidra	
med	 kunskap	 om	 hur	 konsumtionsmönster	 kan	 ändras,	
liksom	hur	mängden	 avfall	 kan	minska	och	 återvinning	
från	hushållen	bli	mer	 effektiv.	Effektivare	 transporter,	
resurs	besparande	förpackningar	och	längre	hållbarhet	är	
också	faktorer	som	bidrar	till	en	hållbarare	konsumtion	



och	mindre	 avfall.	Forskningen	bör	därför	 vara	 trans
disciplinär.	

• Minskad påverkan på klimatet – inom jord- och skogsbruket.	
Även	 om	 fossila	 råvaror	 allt	 mer	 ersätts	 med	 förnybar	
biomassa	finns	det	ytterligare	möjligheter	för	jord	och	
skogsbruket	att	minska	mängden	växthusgaser	i	atmo
sfären.	Förutom	att	minska	dessa	sektorers	beroende	av	
fossila	bränslen	samt	dess	utsläpp	av	växthusgaser	binds	
kol	i	växande	grödor	och	mark,	åtminstone	kortsiktigt.	
Omställningen	globalt	 till	 en	ekonomi	utan	 fossilt	kol	
tar	 tid.	 Varje	 möjlighet	 att	 binda	 kol	 från	 atmosfären	
kan	vara	av	värde	även	om	det	bara	är	för	en	begränsad	
tid.	Forskning	om	hur	man	bäst	och	effektivast	binder	
kol	 i	 jord	 och	 skogsbrukets	 ekosystem	 samt	 hur	 man	
bibehåller	 dessa	 lager	 över	 en	 längre	 tid	 är	 angelägen.	
Från	jordbruket	bidrar	idisslande	boskap	även	med	be
tydande	metanutsläpp.	Att	minska	dessa	utsläpp	är	ett	
angeläget	område	för	forskning	och	utveckling.

Energi

Insatserna	på	energiområdet	bör	inriktas	mot	att	konkret	bidra	
till	beslutade	energi	och	klimatpolitiska	mål	 för	2020	och	
2050.	Ambitionerna	för	nyttiggörande	av	resultaten	är	höga	
och	 forskningen	 bör	 vara	 nära	 kopplad	 till	 insatser	 för	 ut
veckling,	demonstration,	innovation	och	kommersialisering.	
Forskningen	bör	inriktas	dels	mot	områden	som	kan	bidra	
till	ett	hållbart	energisystem	i	Sverige,	dels	mot	områden	där	
svensk	forskning	och	svenskt	näringsliv	har	goda	möjligheter	
att	bidra	till	en	hållbar	utveckling	på	energiområdet	i	andra	
länder	och	regioner.	Insatser	bör	bland	annat	göras	i	anslut
ning	till	EU:s	satsningar	på	energiområdet.	Energiforskningen	
utformas	 mot	 en	 internationell	 bakgrund,	 och	 de	 resultat	
och	studier	som	genomförs	inom	det	internationella	samar
betet	bör	tas	tillvara	bättre.	Några	av	frågeställningarna	har	
dock	ett	mer	nordiskt	perspektiv	eftersom	de	kopplar	till	vårt	
förhållandevis	kalla	klimat.	

• Förnybar energi.	 Forskning	 och	 utveckling	 kring	 förny
bar	energi	 som	komplettering	och	ersättning	 för	 fossila	
energislag	 är	 en	 av	 huvuduppgifterna	 för	 energiområdet.	
Introduktion	av	sådan	energitillförsel	minskar	utsläpp	av		
klimatpåverkande	 gaser,	 ökar	 försörjningstrygg	heten	 och		
bidrar	till	ett	effektivt	och	hållbart	nyttjande	av	natur
resurser.	 Bland	 de	 förnybara	 energislagen	 kan	 nämnas		
bio	energi,	solenergi,	vind,	våg	och	vattenkraft.	Forskning		
kring	alla	dessa	är	ange	lägen.	Solkraft,	sol	värme	och	vind	
kraft	blir	allt	viktigare	inslag	i	det	globala	energi	systemet.		
Vågkraft,	 liksom	 utnyttjandet	 av	 havsströmmar,	 har	 stor	
potential.	Vattenkraft	har	redan	i	dag	stor	betydelse,	men	
ytterligare	 effektivisering	 och	 studier	 av	 miljöaspekter	 är	
av	intresse.	Geotermisk	energi	kan	också	komma	att	ge	be
tydande	bidrag	till	 förnybar	energi	försörjning.	Den	kraft
fulla	 satsningen	 på	 utbyggnad	 av	 vindkraften	 i	 Sverige	

Analys av miljöforskningen och 
förslag till forskningsstrategi 2011−2016

20



21Analys av miljöforskningen och 
förslag till forskningsstrategi 2011−2016

medför	 ett	 stort	behov	av	 forskningsinsatser	kopplade	 till	
utveckling,	demonstration	och	kommersialisering.	

Mot	 bakgrund	 av	 Sveriges	 naturresurser,	 industriella	
struktur	och	forskningsmiljöer	intar	även	bioenergin	en	
särställning.	Bioenergi	har	 stor	betydelse	 för	miljömålet	
Begränsad	klimat	påverkan.	Negativa	miljökonsekvenser	
bör	så	långt	möjligt	undvikas,	men	vid	en	expansion	av	
bioenergin	kan	miljömålskonflikter	inte	helt	undvikas.	
Samtidigt	erbjuder	bioenergin	möjligheter	att	bidra	till	
flera	 av	 miljömålen,	 ut	över	 klimatmålet.	 Det	 är	 ange
läget	att	studera,	utveckla	och	optimera	odling,	produk
tion,	 förädling	 och	 logistik	 för	 att	 säkerställa	 produk
tion	av	biobränslen	som	klarar	nationella	miljökrav	och	
internationella	 hållbarhetskriterier.	 Det	 är	 viktigt	 att	
utnyttja	resurser	i	form	av	biomassa	effektivt,	till	exempel	
genom	biokombinat	där	biomassan	används	för	att	pro
ducera	flera	olika	nyttigheter	såsom	värme,	elektricitet,	
biodrivmedel,	 kemikalier	 och	 material.	 Produktion	 av	
andra	generationens	biodrivmedel	har	hög	prioritet.	

• Energieffektivisering	 är	 en	 annan	huvudinriktning	 för	
utvecklingen	 av	 ett	 hållbart	 energisystem.	 Genom	 att	
hushålla	 med	 energin	 och	 effektivisera	 energianvänd
ningen	nås	många	samhällsmål.	Forskning	för	att	främja	
energieffektivisering	 berör	 teknik	 såväl	 som	 samhälls	
och	 beteendevetenskapliga	 frågeställningar.	 Ett	 tvär
vetenskapligt	angreppssätt	är	viktigt.	Forskningen	kring	
energieffektivisering	bör	fokuseras	på	såväl	tillförsel	och	
distribution	 som	 användning	 i	 olika	 sektorer,	 till	 ex
empel	 be	byggelsen	 (se	 även	 avsnittet	 Hållbara	 städer),	
industrin	och	transportsystemet	(se	nedan).	

• Energisystem.	Systeminriktade	och	områdesöverskridande	
frågor	 förtjänar	 särskild	 uppmärksamhet.	 Det	 kan	 till	
exempel	röra	sig	om	bättre	utnyttjande	av	spillvärme	och	
restenergi	från	industrin	i	bebyggelsen,	integrationen	av	
el	och	hybridfordon	i	elsystemet,	eller	bioenergins	sam
verkan	med	industrin	för	samtidig	produktion	av	såväl	
energi	 i	 form	 av	 bränslen,	 kraft	 och	 värme,	 som	 bio
baserade	kemikalier	och	gröna	material.	Insatser	behövs	
inte	 bara	 kring	 tekniska	 systemperspektiv.	 Samspelet	
mellan	aktörer	av	olika	slag	och	med	de	tekniska	system	
och	de	 institutionella	 ramar	som	de	befinner	 sig	 inom	
är	 viktiga	 forskningsområden.	 Vid	 en	 snabbt	 stigande	
efterfrågan	på	förnybar	energi	blir	det	även	ur	samhällets	
perspektiv	allt	viktigare	att	begränsade	resurser	används	
på	effektivaste	sätt.	Samhällets	styrmedel	bör	utformas	
så	att	resurserna	används	optimalt	utifrån	både	klimat	
och	 försörjningsperspektiv,	 och	 med	 hänsyn	 till	 både	
dagens	 och	 framtidens	 energisystem.	 Ambitionen	 bör	
ökas	att	belysa	optimal	resursanvändning	ur	ett	system
perspektiv	och	att	ta	fram	bättre	underlag	för	bedömning	
av	poten	tialer.



• Smart grids.	Elsystemet	behöver	utvecklas	för	att	kunna	
hantera	 större	 inslag	 av	 småskalig	 förnybar	 tillförsel,	
samt	för	att	kunna	bidra	till	effektiv	elanvändning	genom	
smarta	energitjänster	med	mera.	

• Elektrifiering av transportsystemet.	Transportsystemet	intar	
en	särställning	bland	annat	på	grund	av	den	stora	globala	
ökningen	 av	 fordon	 och	 transporter	 och	 det	 kraftiga	
beroendet	av	olja.	Stora	vinster	kan	göras	både	när	det	
gäller	energieffektivisering,	miljöpåverkan	och	minskat	
oljeberoende	genom	användningen	av	el	för	(väg)trans
porter.	 Området	 har	 kopplingar	 såväl	 till	 förnybar	 el
produktion	som	till	hållbara	städer	och	Smart	Grids.	

• Carbon Capture and Storage (CCS).	Avskiljning	och	lag
ring	av	koldioxid	kan	minska	klimatpåverkan	från	såväl	
bränslebaserade	 energianläggningar	 som	 industriella	
processer,	och	kan	vara	en	viktig	överbryggningsteknik	
för	att	minska	klimatpåverkan.	

Havsmiljö

Den	 marina	 miljön	 påverkas	 kraftigt	 av	 olika	 mänskliga	
verksamheter	genom	till	exempel	 fiske,	 läckage	av	närings
ämnen	från	land,	utsläpp	av	miljögifter	och	skräp,	båttrafik,	
introduktion	av	främmande	arter	samt	klimatförändringar.	
Eftersom	kustområdena	befolkas	 i	allt	högre	grad	och	med	
ökande	industriella	aktiviteter	i	dessa	områden,	kommer	på
verkan	på	hav	och	kuster	 i	 framtiden	att	 vara	 ännu	 större.	
Det	finns	också	en	önskan	hos	människor	att	använda	hav	
och	kustområden	 som	 rekreationsområden	 och	 för	 turism,	
vilket	 ytterligare	 skärper	 kraven	 på	 en	 väl	 fungerande	 för
valtning	av	hav	och	kuster.	Denna	måste	i	sin	tur	bygga	på	
välgrundad	kunskap	om	både	de	marina	systemen	och	om	
samhället	som	nyttjar	haven.

Sverige	har	en	lång	tradition	av	marin	forskning	av	hög	veten
skaplig	kvalitet.	Marin	forskning	bedrivs	vid	en	lång	rad	uni
versitet,	högskolor	och	 institut,	vilket	är	en	 fördel	om	man	
ser	 till	 den	 vetenskapliga	 mångfalden.	 Den	 forskning	 som	
bedrivs	handlar	 i	 relativt	 stor	utsträckning	om	effektforsk
ning.	Det	 finns	 emellertid	 ett	 tydligt	 identifierat	behov	av	
ytterligare	åtgärdsforskning.

Regeringens	 inrättande	 av	 Havsmiljöinstitutet	 2008	 är	 ett	
steg	i	rätt	riktning	för	att	samla	den	marina	miljöforskningen.	
Däremot	har	Havsmiljöinstitutet	inte	möjlighet	att	påverka	
forskningens	inriktning.

Forskning	i	och	om	havsmiljö	är	resurskrävande	eftersom	det	
krävs	tillgång	till	kostsam	infrastruktur	i	form	av	forsknings
fartyg,	stationer,	laboratoriefaciliteter,	med	mera.	För	att	säker
ställa	 goda	 prognoser	 krävs	 tillgång	 till	 data	 av	 hög	 kvalitet,	
vilka	bygger	på	väl	genomtänkta	övervaknings	program	med	
tillräcklig	upplösning	i	tid	och	rum.	Det	är	också	viktigt	att	det	
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hela	tiden	sker	en	teknikutveckling	för	att	tillgodose	forskningens	
behov	av	högkvalitativa	data.	Nedan	listas	ett	antal	forsknings
områden	som	är	viktiga	och	bör	prioriteras	framöver.	

• Biogeokemiska cykler och eutrofiering.	 Biogeokemiska	
cykler	har	 stor	betydelse	 bland	 annat	 för	hur	närings
ämnen	och	miljögifter	omsätts	i	havet.	Grundläggande	
kunskap	om	biogeokemiska	 cykler	 är	 en	 förutsättning	
för	att	 förstå	havsmiljöns	 storskaliga	 funktion	och	hur	
problem	 som	 övergödning	 påverkar	 och	 påverkas	 av	
dessa	cykler.	Eutrofiering	uppfattas	av	de	flesta	bedömare	
som	det	allvarligaste	miljöproblemet	i	framförallt	Öster
sjön.	Baltic	Sea	Action	Plan	 innebär	 ett	mycket	 stort	
åtagande	 och	 sannolikt	 betydande	 kostnader	 för	 både	
staten	och	olika	verksamhetsutövare.	Det	behövs	därför	
forskning	 kring	 eutrofieringens	 mekanismer.	 Hit	 hör	
att	klargöra	hur	stor	del	av	eutrofieringseffekterna	som	
beror	på	extern	(åtgärdbar)	belastning	och	hur	mycket	
som	styrs	av	interna	mekanismer	och	vattenutbyte.	Till	
denna	forskning	hör	också	att	bedöma	åtgärders	faktiska	
effekter	och	kostnadseffektivitet	både	 i	planeringssyfte	
och	i	uppföljande	syfte.

• Havens förvaltning.	En	kunskapsbaserad	och	 sund	 för
valtning	av	hav	och	kustvattenmiljöer	kommer	att	vara	
en	 förutsättning	 för	 ett	 framtida	 hållbart	 nyttjande.	
Forskning	behövs	inom	en	rad	områden	som	till	exempel		
havs	 och	 kustzonsplanering,	 intressekonflikter	 och	
ansvar,	 förvaltning	av	lokala	fiskbestånd	och	andra	re
surser,	socioekonomiska	analyser	av	att	vidta	respektive	
inte	vidta	åtgärder,	samt	betydelsen	av	olika	policys	(till	
exempel	vattendirektivet	och	det	marina	direktivet).

• Miljögifters ursprung och omsättning.	 Halterna	 av	 miljö
gifter	 i	 sediment	 och	 biota	 sjunker	 inte	 i	 önskad	 grad.	
Bättre	förståelse	för	miljögifternas	ursprung	och	omsätt
ning	 i	havsmiljön	behövs.	Det	behövs	också	mer	 forsk
ning	om	de	gifter	som	bildas	naturligt	av	exempelvis	alger	
och	bakterier.	Dessa	kan	i	hög	grad	likna	antropogena	
gifter,	 men	 hur	 skiljer	 vi	 dem	 åt	 och	 vad	 reglerar	 bild
ningen	av	naturliga	gifter?	(Se	även	avsnittet	Kemikalier.)

• Biologisk mångfald och främmande arter i havet.	En	stor	
del	av	den	biologiska	mångfalden	 i	havet	är	 fortfarande	
dåligt	 känd	 och	 tydligt	 kopplad	 till	 frågor	 kring	 be
varande.	Vilka	arter	eller	andra	enheter	är	viktiga	att	be
vara?	Är	det	viktigare	att	upprätthålla	funktion	än	arter	i	
ett	område?	Biologisk	mångfald	handlar	också	om	hur	
främmande/invasiva	arter	påverkar	ekosystemen	där	de	
etablerar	sig.	

• Forskning för minskad negativ miljöpåverkan på Östersjön.	
Det	 behövs	 omfattande	 kunskapsutveckling	 och	 nyttig
görande	 av	 forskningsresultat	 för	 att	 lösa	 Östersjöns	
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miljö	problem.	Det	kan	handla	om	effektivare	och	säkrare	
marina	transporter,	lösningar	för	minskad	övergödning	
eller	belastning	från	farliga	ämnen,	eller	metoder	och	
tekniker	för	att	åtgärda	områden	eller	platser	med	höga	
halter	 tungmetaller	 eller	 andra	 giftiga	 ämnen.	 Det	 är	
också	 centralt	 att	 bygga	 upp	 miljöövervakningssystem	
som	säkerställer	effektiv	och	säker	utveckling.

Hållbara städer

År	2008	blev	det	för	första	gången	fler	människor	i	städer	än	
på	 landsbygden	 i	världen.	Denna	 trend	 förväntas	 fortsätta,	
och	den	största	urbaniseringen	kommer	att	ske	i	den	fattigare	
delen	av	världen.	I	Sverige	bor	i	dag	cirka	80	procent	av	be
folkningen	i	tätorter.	Megastäderna	med	mer	än	10	miljoner	
invånare	 står	ofta	 i	 fokus	 i	 tillväxtdebatten,	men	den	mest	
påtagliga	befolkningstillväxten	sker	i	små	och	medelstora	
städer.	Med	tanke	på	klimatförändringarna	framstår	städerna	
som	både	hot	och	möjlighet	för	att	uppnå	ett	hållbart	sam
hälle.	Städernas	invånare	står	för	en	stor	del	av	den	globala	
konsumtionen	och	producerar	därmed	också	majoriteten	av	
koldioxid	och	andra	utsläpp.	Vidare	står	städernas	byggnader	
för	 30−40	 procent	 av	 den	 totala	 energianvändningen	 och	
cirka	 en	 tredjedel	 av	 CO²emissionerna.	 Byggsektorn	 är	
således	mycket	betydande	i	miljöhänseende.

Stadens	 utveckling	 och	 problem	 kräver	 ett	 övergripande	
mångvetenskapligt	och	sektorsövergripande	förhållningssätt.		
Det	 finns	 behov	 av	 både	 långsiktig,	 disciplinövergripande	
forskning	 och	 fördjupning	 inom	 enskilda	 discipliner.	 Den	
tvärvetenskapliga	inriktningen	är	relativt	väl	utvecklad	inom	
området.	 I	 det	 följande	 listas	 ett	 antal	 prioriterade	 forsk
ningsfrågor.

• Staden som system.	 Forskningsinsatser	 behövs	 för	 att	
studera	staden	som	system	och	för	att	få	tydligare	kun
skap	om	orsakssambanden	mellan	olika	processer	i	staden,	
till	 exempel	 som	 underlag	 för	 avvägningen	 mellan	 att	
bygga	en	 tätare	 stad	 för	att	minska	klimatpåverkan	av	
transporter	och	att	samtidigt	klara	behovet	av	luft,	ljus	
och	bevarade	gröna	strukturer.	Likaså	behövs	kunskap	
kring	 möjliga	 system	 för	 hur	 stadens	 ekonomiska	 ut
veckling	sker	i	samklang	med	aspekter	av	ekologisk	ut
hållighet	och	långsiktig	social	och	kulturell	utveckling	
för	dem	som	lever	och	verkar	i	staden.

• Bebyggelseplanering.	Forskning	kring	städernas	bebyggelse
planering	 behöver	 utvecklas	 med	 fördjupade	 studier	
kring	hur	olika	stadsstrukturer	och	sociala	och	kulturella	
grupper	i	staden	konsumerar	och	producerar	varor	och	
ekosystemtjänster.	 Ett	 exempel	 är	 betydelsen	 av	 natur	
och	andra	gröna	områden	i	och	omkring	städer.	Grön
strukturen	bidrar	till	ett	gott	närklimat,	en	bättre	luft
miljö	samt	möjligheter	att	spara	energi	och	tillvarata	och	
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rena	dagvatten.	Kunskap	behövs	också	kring	hur	urbana	
ekosystem	kan	bevaras	och	skapas	 i	 förhållande	till	de	
pågående	klimatförändringarna.

• Relationer stad – landsbygd.	 Den	 ökade	 urbaniseringen	
leder	 till	 avfolkning	 av	 landsbygden.	 Det	 finns	 därför	
ett	behov	av	att	öka	kunskapen	om	de	ömsesidiga	rela
tionerna	mellan	stad	och	landsbygd	och	kring	hur	krets
loppet	av	varor	och	tjänster	mellan	stad,	stadens	omland	
och	övriga	delar	av	landet	kan	stärkas	för	att	nå	en	håll
bar	utveckling	i	hela	landet.

• Hållbar och resurseffektiv bebyggelse med låg energi-
användning.	EU	har	antagit	energimål	 för	bebyggelsen	
för	år	2020.	Till	2050	ska	energianvändningen	i	Sveriges	
byggnader	minska	med	50	procent.	Inom	det	befintliga	
byggnadsbeståndet	behövs	stora	insatser,	och	ny	och	be
fintlig	kunskap	måste	utnyttjas	för	att	nå	målen.	Sam
tidigt	 ska	byggnaderna	erbjuda	god	 inomhusmiljö	och	
bra	funktion	varför	systemperspektivet	är	viktigt.	Inom	
byggforskningsområdet	 finns	 väl	 utvecklad	 kunskap	
om	 en	 byggnads	 enskilda	 tekniska	 system.	 Dessa	 kan	
utvecklas	(till	exempel	isolering,	fönstersystem,	ventila
tionssystem),	men	det	behövs	dessutom	ökad	kunskap	
om	hur	olika	delsystem	och	komponenter	 samverkar	 i	
system.	Detta	kräver	tvär	och	mångvetenskaplig	bygg
forskning.	 Därutöver	 behövs	 ökad	 kunskap	 om	 bygg	
och	förvaltningsprocessen	med	fokus	på	hur	ny	kunskap	
och	 teknik	 kan	 implementeras.	 ITfrågornas	 betydelse	
ökar	i	planerings,	bygg	och	förvaltningsprocessen	och	
kräver	bred	forskning	som	väger	samman	olika	aspekter	
av	teknik,	ekonomi	och	juridik	med	ekologi	och	sociala	
förhållande.	

• Stadsinfrastruktur, kommunikation och transporter.	Energi,	
vatten,	transporter	och	avfallshantering	är	grundläggande	
stadsinfrastruktur.	Tillgång	till	rent	vatten	är	i	dag	ett	
internationellt	problem,	men	även	i	Sverige	sker	ibland	
störningar	i	dricksvattenförsörjningen.	I	städerna	är	trans
porterna	 centrala	 för	 att	 påverka	 luftkvalitet	 och	 ljud
miljö,	trängsel	och	kommunikationsmöjligheter.	Ökande	
miljökrav,	 stigande	 bränslepriser	 och	 datorisering	 av	
logistikflöden	har	under	senare	år	lett	till	ökad	produk
tivitet,	effektivitet	och	innovation.	Samtidigt	utvecklar	
städer	nya	strategier	och	styrsystem	som	minskar	privat
trafik	till	förmån	för	kollektivtrafik	och	cyklande.

• Vanor, beteende och anpassning av samhället.	Förståelsen	
för	ny	teknik,	urbana	ekosystem	och	individens	egen	roll	
i	att	skapa	ett	hållbart	samhälle	beror	på	de	strukturer	
som	styr	människans	vanor	och	beteende.	Ägande	och	
förvaltning	i	staden	förändras.	Det	behövs	forskning	om	
vilka	 effekter	 dessa	 förändringar	 kan	 medföra	 för	 den	
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långsiktigt	hållbara	staden	ur	såväl	ekologiskt	som	eko
nomiskt	och	 socialt	perspektiv.	Det	 finns	också	behov	
av	forskning	med	fokus	på	hur	den	pågående	samhälls
omvandlingen	 påverkar	 relationer	 mellan	 politiker,	
tjänstemän	och	medborgare.	Likaså	behöver	nya	meto
der	för	brukarmedverkan	och	medborgarinflytande	ut
arbetas.	Det	finns	behov	av	forskning	som	kan	synlig
göra	hierarkier	och	maktrelationer	mellan	bland	annat	
ekonomiska,	 ekologiska,	 sociala	 och	 kulturella	 dimen
sioner	av	hållbarhet.	

Kemikalier

Både	människor	och	miljö	exponeras	kontinuerligt	för	kemi
kalier.	Det	 finns	en	växande	kunskap	om	skadliga	effekter	
av	olika	kemiska	ämnen	på	 levande	organismer.	Stora	ut
maningar	handlar	om	att	minska	emissioner	och	spridning	
av	 miljöskadliga	 kemikalier,	 att	 utveckla	 alternativ	 till	 an
vändning	av	specifika	kemikalier	och	att	bättre	förstå	dyna
miken	kring	spridning	och	effekt	 i	miljön,	samt	att	kunna	
bedöma	riskerna	vid	exponering.

Forskning	inom	kemikalieområdet	bör	ske	i	nära	samarbete	
med	 relevanta	 industriella	 sektorer,	 samt	med	myndigheter	
och	 beslutsfattare.	 Det	 krävs	 tvärvetenskapliga	 frågeställ
ningar	med	inslag	från	naturvetenskap,	teknik,	medicin	och	
samhällsvetenskap.	 Det	 är	 viktigt	 att	 problem	 identifieras	
inte	bara	ur	ett	ekologiskt	perspektiv	utan	också	utgår	från	
sociala	och	ekonomiska	perspektiv.	

Flera	 viktiga	 insatser	 har	 genomförts	 under	det	 senaste	 år
tiondet	för	att	minska	emissionerna	av	kemikalier	och	där
med	människans	och	miljöns	exponering	för	farliga	kemi	kalier.	
Bland	de	viktigaste	är	kemikalielagstiftningen	REACH	och	
de	 två	 vattenrelaterade	 direktiven	 ramdirektivet	 för	 vatten	
och	det	marina	direktivet.	Emellertid	har	det	under	imple
menteringen	 av	 såväl	 REACH	 som	 vattendirektiven	 blivit	
tydligt	 att	 det	 för	 många	 kemikalier	 fortfarande	 saknas	
kunskap	kring	källor,	utsläpp	och	spridning	i	miljön.	

Forskningen	inom	området	behöver	framförallt	stärkas	inom	
åtgärdsområdet.	Detta	görs	lämpligen	genom	ett	ökat	interna
tionellt	samarbete.	I	det	följande	listas	ett	antal	forsknings
frågor	med	hög	prioritet.

• Exponering och effekter.	 Det	 finns	 ett	 stort	 behov	 av	
ökad	kunskap	kring	kombinationseffekter.	Exponering	
och	effekter	på	barn	bör	särskilt	beaktas	eftersom	mer
parten	av	 forskningen	har	 fokuserats	på	exponering	av	
vuxna	män.	Exempel	på	angelägna	”kemikaliegrupper”	är	
hormon	störande	ämnen	och	nanomaterial.	Men	resurser	
bör	också	fortsatt	läggas	på	att	identifiera	nya	grupper	av	
problemkemikalier	 och	 exponeringsvägar.	 Ett	 exempel	
på	 detta	 är	 riskutvärdering	 när	 det	 gäller	 läkemedels	
effekter	på	miljön.
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• Kontrollåtgärder.	 För	 farliga	 kemikalier	 behövs	 forsk
ning	kring	nya	metoder	för	att	reducera	människans	och	
miljöns	exponering.	Det	handlar	om	att	ta	fram	åtgärder	
för	 specifika	 kemikalier	 och	 kemikaliegrupper,	 såsom	
förbud	och	substituering	av	kemikalier,	information	och	
miljömärkning,	men	också	genomförandet	av	utsläpps
kontroll	vid	produktion	och	återvinning	samt	hantering	
av	avloppsvatten	och	dagvatten.	Det	är	angeläget	att	denna	
forskning	 bedrivs	 med	 ett	 helhetsperspektiv	 på	 kemi
kaliernas	 hela	 livscykel	 från	 produktion	 av	 varor	 och	
produkter,	 via	 användning	 i	 samhället	 till	 återvinning	
och	utsläpp	via	punktkällor	(reningsverk	och	lakvatten).	

• Kostnader till följd av skador.	Inom	många	områden	av	
miljöpolitiken	har	det	visat	sig	att	det	ofta	hade	varit	mer	
kostnadseffektivt	att	vidta	förebyggande	åtgärder	istället	
för	att	försöka	reparera	skadan	efteråt.	Kemikalieområdet	
är	rikt	på	sådana	exempel.	Här	kan	nämnas	åtgärder	för	
till	 exempel	 asbest	 och	 PCBsanering.	 Forskning	 om	
samhällets	kostnader	till	följd	av	skador	orsakade	av	kemi
kalier	är	därför	viktig.	Det	kan	gälla	saneringskostnader,	
vårdkostnader	och	kostnader	för	sjukskrivning.

Klimatförändringar

Framtida	 klimatförändringar,	 åtgärder	 för	 att	 bromsa	 dess	
verkningar	och	anpassning	till	det	som	kommer	att	hända,	
hör	till	de	stora	globala	utmaningarna.	Enligt	många	studier	
kommer	 det	 att	 kosta	 mycket	 pengar	 att	 anpassa	 samhäl
let	till	framtida	klimatförändringar,	och	ju	längre	vi	väntar	
med	att	vidta	åtgärder	desto	dyrare	blir	det.	Det	finns	många	
områden	 där	 kunskapen	 är	 otillräcklig	 och	 där	 ytterligare	
forskningsinsatser	behövs,	men	det	finns	också	områden	där	
god	kunskap	finns,	kunskap	som	dock	inte	tillämpas	i	till
räcklig	utsträckning	 i	 samhället.	Generellt	har	 intresset	 för	
forskning	som	berör	anpassning	till	klimatförändringar	och	
åtgärder	för	att	minska	effekterna	ökat	under	senare	år.

Karakteristiskt	 för	 klimatförändringarna	 och	 dess	 konse
kvenser	är	att	de	omfattar	ett	brett	område	med	tydliga	kopp
lingar	till	de	sex	andra	områden	som	identifierats.	De	prio
riterade	frågor	som	anges	i	det	följande	kännetecknas	också	
av	hög	relevans	för	samhället,	samtidigt	som	befintliga	kun
skaper	 är	 otillräckliga	 eller	 inte	 tillräckligt	 väl	 verifierade.	
Klimatförändringar	är	en	fråga	som	måste	lösas	långsiktigt,	
men	även	kortsiktiga	insatser	är	betydelsefulla.

• Innebörd, konsekvenser och prediktion.	Det	behövs	forsk
ning	om	vad	klimatförändringar	kommer	att	 innebära	 i	
lokalt,	regionalt	och	globalt	perspektiv.	Vilka	konsekvenser	
kommer	klimatförändringarna	att	få	och	hur	säkra	är	vi?	

• Jorden som system.	Området	omfattar	enskilda	effekter,	
konsekvenser	av	samlade	störningar,	kombinations	och	
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systemeffekter,	etcetera.	Hittills	har	forskningen	främst	
inriktats	mot	enskilda	betydelsefulla	komponenter,	 ex
empelvis	koldioxidkoncentrationen	i	atmosfären	och	ut
släpp	av	andra	växthusgaser.	Partikelutsläpp	och	aerosoler	
är	ett	område	där	ytterligare	kunskap	behövs.	Vad	inne
bär	 de	 sammantagna	 störningarna?	 Detta	 är	 ett	 ange
läget	 forskningsområde	 som	uppmärksammas	 allt	mer	
internationellt.	

• Anpassning i samhället och av viktiga samhällsfunktioner. 
Här	ingår	vattenförsörjning,	hantering	av	vattenresurser	
(tillgång	på	sötvatten	i	utsatta	områden,	havsytans	fluk
tuationer	inklusive	gränser	sötvatten/saltvatten),	grund
vattnets	 fluktuationer	och	 läckage	 av	 föroreningar.	En	
annan	fråga	är	risken	för	ökad	nederbörd	och	därmed	
ökade	 flöden	 som	 ger	 upphov	 till	 större	 erosionsrisk	
(stranderosion,	skydd	av	känsliga	strandområden,	havs
stränder	och	älvar).	Detta	kräver	även	riskforskning	(risk
uppskattning,	riskanalys)	och	skyddshantering	(exempel
vis	skydd	mot	föroreningar).

• Design, mätning och tolkning av observationer och mätsystem.	
Detta	är	en	nödvändig	grund	för	prediktioner,	klimat
modeller	 och	 klimatsystem	 och	 därför	 viktig	 att	 satsa	
på.	Observationer	och	mätningar	i	rymden	samt	paleo
klimatologi	 (forskning	 om	 klimathistoria	 under	 lång	
tid)	är	exempel	inom	detta	område.	Långa	mätserier	är	
viktiga	bland	annat	för	att	skilja	på	väder	och	klimat.

• Minskning av utsläpp av växthusgaser och andra klimat-
relaterade emissioner.	 Det	 är	 angeläget	 med	 forskning	
om	 permafrostområden	 som	 ”metanbomber”	 både	 på	
land	 och	 på	 havsbottnar.	 Det	 finns	 breda	 forsknings
aktiviteter	 i	Sverige,	men	det	 är	 angeläget	 att	 fortsätta	
och	 intensifiera	 samt	 verifiera	 denna	 forskning	 för	 att	
bromsa	verkningarna	av	klimatförändringarna	(se	även	
avsnittet	Energi).

• Polarområdena	 (mark,	 is,	 hav,	 atmosfär	 och	 stratosfär)	
är	världens	känselspröt	och	de	 första	 indikatorerna	 för	
att	observera	klimatförändringar.	De	är	viktiga	för	inter
nationell	klimatforskning,	och	flera	vetenskapsområden	
verkar	i	samma	fysiska	miljö.	Polarforskning	ställer	stora	
krav	på	forskningsinfrastruktur.	

• Havets inverkan på klimatet.	Havets	betydelse	som	klimat
reglerare	 (exempelvis	 som	 koldioxidsänka)	 är	 en	 forsk
ningsfråga	 som	kommer	 att	kräva	 insatser.	Vilken	 roll	
har	de	stora	havsströmmarna?	Vad	styr	vad?	Alla	ocean
erna	 är	 viktiga	 för	 klimatet	 och	 de	 spelar	 även	 en	 be
tydande	 roll	 för	 livsmedelsförsörjningen	 genom	 fisket.	
Forskning	i	Södra	oceanen	och	Norra	ishavet	har	också	
koppling	till	polarforskning.	
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• Policyutveckling.	 Strategier	 och	 policys	 utvecklas	 för	 att	
adressera	klimatförändringarna.	En	central	 fråga	är	hur	
olika	strategier	och	policys	påverkar	utveckling	och	sprid
ning	 av	 problemlösningar	 för	 att	 minska	 människans	
klimatpåverkan	 eller	 för	 anpassning	 till	 klimatföränd
ringar.	 Hur	 stimuleras	 innovation?	 Området	 omfattar	
information,	kommunikation,	beslutsprocesser	och	hur	
mänskligt	beteende	kan	påverkas.	

• Människors mobilitet och turism.	 I	 takt	med	klimatför
ändringarna	förutspår	man	ökad	värme	och	livsmedels
stress	 i	 många	 länder	 med	 befolkningsförflyttningar	
som	följd,	vilket	får	stora	konsekvenser.	Därtill	kommer	
både	sommar	och	vinterturism	i	stort	sett	i	hela	Europa	
att	påverkas.	Detta	blir	ett	viktigt	forskningsområde	på	
lång	sikt.

Organisation av miljöforskningen i Sverige

Svensk	miljöforskning	finansieras	av	ett	antal	olika	finansiärer	
med	skilda	roller	och	uppdrag:	 forskningsråd,	 innovations
myndighet,	 myndigheter	 med	 sektorsansvar	 och	 stiftelser.	
Formas	anser	att	den	nuvarande	ansvars	och	rollfördelningen	
dem	emellan	är	tydlig	och	fungerar	väl.	Det	är	av	stort	värde	
att	det	finns	en	diversitet	 i	 finansieringen	så	att	goda	idéer	
kan	få	finansiering.	Mångfalden	kräver	att	samarbetet	mellan	
finansiärerna	fungerar,	för	att	säkerställa	att	forskning	med	
breda	perspektiv	och	från	flera	utgångspunkter	finansieras.	
Som	exempel	kan	nämnas	behov	av	såväl	små	projekt	(stor
leksordningen	 3	 miljoner	 kronor	 för	 treåriga	 projekt)	 som	
större	program	 (storleksordningen	50−100	miljoner	 kronor	
under	5−10	år),	men	också	forskning	längs	hela	kedjan	från	
grundforskning	via	tillämpad	forskning	till	implementering.	
Det	 finns	således	 inget	behov	av	 förändringar	på	organisa
tionsnivå.	

De	finansiärer	som	har	deltagit	i	uppdraget	anser	att	mång
falden	ställer	krav	på	en	effektiv	samverkan	mellan	aktörerna.	
Ett	 kontinuerligt	 informationsutbyte	 mellan	 finansiärerna	
när	det	gäller	satsningar,	strategier	och	policyutveckling	kan	
ge	 möjlighet	 att	 identifiera	 eventuella	 brister	 i	 miljöforsk
ningssystemet	och	förslag	på	sätt	att	åtgärda	dessa.	Formas	
kommer	 därför	 att	 sammankalla	 finansiärer	 av	 miljöforsk
ning	ett	par	gånger	per	år	för	informationsutbyte	och	för	att	
diskutera	samverkan	kring	gemensamma	satsningar.

Formas	avser	dessutom	att	inrätta	ett	Avnämarforum	bestå	ende	
av	företrädare	för	avnämare	(myndigheter,	företag,	NGO:er)	
och	andra	nationella	och	inter	nationella	intressenter	som	kan	
bidra	med	strategiska	råd	angående	prioritering	av	forskning	
inom	miljöområdet.	Ett	sådant	råd	i	samverkan	med	finan
siärerna	bör	underlätta	samverkan	med	aktörerna	och	bidra	
till	att	forskningen	foku	serar	på	att	lösa	samhällets	behov	av	
ny	kunskap.	
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Kartläggning av svensk miljöforskning

I	tabell	1	redovisas	satsningarna	år	2009	som	omfattar	medel	
som	 fördelas	 under	 forskningsrådsliknande	 former,	 direkt
anslag	 till	miljöforskning	vid	myndigheter	och	 institut	 som	
bedriver	forskning	inom	ramen	för	den	egna	verksamheten,	
samt	 finansiering	 av	 miljörelaterad	 infrastruktur.	 Samman
ställningen	inkluderar	också	de	strategiska	satsningar	på	fyra	
områden	om	totalt	75	miljoner	kronor	per	år	som	tilldelades	
Formas	i	forskningspropositionen	”Ett	lyft	för	forskning	och	
innovation”	(SOU	2008/09:50).	Det	är	dock	för	tidigt	att	se	
vilken	effekt	dessa	satsningar	har	haft	på	hela	forskningsport
följen	eftersom	2009	var	första	året	som	medlen	betalades	ut.	
Den	infrastruktur	som	ingår	här	har	stor	betydelse	för	miljö
forskningen	och	är	många	gånger	en	förutsättning	för	forsk
ning	av	högsta	kvalitet.	Infrastrukturen	drivs	och	finansieras	i	
olika	internationella	samarbeten	och	nationellt.

Till	de	medel	som	redovisas	i	tabell	1	kommer	finansiering
en	från	EU:s	ramprogram	som	uppskattats	till	400	miljoner	
kronor	 för	 miljöforskningsområdet	 2009.	 Finansiering	 från	
näringslivet	har	inte	inkluderats	i	denna	kartläggning.	Ytter
ligare	information	om	kartläggningen	finns	i	bilagan.

 

3. Analys av svensk miljöforskning

   Miljoner kronor

Medel som fördelas i forskningsrådsliknande former  1 655

 Statliga myndigheter i rollen som forskningsfinansiärer 1 356
 Statliga stiftelser som finansierar miljöforskning¹ 273 
 Privata stiftelser som finansierar miljöforskning² 26 
Statliga direktanslag till myndigheter och institut  122

Infrastruktur för miljöforskning  345

Summa  2 122

1	 KKstiftelsen	har	inte	kunnat	sortera	ut	sin	miljöforskning	och	ingår	därför	inte	i	kartläggningen.
²	 Knut	och	Alice	Wallenbergs	stiftelse	har	valt	att	inte	delta	i	kartläggningen.

År	2009	uppgick	de	totala	statliga	anslagen	till	FoUverksamhet	enligt	SCB	till		
28	270	miljoner	kronor.	Av	dessa	har	i	denna	kartläggning	2	122	miljoner	kronor		
identi	fierats	 som	svenska	 satsningar	med	 inriktning	mot	miljöforskning,	varav		
2	096	miljoner	kronor	är	statliga	satsningar	(exklusive	fakultets	anslagen).

Tabell 1. Finansiering av svensk miljöforskning.



Analys av miljöforskningen och 
förslag till forskningsstrategi 2011−2016

32

Miljöforskning	 med	 statliga	 medel	 bedrivs	 i	 betydande	 om
fattning	 genom	 direktanslag	 av	 fakultetsmedel	 till	 univer	sitet			
och	 högskolor.	 Fakultetsmedlen	 utgör	 en	 svårfångad	 del	 av	
svensk	 miljöforskningsfinansiering.	 För	 att	 få	 inblick	 i	 detta		
genomfördes	en	pilotstudie	av	Stockholms	universitets	fakul	tets	
anslag.	Studien	visade	att	av	de	knappt	1,2	mil	j	arder	kronor	i		
fakultetsanslag	 som	 gick	 till	 FoU	 på	 forskar	nivå	 inom	 Stock
holms	universitet	år	2009	användes	cirka	245	miljoner	kronor	
till	miljöforskning,	det	vill	 säga	20	procent.	Lunds	universitet	
uppskattar	att	cirka	150	miljoner	kronor	av	fakultets	medlen	an
vändes	 till	miljöforskning	år	2010.	Upp	gifterna	 innehåller	be
tydande	osäkerhet.	Det	fanns	inte	utrymme	att	inom	uppdraget	
göra	motsvarande	undersökning	vid	övriga	universitet	och	hög
skolor	som	bedriver	miljöforskning.	Det	kan	konstateras	att	de	
medel	som	i	forskningspropositionen	”Ett	lyft	för	forskning	och	
innovation”	avsattes	för	att	fördelas	direkt	till	universiteten	som	
en	förstärkning	av	fakultetsmedlen	betalades	ut	för	första	gången	
2010,	det	vill	säga	de	finns	inte	med	i	denna	samman	ställning.	

Inriktning

För	att	illustrera	inriktningen	på	miljöforskningen	har	forsk
ningsanslagen	sorterats	in	på	de	16	miljömålen	på	en	övergrip
ande	 nivå.	 Vissa	 projekt	 av	 grundforskningskaraktär	 samt	
satsningar	 med	 samhällsvetenskaplig	 inriktning	 bedömdes	
som	miljöforskning	utan	att	kunna	hänföras	till	något	speci
fikt	miljömål;	dessa	återfinns	under	kategorin	”övrigt”.	Figur	1		
visar	omfattning	och	profil	på	anslagen	till	miljöforskningen	
år	2009	 för	de	nio	 finansiärer	 som	omnämns	 i	uppdraget.	
Figuren	visar	att	alla	finansiärerna	riktar	sin	verksamhet	mot	
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Figur 1. Nio statliga forskningsfinansiärers anslag till miljöforsk-
ning år 2009.
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³		Flertalet	av	stiftelserna,	Sida	och	SP	återfinns	under	kategorin	”Ej	fördelat	på	miljömålen”.

flera	av	de	områden	som	representeras	av	miljömålen	och	att	
många	finansiärer	är	verksamma	inom	samma	ämnesområden.	
Detaljer	runt	finansiärernas	kartläggning	finns	i	bilagan.
	
Figur	 2	 visar	 den	 samlade	 statligt	 finansierade	 miljöforsk
ningen	år	2009	 fördelad	per	miljömål	 för	 alla	 aktörer	 som	
lämnat	material	till	kartläggningen.	För	flertalet	av	stiftelserna	
samt	 för	 Sida	 och	 SPkoncernen	 gjordes	 ingen	 uppdelning	
på	 miljömålen,	 och	 dessa	 aktörers	 anslag	 återfinns	 under	
kategorin	”Ej	fördelat	på	miljömålen”.	Figuren	visar	att	den	
största	andelen	av	miljöforsknings	anslagen	allokeras	till	miljö
målet	 Begränsad klimatpåverkan.	 Klimatförändringarna	 har	
hög	prioritet	på	nationell	nivå	och	många	av	 finansiärerna	
har	under	de	senaste	åren	utlyst	medel	riktade	mot	klimat
området.	I	denna	kategori	återfinns	forskning	med	mycket	
olika	 inriktningar,	 till	 exempel	 klimatmodeller,	 alternativa	
bränslen,	 energieffektivisering	 och	 arters	 anpassning	 till	
ändrade	 klimatförhållanden.	 God bebyggd miljö	 är	 ett	 stort	
miljöforskningsområde	 där	 Formas	 är	 den	 största	 finans
iären.	Stora	satsningar	riktas	också	mot	miljömålet	Ett rikt 
växt- och djurliv,	 som	 fångar	 upp	 forskning	 orienterad	 mot	
biologisk	mångfald.	Andra	 stora	områden	är	Giftfri miljö, 
Levande skogar, Hav i balans	 och	 Ett rikt odlingslandskap.	
Det	bör	påpekas	att	sorteringen	på	miljömål	för	flertalet	av	
finans	iärernas	portföljer	har	gjorts	på	en	övergripande	nivå.	
Därmed	 kan	 till	 exempel	 större	 delar	 av	 forskningen	 med	
relevans	för	miljömålet	Ingen övergödning	finnas	under	kate
gorierna	Hav i balans	eller	Ett rikt jordbrukslandskap. 
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Figur 2. Finansiering av miljöforskning år 2009 fördelad på de 16 miljömålen.³



Övergripande slutsatser

I	det	följande	redovisas	övergripande	svar	på	de	frågeställningar	
som	 listas	 i	 uppdraget.	 Bakgrundsmaterial	 till	 slutsatserna	
finns	i	bilagan.	Enligt	uppdraget	ska	analysen	omfatta:

•	 En	jämförelse	av	den	svenska	miljöforskningen	vad	gäller	
inriktning	och	omfattning	med	forskningen	i	de	nordiska	
länderna,	andra	länder	i	Europa	och	USA.

•	 En	bedömning	av	ansvarsfördelning,	rollfördelning	och	
samarbete	mellan	finansiärerna	av	miljöforskning	i	Sverige.

•	 En	övergripande	bedömning	av	balansen	mellan	projekt
finansierad	forskning	och	forskningsprogram.

•	 Balansen	 mellan	 miljöeffektforskning	 och	 åtgärds
forskning.

•	 En	bedömning	av	de	särskilda	nationella	satsningar	som	
gjorts	på	miljöforskning	under	perioden	2000−2010.

•	 En	övergripande	bedömning	av	miljöforskningens	kvalitet	
och	relevans,	bland	annat	mot	bakgrund	av	genomförda	
utvärderingar.

•	 En	redovisning	av	hur	miljöforskningen	organiseras	och	
en	bedömning	av	eventuellt	behov	av	nya	centrumbild
ningar	eller	förändringar	av	organisationen	av	forskningen.

•	 Beskrivning	 av	 starka	 och	 svaga	 forskningsområden	 i	
förhållande	till	samhällets	behov.

•	 En	 bedömning	 av	 hur	 resultat	 av	 miljöforskningen	
kommer	till	nytta	och	kommersialiseras.

•	 En	bedömning	av	det	svenska	deltagandet	i	FP7	(sjunde	
ramprogrammet	 för	 forskning	 och	 utveckling)	 samt	
vilka	synergier	detta	deltagande	medför	och	hur	det	på
verkar	den	svenska	forskningsfinansieringen.

•	 En	analys	av	det	nordiska	forskningssamarbetet	(TFI).

Jämförelse vad gäller inriktning och omfattning av 
forskningen med de nordiska länderna, andra länder  
i Europa och USA

Det	 finns	 som	har	nämnts	 ingen	entydig	definition	av	be
greppet	 miljöforskning	 och	 det	 har	 därför	 varit	 svårt	 att	
hitta	 jämförbara	 uppgifter	 om	 olika	 länders	 satsningar	 på	
miljöområdet.	En	 jämförelse	av	omfattningen	av	 ländernas	
miljöforskning	 har	 således	 inte	 kunnat	 genomföras	 inom	
ramen	för	uppdraget.	Dock	har	information	samlats	in	om	
hur	 miljöforskningen	 finansieras,	 organiseras	 och	 inriktas.	
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Kartläggningar	av	Danmark,	Finland,	Norge,	Nederländerna,	
Storbritannien,	Tyskland	och	USA	finns	i	bilagan.

I	 f lera	 av	 de	 länder	 som	 studerats	 påminner	 forsknings
finansieringssystemet	om	det	svenska,	men	i	Danmark	och	
Finland	tycks	 regeringen	ha	ett	mer	direkt	 inflytande	över	
vilken	 forskning	 som	 utförs	 på	 miljöområdet.	 I	 Danmark	
samordnas	 och	 koordineras	 forsknings	 och	 innovations
politiken	av	Forsknings	och	Innovationsstyrelsen	som	är	en	
del	av	Vetenskapsministeriet.	I	Finland	styr	och	finansierar	
Miljöministeriet	självt	viss	miljöforskning.

Flertalet	av	de	länder	som	studerats	har	liksom	Sverige	många	
aktörer	på	såväl	utförar	som	finansärssidan.	I	några	länder	
finns	det	 exempel	på	 intressanta	 initiativ	 för	 att	 förbättra	
samordningen	mellan	dem	som	berörs.	I	Storbritannien	sam
arbetar	 forskningsfinansiärer	och	användare	 för	att	gemen
samt	försäkra	sig	om	att	den	kunskap	som	behövs	i	samhället	
tas	fram.	I	Finland	har	forskningsinstitut	inom	miljösektorn	
skapat	ett	forum	för	samarbete.	I	Sverige	bedrivs	miljöforsk
ning	främst	på	universitet,	och	därigenom	skiljer	Sverige	sig	
från	många	andra	länder	där	forskningsinstitut	har	en	större	
roll.	Norge,	Finland,	Storbritannien	och	Nederländerna	till
hör	de	länder	där	en	stor	del	av	miljöforskningen	utförs	inom	
statliga	forskningsinstitut.	Danmark	har	efter	en	större	om
organisation	i	mitten	av	2000talet	en	liknande	struktur	som	
i	Sverige.

Eftersom	miljöforskningen	berör	allt	fler	områden	har	detta	
medfört	ett	ökat	behov	av	strategiska	nationella	överväganden.	
Storbritannien	genomförde	en	strategisk	analys	av	sina	miljö
forskningsaktiviteter	2007.	Då	togs	det	fram	en	databas	som	
sedan	dess	hålls	ajour	och	kan	fungera	som	ett	verktyg	bland	
annat	 för	 att	 identifiera	 tidigare	 och	 aktuella	 prioriterade	
forskningsområden,	 kunskapsluckor	 och	 möjligheter	 till	
samarbete.	Danmark	har	sedan	2004	ett	särskilt	strategiskt	
forskningsråd	 som	 hanterar	 målstyrd,	 problemorienterad	
forskning	baserat	på	politiska	initiativ	och	de	stora	utmaningar	
som	det	danska	samhället	står	inför.	I	många	länder	finns	en	
insikt	om	behovet	av	tvärvetenskaplig	forskning.	Länder	som	
Norge	 och	 Finland	 har	 definierat	 detta	 som	 ett	 prioriterat	
område	och	har	också	 valt	 att	 göra	 särskilda	 satsningar	på	
breda	program	med	tydliga	tvärvetenskapliga	målsättningar.

I	några	 länder,	 till	exempel	USA,	finns	en	strävan	efter	att	
identifiera	 kunskapsluckor	 och	 prioritera	 forskning	 utifrån	
dessa.	Ett	liknande	initiativ	har	tagits	i	Sverige	då	Mistra	och	
Kungl.	 Vetenskapsakademien	 nyligen	 beslutade	 att	 inrätta	
ett	oberoende	råd	för	utvärdering	av	miljöforskning	med	syftet	
att	förbättra	beslutsunderlaget	för	miljöarbetet.
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Bedömning av ansvarsfördelning, rollfördelning och  
samarbete mellan finansiärerna av miljöforskning i Sverige

Dagens	svenska	system	med	många	aktörer	som	finansierar	
miljöforskning	 medger	 flexibilitet	 och	 bidrar	 till	 mångfald.	
Finansiärerna	som	har	deltagit	i	uppdraget	ser	inte	något	be
hov	av	förändringar	på	organisationsnivå,	utan	menar	att	de	
kompletterar	varandra	väl.	Mångfalden	ställer	emellertid	krav	
på	god	samverkan	mellan	de	svenska	finansiärerna.	Sedan	den	
senaste	forskningspropositionen	har	samverkan	mellan	olika	
forskningsfinansiärer	 förbättrats.	 Diskussionerna	 i	 referens
gruppen	visar	att	det	 finns	behov	av	att	ytterligare	utveckla	
och	förbättra	samverkan	mellan	miljöforskningsfinansiärerna	
för	 att	 bättre	 koordinera	 satsningar,	 strategier	 och	 policy
utveckling.	Några	sådana	exempel	är:

•	 EU:s	 ramprogram	 blir	 en	 allt	 viktigare	 finansiär	 av	
svensk	 miljöforskning.	 Det	 kommer	 därför	 att	 vara	
viktigt	 att	 finansiärerna	har	en	gemensam	strategi	 för	
hur	EU:s	ramprogram	kan	skapa	mervärde.	

•	 Vissa	problemområden	berör	flera	finansiärers	verksam
het.	 En	 förbättrad	 samverkan	 skulle	 kunna	 ge	 ett	 mer
värde	i	sådana	områden.	

Bedömning av balansen mellan projektfinansierad 
forskning och forskningsprogram

Projektfinansierad	 forskning	 har	 här	 definierats	 som	 forsk
ning	 finansierad	 genom	 öppna	 utlysningar	 (”bottomup”),	
och	forskningsprogram	som	forskning	finansierad	via	tema
tiskt	riktade	satsningar	(”topdown”).	Det	finns	självklart	ett	
behov	 av	båda	dessa	 typer	 av	 forskningsfinansiering	utifrån	
den	efterfrågan	och	de	behov	 som	finns	 i	 samhället.	Forsk
ningsprogram	som	finansieras	via	tematiskt	riktade	satsningar	
kan	användas	för	att	styra	forskningen	mot	de	områden	där	
tydliga	 behov	 definieras.	 Programmen	 har	 dessutom	 ofta	
möjlighet	 att	 skapa	 en	 välbehövlig	 interaktion	mellan	olika	
forskningsområden	och	mellan	forskare	och	avnämare.	Sam
tidigt	behövs	de	”bottomup”	initiativ	som	tillåts	i	projekt
finansierad	 forskning	 för	 att	 stimulera	 och	 fånga	 upp	 nya	
idéer	och	nya	områden.	

Kartläggningen	har	visat	att	en	stor	del	av	miljöforskningen,	
cirka	65	procent,	genomförs	inom	ramen	för	tematiskt	riktade		
forskningsprogram.	Programmen	används	för	att	rikta	forsk
ningen	mot	områden	där	tydliga	behov	definierats,	men	av
nämarna	 involveras	 sällan	 i	 utformningen	 av	 programmen.	
Programmens	användarvärde	och	nytta	skulle	med	stor	sanno
likhet	öka	om	avnämarna	fick	en	roll	redan	vid	planeringen	
av	programmen.

Balansen mellan miljöeffektforskning och åtgärdsforskning

Finansiärernas	 uppskattningar	 av	 verksamhetens	 inrikt
ning	visar	att	ungefär	hälften	av	den	svenska	miljöforskning	



37Analys av miljöforskningen och 
förslag till forskningsstrategi 2011−2016

som	finansieras	kan	klassas	 som	effektforskning	och	hälften	
som	 åtgärdsforskning.	 Effektforskning	 har	 här	 definierats	
som	 forskning	 som	 syftar	 till	 att	 identifiera	 och	 kvantifiera	
miljö	problem	 samt	 att	 få	 förståelse	 för	 de	 bakomliggande	
orsakerna	till	miljöproblemen.	Åtgärdsforskning	har	definierats	
som	forskning	som	syftar	till	att	lösa	miljöproblemen.	

I	bilagan	redovisas	varje	finansiärs	profil	vad	gäller	satsningar	
på	miljöeffekt	 respektive	åtgärdsforskning,	och	det	 syns	en	
tydlig	 skillnad	mellan	 finansiärerna.	En	närmare	 studie	 av	
Formas	forskningsfinansiering	har	dock	visat	att	olika	forsk
ningsfält	 tenderar	att	 luta	mer	åt	det	 ena	eller	 andra	hållet,	
vilket	 gör	det	 troligt	 att	 skillnaden	kan	bero	både	på	 inom	
vilka	forskningsfält	finansiärerna	är	aktiva	och	på	hur	finansi
ärernas	uppdrag	ser	ut.

Bedömning av särskilda nationella satsningar under  
perioden 2000−2010

Ännu	är	endast	ett	fåtal	av	de	nationella	satsningar	som	gjorts	
på	 miljöforskning	 sedan	 år	 2000	 utvärderade.	 De	 genom
förda	 utvärderingarna	 visar	 att	 satsningarna	 har	 gett	 värde
fulla	tillskott	till	viktiga	områden.	Det	är	också	klart	att	sär
skilda	 nationella	 satsningar	 kan	 vara	 värdefulla	 för	 att	 göra	
kraftsamlingar	 riktade	 mot	 problemområden	 som	 spänner	
tvärs	 över	 disciplingränser.	 Satsningar	 av	 detta	 slag	 bedöms	
ge	ett	särskilt	mervärde	om	de	frambringar	tvärvetenskapligt	
samarbete	mellan	olika	forskargrupper	eller	om	de	ger	ökad	
möjlighet	att	involvera	avnämarna	i	forskningsprocessen.	Ut
värderingarna	 visar	 också	 att	 nationella	 satsningar	 kan	 göra	
större	skillnad	och	ge	tydligt	mervärde,	men	då	kan	det	krävas	
att	medlen	 fördelas	 enligt	 särskilda	 ramverk,	 såsom	krav	på	
tvärvetenskapligt	 angreppssätt,	 involvering	av	avnämare,	väl	
utvecklad	kommunikation	av	resultat,	etcetera.

Bedömning av miljöforskningens kvalitet och relevans

Ett	30tal	utvärderingar	som	har	genomförts	av	de	finansiärer	
som	nämns	 i	 regeringsuppdraget	har	studerats	 (samtliga	ut
värderingar	listas	och	sammanfattas	i	bilagan).	Sammanfatt
ningsvis	kan	konstateras	att	den	forskning	som	har	utvärderats	i	
de	allra	flesta	fall	har	bedömts	vara	av	god	kvalitet.	Inom	vissa	
områden	observeras	 att	 antalet	publikationer	har	 varit	 färre	
än	väntat.	Det	gäller	jordbruk,	skog	och	energisystem	samt	
i	viss	mån	stadsmiljö	och	arkitektur	där	det	noterats	att	den	
internationella	publiceringsfrekvensen	är	låg.

Flera	 av	 utvärderingarna	 värderar	 forskningens	 relevans	 för	
samhället,	 och	 den	 bedöms	 i	 regel	 vara	 hög.	 Det	 gäller	 till	
exempel	havsmiljö,	jordbruks,	skogs,	vilt	och	energiforsk
ning.	Kommunikation	av	forskningsresultaten	till	potentiella	
användare	lyfts	dock	i	flera	fall	fram	som	ett	område	som	det	
finns	stora	möjligheter	att	 förbättra.	Men	det	 finns	några	
undantag.	Skogforsk	pekas	ut	som	en	mycket	aktiv	aktör	när	
det	 gäller	 dialog	 mellan	 forskare	 och	 användare,	 och	 även	

Effektforskning	 definieras	 här	 som	
forskning	 som	 syftar	 till	 att	 identi
fiera	 och	 kvantifiera	 miljöproblem	
samt	få	förståelse	för	bakomliggande	
orsaker.

Åtgärdsforskning	 definieras	 som	 forsk
ning	 som	 syftar	 till	 att	 lösa	 miljö
problemen.
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inom	viltforskningen	bedöms	forskarna	ha	varit	utmärkta	på	
att	kommunicera	resultaten	med	användarna.

En	vanlig	rekommendation	är	att	satsa	på	ökad	samverkan	mel
lan	 forskargrupper,	både	nationellt	och	 internationellt.	Detta	
är	något	som	lyfts	fram	i	utvärderingar	av	miljöforskning	inom	
ekologisk	produktion,	biologisk	mångfald,	arkitektur,	 energi
system	 och	 fjärranalys.	 I	 flera	 fall	 efterfrågas	 även	 ett	 större	
inslag	av	tvärvetenskap.	Behovet	av	ökad	internationell	sam
verkan	har	även	poängterats	i	referensgruppens	diskussioner.

Redovisning av hur miljöforskningen organiseras  
− och bedömning av behov av nya centrumbildningar 
eller förändringar av organisationen

Större	delen	av	svensk	miljöforskning	utförs	vid	universiteten.	
Om	 man	 utgår	 från	 fördelningen	 av	 forskningsmedel	 på	
Formas,	Mistra	och	Naturvårdsverket	 är	SLU	den	 största	
enskilda	 aktören	 följt	 av	 universiteten	 i	 Lund,	 Stockholm,	
Göteborg,	Uppsala	och	Umeå.	Under	de	senaste	åren	har	ett	
antal	centrumbildningar	med	inriktning	mot	miljöområdet	
etablerats	inom	de	svenska	universiteten.	Några	har	tillkommit	
genom	regeringens	särskilda	satsningar,	och	andra	har	bildats	
på	forskningsfinansiärernas	eller	universitetens	initiativ.

Mistra	har	konstaterat	att	miljöforskningens	inriktning	har	
ändrats	 från	 att	 ha	 huvudsakligt	 fokus	 på	 naturvetenskap	
och	 teknik	 mot	 mer	 inslag	 av	 samhällsvetenskaplig	 miljö
forskning.	Centrumkonstruktionerna	kännetecknas	av	tvär
vetenskapliga	 samarbeten	 inom	 och	 mellan	 lärosäten	 samt	
nära	kontakter	med	aktörer	utanför	den	akademiska	miljön.	
Det	ökande	antalet	centrumbildningar	visar	 just	att	miljö
problemens	karaktär	kräver	denna	typ	av	miljöer.

Formas	har	i	samband	med	denna	analys	inte	identifierat	be
hov	av	att	initiera	några	nya	centrumbildningar.	Men	det	kan	
inte	uteslutas	 att	 sådana	behov	uppkommer	eller	 att	det	kan	
finnas	anledning	att	göra	kraftsamlingar	inom	universiteten.	

Beskrivning av starka och svaga forskningsområden i 
förhållande till samhällets behov

I	 kapitel	 2	 identifieras	 ett	 antal	 prioriterade	 forsknings
områden.	I	det	följande	sammanfattas	hur	svensk	forskning	
står	sig	 inom	dessa	sju	prioriterade	områden.	Generellt	 sett	
kan	det	konstateras	att	Sverige	står	starkt	inom	den	discipli
nära	forskningen.	Dock	identifieras	behov	av	att	stärka	den	
tvärdisciplinära	 ansatsen	 för	 att	 ge	miljöforskningen	bättre	
förutsättningar	att	möta	samhällets	kunskapsbehov.

Klimatförändringar	är	ett	starkt	forskningsområde	i	Sverige.	
Prediktionsmodell,	atmosfärs	och	polarforskning	är	några	
områden	 där	 det	 finns	 framstående	 svensk	 forskning.	 Ett	
område	 som	 däremot	 anses	 svagt	 är	 den	 tvärvetenskapliga	
implementeringsforskningen.
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Svensk	energiforskning	utgår	till	stor	del	från	nationella	förut
sättningar	 såsom	naturresurser,	 industristruktur	och	klimat.	
Områden	där	svensk	forskning	ligger	långt	fram	inkluderar	
således	bioenergi	från	skogen,	el	och	hybridfordon	och	bio
drivmedel,	energiintensiv	industri,	energianvändning	i	be
byggelsen,	med	mera.

Inom	effektivt	och	hållbart	nyttjande	av	naturresurser	finns	
det	starka	forskningsgrupper	inom	områden	som	molekylär
genetik,	 biobaserade	 material,	 skogsekologi,	 miljöeffekter	
och	växtsjukdomar.

Inom	biologisk	mångfald	finns	det	starka	svenska	forsknings
grupper	 inom	 skogs,	 sjö	 och	 jordbruksekologi	 samt	 stor	
ämneskompetens	 inom	taxonomi,	evolutionsbiologi,	popula
tionsbiologi,	 bevarandegenetik,	 mikrobiell	 ekologi,	 klimat	
och	ekosystemmodellering,	ekonomi	och	 landskapsekologi.	
Även	 inom	 detta	 område	 pekas	 tvärvetenskap	 ut	 som	 en	
fråga	där	det	finns	behov	av	större	insatser.

Svensk	miljöforskning	inom	kemikalieområdet	har	i	många	
sammanhang	 varit	 världsledande	 och	 har	 haft	 stor	 global	
betydelse	 inom	områden	som	miljökemi	 inklusive	analys
utveckling,	toxikologi,	ekotoxikologi	och	miljömedicin.	Dessa	
områden	har	primärt	haft	fokus	på	exponering	och	effekter	
på	människor	och	miljö,	och	här	finns	starka	svenska	forskar
grupper.	Den	mer	 åtgärdsinriktade	 forskningen	 är	 svagare.	
Viss	forskning	av	hög	kvalitet	finns	inom	teknisk	utveckling	
av	till	exempel	reningsteknik,	men	bör	stärkas.	Ett	område	
som	är	under	framväxt	och	som	behöver	ytterligare	förstärkning	
är	forskning	om	källor	till	kemikalier	och	flöden	i	samhället.	

Det	 finns	 en	god	kunskapsbas	på	området	hållbara	 städer,	
och	 svensk	 forskning	 har	 en	 stark	 internationell	 position.	
Området	utvecklas	positivt	inom	forskning	med	inriktning	
på	 urbana	 klimat	 och	 energifrågor,	 ekosystemtjänster	 och	
miljöekonomi.	Ett	antal	 tvärvetenskapliga	 initiativ	bedöms	
av	 genomförda	utvärderingar	 som	 särskilt	 lyckade.	Forsk
ningsmiljöerna	vid	Stockholm	Resilience	Center	och	Graduate	
School	 for	Energy	 på	KTH	 framhålls	 av	 såväl	 svensk	 som	
internationell	 expertis	 som	 förebilder	 tack	vare	 sin	medvetet	
tvärdisciplinära	inriktning.	Sverige	har	traditionellt	varit	en	
framstående	nation	inom	byggforskningen,	till	exempel	inom	
områden	 som	 materialforskning,	 energiteknik	 och	 energi
användning	samt	innemiljö	och	hälsa.	Dessa	tätpositioner	är	
i	dag	inte	lika	självklara.

Den	svenska	marina	miljöforskningen	håller	generellt	hög	veten
skaplig	kvalitet	och	behandlar	frågor	som	är	av	stort	samhälls
värde.	 Forskningen	 är	 dock	 splittrad	 mellan	 lärosätena	 och	
inriktas	 framförallt	på	effektforskning.	Åtgärdsforskningen	
behöver	stärkas.	



Bedömning av hur resultat kommer till nytta och 
kommersialiseras

En	stor	del	av	den	miljöforskning	som	genomförs	är	relevant	
för	samhället.	Det	finns	emellertid,	enligt	gjorda	utvärderingar,	
ett	 behov	 av	 att	 utveckla	 metodiken	 för	 att	 överföra	 forsk
ningsresultaten	till	de	potentiella	användarna	för	att	säkra	att	
forskningsresultaten	verkligen	kommer	till	användning.	Det	
är	 också	 angeläget	 att	 öka	 insatserna	 för	 att	 svenska	 forsk
ningsresultat	 leder	 till	kommersialisering.	Detta	verkar	gälla	
generellt,	men	också	inom	miljöområdet.

Formas	bedömer	att	det	finns	behov	av	ökad	dialog	med	av
nämare,	som	utgångspunkt	för	att	forskarna	ska	kunna	formu
lera	relevanta	forskningsfrågor.

Flertalet	av	de	nio	finansiärer	som	ingått	i	uppdraget	gör	stora	
satsningar	på	innovation	och	utveckling	inom	miljöområdet,	
och	bedömningen	är	att	det	finns	behov	av	koordinering	mellan		
finansiärerna	för	att	beakta	alla	aspekter	av	grundforskning,	
tillämpad	forskning,	produktutveckling	och	kommersialisering.

Bedömning av det svenska deltagandet i FP7 − synergier 
och påverkan på den svenska forskningsfinansieringen

Svenska	deltagare	i	EUprojekt	har	fått	närmare	6	miljarder	
kronor	sedan	starten	2007.	FP7	(sjunde	ramprogrammet)	är	
alltså	en	viktig	finansieringskälla	för	forskning	och	utveckling	
i	Sverige.	EU:s	ramprogram	uppskattas	ha	bidragit	med	400	
miljoner	kronor	till	svensk	miljöforskning	2009	(information	
om	hur	denna	uppskattning	tagits	fram	finns	bilagan)	vilket	
skulle	 göra	 ramprogrammet	 till	 den	näst	 största	 finansiären	
av	svensk	miljöforskning	efter	Formas.	Detta	visar	att	svenska	
forskare	och	 forskargrupper	har	varit	 framgångsrika	när	det	
gäller	att	få	anslag	från	EU.

För	att	kunna	hantera	de	stora	utmaningarna	behöver	miljö
forskningen	 internationaliseras	 ytterligare.	 Därigenom	 ökar	
sannolikheten	 för	 att	 hög	kvalitet	 och	 relevans	 kommer	 att	
uppnås.	 I	 flera	 av	de	utvärderingar	 som	har	 studerats	 inom	
uppdraget	(se	bilaga)	har	det	konstaterats	att	svensk	miljö
forskning	 i	många	 fall	 skulle	behöva	öka	sin	 internationella	
samverkan.	EU:s	ramprogram	skapar	möjligheter	för	svenska	
forskare	att	samarbeta	med	de	bästa	forskarna	i	EU,	vilket	bör	
uppmuntras.

För	svenska	forskningsfinansiärer	blir	det	viktigt	att	med	sin	
finansiering	bidra	till	att	etablera	forskargrupper	som	kan	vara	
konkurrenskraftiga	i	EU:s	ramprogram.	Detta	är	därför	ett	av	
de	områden	där	samverkan	mellan	svenska	miljöforsknings
finansiärer	 får	 större	 betydelse.	 Denna	 samverkan	 behöver	
utvecklas	ytterligare,	och	Formas	kommer	att	ta	initiativ	i	den	
riktningen	i	samarbete	med	övriga	finansiärer.
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En analys av det nordiska forskningssamarbetet (TFI)

Hösten	2008	gick	de	nordiska	 länderna	 samman	om	den	
största	nordiska	forsknings	och	innovationssatsningen	hittills,	
det	nordiska	toppforskningsinitiativet	(TFI).	Med	en	budget	
på	 cirka	 500	 miljoner	 kronor	 fördelat	 på	 fem	 år	 fokuserar	
initiativet	på	områden	som	rör	klimat	och	energiforskning	
av	gemensamt	intresse	för	de	nordiska	länderna.	Detta	är	den	
största	satsning	på	forskning	som	har	skett	inom	ramen	för	
det	nordiska	samarbetet.

Samarbetet	 inom	 TFI	 visar	 att	 de	 nordiska	 länderna	 har	
många	gemensamma	frågeställningar.	Forskarna	i	de	nordiska	
länderna	har	dessutom	en	gemensam	värdegrund	vilket	ger	
goda	förutsättningar	för	samarbete.

TFI	bildades	2008	och	den	första	utlysningen	gjordes	2009.	
Redan	nu	går	det	dock	att	konstatera	att	de	nordiska	forskarna	
genom	 TFI	 fått	 ett	 värdefullt	 forum	 för	 samverkan.	 Inom	
miljöforskning	finns	det	generellt	sett	ett	stort	behov	av	att	
sammanställa	och	kartlägga	redan	befintlig	forskning.	Genom	
sådana	synteser	tas	viktiga	steg	framåt	i	forskningen	och	TFI	
bidrar	till	 just	detta	då	de	nordiska	forskarna	får	möjlighet	
att	träffas,	jämföra	data	och	diskutera	forskningsresultat	från	
olika	länder.

Nordiskt	samarbete	har	ett	stort	värde	när	det	gäller	miljö
forskning.	Det	finns	inga	beslut	fattade	om	vad	som	kommer	
att	hända	när	TFI	avslutas.	Om	det	blir	liknande	satsningar	
inom	ramen	för	utmaningarna	inom	miljöområdet	är	det	av	
stort	intresse	för	den	svenska	miljöforskningen.



1. Kartläggning av miljöforskningsfinansiering

Medel som fördelas under forskningsrådsliknande former

För	att	få	en	övergripande	bild	av	svensk	miljöforskning	har	
finansiärernas	 fördelning	 av	 forskningsmedel	 kartlagts	 för	
året	2009.	Det	belopp	för	miljöforskning	som	fördelades	under		
forskningsrådsliknande	 former,	 i	 öppna	 utlysningar	 eller	 i	
riktade	program	uppgick	år	2009	till	1	507	miljoner	kronor	
(tabell	 2).	 Formas	 är	 den	 största	 finansiären	 av	miljöforsk
ning,	och	cirka	75	procent	av	de	medel	som	Formas	beviljade	
år	2009	gick	till	forskning	med	relevans	för	miljömålen.	Man	
kan	 också	 notera	 att	 hela	 Mistras	 och	 Naturvårdsverkets	
forskningsanslag	går	till	miljöforskning.	För	övriga	finansiärer	
utgör	miljöforskningen	en	delmängd	av	forskningsanslagen.	
Anslagen	från	de	nio	finansiärer	som	nämns	i	uppdraget	ut
gör	85	procent	av	den	 totala	miljöforskningsfinansieringen	
som	 fördelas	under	 forskningsrådsliknande	 former,	det	 vill	
säga	fakultetsanslagen	är	inte	inräknade.	Bland	övriga	myndig
heter	och	stiftelser	är	Sida	en	betydande	finansiär	även	om	
man	endast	ser	till	den	del	av	Sidas	verksamhet	som	fördelas	
under	 forskningsrådsliknande	 former	 till	 svenska	 forskare.	
Aktörerna	beskrivs	i	avsnitt	6,	och	kommentarer	till	de	siffror	
som	använts	i	kartläggningen	finns	i	avsnitt	7.

Tabell 2. Total forskningsfinansiering och andel relaterad till miljö-
forskning 2009 från aktörer som ger anslag under forskningsråds-
liknande former.

Bilaga
Bakgrundsmaterial till analysen
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Aktörer Forskningsfinansiering (kr) Varav miljöforskning (kr) Miljöforskning totalt (kr)

Statliga myndigheter i rollen som forskningsfinansiärer  1 356 491 000

Formas 814 865 000 616 769 000 

Strålsäkerhetsmyndigheten 84 500 000 47 000 000 

Naturvårdsverket 101 000 000 101 000 000 

VINNOVA 1 107 000 000 115 000 000 

Energimyndigheten 197 000 000 197 000 000 

Rymdstyrelsen 62 437 000 21 180 000 

Vetenskapsrådet 3 220 000 000 149 431 000 

Trafikverket 865 000 000 70 622 000 

SGU (som finansiär) 5 509 000 1 750 000 

Sida 1 000 000 000 36 700 000 

Statliga stiftelser som finansierar miljöforskning 4   273 000 000

Mistra 226 000 000 226 000 000 

SSF 498 000 000 30 000 000 

Östersjöstiftelsen 260 000 000 12 000 000 

Riksbankens Jubileumsfond 317 000 000 5 000 000 

Privata stiftelser som finansierar miljöforskning5       26 000 000

Kempestiftelserna 53 000 000 16 000 000 

Baltic Sea 2020 10 000 000 10 000 000 

Summa   1 655 491 000

4	 KKstiftelsen	 har	 inte	 kunnat	 sortera	 ut	 sin	 miljö
forskning	och	ingår	därför	inte	i	kartläggningen.

5	 Knut	och	Alice	Wallenbergs	stiftelse	har	valt	att	inte	
delta	i	kartläggningen.
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Finansiär Projektfinansiering Forskningsprogram

Formas  50 % 50 %

Mistra 10 % 90 %

Strålsäkerhetsmyndigheten 10 % 90 %

Naturvårdsverket 0 % 100 %

VINNOVA 0 % 100 %

Energimyndigheten 50 % 50 %

Rymdstyrelsen 100 % 0 %

Vetenskapsrådet 65 % 35 %

Trafikverket 0 % 100 %

Totalt (finansiering) 35 % 65 %

En	 stor	 del	 av	 dessa	 medel	 fördelas	 i	 riktade	 forsknings
program.	 Projektfinansierad	 forskning	 har	 här	 definierats	
som	forskning	finansierad	genom	öppna	utlysningar	(”bottom
up”),	och	forskningsprogram	som	forskning	finansierad	via	
tematiskt	riktade	satsningar	(”topdown”).	Gränsdragningen	
är	emellertid	inte	alltid	självklar.	Finansiärernas	bedömning	
av	hur	de	egna	anslagen	fördelas	mellan	dessa	kategorier	redo
visas	i	tabell	3.

Direktanslag till miljöforskning

Direktfinansiering	till	miljöforskning	vid	myndigheter	och	
institut	uppgick	till	122	miljoner	kronor	år	2009	(tabell	4).	
Myndigheter	 som	bedriver	miljöforskning	 inom	 ramen	 för	
den	egna	verksamheten	med	statlig	finansiering	 inkluderar	
Sveriges	Meteorologiska	och	Hydrologiska	Institut	(SMHI),	
Statens	 Geotekniska	 Institut	 (SGI)	 och	 Sveriges	 Geologiska		
Undersökning	(SGU).	Internationella	Miljöinstitutet	(IIIEE)	
har	fast	delfinansiering	via	den	statliga	stiftelsen	IIIEE.	Övriga	
forskningsinstitut	som	bedriver	miljöforskning	med	stöd	av	
statliga	 anslag	 är	 Svenska	 Miljöinstitutet	 (IVL),	 Stiftelsen	
Skogsbrukets	forskningsinstitut	(Skogforsk)	och	SPkoncernen	
inklusive	Institutet	för	jordbruks	och	miljöteknik	(JTI).	Insti
tuten	har	flera	finansieringskällor,	och	de	redovisade	statliga	
anslagen	 till	miljöforskning	är	 endast	 en	delmängd	av	den	
totala	omsättningen.	Skogforsk	och	JTI	får	sina	direktanslag	
via	Formas,	medan	IVL	får	medel	från	både	Formas	och	Natur
vårdsverket.	Aktörerna	beskrivs	i	avsnitt	6.

Aktörer  Miljöforskningsfinansiering (kr)

SGU (egen forskning)  4 000 000

SGI  15 000 000

SMHI  17 000 000

Internationella Miljöinstitutet, IIIEE  5 000 000

IVL  28 000 000

Skogforsk  7 900 000

SP (inklusive JTI)  45 000 000

Summa  121 900 000

Tabell 3. Miljöforskningsfinansiering 2009 fördelat på projekt-
finansiering och forskningsprogram hos nio forskningsfinansiärer.

Tabell 4. Statliga direktanslag till miljöforskning vid myndigheter 
och institut 2009.



Infrastruktur

En	väl	fungerande	infrastruktur	är	avgörande	för	framgångs
rik	 forskning	 inom	 flera	 delar	 av	miljöområdet.	Medel	 till	
detta	finansieras	delvis	av	andra	aktörer.	Nedan	listas	infra
struktursatsningar	som	har	stor	betydelse	 för	svensk	miljö
forskning.	 Vissa	 satsningar	 drivs	 och	 finansieras	 nationellt	
medan	andra	hanteras	i	internationellt	samarbete.

Vetenskapsrådet – RFI.	Vetenskapsrådets	råd	för	forskningens	
infrastrukturer	(RFI),	arbetar	med	att	främja	och	stödja	upp
byggnad	 och	 utnyttjande	 av	 infrastruktur	 för	 att	 svenska	
forskare	 ska	 få	 tillgång	 till	 infrastruktur	 för	 forskning	 av	
högsta	 kvalitet.	 Många	 infrastrukturanläggningar	 finns	 i		
Sverige,	 men	 för	 att	 tillgodose	 forskarnas	 behov	 av	 infra
struktur	inom	alla	områden	har	Sverige	även	avtal	med	inter
nationella	anläggningar	och	organisationer.	Förutom	de	sats
ningar	som	listas	i	tabell	5	läggs	stora	summor	på	bland	annat	
NIC	och	Maxlaboratoriet	som	kan	användas	bland	annat	för	
klimatmodellering	och	miljöanalyser.	Under	2010	startade	två	
nya	stora	satsningar	som	inte	listas	i	tabell	5:	ICOS	(mät
stationer	för	koldioxidutbytet)	och	LifeWatch.

Polarforskning. Infrastruktur	 i	 samband	 med	 expeditioner	
till	arktiska	områden	finansieras	av	Polarforskningssekreta
riatet.	Sekretariatet	förvaltar	två	svenska	forskningsstationer	
i	Antarktis	samt	isbrytaren	Oden	som	hyrs	av	Sjöfartsverket	
för	marina	forskningsexpeditioner.	Infrastrukturstödet	admi
nistreras	i	samarbete	med	Vetenskapsrådet	och	Mistra.	

ECDS.	Environment	Climate	Data	Sweden	(ECDS),	tidigare	
benämnt	SND	KM,	är	en	serviceorganisation	vid	SMHI	för	
svensk	forskning	inom	klimat	och	miljö	som	underlättar	för	
forskare	 att	 få	 tillgång	 till	 befintliga	 data	 inom	 och	 utom	
landet.	ECDS	fokuserar	bland	annat	på	insamling	och	sprid
ning	av	information	om	data	samt	utveckling	av	och	infor
mation	om	standarder	och	verktyg	 för	dokumentation	och	
tillgängliggörande	av	data.

Satelliter och satellitdata. Rymdstyrelsen	finansierar	främst	
satelliter	genom	det	europeiska	rymdorganet	ESA	som	lägger	
stort	fokus	på	satelliter	inom	miljö	och	klimat.	Satelliter	för	
forskning	 och	 tillämpning	 inom	 väder	 och	 klimat	 utvecklas		
av	EUMETSAT	där	det	svenska	deltagandet	finansieras	via	
SMHI.	Rymdstyrelsen	deltar	även	i	bilaterala	samarbeten	runt	
satelliter	och	instrument	och	har	genom	åren	även	bekostat	
nationella	forskningssatelliter.	Den	svenska	forskningssatelliten	
Odin	 levererar	 data	 till	 atmosfärsforskning.	 Esrange	 är	 en	
viktig	forskningsfacilitet	för	ballonger	och	sondraketer	som	
används	i	klimat	och	miljöforskning.	Detta	bekostas	delvis	
av	Rymdstyrelsen	i	samverkan	med	andra	länder.	En	nationell	
satellitbildsdatabas,	Saccess,	finansieras	av	Lantmäteriet.	

Analys av miljöforskningen och 
förslag till forskningsstrategi 2011−2016

44



Forskningsstationer. En	väsentlig	infrastruktur	för	terrester	
forskning	 är	 forskningsstationer.	De	 svenska	 terrestra	 station
erna	drivs	av	olika	huvudmän	och	än	så	länge	med	begränsad	
samordning.	Det	finns	ännu	ingen	överblick	över	vilka	stationer	
som	är	av	internationellt,	nationellt	eller	endast	lokalt	intresse.	
En	ökad	nationell	samordning	av	svenska	forskningsstationer	
skulle	 öka	 såväl	 svenska	 forskares	 tillgång	 till	 viktig	 infra
struktur	 som	möjligheten	 att	 svenska	 stationer	 involveras	 i	
till	exempel	EUprojekt.	RFI	har	initierat	en	utredning	med	
uppdrag	 att	 ta	 fram	 beslutsunderlag	 angående	 forsknings
stationer	 och	 annan	 infrastruktur	 för	 fältbaserad	 terrester	
forskning	(inklusive	limnologi).

Båtar och marina stationer. På	havsmiljösidan	finns	en	om
fattande	infrastruktur	i	form	av	båtar	och	marina	stationer	
(UMF	Norrbyn,	Askölaboratoriet,	Klubbans	biologiska	sta
tion,	 Sven	Lovén	 centrum	 för	marina	 vetenskaper,	Forsk
ningsstationen	i	Ar).	Kostnaden	för	dessa	har	inte	beräknats	
inom	ramen	 för	detta	uppdrag,	men	de	utgör	 troligen	 en	
väsentlig	del	av	bidragen	till	miljöforskningsinfrastrukturen.

Tabell 5. Svenska bidrag till miljöforskningsinfrastruktur 2009.
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Infrastruktur Ansvarig aktör Kostnad (miljoner kr)

ESA – satelliter för miljö och klimat Rymdstyrelsen 98

Svenska större forskningsstationer Flera olika huvudmän 70

EUMETSAT – satelliter för väder och klimat SMHI 47

Satelliter och satellitdata samt Esrange Rymdstyrelsen/Lantmäteriet 34

ArtDatabanken SLU 32

Infrastruktur för polarforskning Polarforskningssekretariatet/VR 25

Dyrbar vetenskaplig utrustning VR 10

ECDS – klimat- och miljödata VR/SMHI 6

EISCAT – radarstationer för studier av atmosfären VR 6

IODP/ECORD, NEM, ICDP – vetenskapliga borrningar VR 6

Tillgängliggöra databaser/system VR 5

GBIF Data om biologisk mångfald VR/Naturhistoriska Riksmuseet 4

Drift NORDSIM - sekund VR/Naturhistoriska Riksmuseet 2

Summa  345

Forskning på miljöeffekter och åtgärder

Effektforskning	definieras	här	som	forskning	som	syftar	till	
att	identifiera	och	kvantifiera	miljöproblem	och	få	förståelse	
för	 de	 bakomliggande	 orsakerna	 till	 miljöproblemen.	 Med	
åtgärdsforskning	 menas	 forskning	 som	 syftar	 till	 att	 lösa	
miljö	problemen.	Sammantaget	kan	ungefär	hälften	 av	den	
finansierade	 miljöforskningen	 klassas	 som	 effektforskning	
och	hälften	som	åtgärdsforskning.	Figur	3	på	nästa	sida	visar	
att	finansiärerna	har	olika	inriktning	och	olika	roller	i	finan
siering	av	effekt	respektive	åtgärdsforskning.	

Strålsäkerhetsmyndigheten	och	Rymdstyrelsens	verksamheter	
fokuserar	på	effektforskning	medan	VINNOVAs	och	Energi		
myndighetens	forskningsfinansiering	är	inriktad	mot	åtgärds
forskning.	Formas,	Naturvårdsverket	och	Trafikverket	har	



Figur 3. Uppskattad procentuell fördelning mellan miljöeffekt-
forskning och åtgärdsforskning hos varje finansiär (20 procent 
per skalstreck).

2. Särskilda nationella satsningar

Under	de	senaste	tio	åren	har	regeringen	initierat	nio	särskilda	
tematiska	satsningar	som	berör	miljöområdet,	nämligen:

•	 Miljö	och	hållbar	utveckling,	Prop	2000/1:3,	20	miljoner	
kronor,	2001−2003

•	 Biologisk	 mångfald	 och	 ekologiskt	 hållbar	 utveckling,	
Prop	2001/01:130,	630	miljoner	kronor,	2002−2009

•	 Starka	forskningsmiljöer,	Prop	2004/05:80,	300	miljoner	
kronor,	2006−2008

•	 Hållbar	 utveckling,	 Prop	 2004/05:80,	 210	 miljoner	
kronor,	2005−2008

•	 Energi,	Prop	2008/09:50,	310	miljoner	kronor,	2009−2012
•	 Hållbart	nyttjande	 av	naturresurser,	Prop	2008/09:50,	

70	miljoner	kronor,	2009−2012
•	 Effekter	 på	 naturresurser,	 ekosystemtjänster	 och	 bio

logisk	mångfald,	Prop	2008/09:50,	75	miljoner	kronor,	
2009−2012
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inslag	av	båda	delarna.	Formas	har	tyngdpunkt	mot	effekt
forskningen	 medan	 Naturvårdsverkets,	 Trafikverkets	 och	
Mistras	 satsningar	 är	 mer	 åtgärdsinriktade.	 Variationen	 är	
dock	stor	inom	varje	aktörs	portfölj.	Inom	Formas	verksamhet	
tenderar	exempelvis	den	byggrelaterade	forskningen	att	vara	
mer	 åtgärdsinriktad,	medan	projekt	 inom	ekologi	oftast	 är	
effektrelaterade.	Det	bör	påpekas	att	all	miljöforskning	inte	
låter	sig	klassificeras	på	detta	sätt.
	

Strålsäkerhetsmyndigheten

Rymdstyrelsen

Vetenskapsrådet

Formas

Naturvårdsverket

Mistra

Trafikverket

Vinnova
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Effekt
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•	 Klimatmodeller,	Prop	2008/09:50,	40	miljoner	kronor,	
2009−2012

•	 Havsmiljöforskning,	Prop	2008/09:50,	40	miljoner	kronor,	
2009−2012

Utvärderingar	har	genomförts	av	hållbar	utveckling,	biolo
gisk	mångfald	och	Linnémiljöer	(se	avsnitt	8).	

I	 utvärderingen	 av	 den	 samhällsvetenskapliga	 forskningen	
inom	hållbar	utveckling	konstateras	att	området	har	utvecklats	
positivt	genom	den	ökade	finansieringen	och	ett	ökat	antal	
doktorer.	Satsningen	har	också	inneburit	en	positiv	utveckling	
mot	mer	tvärvetenskap.	Däremot	påtalas	bland	annat	brister	
i	kommunikationen	mellan	användare	och	forskare.

I	utvärderingen	av	satsningen	på	biologisk	mångfald	nämns	
att	 ett	 antal	 starka	 forskningsgrupper	 har	 utvecklats	 inom	
vissa	discipliner.	Dock	påtalas	brister	i	samverkan,	både	mellan	
forskningsgrupper	nationellt	och	med	internationella	forsk
ningsmiljöer	samt	mellan	forskare	och	användare.	Det	beror	
troligen	på	att	en	stor	del	av	medlen	gick	till	forskning	inom	
redan	etablerade	 forskningsfält	och	 i	mindre	grad	 till	 tvär
vetenskapliga	satsningar	inom	nya	områden.

Vetenskapsrådet	och	Formas	har	gjort	en	första	utvärdering	
av	Linnémiljöer	som	är	en	del	av	satsningen	på	starka	forsk
ningsmiljöer.	 Satsningarna	 har	 inte	 kommit	 så	 långt	 ännu	
och	det	är	därför	svårt	att	dra	någon	tydlig	slutsats.	Det	kan	
dock	konstateras	att	de	flesta	miljöerna	har	en	grundläggande	
organisationsstruktur	på	plats	och	kan	visa	att	de	samarbetar.	
Variationen	mellan	miljöerna	är	stor,	bland	annat	vad	gäller	
i	vilken	utsträckning	Linnémiljöerna	har	utvecklat	en	egen	
identitet	och	synlighet.	

Strategiska forskningsområden (SFO)

De	 fem	 myndigheterna	 Vetenskapsrådet,	 FAS,	 Formas,	
VINNOVA	 och	 Energimyndigheten	 fick	 i	 senaste	 forsk
ningspropositionen	”Ett	 lyft	 för	 forskning	och	 innovation”	
(2008/09:50)	i	uppdrag	att	lysa	ut	och	utvärdera	ansökningar	
inom	 ett	 tjugotal	 strategiska	 forskningsområden.	 Myndig
heterna	 överlämnade	 sina	 rekommendationer	 till	 regeringen	
under	våren	2009.	Regeringen	tog	beslut	om	stöd	till	totalt	43	
forskningsmiljöer	inom	20	områden	för	perioden	2010−2014.	
Medlen	innebär	en	nivåhöjning	under	en	femårsperiod	som	
efter	 en	 inledande	 upptrappning	 år	 2012	 uppgår	 till	 1,35	
miljarder	kronor	per	år.	En	satsning	på	748	miljoner	till	infra
struktur	 avsattes	 under	 samma	 period	 inom	 ramen	 för	 de	
strategiska	 satsningarna.	 Eftersom	 ökningarna	 avser	 medel	
direkt	till	universiteten	från	och	med	2010	ingår	dessa	inte	i	
de	sammanställningar	som	redovisas	i	kartläggningen	av	den	
svenska	miljöforskningen	ovan.



I	uppdraget	till	myndigheterna	ingick	dessutom	att	genom
föra	årliga	uppföljningar.	Den	30	mars	2011	överlämnades	
första	årets	uppföljning	till	regeringen.	De	huvudsakliga	slut
satserna	sammanfattades	i	följande	punkter:

•	 Myndigheternas	 gemensamma	 bedömning	 är	 att	 läro
sätena	visar	höga	ambitioner	att	uppfylla	målsättning
arna	 med	 initiativet	 och	 ser	 sammantaget	 positivt	 på	
utvecklingen	av	SFOmiljöerna	det	första	året.

•	 SFOmedlen	har	gjort	det	möjligt	för	lärosätena	att	genom
föra	 åtgärder	 som	 inte	 hade	 kunnat	 genomföras	 med	
ordinarie	 fakultetsmedel.	 De	 har	 till	 exempel	 skapat	
bredare	 forskningsteman	 som	bättre	 svarar	mot	behov	
i	samhälle	och	näringsliv.	Många	miljöer	har	utnyttjat	
möjligheten	att	köpa	utrustning	för	att	stärka	den	lokala	
infrastrukturen.

•	 Verksamheten	det	första	året	har	i	huvudsak	fokuserats	
på	att	strukturera	miljöerna	såväl	ledningsmässigt,	orga
nisatoriskt	som	vetenskapligt.	Internationell	rekrytering	
förekommer	i	många	fall.

•	 Varje	SFOmiljö	består	i	allmänhet	av	flera	forskargrupper		
med	hög	vetenskaplig	profil.	Många	miljöer	bygger	del
vis	 på	 befintliga	 centrumsatsningar	 som	 finansieras	 av	
forskningsråd,	myndigheter,	strategiska	stiftelser	eller	EU.

•	 I	 enkätsvaren	 beskriver	 SFOmiljöerna	 områdets	 rele
vans	för	industri	och	samhälle	i	varierande	grad.	Företag	
eller	offentliga	aktörer	har	ofta	medverkat	 i	problem
formuleringen	i	forskningen.	Många	miljöer	har	utbildat	
aktörer	från	omgivande	samhälle.

•	 Ett	intryck	är	att	många	SFOmiljöer	under	kommande	
år	kan	öka	sina	möjligheter	att	bidra	till	hållbar	tillväxt	
och	förnyelse	i	näringslivet	och	offentlig	verksamhet	om	
de	i	ännu	högre	grad	involverar	näringsliv	och	offentlig	
verksamhet	i	forskningen.	Därför	är	innovationspoten
tialen	svår	att	bedöma.	Detta	kommer	att	behöva	följas	upp.

•	 Regeringsmedlens	andel	av	miljöernas	totala	intäkter	ut
gör	i	genomsnitt	15	procent.	Variationerna	mellan	miljö
erna	är	dock	stora.

•	 Totalt	har	cirka	två	tredjedelar	av	medlen	från	regeringen	
förbrukats,	 det	 vill	 säga	 291	 miljoner	 kronor	 av	 435	
miljoner	kronor.

	
Hela	satsningen	kommer	att	utvärderas	2015.

Utöver	 de	 medel	 som	 tilldelades	 universiteten	 direkt	 lyste	
myndigheterna	även	ut	medel	inom	de	tjugo	strategiska	om
rådena.	Dessa	medel	som	utbetalas	från	och	med	2009	ingår	i	
tillämpliga	fall	i	sammanställningarna	av	den	svenska	miljö
forskningen	under	2009.
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3. Nytta och kommersialisering

Miljöforskningen	har	många	roller	i	miljöarbetet	utöver	att	
generera	ny	kunskap.	Viktiga	uppgifter	i	samhället	är	att	
mäta,	övervaka	och	värdera	miljötillståndet	samt	att	ge	stöd	
för	beslutsfattare	i	policyarbete	och	information	till	samhället.	
Miljöforskningen	förväntas	också	leda	till	kommersialisering	
av	nya	produkter	och	att	effektivisera	och	utveckla	offentlig	
verksamhet.	Finansiärerna	som	nämns	i	uppdraget	har	samt
liga,	utom	Vetenskapsrådet,	tydliga	kopplingar	till	nytta	och/
eller	kommersialisering.	

Formas	bedömer	 ansökningar	med	avseende	på	 såväl	 veten
skaplig	kvalitet	som	samhällsnytta.	Mistra	lägger	i	sin	strategi	
samma	vikt	vid	miljöstrategisk	samhällsnytta	som	vid	veten
skaplig	 kvalitet.	 Naturvårdsverket,	 Trafikverket	 och	 Strål
säkerhetsmyndigheten	 kopplar	 sin	 forskningsfinansiering	
direkt	till	sina	myndighetsuppgifter.	De	initierar	forsknings
satsningar	efter	sina	behov	och	har	beredskap	att	ta	emot	och	
omsätta	forskningsresultat	i	praktiken.

Energimyndighetens	finansierig	av	forskning	och	innovation	
syftar	till	att	bygga	upp	kunskap	och	kompetens	som	behövs	
för	att	möjliggöra	en	omställning	till	ett	långsiktigt	hållbart	
energisystem,	samt	att	utveckla	teknik	och	tjänster	som	kan	
kommersialiseras	och	därmed	bidra	till	hållbar	tillväxt	och	
energisystemets	omställning	och	utveckling.	Rymd	styrelsen	
har	 ett	 särskilt	 program	 som	 syftar	 till	 att	 föra	 den	 miljö
forskning	som	finansieras	vidare	till	användning.	VINNOVAs	
investering	i	miljörelaterad	forskning	syftar	till	att	lösa	miljö
problem,	 skapa	 goda	 förutsättningar	 för	 miljöinnovationer	
och	förbättrade	beslutsunderlag.	Forskningen	omfattar	fråge
ställningar	kring	 styrmedel,	policyinstrument,	beteendeför
ändringar,	 planering,	 infrastruktur,	 system	 och	 teknikut
veckling.	Nyttiggörandeaspekten	är	central	vid	bedömning	
och	prioritering	av	ansökningar,	och	i	många	fall	finns	kunder	
eller	användare	av	resultaten	representerade	i	projekten.

I	 forskningspropositionen	 2008	 initierades	 en	 ändring	 av	
högskolelagen	(1992:1434)	så	att	den	så	kallade	tredje	upp
giften	 från	 2009	 kom	 att	 omfatta	 även	 att	 ”verka	 för	 att	
forskningsresultat	tillkomna	vid	högskolan	kommer	till	nytta”.	
Nyttiggörandet	av	miljöforskning	borde	kunna	effektiviseras	
genom	ökat	samarbete	mellan	svenska	finansiärer	av	forsk
ning	 och	 utveckling	 inom	 miljöområdet	 och	 genom	 ökad	
dialog	med	avnämarna.

Som	 redan	 nämnts	 har	 miljöforskning	 stor	 betydelse	 som	
stöd	 för	beslutsfattare	när	det	gäller	 lagstiftning,	 reglering,	
policyarbete	och	andra	politiska	beslut.	Naturvårdsverket	för	
dialog	med	forskarna	i	sina	program	för	att	bedöma	hur	veten
skapliga	resultat	kan	göras	tillgängliga	för	specifika	ändamål	
som	internationella	förhandlingar	och	liknande.



När	det	gäller	kommersialisering	av	forskningsresultat	kon
stateras	 i	”Handlingsplan	för	svensk	miljöteknik”	(Swentec	
2009)	 att	 Sverige	 lägger	 mycket	 resurser	 på	 forskning	 och	
utveckling	och	ligger	i	topp	vid	internationella	jämförelser	av	
innovationskraft,	men	borde	kunna	producera	fler	företag	som	
resultat	av	forskningen.	Swentec	menar	att	möjligheterna	till	
finansiering	behöver	bli	bättre	 i	Sverige	och	att	det	görs	 få	
insatser	för	att	stimulera	tillgången	till	privat	riskkapital.	Ett	
annat	område	som	pekas	ut	i	handlingsplanen	är	behovet	av	
förbättrad	 koordinering	 och	 ökad	 samverkan	 mellan	 olika	
aktörer.

4. Organisation

Finansiärernas ansvarsfördelning, rollfördelning och 
samarbete

Man	kan	utifrån	sammanställningen	 i	avsnitt	1	konstatera	
att	 miljöforskningsfinansiärerna	 kompletterar	 varandra	 på	
ett	sätt	som	gör	att	området	täcks	in	väl.	Sektorsfinansiärerna	
(Trafikverket,	 Energimyndigheten,	 Strålsäkerhetsmyndig	heten)		
finansierar	 forskning	 som	syftar	 till	 tillämpning	 inom	den	
egna	 sektorn	 och	 som	 möjligen	 skulle	 få	 svårt	 att	 finna	
finans	iering	hos	forskningsråden.	En	viss	överlappning	mellan	
finansiärer	kan	skapa	garantier	för	att	idéer	inte	faller	mellan	
stolarna.	Stiftelserna	har	en	viktig	roll	att	spela	med	sin	möjlig
het	att	ge	andra	typer	av	stöd	än	forskningsråden.	De	olika	
former	 som	 finansiärerna	 arbetar	under	medger	 flexibilitet	
och	mångfald.	Det	innebär	att	nya	koncept	och	idéer,	både	
tematiska	och	strukturella,	relativt	enkelt	kan	lanseras	inom	
den	befintliga	organisationsstrukturen.	De	 finansiärer	 som	
deltagit	i	uppdraget	upplever	att	ansvars	och	rollfördelningen	
dem	emellan	är	tydlig	och	fungerande,	och	de	ser	inga	behov	
av	 förändringar	 på	 organisationsnivå.	 Mångfalden	 ställer	
dock	krav	på	effektiv	samverkan	mellan	aktörerna.	

Sedan	den	förra	forskningspropositionen	har	samverkan	mellan	
olika	 forskningsfinansiärer	 förbättrats.	 En	 samverkansgrupp	
bestående	av	myndighetscheferna	vid	Formas,	FAS,	Veten
skapsrådet	och	VINNOVA	samarbetar	i	en	rad	frågor.	Syftet	
är	att	verka	för	att	myndigheterna	gemensamt	ska	utarbeta	
analyser,	strategier	och	forskningsprogram	samt	även	ta	initiativ	
till	att	utveckla	och	förnya	formerna	för	 forskningsverksam
heten.	Gruppen	har	till	exempel	tagit	fram	underlag	för	nya	
gemensamma	satsningar,	bland	annat	 inom	området	barns	
och	ungdomars	hälsa.	Ett	antal	undergrupper	har	 inrättats	
för	 samverkan	 inom	särskilda	områden,	 till	 exempel	 analys	
och	 informationsfrågor.	 Myndigheterna	 samverkar	 dess
utom	i	ökande	utsträckning	inom	särskilda	satsningar,	som	
till	exempel	med	de	strategiska	satsningarna	där	Formas,	till
sammans	med	Vetenskapsrådet,	FAS,	VINNOVA	och	Energi
myndigheten	genomför	årliga	uppföljningar	och	kommer	att	
genomföra	en	utvärdering	efter	fem	år.
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Forskningens organisation

Större	delen	av	svensk	miljöforskning	utförs	vid	universiteten.	
Under	de	senaste	åren	har	ett	antal	centrumbildningar	med	
inriktning	mot	forskning	inom	miljöområdet	etablerats	inom	
de	svenska	universiteten.	Några	har	tillkommit	genom	reger
ingens	särskilda	satsningar	som	tagit	form	i	så	kallade	Linné
stöd.	Till	denna	kategori	hör	exempelvis	CeMEB	−	Linnaeus	
Centre	for	Marine	Evolutionary	Biology	vid	Göteborgs	uni
versitet	och	LUCID	−	Lund	University	Centre	of	Excellence	
for	 integration	of	 social	and	natural	dimensions	of	 sustain	a
bility.	Andra	har	bildats	på	forskningsfinansiärernas	initiativ,		
till	exempel	Mistrafinansierade	Stockholm	Resilience	Centre		
vid	 Stockholms	 universitet	 och	 Mistra	 Urban	 Futures	 i	
Göteborg.	Ytterligare	centrumbildningar	har	tillkommit	på	
universitetens	egna	initiativ,	till	exempel	Göteborgs	miljö
vetenskapliga	 centrum,	 GMV.	 Centrumkonstruktionerna	
känne	tecknas	 av	 tvärvetenskapliga	 samarbeten	 inom	 och	
mellan	 lärosäten	 samt	 nära	 kontakter	 med	 aktörer	 utanför	
den	akademiska	miljön.

EU:s ramprogram

EU:s	sjunde	ramprogram	(FP7)	löper	under	2007−2013	och	
är	världens	största	forskningsprogram	med	en	totalbudget	på	
cirka	53	miljarder	euro.	Svenska	deltagare	i	EUprojekt	har	
erhållit	närmare	6	miljarder	kronor	sedan	20076	så	FP7	utgör	
en	viktig	finansieringskälla	för	forskning	och	utveckling	för	
svenska	aktörer.	FP7	utgjorde	2009	den	tredje	största	finan
sieringskällan	 bland	 konkurrensutsatta	 forskningsmedel	
exklusive	fakultetsanslag	(se	figur	4).	

FP7	är	strukturerat	och	inriktat	på	fyra	huvudteman:	Coopera-
tion, Ideas, People och	Capacities.	Cooperation	som	består	av	
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6	Kommissionens	siffror	från	oktober	2010.
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Figur 4. Till Sverige utbetalda FP7-medel 2009 jämfört med 
svensk statlig FoU-finansiering 2009 exklusive fakultetsanslag.
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tio	 tematiska	 program	 är	 den	 största	 delen	 i	 FP7,	 med	 61	
procent	 av	 den	 totala	 budgeten.	 Ett	 av	 de	 budgetmässigt	
mindre	tematiska	programmen	inom	Cooperation	är	miljö
programmet,	 men	 miljöforskning	 ingår	 som	 en	 integrerad	
del	inom	de	övriga	tematiska	programmen,	samt	inom	huvud
temana	Ideas	och	People.	Det	tematiska	området	Miljö	utgör	
6	procent	av	budgeten	inom	Cooperation	och	3,5	procent	av	
budgeten	inom	hela	FP7.

Uppskattningen	av	hur	stor	del	som	går	till	 svensk	miljö
forskning	inom	FP7	har	baserats	på	de	totalt	beviljade	medlen	
till	svenska	aktörer	inom	FP7	år	2009.	Därefter	har	antagits	
att	Sveriges	andel	i	miljöforskning	är	lika	stor	som	den	andel	
som	avsätts	till	miljöforskning	inom	hela	FP7.	Andelen	miljö
forskning	i	FP7	har	i	sin	tur	uppskattats	baserat	på	hur	stor	
andel	av	varje	tematiskt	områdes	budget	som	går	till	miljö
forskning.	En	grov	beräkning	visar	att	cirka	30	procent	av	
den	totala	budgeten	inom	Cooperation,	25	procent	av	temat	
People	 samt	 10	 procent	 av	 huvudtemat	 Ideas	 i	 genomsnitt	
riktas	mot	miljöforskning.	Baserat	på	dessa	antaganden	be
räknas	då	 att	uppskattningsvis	400	miljoner	kronor	gick	 till	
svenska	aktörer	för	miljöforskning	år	2009.	Detta	blir	en	mycket	
grov	 skattning	eftersom	svenska	aktörers	medverkan	 i	miljö
relaterade	projekt	kan	vara	både	mindre	och	större	än	den	andel	
som	avsätts	till	miljöforskning	i	ramprogrammets	budget.	

Inom	 programkommitté	 6	 Miljö	 (inklusive	 klimatföränd
ringar)	har	man	under	den	inledande	delen	av	FP7	arbetat	
med	några	huvudområden:	Climate	Change,	Pollution	and	
Risks,	Sustainable	management	of	resources,	Environmental	
technologies	och	Earth	observation	and	assessment	tools	for	
sustainable	 development,	 och	 dessutom	 med	 horisontella	
aktiviteter	 som	 forskningkommunikation.	 Vart	 och	 ett	 av	
dessa	huvudområden	har	två	till	tre	underområden	som	i	sin	
tur	delas	in	i	två	till	nio	underkategorier.	Målet	har	varit	att	
samtliga	 underkategorier	 ska	 ha	 minst	 en	 utlysning	 under	
FP7.	Några	av	underkategorierna	har	ansetts	vara	viktigare	
än	andra,	och	därmed	har	ett	antal	projekt	fått	eller	kan	för
väntas	 få	 finansiering	 inom	dessa.	Utlysningstexterna	har	
generellt	 sett	 varit	 mycket	 precisa	 och	 antalet	 projekt	 som	
sökts	 inom	respektive	underkategori	har	därmed	varit	 rela
tivt	 litet.	 Från	 och	 med	 utlysningen	 av	 arbetsprogram	 för	
2012	har	man	valt	en	annan	indelning.	De	stora	samhälls
utmaningarna	står	då	i	fokus,	och	inom	Miljö	fokuserar	man	
på	fem	utmaningar:	Coping	with	climate	change,	Sustainable	
use	 and	 management	 of	 land	 and	 seas,	 Improving	 resource	
efficiency,	 Protecting	 citizens	 from	 environmental	 hazards	
samt	 Mobilizing	 environmental	 knowledge	 for	 policy,	 in
dustry	and	 society.	Utlysningstexterna	är	betydligt	bredare	
och	mer	 än	 ett	 projekt	 förväntas	 finansieras	 under	 respek
tive	 underkategori.	 En	 annan	 mycket	 tydlig	 förändring	 är	
ett	kraftigt	ökat	fokus	på	att	forskningen	också	ska	leda	till	
nytta	 och	bli	 använd.	Detta	 illustreras	 av	 ett	 ökat	 krav	på	
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medverkan	från	små	och	medelstora	företag	i	de	projekt	som	
finansieras	i	flera	av	underkategorierna.

Det nordiska toppforskningsinitiativet, TFI

Hösten	 2008	 gick	 de	 nordiska	 länderna	 samman	 om	 den	
största	nordiska	forsknings	och	innovationssatsningen	hittills.	
Med	en	budget	på	cirka	500	miljoner	kronor	fördelat	på	fem	
år	deltar	nordiska	aktörer	och	ett	stort	antal	nationella	insti
tutioner.	Sverige	(Vetenskapsrådet,	VINNOVA,	Formas	och	
Energimyndigheten)	bidrar	med	21	miljoner	kronor	per	 år	
enligt	 regleringsbrev.	 Initiativet	 fokuserar	på	områden	 som	
rör	klimat	och	energiforskning	av	gemensamt	intresse	för	de	
nordiska	länderna	och	där	regionen	kan	bidra	med	interna
tionella	lösningar.

Under	fem	år	ska	forskare	i	Norden	gemensamt	skapa	ny	kun
skap	om	klimat,	miljö	och	energi.	En	första	utlysning	av	medel	
gjordes	 under	 2009,	 och	 bidrag	 kunde	 sökas	 till	 användar
drivna	forskningsprojekt,	nordiska	forskarnätverk	samt	finan
siering	 av	 nya	 Nordic	 Centres	 of	 Excellence	 (NCoE)	 inom	
sex	delprogram:	Effektstudier	och	anpassning	 till	klimatför
ändringar	 (Klima),	 Klimatförändringars	 växelverkan	 med	
kryosfären	 (Kryo),	 Energieffektivisering	 med	 nanoteknologi	
(Nano),	Integrering	av	storskalig	vindkraft	(Vind),	Bärkraftigt	
biobränsle	(Bio),	Koldioxidavskiljning	och	lagring	(CCS).

I	delprogrammen	Klima	och	Kryo	är	finansieringsinstrumenten	
forskarnätverk	och	Nordic	Centres	of	Excellence	som	syftar	
till	att	skapa	synergier	och	öka	synligheten	i	nordisk	forsk
ning	genom	samarbete.	Beviljade	medel	används	främst	till	
att	finansiera	mobilitet,	gästforskare,	nätverksaktiviteter	samt	
övrigt	forskningssamarbete	över	gränserna	och	är	inte	direkta		
projektmedel.	I	de	övriga	delprogrammen	(Nano,	Vind,	Bio	
och	 CCS)	 finansieras	 användardriva	 forskningsprojekt.	 I	
dessa	delprogram	förutsätts	medfinansiering	av	näringslivet.	
Andelen	medel	som	går	tillbaka	till	svenska	forskargrupper	i	
form	av	beviljade	projektmedel	för	hela	perioden	kommer	att	
vara	cirka	50,6	miljoner	kronor.	

5. Finansiering av miljöforskning i andra länder

Danmark

I	Danmark	koordineras	forsknings	och	innovationspolitiken	
av	ministeriet	for	Videnskab	Teknologi	og	Udvikling	(Veten
skapsministeriet)	som	därmed	ansvarar	för	den	största	delen	
av	den	danska	 forskningsfinansieringen.	 Inom	Vetenskaps
ministeriet	finns	Forsknings	och	Innovationsstyrelsen	(FI)	
som	 hanterar	 och	 samordnar	 forsknings	 och	 innovations
frågorna	utifrån	rådande	politiska	prioriteringar.	FI	övervakar	
två	oberoende	forskningsråd	som	fördelar	forskningsmedel:	
”Det	Frie	Forskningsråd”	och	”Det	Strategiske	Forsknings
råd”.	Därtill	kommer	”Rådet	for	Teknologi	og	Innovation”	
som	närmast	kan	jämföras	med	VINNOVA.



Fria	 forskningsrådet	 hanterar	 forskarinitierad	 och	 nyfiken
hets	driven	 forskning,	 och	 Strategiska	 forskningsrådet	 han
terar	 målstyrd	 forskning	 som	 baseras	 på	 politiska	 initiativ.	
Dessa	båda	råd	fungerar	även	som	rådgivare	till	den	danska	
regeringen.	Därtill	 finansieras	dansk	 forskning	 från	Dan
marks	 Grundforskningsfond	 och	 Højteknologifonden	 som	
är	 fristående	 organisationer	 med	 statlig	 finansiering.	 Stra
tegiska	 forskningsrådet	 arbetar	 för	 att	 forskningen	 ska	
riktas	mot	de	stora	utmaningar	som	det	danska	samhället		
står	inför.	De	fokuserar	på	problemorienterad	forskning.	Det	
finns	stora	inslag	av	tvärvetenskap	i	den	forskning	som	finan
sieras.	Sedan	2006	har	 rådet	 fördelat	miljöforskningsmedel	
om	totalt	360	miljoner	danska	kronor	på	25	projekt	inriktade	
mot	vatten,	miljöteknik	och	klimatanpassning.

Större	 delen	 av	 dansk	 forskning	 utförs	 på	 universitet.	 Det	
finns	endast	ett	fåtal	statliga	institut	efter	en	omorganisation	
som	gjordes	i	mitten	av	2000talet	då	många	av	forsknings
instituten	lades	samman	med	universiteten.

Både	2009	och	2010	publicerade	Vetenskapsministeriet	 en	
så	 kallad	 forskningsbarometer	 som	 ger	 en	 samlad	 bild	 av	
dansk	 forsknings	 kvalitet	 och	 position	 i	 ett	 internationellt	
perspektiv.	Enligt	denna	uppgick	Danmarks	offentliga	FoU
utgifter	inom	miljö,	energi	och	klimatforskning	år	2008	till	
knappt	2,5	miljarder	danska	kronor		7.	Dessa	medel	är	dock	
ökande.	 2009	 presenterade	 Vetenskapsministeriet	 en	 plan	
för	 så	kallad	grön	 forskning	och	 innovation	 som	baserades	
på	 rapporten	 ”Grøn	 forskning	 –	 Status	 og	 perspektiver”8	 i	
vilken	viktiga	forskningsområden	kartläggs.	Baserat	på	detta	
initierades	en	ökad	satsning	på	miljöforskning	som	omfattar	
700	miljoner	danska	kronor	över	tre	år	med	start	2010.

Finland

Finsk	 miljöforskning	 finansieras	 från	 flera	 källor.	 Miljö
ministeriet	 finansierar	 forskning	 om	 naturmiljö,	 boende,	
byggande	 och	 samhällsplanering.	 Även	 andra	 ministerier	
har	direktfinansiering	av	miljöforskning.	Därtill	finansierar	
Finlands	Akademi	och	Tekes	forskning	och	utveckling	inom	
miljöområdet.	Miljöministeriets	egen	finansiering	av	 forsk
ning	 och	 utveckling	 uppgick	 2010	 till	 totalt	 8,7	 miljoner	
euro,	 med	 forskningsprojekt	 inom	 bland	 annat	 naturvård	
och	 biologisk	 mångfald.	 Miljöministeriet	 definierar	 priori
teringarna	för	sin	verksamhet	enligt	riktlinjerna	i	sin	strategi.	
Projekt	som	miljöministeriet	finansierar	ska	generera	infor
mation	 som	betjänar	miljöförvaltningen	med	 tanke	på	be
slutsfattande	 samt	 vid	 utvecklandet	 och	 verkställandet	 av	
miljöpolitik.
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Finlands	 Akademi	 och	 Tekes	 är	 andra	 viktiga	 finansiärer.	
Finlands	Akademi	har	nyligen	startat	programmet	”Klimatför
ändringen	–	dess	konsekvenser	och	hur	den	kan	bemästras”	
som	ska	svara	mot	de	vetenskapliga	utmaningar	som	klimat
förändringen	 för	 med	 sig.	 En	 central	 princip	 i	 forsknings
programmet	är	att	stödja	sådan	mångvetenskaplig	forskning	
som	 samtidigt	 behandlar	 både	 samhälls	 och	 miljöfrågor.	
Akademin	beviljade	första	året	(2010)	totalt	12	miljoner	euro	
till	 elva	konsortieprojekt.	Även	Tekes	har	ett	nytt	program	
om	klimat	(klimatekonomi)	som	genomförs	i	tätt	samarbete	
med	Finlands	Akademi.

Det	finns	ett	samarbete	mellan	forskningsinstitut	på	miljö
sidan	 kallat	 LYNET	 (Finnish	 Partnership	 for	 Research	 on	
Natural	Resources	and	the	Environment).	Följande	institut	
ingår:	Evira	 (Finnish	Food	Safety	Authority),	GL	 (Finnish	
Geodetic	 Institute),	 MTT	 (Agrifood	 Research	 Finland),	
Metla	 (Finnish	Forest	Research	 Institute),	RKTL	 (Finnish	
Game	and	Fisheries	Research	Institute)	och	SYKE	(Finnish	
Environment	 Institute).	 Andra	 finska	 aktörer	 inom	 miljö
området	är	Tukes	(teknisk	säkerhet	och	kemikaliesäkerhet),	
Meteorologiska	Institutet	samt	Geologiska	forskningscentralen.	
SYKE	är	en	viktig	aktör.	Det	är	ett	forsknings	och	expert
institut	med	en	total	budget	på	58,9	miljoner	euro,	varav	61	
procent	 täcks	 av	 statsanslag.	 Arbetet	 omfattar	 både	 miljö
forskning	 och	 miljöövervakning.	 SYKE:s	 forskning	 kring	
miljöförändringar	och	miljöproblem	täcker	ett	brett	spektrum	
från	lokala	frågor	till	globala	frågor	som	klimatförändringen	
och	minskningen	av	biodiversiteten.

Norge

Norge	har	ett	 forskningsråd	som	ansvarar	 för	nationell	FoU	
inom	alla	ämnesområden.	Norges	forskningsråd,	eller	Forsk
ningsrådet,	förvaltade	år	2009	totalt	6,138	miljarder		norska		
kronor	 (NOK).	Forskningsrådet	 får	medel	bland	annat	 från	
Kunnskapsdepartementet,	Nærings	och	handelsdepartementet	
samt	 Miljøverndepartementet	 (282	 miljoner	 NOK).	 Flera	
satsningar	 riktar	 sig	 mot	 miljöområdet	 under	 teman	 som	
miljö,	 gener	 och	 hälsa,	 havet	 och	 kusten	 samt	 polarforsk
ning.	Bland	satsningar	inom	miljöområdet	finns	programmet		
”Miljö	2015”	som	löper	2007−2016.	År	2009	hade	85	projekt	
stöd	inom	programmet	på	sammanlagt	70	miljoner	NOK.	I	
samband	med	förberedelserna	inför	Miljö	2015	diskuterades	
för	och	nackdelar	med	satsningar	på	breda	program	jämfört	
med	att	 integrera	nya	miljösatsningar	 i	den	befintliga	pro
gramstrukturen.	Utmaningar	kring	behovet	 för	både	ämnes
mässigt	djup	och	tvärvetenskaplig	bredd	identifierades,	bland	
annat	 vilka	 kompetenser	 som	 skulle	 finnas	 med	 i	 ett	 pro
gramråd	med	ansvar	för	ett	mycket	stort	och	mång	facetterat	
ämnesområde	 som	 miljö.	 Fördelarna	 med	 att	 samla	 miljö
satsningarna	 i	 ett	 program	 vägde	 dock	 tyngst.	 Man	 såg	
möjligheter	 till	 synergieffekter	 genom	 att	 via	 programmet	
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etablera	rutiner	för	att	arbeta	på	tvären	över	traditionella	skilje
linjer	 inom	 och	 mellan	 forskningsorganisationer	 och	 olika	
delar	av	förvaltningen.

Institutsektorn	 utgör	 tillsammans	 med	 universiteten	 och	
närings	livet	huvudaktörerna	i	norsk	FoUverksamhet.	År	2007	
stod	institutsektorn	för	cirka	22	procent	av	FoUverksam
heten,	 vilket	kan	 jämföras	med	universitets	och	högskole
sektorns	31	procent.	Instituten	är	fristående	och	organiserade	
som	stift	elser	eller	bolag.	Forskningsrådet	har	det	över	gripande	
stra	tegiska	 ansvaret	 för	 institutsektorn	 och	 bidrar	 med	 bas
finansiering.	Det	finns	cirka	65	institut	som	primärt	bedriver	
FoU,	varav	sju	sorterar	under	Miljøverndepartementet.

Nederländerna

De	huvudsakliga	 forskningsfinansiärerna	 i	Nederländerna	 är	
NWO,	The	Netherlands	Organisation	for	Scientific	Research,	
och	KNAW,	The	Royal	Netherlands	Academy	of	Arts	and	
Sciences.	NWO	har	nyligen	publicerat	en	ny	strategi	i	vilken	
sex	teman	lyfts	fram	och	där	det	syns	att	NWO	lägger	stor	
vikt	 vid	miljöforskning.	Temana	 är:	Healthy	 living,	Water	
and	 climate,	 Cultural	 encounters:	 challenges	 of	 complex	
societies,	Sustainable	energy,	Connecting	sustainable	cities,	
och	Materials:	solutions	for	scarcity.	NWO	pekar	i	sin	strategi	
på	forskningens	allt	viktigare	roll	 i	 samhället,	och	avsikten	
med	utvalda	teman	är	att	dessa	ska	stimulera	till	att	lösa	ange
lägna	samhällsutmaningar.

Storbritannien, UK

Storbritannien	 har	 många	 aktörer	 som	 finansierar	 miljö
forskning,	 inklusive	 disciplinbaserade	 forskningsråd	 och	
sektorsmyndigheter.	 22	 forskningsfinansiärer	 inom	 offentlig		
sektor	 samt	 användare	 av	 miljöforskning	 har	 skapat	 ett		
forum	 for	 samverkan,	 Living	 with	 Environmental	 Change	
(LWEC).	 Detta	 forum	 har	 följande	 mål:	 ”to	 ensure	 that	
decisionmakers	 in	 government,	 business	 and	 society	 have	
the	knowledge,	foresight	and	tools	to	mitigate,	adapt	to	and		
benefit	 from	 environmental	 change”.	 Inom	 gruppen	 görs	
gemensamma	satsningar	som	till	exempel	en	mycket	ambitiös	
kartläggning	av	all	miljöforskning.	Materialet	tillgängliggörs	
öppet	i	en	databas	som	är	ett	verktyg	för	att	identifiera	tidigare	
och	aktuella	forskningsområden,	kunskapsluckor	och	möjlig
heter	för	samarbete.	Kartläggningen	presenteras	i	rapporten	
”Strategic	analysis	of	UK	environmental	research	activity”9	
som	togs	fram	år	2007.	Definitionen	av	miljöforskning	var	
mycket	bred	och	 liknar	den	som	används	 i	denna	rapport,	
med	undantag	för	att	energiforskning	endast	ingår	i	begränsad		
omfattning.	Rapporten	konstaterar	dock	att	Storbritannien	
har	 en	 stor	 mängd	 energiforskning	 och	 att	 denna	 ligger	
mycket	nära	miljöforskningen.	Rapporten	fastslår	att	de	tolv	
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finansiärerna	under	2004−2005	finansierade	6	000	projekt	
som	kan	klassas	som	miljöforskning,	där	260	miljoner	pund	
gick	till	miljöforskningsprojekt	och	program	och	23	miljoner	
pund	 gick	 till	 ”environmental	 research	 training”.	 Därtill	
kommer	även	infrastruktursatsningar.	Alla	dessa	delar	upp
gick	sammantaget	 till	cirka	500	miljoner	pund.	Databasen	
som	togs	fram	under	projektet	har	byggts	ut	och	innehåller	
nu	20	000	projekt	och	program	som	finansierats	av	20	offent
liga	forskningsfinansiärer.	

Tyskland

I	 Tyskland	 finansieras	 miljöforskning	 främst	 via	 Bundes
ministerium	 für	 Bildung	 und	 Forschung	 (BMBF).	 Pro
grammen	administreras	av	PTDLR	(Projektträger	im	Deutschen	
Zentrum	für	Luft	und	Raumfahrt).	Därutöver	finns	regional	
forskningsfinansiering.	 Den	 större	 delen	 av	 den	 nationella	
forskningsfinansieringen	 fokuserar	 på	 ökad	 konkurrens
kraft	 genom	att	 satsa	på	 samarbeten	mellan	 forskning	och		
industri.	BMBF:s	finansiering	av	forskning	och	innovation10		
uppgick	2007	till	cirka	16	miljarder	euro	varav	2,5	miljarder	
euro	gick	till	områdena	sustainability	(1	md	€),	energy	(0,7	md	
€),	biotech	(0,6	md	€),	agriculture	(0,2	md	€)	samt	geoscience	
(0,04	md	€).	Även	områden	som	rymd	och	hälsa	innehåller	
miljöforskning.

USA

USA	 har	 flera	 stora	 finansiärer	 av	 miljöforskning.	 De	 vik
tigaste	är	US	Environmental	Protection	Agency	(US	EPA),	
National	 Science	 Foundation	 (NSF),	 National	 Institut	 of	
Health	(NIH),	National	Aeronautics	and	Space	Administra
tion	(NASA)	samt	försvars	och	energidepartementen.	

US	 EPA	 kan	 närmast	 jämföras	med	 Naturvårdsverket	 och	
Kemikalieinspektionen.	 De	 har	 flera	 center	 som	 finansierar	
forskning	som	ska	förbättra	den	vetenskapliga	basen	för	natio
nella	beslut	inom	miljöområdet.	Deras	totala	budget	2011	är	
cirka	10	miljarder	dollar	varav	846	miljoner	dollar	används	
till	vetenskap	och	teknik.

NSF	 är	 en	 federal	 myndighet	 som	 stödjer	 grundforskning	
och	 utbildning	 inom	 vetenskap	 och	 teknik.	 NSF	 står	 för	
cirka	 20	 procent	 av	 all	 statligt	 finansierad	 grundforskning	
vid	akademiska	institutioner	i	USA.	2009	hade	NSF	en	total	
budget	på	9,5	miljarder	dollar,	varav	7,6	användes	till	forsk
ning	och	därtill	relaterade	områden.	Under	2009	fick	NSF	
45	181	ansökningar	varav	14	595	beviljades,	det	vill	säga	en	
genomsnittlig	 beviljningsgrad	 på	 32	 procent.	 Bland	 NSF:s	
strategiska	mål	märks	särskilt	ett	mål	med	miljöinriktning:	
”Discovery	−	Foster	research	that	improve	our	ability	to	live	
sustainably	 on	 Earth”.	 NSF	 har	 en	 ambition	 att	 stimulera	
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tvärvetenskaplig	 forskning.	 NSF:s	 årliga	 anslag	 var	 i	 stort	
sett	konstant	under	90talet	och	större	delen	av	00talet,	men	
ökade	kraftigt	i	slutet	av	00talet.	

NSF	har	en	traditionell	disciplinbaserad	organisationsstruktur,		
och	år	2000	togs	initiativ	för	att	effektivisera	arbetet	på	miljö
området.	I	en	rapport	framtagen	av	externa	experter	föreslogs	
att	det	 skulle	 skapas	 ”a	highvisibility,	NSFwide	organiza
tional	focal	point”	med	ansvar	för	bland	annat	att	identifiera	
kunskapsluckor	och	ta	fram	prioriteringar	med	särskilt	fokus		
på	 interdisciplinära	 forskningsområden.	 Två	 rådgivande	
grupper	har	sedan	etablerats	som	en	integrerad	del	av	NSF:s	
finansiering	av	miljöforskning:	en	intern	Working	Group	on	
Environmental	 Research	 and	 Education	 som	 består	 av	 re
presentanter	 från	NSF:s	olika	avdelningar	och	en	Advisory	
Committee	on	Environmental	Research	and	Education	som	
består	av	externa	forskare	från	olika	discipliner.	Denna	grupp		
tar	fram	synteser	som	problematiserar	kring	vilka	utmaningar	
som	samhället	står	 inför	och	som	miljöforskningen	måste	
bidra	till	att	lösa.

6. Forskningsfinansiärer

Baltic Sea 2020

Baltic	Sea	2020	är	en	privat,	oberoende	stiftelse	med	mål	”att	
verka	för	meningsfulla	åtgärder	som	med	stor	sannolikhet	är	
bra	och	nästan	säkert	inte	är	negativa	för	Östersjön”.	Stiftelsen	
grundades	 2005	 genom	 en	 donation.	 Stiftelsen	 finansierar	
forskning,	 konkreta	 initiativ	 och	 utvecklingsprojekt	 som	
breddar	eller	fördjupar	kunskapen	om	Östersjön	samt	åtgärder	
inom	politisk	påverkan	och	media	i	syfte	att	sprida	kunskap	
till	beslutsfattare	och	allmänhet.	

Energimyndigheten

Energimyndigheten	 ligger	 under	 Näringsdepartementet	
och	 finansierar	 verksamhet	 av	 olika	 karaktär,	 från	 energi
riktad	grundforskning	till	storskaliga	demonstrationsprojekt	
och	stöd	till	affärsutveckling.	Stöd	riktas	såväl	till	högskolor	
som	till	företag,	branschorganisationer	och	offentliga	aktörer.	
Energimyndighetens	 verksamhet	 har	 en	 tydlig	 nyttoprofil	
med	 fokus	 på	 att	 förena	 affärs	 och	 samhällsnytta	 genom	
kommersialisering	i	näringslivet,	i	kommuner	och	hos	andra	
aktörer.	Myndigheten	arbetar	såväl	med	nyttiggörande	och	
förankring	 av	 forskning	 och	 utveckling	 som	 med	 stöd	 till	
innovationer	 och	 kommersialisering	 av	 nya	 produkter	 och	
tjänster	 som	 initieras	 ”bottomup”.	 Regeringens	 proposi
tion	”Forskning	och	ny	teknik	för	framtidens	energisystem”	
(2005/06:	127)	är	av	 stor	betydelse	 för	hur	Energimyndig
hetens	 verksamhet	 ser	 ut	 i	 dag.	 Denna	 proposition	 ligger	
också	 bakom	 strategin	 för	 perioden	 2011−2014	 som	 speci
ficerar	prioriteringar	för	det	långsiktiga	forskningsprogrammet.		
Energimyndighetens	 forskningsfinansiering	 är	 uppdelad	 i		
externa	och	interna	program	samt	enskilda	projekt.	Ut	lysningar		
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görs	 löpande.	Programmen	utformas	 i	nära	dialog	med	av
nämare.	 Långsiktiga	 program	 utvärderas	 och	 omprövas		
i	 3−4årsintervall.	 Energimyndigheten	 ska	 som	 sektors
ansvarig	 för	 energisystemet	 agera	 samlande,	 stödjande	 och	
pådrivande	för	att	miljömålen	och	de	energipolitiska	målen	
ska	nås.	Främst	handlar	det	om	miljömålet	Begränsad klimat-
påverkan.	Energimyndighetens	verksamhet	spänner	över	hela	
utvecklingskedjan,	 från	 (energiriktad)	 grundforskning	 till	
affärsutveckling,	demonstration	och	innovation.	

Forskningsrådet Formas

Formas	 är	 en	 statlig	 myndighet	 under	Miljödepartementet	
med	finansiering	även	från	Landsbygdsdepartementet.	Formas		
stödjer	grundforskning	och	behovsmotiverad	forskning	 inom	
områdena	miljö,	areella	näringar	och	samhällsbyggande.	Ut
betalade	 forskningsmedel	år	2009	fördelades	genom	öppna	
utlysningar,	 program	 och	 särskilda	 satsningar.	 En	 del	 av		
anslagen	kanaliseras	direkt	vidare	till	andra	mottagare	(Skog
forsk,	 IVL,	 JTI,	 med	 flera),	 enligt	 formuleringar	 i	 de	 två	
regleringsbreven.	Formas	ska	enligt	sin	instruktion	”utvärdera		
den	forskning	och	utveckling	som	rådet	har	fördelat	medel	till	
och	i	utvärderingen	särskilt	bedöma	kvaliteten,	relevansen	och	
nyttiggörandet	 för	 samhället”.	 Ansökningar	 utvärderas	 med	
avseende	på	vetenskaplig	kvalitet	och	samhällsnytta.	I	pro
positionen	”Forskning	för	ett	bättre	liv”	(2004/05:80)	höj
des	anslaget	till	Formas,	och	där	pekades	hållbar	utveckling	
ut	som	ett	prioriterat	område.	Detta	ledde	till	särskilda	sats
ningar	på	forskning	inom	områdena	klimat, biologisk mångfald 
och hållbar utveckling.	Samma	proposition	innehöll	även	sär
skilda	 satsningar	 på	 starka	 forskningsmiljöer,	 meriterings
anställningar	 och	 forskarskolor.	 Den	 senaste	 forsknings
propositionen	 ”Ett	 lyft	 för	 forskning	 och	 innovation”	
(2008/09:50)	pekade	ut	hållbart utnyttjande av naturresurser, 
effekter på naturresurser, ekosystemstjänster och biologisk mång-
fald, klimatmodeller och	havsmiljöforskning	som	prioriterade	
områden,	och	Formas	tilldelades	extra	medel	för	satsningar	
inom	dessa	teman.	

International Institute for Industrial Environmental 
Economics (IIIEE)

International	Institute	for	Industrial	Environmental	Economics	
(IIIEE)	 bildades	 1994	 med	 medel	 från	 löntagarfond	erna.	
Stiftelsen	finansierar	forskning	och	utbildning	vid	institutet	
med	samma	namn.	Verksamheten	bedrivs	vid	Lunds	univer
sitet.	Fokus	för	institutets	forskning	och	undervisning	ligger	
inom	området	industriell	miljöekonomi	med	speciell	vikt	på	
utveckling	och	tillämpning	av	styrmedel	och	miljölednings
verktyg.	

IVL Svenska Miljöinstitutet

IVL	 Svenska	 Miljöinstitutet	 är	 ett	 fristående,	 icke	 vinst
drivande	 forskningsinstitut	 ägt	 av	 Stiftelsen	 Institutet	 för	
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Vatten	 och	 Luftvårdsforskning,	 SIVL.	 IVL	 arbetar	 med	
tillämpad	forskning	och	uppdrag	för	en	ekologiskt,	ekono
miskt	och	socialt	hållbar	tillväxt.	FoU	svarar	för	drygt	hälften	
av	 den	 samlade	 verksamheten.	 Verksamheten	 organiseras	 i	
sex	prioriterade	områden:	Klimat	och	energi,	Hållbart	sam
hällsbyggande,	 Luft	 och	 transporter,	 Hållbar	 produktion,	
Resurseffektiva	produkter	samt	Vatten.	Forskningen	är	dels	
samfinansierad	av	staten	och	näringslivet,	dels	anslagsfinan
sierad	genom	ansökningar	 till	 forskningsfinansiärer.	Staten	
garanterar	för	närvarande	30	miljoner	kronor	per	år	i	forsk
nings	och	utvecklingsmedel	förutsatt	att	näringslivet	går	in	
med	motsvarande	summa.	De	statliga	anslagen	allokeras	via	
Formas	(15	miljoner	kronor)	och	Naturvårdsverket	(15	miljoner	
kronor).

Kempestiftelserna

Kempestiftelserna	är	en	privat	stiftelse	som	bildades	på	1940	
talet.	 Enligt	 stadgarna	 är	 syftet	 ”att	 ifråga	 om	 Väster
norrlands,	Västerbottens	och	Norrbottens	län	främja	veten
skaplig	forskning	samt	vetenskaplig	och	annan	undervisning	
och	utbildning,	så	ock	religiösa,	välgörande,	sociala,	konst
närliga	 och	 andra	 därmed	 jämförliga	 kulturella	 ändamål	
ävensom	att	främja	nämnda	läns	jordbruksnäring”.	Anslagen	
inriktas	i	första	hand	mot	utbildning	och	forskning.	Flera	av	
anslagen	inom	miljöområdet	avser	vetenskaplig	utrustning.	

KK-stiftelsen

Stiftelsen	 för	 kunskaps	 och	 kompetensutveckling	 (KK
stiftelsen)	bildades	1994	med	medel	från	löntagarfonderna.	
KKstiftelsen	 ska	 bygga	 upp	 profilerade	 forskningsmiljöer	
vid	de	nya	universiteten	och	högskolorna,	främja	kunskaps	
och	kompetensutbyte	mellan	högskola	och	näringsliv	 samt	
främja	 ITanvändningen	 i	 Sverige.	 Forskningsfinansiering	
från	 KKstiftelsen	 kräver	 lika	 delar	 samfinansiering	 från	
näringslivet.	KKstiftelsen	har	inte	kunnat	sortera	ut	sin	miljö
forskning	och	ingår	därför	inte	i	kartläggningen.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Knut	och	Alice	Wallenbergs	Stiftelse	har	det	huvudsakliga	
ändamålet	att	främja	vetenskaplig	forskning	och	undervisning	
eller	 studieverksamhet	 av	 landsgagnelig	 innebörd.	 Det	 ska	
enligt	 stadgarna	ske	genom	direkta	anslag	eller	anslag	 till	
institut	för	sådan	verksamhet.	Wallenbergstiftelsen	finansierar	
troligen	forskning	som	kan	klassas	som	miljöforskning,	men	
de	har	valt	att	inte	medverka	i	kartläggningen.

Mistra

Stiftelsen	 för	 miljöstrategisk	 forskning,	 Mistra,	 bildades	
1994	med	medel	från	löntagarfonderna.	Mistra	stödjer	forsk
ning	av	strategisk	betydelse	för	en	god	livsmiljö	och	hållbar	
utveckling.	 Som	 stiftelse	 kan	 Mistra	 göra	 långsiktiga	 sats
ningar,	vilket	de	statliga	myndigheterna	 inte	 i	samma	grad	
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har	möjlighet	till.	Hela	Mistras	verksamhet	kan	klassas	som	
miljöforskning.	Årligen	investeras	cirka	200	miljoner	kronor	
i	ett	 tjugotal	 stora	tvärvetenskapliga	 forskningsprogram	som	
löper	6−8	år.	Sedan	starten	har	fokus	för	investeringarna	vridits	
från	 huvudsakligen	 naturvetenskaplig,	 naturvårdsinriktad	
forskning	mot	mer	samhällsvetenskaplig,	policyinriktad	miljö
forskning.	 Centrumsatsningarna	 utgör	 de	 största	 enskilda,	
långsiktiga	investeringarna.	Sedan	några	år	tillbaka	finns	det	
tvärvetenskapliga	Stockholm	Resilience	Centre,	och	nyligen	
har	Mista	Urban	Futures	tillkommit,	ett	centrum	för	hållbar	
stadsutveckling.

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket	 är	 en	 statlig	 myndighet	 under	 Miljö
departementet	vars	 forskningsfinansiering	ska	bidra	till	att	
generera	den	kunskap	som	behövs	för	att	nå	miljömålen	och	
för	ett	effektivt	genomförande	av	miljöpolitiken.	Forsknings
finansieringen	 fördelas	 på	 olika	 forskningsprogram	 (sats
ningar	om	3−6	miljoner	kronor	per	år	som	löper	över	3−8	år),	
projekt	och	utredningar.	

Riksbankens Jubileumsfond 

Riksbankens	Jubileumsfond	stödjer	forskning	inom	humaniora	
och	samhällsvetenskap.	Stiftelsen	bildades	1962	och	har	till	
ändamål	att	 främja	och	understödja	vetenskaplig	 forskning	
med	 anknytning	 till	 Sverige.	 Forskning	 finansieras	 genom	
engångsanslag	till	program,	projekt,	postdoktorala	satsningar,	
infrastrukturellt	stöd	samt	forskningsinitiering.	Endast	en	
liten	andel	av	de	projekt	som	finansieras	anses	vara	relaterade	
till	miljöforskning.	

Rymdstyrelsen

Rymdstyrelsen	är	 en	 statlig	myndighet	under	Utbildnings
departementet	med	 finansiering	även	 från	Näringsdeparte
mentet.	Myndigheten	ska	verka	för	att	rymdverksamhet	och	
rymdforskning	bidrar	 till	kunskapssamhället	och	till	 indu
strins	innovations	och	konkurrenskraft	samt	tillfredsställer	
samhällets	behov	 inom	bland	annat	 transport,	kommunika
tion,	miljö	och	klimat.	Rymdstyrelsen	ansvarar	för	all	stat
ligt	finansierad	nationell	och	internationell	rymdverksam
het	i	Sverige	vad	gäller	forskning	och	utveckling	och	stöder	
i	första	hand	rymd	och	fjärranalysforskning	som	utnyttjar	
utrustning	 i	 rymden,	på	 sondraketer	 eller	under	höghöjds
ballonger.	 Forskningsfinansieringen	 fördelas	 i	 öppna	 ut
lysningar.	 Dessutom	 har	 Rymdstyrelsen	 ett	 program	 där	
forskare,	utvecklare	och	användare	i	samarbete	tar	fram	och	
implementerar	fjärranalysmetoder.	Rymdstyrelsen	står	även	
för	Sveriges	betalningar	 till	ESA	(European	Space	Agency)	
som	bland	annat	används	för	att	utveckla	satelliter	för	forsk
ning	och	tillämpning	inom	miljö	och	klimat.
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Sveriges Geologiska Undersökning, SGU 

Sveriges	 Geologiska	 Undersökning	 (SGU)	 är	 en	 myndighet	
under	Näringsdepartementet	för	frågor	om	landets	geo	logiska	
beskaffenhet	och	mineralhantering.	SGU	finansierar	både	
egen	FoUverksamhet	och	annan	geovetenskaplig	forskning	
under	forskningsrådsliknande	former.	Projekt	som	finansieras	
ska	vara	till	nytta	för	SGU:s	verksamhet.	

Statens Geotekniska Institut, SGI

Statens	Geotekniska	 Institut	 (SGI)	är	 en	myndighet	under	
Miljödepartementet	och	ett	forskningsinstitut	med	övergrip
ande	 ansvar	 för	 de	 geotekniska	 frågorna	 i	 landet.	 SGI	 har	
sedan	 2010	 ansvar	 för	 forskning,	 teknik	 och	 kunskaps
utveckling	när	det	gäller	att	sanera	och	återställa	förorenade	
områden.	Tillämpad	forskning	och	utveckling	omfattar	unge
fär	en	tredjedel	av	institutets	totala	verksamhet.	Forskningen	
stödjer	 SGI:s	 myndighetsfunktion	 och	 samhället	 i	 övrigt.	
Under	2009	drev	SGI	cirka	trettio	miljöinriktade	FoUprojekt	
varav	 några	 kan	 relateras	 till	 miljömålen	 Begränsad klimat-
påverkan	och	Giftfri miljö.	Cirka	40	procent	av	FoUbudgeten	
läggs	på	EUforskning.	SGI	medverkar	i	tolv	EUprojekt	och	
är	koordinator	för	två	av	dessa.

Sida

Sida	är	en	myndighet	under	Utrikesdepartementet.	Sidas	pro
gram	för	utvecklingsforskning	har	som	övergripande	mål	att	
stödja	forskning	av	hög	kvalitet	och	relevans	för	Sveriges	ut
vecklingssamarbete	i	överensstämmelse	med	Sveriges	politik	
för	global	utveckling.	Miljö	och	klimat	är	en	av	de	tre	strate
giska	 prioriteringarna	 för	 det	 svenska	 utvecklingssamar
betet.	Det	övergripande	målet	för	forskningssamarbetet	för	
2010−2014	är	att	stärka	och	utveckla	forskning	av	relevans	för	
fattigdomsbekämpning	 i	 utvecklingsländer.	 Verksamheten		
är	 inriktad	 på	 tre	 områden:	 1)	 kapacitetsuppbyggnad	 för	
forskning	i	utvecklingsländer	och	i	regioner,	2)	forskning	av	
relevans	för	utvecklingsländer,	och	3)	svensk	forskning	av	rele
vans	för	utvecklingsländer.	Inom	miljö	och	klimat	området	
har	fokus	 legat	på	forskning	som	bidrar	till	ökad	förståelse	
för	effekterna	av	klimatförändringarna	för	låginkomst	länder	
samt	anpassningsstrategier.	

Skogforsk

Stiftelsen	Skogsbrukets	forskningsinstitut	(Skogforsk)	är	det	
svenska	 skogsbrukets	 forskningsinstitut.	 Verksamheten	 ska	
tillföra	 svenskt	 skogsbruk	kunskaper,	 tjänster	och	produkter	
som	 bidrar	 till	 ett	 lönsamt,	 hållbart	 bruk	 av	 skogen	 så	 att	
näringens	 konkurrenskraft	 stärks	 och	 viktiga	 samhällsmål	
uppnås.	 Kärnverksamheten	 bedrivs	 inom	 områdena	 skogs
trädsförädling,	 skogsteknik	 och	 skoglig	 logistik	 som	 i	 hu
vudsak	 inte	 täcks	 av	 andra	 forskningsutförare,	 liksom	 inom	
virkes	utnyttjande,	 skogsskötsel	 samt	 natur	 och	 miljövård	
med	 beaktande	 av	 skogens	 biodiversitet,	 mark	 och	 vatten.	
Skogforsk	finansieras	av	skogsnäringen	samt	av	staten.	
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SMHI

SMHI	är	en	myndighet	under	Miljödepartementet	med	ex
pertkompetens	 inom	 meteorologi,	 hydrologi,	 oceanografi	
och	klimatologi.	SMHI	bedriver	anslagsverksamhet	på	upp
drag	 av	 staten,	 uppdragsverksamhet	 för	 andra	 myndigeter,	
affärsverksamhet	 på	 företagsekonomiska	 grunder,	 samt	 fors
kar	med	 forskningsmedel	 från	 svenska	 finansiärer	och	EU.	
SMHI	 är	 en	 viktig	 aktör	 för	 miljörelaterad	 infrastruktur	 i	
Sverige.

SP-koncernen

SPkoncernen	omfattar	förutom	moderbolaget	SP	även	dotter
bolagen	CBI,	Glafo,	SIK,	SMP,	YKI	och	JTI.	Koncernen	
har	cirka	tusen	anställda	och	omsättningen	var	950	miljoner	
kronor	2009.	SP	ingår	i	RISE	Holding	AB.	SP	skapar,	använder	
och	förmedlar	 internationellt	konkurrenskraftig	kompetens	
för	 utvärdering	 och	 utveckling	 av	 teknik,	 material,	 pro
dukter	och	processer	till	näringslivets	och	samhällets	nytta.	
Detta	sker	i	nära	samverkan	med	universitet	och	högskolor.	
En	av	koncernens	strategier	är	att	utvecklas	till	ett	interna
tionellt	 ledande	 institut	 inom	 energi	 och	 miljöteknik.	 SP	
fokuserar	 på	 utveckling	 av	 långsiktigt	 hållbar	 teknik	 samt	
energi	 och	 miljöeffektiva	 förnybara	 material,	 produkter	
och	konstruktioner.	Området	Energi	och	Miljö	sysselsätter	
cirka	400	personer,	varav	många	är	forskarutbildade.	SP	har	
ungefär	35	aktiva	doktorander	 inom	energi	och	miljö.	SP		
har	 etablerat	 ett	 antal	koncerninterna	kompetensplattformar	
som	 spänner	 över	 stora	 delar	 av	 energi	 och	 miljöteknik
området.	Vidare	finns	externa	kompetensplattformar	under	
SP:s	ledning	inom	energi	och	miljöteknikområdet.	

Stiftelsen för Strategisk Forskning

Stiftelsen	for	Strategisk	Forskning	(SSF)	bildades	1994	med	
medel	från	löntagarfonderna.	Ändamålet	är	att	stödja	natur
vetenskaplig,	teknisk	och	medicinsk	forskning.	Stiftelsen	ska	
enligt	stadgarna	”främja	utvecklingen	av	starka	forsknings
miljöer	av	högsta	internationella	klass	med	betydelse	för	ut
vecklingen	av	Sveriges	framtida	konkurrenskraft”.	

Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten	 är	 en	 statlig	 myndighet	 under	
Miljödepartementet	med	ett	samlat	ansvar	inom	områdena	
strålskydd	 och	 kärnsäkerhet.	 Myndigheten	 arbetar	 för	 att	
skydda	människor	och	miljö	från	oönskade	effekter	av	strål
ning.	Forskningen	finansieras	dels	över	anslaget	från	Miljö
departementet,	dels	av	avgifter	från	kärnkraftsindustrin,	det	
senare	 utgör	 den	 större	 delen.	 Strålsäkerhetsmyndigheten	
har	 både	 öppna	 utlysningar	 och	 beställer	 och	 upphandlar	
forskning	i	enlighet	med	en	forskningsplan.	Eftersom	en	stor	
del	av	den	forskning	som	görs	beställs	efter	behov	kommer	
forskningen	till	direkt	nytta	i	myndigheten.	Däremot	jobbar	
myndigheten	inte	med	kommersialisering.
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Trafikverket

Trafikverket	 är	 en	 statlig	 myndighet	 under	 Näringsdepar
tementet	med	ansvar	 för	 långsiktig	planering	 av	 transport
systemet	 för	 vägtrafik,	 järnvägstrafik,	 sjöfart	 och	 luftfart	
samt	för	byggande,	drift	och	underhåll	av	statliga	vägar	och	
järnvägar.	Trafikverket	ska	verka	för	att	de	transportpolitiska	
målen	uppnås.	Vidare	 ska	Trafikverket	beställa,	dokumen
tera	och	sprida	sådan	forsknings,	utvecklings	och	demon
strationsverksamhet	 inom	transportområdet	 som	motiveras	
av	Trafikverkets	uppgifter.	Trafikverket	bildades	i	april	2010	
efter	en	sammanslagning	av	Banverket	och	Vägverket.	Efter
som	Trafikverket	är	en	ny	myndighet	pågår	fortfarande	arbetet	
med	att	 ta	 fram	strategier	och	program	för	 forskning	och	
innovation.	

Den	 forskning	 som	 finansieras	 av	 Trafikverket	 ska	 bidra	
till	 att	 utveckla	 transportsystemet	 så	 att	 det	 tillfredsställer	
kraven	och	förväntningarna	hos	medborgare	och	näringsliv.	
Under	år	2009	omsatte	Vägverket	och	Banverket	cirka	865	
miljoner	kronor	inom	hela	sitt	innovationssystem.	Dessa	för
delades	längs	innovationskedjan	med	cirka	25	procent	forsk
ning,	35	procent	utveckling,	10	procent	demonstration	och	
30	procent	nyttiggörande.	I	denna	analys	inkluderas	endast	
de	delar	som	kan	hänföras	till	miljöforskning.	

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet	(VR)	är	en	myndighet	under	Utbildnings
departementet.	VR:s	totala	forskningsfinansiering	2009	var	
4,160	miljarder	kronor.	Av	dessa	gick	3,220	miljarder	kronor	
till	budgetposten	Forskningsstöd.	Större	delen	av	VR:s	anslag	
går	 till	 forskarinitierade	 projekt	 och	 är	 således	 inte	 styrda	
satsningar.	Det	är	forskarna	som	bedömer	vad	som	ska	be
forskas.	 Ansökningar	 bedöms	 utifrån	 vetenskaplig	 kvalitet	
inom	etablerade	discipliner.	Relevans	ingår	inte	som	urvals
kriterium	vid	bedömningar	av	ansökningar	hos	VR.	Utöver	
projektstöden	finns	i	dag	finansiering	för	unga	forskare	och	
forskaranställningar,	 samt	 rese	 och	 planeringsbidrag.	 Alla	
särskilda	 satsningar	har	 sitt	ursprung	 i	 regeringsbeslut.	För	
bidrag	 inom	 miljöområdet	 gäller	 detta	 Linnéstöden	 samt	
satsningar	på	biologisk mångfald	och	hållbar utveckling.

VINNOVA 

VINNOVA	 är	 en	myndighet	 under	 Näringsdepartementet	
som	ska	främja	hållbar	tillväxt	i	Sverige	genom	finansi	ering	
av	 behovsmotiverad	 forskning	 och	 utveckling	 av	 effektiva	
innovationssystem.	VINNOVA	har	ett	internt	mål	att	insats
erna	kopplade	 till	Grön	tillväxt	 ska	öka.	Den	totala	 finan
sieringen	av	 forskning	och	utveckling	uppgick	år	2009	 till	
drygt	 två	miljarder	kronor,	varav	1,1	miljarder	kronor	gick	
till	universitet,	högskolor	och	institut.	I	praktiken	dubbleras	
VINNOVAs	insatser	eftersom	projekt	vanligtvis	medfinan
sieras	med	50	procent	från	näringslivet.	VINNOVA	har	fokus	
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på	att	förena	affärs	och	samhällsnytta	genom	kommersialise
ring	 och	 användning	 i	 näringslivet,	 i	 kommuner	 och	 hos	
andra	aktörer.	Mycket	av	den	forskning	som	finansieras	av	
VINNOVA	har	indirekta	effekter	på	miljön.	Dessa	effekter	
kan	i	praktiken	vara	nog	så	betydande	för	miljömål	som	de	
mer	riktade	satsningarna	mot	miljöutmaningar.	I	VINNOVAs	
tidigare	 strategier	 har	 inte	 miljömålen	 lyfts	 fram	 särskilt	
mycket,	 men	 i	 det	 pågående	 långsiktiga	 strategiarbetet	 ges	
klimat,	vatten	och	biologisk	mångfald	en	mer	framträdande	
plats.	 VINNOVAs	 satsningar	 sker	 vanligtvis	 i	 samverkan	
med	näringslivet	och	tas	fram	i	nära	dialog	med	såväl	företag	
som	offentliga	aktörer.

Östersjöstiftelsen

Östersjöstiftelsen	 −	 Stiftelsen	 för	 forskning	 inom	 områden	
med	anknytning	till	Östersjöregionen	och	Östeuropa	−	bildades	
vid	regeringsbeslut	1994	med	medel	från	löntagarfonderna.	
Östersjöstiftelsen	 har	 till	 uppgift	 att	 stödja	 forskning	 och	
utbildning	 vid	 Södertörns	 högskola.	 Stiftelsen	 finansierar	
forskning,	forskarutbildning	och	uppbyggnaden	av	en	aka
demisk	 infrastruktur	 vid	Södertörns	högskola,	 framför	 allt	
inom	humaniora	och	samhällsvetenskap.	

7. Kommentarer till kartläggningen av respektive 
finansiärs portfölj

Nedan	 redovisas	 de	 olika	 aktörernas	 kommentarer	 till	 de	
siffror	respektive	aktör	har	bidragit	med	till	kartläggningen	
av	 miljöforskningsfinansieringens	 omfattning	 och	 inriktning	
år	2009.	

Energimyndigheten.	En	stor	del	av	myndighetens	forsknings
finansiering	 finns	 i	 gränslandet	 mellan	 energiforskning	 och	
miljöforskning.	 I	 beslutsunderlag	 för	 projektansökningar	
anges	hur	projektet	förhåller	sig	till	miljömålen.	Detta	möjlig
gjorde	ett	samlat	uttag	från	myndighetens	databas	över	projekt	
som	angett	koppling	till	ett	eller	flera	miljömål.	Energimyn
dighetens	 verksamhet	 spänner	 över	 hela	 utvecklingskedjan,	
från	(energiriktad)	grundforskning	till	affärsutveckling,	demon
stration	 och	 innovation,	 och	 finansieras	 från	 flera	 olika	
anslag.	Myndigheten	hanterar	även	medel	som	ingår	i	separata	
satsningar,	 såsom	 energi	 och	 miljödelen	 av	 programmet	
Fordonsstrategisk	 Forskning	 och	 Innovation,	 FFI.	 Utöver	
forskning	finansierade	Energimyndigheten	2009	även	utveck
ling,	pilot	och	demonstrationsprojekt,	marknadsintroduktion	
och	 affärsutveckling	 inom	miljöområdet.	Energimyndigheten	
noterar	att	projekt	senare	i	utvecklingskedjan	tenderar	att	vara	
betydligt	mer	 resurskrävande	 än	 renodlade	 forskningsprojekt.	
Det	finns	även	verksamhet	som	varit	svår	att	hänföra	till	dessa	
specifika	 kategorier,	 till	 exempel	 planeringsbidrag.	 2009	
beviljades	nya	 forskningsprojekt	 för	49,3	miljoner	kronor.	
Energi	myndigheten	har	 sedan	uppskattat	 att	när	pågående	
projekt	inkluderas	uppgår	den	totala	summan	till	fyra	gånger	
så	mycket.	Detta	är	sannolikt	lågt	räknat.



Forskningsrådet Formas.	 Projektansökningar	 till	 Formas	
registreras	 i	 diarie	 och	 ärendehanteringssystemet	 ”Fraps”.	
Databasens	 sök	 och	 rapportfunktioner	möjliggjorde	 fram
tagandet	av	alla	ärenden	som	beviljades	medel	år	2009	(totalt		
1	040	ärenden).	Urval	och	matchning	mot	miljömålen	gjordes		
manuellt	med	hjälp	 av	 en	 kombination	 av	parametrarna	
dossiernr (Miljö,	Jordbruk,	Skogsbruk,	Bebyggelse	och	Sam
hällsplanering), utlysning och	 beredningsgrupp. Allmänna	
bidrag	 (resor,	 informationsverksamhet	 etcetera)	 har	 inte	
inkluderats.	

IIIEE.	Siffran	i	tabell	4	avser	den	del	av	bidraget	från	stiftelsen	
som	 går	 till	 finansiering	 av	 den	 forskningsrelaterade	 verk
samheten	vid	IIIEE	(det	vill	säga	inte	undervisning).	

IVL. Siffran	i	tabell	4	avser	endast	det	anslag	som	allokeras	
direkt	via	Formas	och	Naturvårdsverket.	Informationsverk
samheten	har	 exkluderats.	Anslaget	har	 fördelats	på	miljö
målen	enligt	IVL:s	egen	bedömning	av	verksamhetens	profil	
år	2009.

Mistra.	 Hela	 Mistras	 verksamhet	 kan	 klassas	 som	 miljö
forskning.	Mistras	handläggare	har	manuellt	sorterat	in	och	
fördelat	alla	projekt	år	2009	på	miljömålen.	Mistra	 stödjer	
ett	 fåtal	projekt	med	 större	 summor	och	valet	 att	 fokusera	
kartläggningen	på	ett	specifikt	år	(här	2009)	får	stor	betydelse	
i	redovisningen	per	miljömål.	Till	exempel	avslutades	nyligen	
en	större	satsning	på	ett	projekt	relaterat	till	miljömålet	Stor-
slagen fjällmiljö,	men	nu	blir	siffran	0	på	detta	miljömål.

Naturvårdsverket.	 För	 miljöforskningsanslagets	 program	
anger	 de	 sökande	 vid	 ansökningstillfället	 mot	 vilket/vilka	
miljömål	 forskningen	riktas.	Hänvisning	 till	miljömål	bygger	
således	på	forskarens	egen	bedömning.	För	övriga	forsknings
projekt	 har	 Naturvårdsverket	 gjort	 en	 egen	 bedömning	 av	
vilket	miljömål	projekten	bör	sorteras	in	under.	Förutom	de	
medel	som	redovisats	i	denna	rapport	slussas	ytterligare	cirka	
220	miljoner	kronor	 från	Naturvårdsverket	 till	universitet,	
högskolor	och	forskningsinstitut.	En	stor	del	av	dessa	övriga	
medel	 är	 kopplade	 till	 miljöövervakning	 och	 distribueras	
inte	enligt	forskningsrådsliknande	former.

Rymdstyrelsen.	 Endast	 forskning	 finansierad	 genom	
Rymdstyrelsens	 forskningsprogram	har	 inkluderats.	Därtill	
finansierar	Rymdstyrelsen	utvecklingsprojekt	(cirka	8	miljoner	
kronor)	 samt	 infrastruktur	 inom	 miljöområdet	 (cirka	 130	
miljoner	 kronor).	 Projekten	 har	 sorterats	 in	 på	 miljömålen	
manuellt.	Fördelningen	mellan	effekt	och	åtgärdsforskning	
har	uppskattats	av	forskningshandläggaren.

Sida. Sidas	program	för	utvecklingsforskning	med	inriktning	
mot	miljö	uppgick	år	2009	till	253	miljoner	kronor	fördelat	
på	 kategorierna	 Global	 (74	 miljoner	 kronor),	 Regional	 (89	
miljoner	kronor),	Bilateral	(53	miljoner	kronor)	och	Swedish	
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(37	miljoner	kronor).	De	 tre	 förstnämnda	kategorierna	har	
inslag	av	forskning	men	omfattar	även	andra	former	för	stöd.	
Därför	användes	endast	området	”Swedish”	som	i	sin	helhet	
avser	medel	 till	 svensk	 forskning	 som	 lyses	ut	under	 forsk
ningsrådsliknande	former.

Skogforsk. Siffran	i	tabell	4	avser	endast	de	anslag	som	allo
keras	direkt	via	Formas.	Den	del	av	anslaget	som	anses	vara	
miljöforskning	har	allokerats	till	miljömålet	Levande skogar.
	
SMHI. SMHI	har	en	egen	forskningsavdelning,	och	den	del	
av	 verksamheten	 som	 anses	 relevant	 i	 denna	 kartläggning	
bedrivs	 här.	 Miljöövervakning	 på	 Naturvårdsverkets	 upp
drag	 räknas	 inte	 som	 miljöforskning.	 Gränsdragningen	 är	
inte	alltid	så	tydlig.	Den	största	delen	av	SMHI:s	miljöforsk
ning	kan	allokeras	till	miljömålet	Begränsad klimatpåverkan.	
Verksamheten	har	också	kopplingar	till	Frisk luft, Hav i balans 
och	de	övriga	hydrologirelaterade	målen.	

SP. SPkoncernen	omsätter	cirka	300	miljoner	kronor	inom	
verksamhetsområdet	Energi	och	Miljö.	Den	redovisade	siffran	
för	miljöforskning	representerar	15	procent	av	omsättningen,	
vilket	är	en	uppskattning	av	andelen	av	det	statliga	anslaget	
till	SPkoncernen.	Anslaget	har	inte	fördelats	på	miljömålen.	
I	SPkoncernen	ingår	Institutet	för	jordbruks	och	miljö	teknik	
(JTI)	 som	år	2009	 fick	6,4	miljoner	kronor	 i	 direktanslag	
via	 Formas	 budget.	 Industriforskningsinstituten	 som	 ingår	
i	SPkoncernen	bedriver	 forskning	 inom	ett	brett	verksam
hetsområde	varav	många	relaterar	till	miljöområdet.	De	redo
visade	 siffrorna	 representerar	 en	 grov	 uppskattning	 av	 den	
statligt	 finansierade	 miljörelaterade	 forskningen	 inom	 SP
koncernen.

Strålsäkerhetsmyndigheten.	 Forskningsfinansieringen	 2009	
uppgick	 till	 totalt	 84,5	 miljoner	 kronor.	 Detta	 är	 en	 låg	
siffra,	 vilket	 beror	 på	 tillfälliga	 omfördelningar	 i	 samband	
med	bildandet	av	den	nya	myndigheten.	2010	var	den	totala	
forskningsfinansieringen	96	miljoner	kronor.	År	2009	kan	
47	miljoner	kronor	sägas	härröra	till	miljöforskning.	Av	dessa	
kan	4	miljoner	kronor	kopplas	direkt	 till	miljömålet	Säker 
strålmiljö.	Därutöver	används	15	miljoner	kronor	för	 forsk
ning	om	slutförvaret	för	kärnavfall	samt	28	miljoner	kronor	
för	reaktoranalys,	två	områden	som	här	har	definierats	som	
miljöforskning.	Sorteringen	av	projekten	har	gjorts	manuellt.	
För	forskning	inriktad	på	strålskydd	hålls	öppna	utlysningar.	
Resterande	forskning	beställs/handlas	upp	i	enlighet	med	en	
forskningsplan.

Trafikverket. Totalt	uppskattas	att	cirka	70	miljoner	kronor	
användes	till	miljöforskning	2009,	det	vill	säga	cirka	8	pro
cent	av	den	totala	forskningsbudgeten.	Då	man	endast	haft	
tillgång	 till	 projektens	 totalkostnad	 är	 denna	 utslagen	 per	
månad	för	hela	forskningsperioden	och	multiplicerad	med	12,	
vilket	ger	en	uppskattad	bild	av	miljöforskningens	omfattning	
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detta	år.	Den	miljörelaterade	verksamheten	har	på	en	över
gripande	nivå	fördelats	på	sju	av	de	16	miljömålen	med	den	
största	delen	 allokerat	 till	målet	Begränsad klimatpåverkan.	
Landskapssatsningar	har	lagts	under	kategorin	Övrigt.

Vetenskapsrådet. Inom	VR:s	 ärendehanteringssystem	 finns	
inget	enkelt	sätt	att	ta	fram	beviljade	forskningsprojekt	som	
har	relevans	för	miljömålen.	Projektdatabasen	är	mycket	om
fattande.	Det	manuella	urval	som	gjorts	för	denna	analys	om
fattar	195	projektbidrag	som	motsvarar	en	beviljad	summa	
på	149	miljoner	kronor.	VR	påpekar	att	urvalet	är	”stramt”.	
Projekt	 som	 bedömts	 relevanta	 har	 huvudsakligen	 hittats	
under	 databasens	 ämnesområden	 Ekologi och biodiversitet, 
Geologi och geofysik,	samt	Processer i luft och vatten	i	kombina
tion	med	den	särskilda	satsningen	Hållbar utveckling.	Linné
stöden	och	Post	Docs	har	 inkluderats.	De	 energirelaterade	
rambidragen	 är	 inte	 medräknade.	 Infrastrukturssatsningar	
redovisas	separat.

VINNOVA. Omfattningen	på	VINNOVAs	miljöforskning	
avser	här	endast	satsningar	inom	verksamhetsområdet	”Miljö”	
enligt	årsredovisningen	2009,	det	vill	säga	115	miljoner	kronor.	
Hela	VINNOVAs	verksamhet	omfattar	 förutom	 forskning	
även	utveckling	och	innovation.	Cirka	800	miljoner	kronor	
anses	ha	direkt	eller	indirekt	relevans	för	miljömålen.	Fördel
ningen	på	miljömålen	bygger	på	en	analys	av	projektportföljen	
inom	ramen	för	utlysningen	Miljöinnovationer	år	2009.

Övriga stiftelser. Informationen	om	de	övriga	stiftelsernas	
forskningsfinansiering	 bygger	 på	 enkätsvar.	 I	 flera	 fall	 var	
det	inte	möjligt	för	stiftelserna	att	ta	fram	en	summa	för	mil
jöforskning	ett	specifikt	år.	Siffrorna	representerar	i	dessa	fall	
projekt,	ofta	fleråriga,	som	beviljades	medel	år	2009.	I	denna	
grupp	har	endast	anslagen	från	Baltic	Sea	2020	fördelats	på	
miljömålen.	 Wallenbergsstiftelsen	 och	 KKstiftelsen	 valde	
att	inte	medverka	i	kartläggningen.
	
8. Genomförda utvärderingar inom miljöforskning

I	tabell	6	återfinns	en	sammanställning	av	de	utvärderingar	
av	 miljöforskning	 som	 genomförts	 av	 de	 nio	 finansiärerna	
som	nämns	i	uppdraget	sedan	år	2000.

Sammanfattningsvis	kan	konstateras	att	den	vetenskap	som	
utvärderas	ofta	bedöms	vara	av	god	kvalitet	och	ha	hög	rele
vans	för	samhället.	Dock	bedöms	antalet	publikationer	vara	
färre	än	väntat	på	vissa	områden,	särskilt	när	det	handlar	om	
forskning	som	är	medfinansierad	av	näringslivet.	En	vanligt	
förekommande	 rekommendation	 är	 att	 satsa	på	ökad	 sam
verkan	mellan	forskningsgrupper,	såväl	nationellt	som	inter
nationellt.	Även	kommunikation	av	forskningsresultaten	till	
potentiella	användare	nämns	ofta	som	ett	svagt	område.	I	
några	fall	pekas	på	behov	av	ökad	samverkan	mellan	forsk
ningsfinansiärerna.
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Tabell 6. Sammanställning av utvärderingar av miljöforskning. 

Formas

Titel Resultat

Formas-BIC 2003–2006, 2011 Bra program, men brister i spridningen av forskningsresultaten. Projekten har
 inte implementerats i företagen i den utsträckning som väntat. Rekommenderar 
 ökning av andelen tvärvetenskap.

Mobilising Swedish Social Science  Forskning inom området ökar och utvecklas positivt. Kommunikationen mellan
Research on Sustainability, R3:2010 användare och forskarsamhälle behöver stärkas.

Evaluation of Marine Environmental  Den vetenskapliga kvaliteten på forskningen är generellt mycket hög. Projekt
Research in Sweden 2003−2008, R2:2010 inom biodiversitet, eutrofiering och toxikologi uppmärksammas särskilt för sin 
 vetenskapliga excellens. Forskningen har hög relevans för samhället. 
 Kommunikationen av forskningsresultat till användare är mindre väl utvecklad.

Evaluation of Research Conducted by  God vetenskaplig produktion av ökande kvalitet. 
the Stockholm Environment Institute, 2010 Brygga mellan vetenskap och politik. 

Evaluation of SLF-funded Research  Hög praktisk relevans. Relativ begränsad vetenskaplig produktion. 
2002–2007, R3:2009 Internationellt samarbete och kommunikation med användare behöver stärkas.

Evaluation of JTI’s R&D Activities  Hög kompetens, gott internationellt samarbete. Begränsad vetenskaplig
2005–2008, R8:2008 produktion. 

Evaluation of Skogforsk´s Framework  Uppfyller satta mål. Har förbättrat internationell samverkan. God samverkan
Programme 2005−2008, R6:2008 med användare. Begränsad vetenskaplig produktion.

Bibliometrisk utvärdering av LIV & DUST  Forskningsprogrammen har bidragit till att höja forskargruppernas kapacitet
Staden som livsmiljö & den uthålliga staden, 2008 att lösa forskningsproblem. Den internationella publiceringsfrekvensen är 
 generellt sett begränsad.

Evaluation of Research on Organic  Projekten uppvisade mycket skiftande vetenskaplig kvalitet. Forskningen
Production in Sweden, R6:2007 behöver synliggöras internationellt. 

Internationella aktiviteter för forskare med  Tydlig skillnad mellan områden vad gäller internationella aktiviteter. Mest
anslag från Formas 2005–2007 frekventa samarbetsländer: England, USA, Tyskland Australien.

Evaluation of Swedish Architectural Research  Behov av bättre dialog mellan aktörer. Ökad internationell publicering behövs.
1995–2005, R7:2006 

Evaluation of the healthy building key action stage  Generellt god vetenskapliga kvalitet. Flertalet projekt var uppenbart samhälls-
2 2001–2004, R2:2005 relevanta. Det behövs såväl ytterligare forskning som systematisk spridning 
 av forskningsresultat inom området.

Evaluation of Crop Breeding Research Väl utvalda projekt, men projekten är alltför omfattande vilket gör det svårt att
2000–2004, R10:2004 uppnå projektmålen.

Evaluation of Swedish Building Research 
1993–2002, 2004 

Elanvändning i bebyggelsen, 2003 

Miljö och kretslopp, 2003 

Byggherre med kunden i fokus, 2002 

Energimyndigheten

Titel Resultat

Spara och bevara. FoU-program för  Området bör tillföras fortsatta forskningsmedel långsiktigt. Det interdisciplinära
energieffektivisering i kulturhistoriskt  samarbetet och centrumbildningen bör bibehållas och utvecklas. Programmets
värdefulla byggnader, 2010 potential kan vidareutvecklas.

Energy Systems in Road-Bound Vehicles  Bra program. Relevanta projekt, produktivt industrisamarbete. Behov av mer
Research Programme, 2010 internationellt samarbete. Få vetenskapliga artiklar.

Utvärdering av projektverksamheten inom  Måluppfyllelsen i programmet är hög men inte fullständig. Projekten har hög
forskningsprogrammet Waste Refinery, 2009 energirelevans. Det bedöms finnas behov av fortsatt forskning inom samtliga 
 fokusområden.

Utvärdering av ELANprogrammet  Ett lyckat forskningsprogram. Forskningen har god kvalitet. Större kunskaps-
Elforsk rapport 09:110  spridning inom användarorganisationer behövs.

Evaluation of seven competence research  Centrumbildningarna visar hög vetenskaplig kvalitet och produktivitet. Viktigt
centres co-financed by the Swedish energy agency bidrag till teknisk kompetensutveckling. Hög relevans för industri och samhälle.

Mistra

Titel Resultat

The first ten years of Mistra, 2003 Mistras administration vad gäller urval, utformning och implementering av 
 program fick goda vitsord. 

Start-up Review of the Stockholm 
Resilience Centre, 2009 

Utvärderingar av Mistras program
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9. Workshop om framtidens miljöforskning i Sverige 

Den	15	 februari	 2011	 arrangerade	Formas	 en	workshop	 i	
Stockholm	om	miljöforskningens	inriktning,	villkor	och	ut
maningar.	Deltagare	var	Formas	 forskarråd	 samt	andra	 re
surspersoner	som	identifierats	av	referensgruppen.	Målet	var	
att	 lyfta	 fram	 och	 konkretisera	 framtidens	 forskningsfrågor	
mot	bakgrund	av	de	stora	utmaningarna	inom	miljöområdet.	
Nedan	följer	anteckningarna	från	workshopen.

Definition av forskningsbehov. Miljöforskningen	har	många	
roller	i	miljöarbetet.	Det	ska	till	exempel	övervakas,	mätas,	
värderas,	slås	larm,	prioriteras,	informeras,	ges	stöd	till	policy
utveckling	 och	 tas	 fram	 underlag	 till	 förhandlingar	 och	
miljöpolitik.	Vem	bör	definiera	vilka	 forskningsbehov	 som	
finns?	Det	behövs	en	tydligare	struktur	för	detta.	Myndig
heterna	har	en	roll	i	att	identifiera	och	stödja	den	forskning	
som	behöver	utvecklas.	Det	är	viktigt	att	problemägarna	är	
med	 och	 formulerar	 forskningsutmaningarna.	 Aktörerna	
inom	 forskning,	 politik	 och	 näringsliv	 behöver	 förtydliga	
sina	gemensamma	intressen,	definiera	gemensamma	mål	och		
ingå	i	samarbeten	kring	FoUprogram.	Nya	lösningsorienterade		
paradigm	måste	få	utrymme	att	utvecklas.	Kanske	ska	man	
satsa	på	flera	sorters	tankesmedjor.

Ökad samverkan, bättre samordning. Det	 fanns	 en	 stor	
enighet	om	behovet	av	ökad	samverkan	och	bättre	samord
ning	för	att	förbättra	miljöforskningens	villkor.	Här	nämndes	
såväl	 bättre	 samverkan	 mellan	 forskningsfinansiärer	 som	

Naturvårdsverket

Titel Resultat

Utvärdering av IVL:s samfinansierade  Forskningen har hög relevans och kan oftast relateras till miljömålen. Det finns
miljöforskning 2001–2006, R 5944, 2009 brister i rapportering/resultatspridning.

Forskningsprogrammen och uppfyllelsen  Forskningen är relevant för miljömålen. Tillämpningen av forsknings-
av miljökvalitetsmålen, R 5953, 2009 resultaten kan öka.

Bibliometric evaluation of research  Verksamheten är i paritet med insatta resurser och flera av programmen är i
programs, R 6321, 2009 högsta grad internationellt konkurrenskraftiga. 

Utvärdering av COPE, 2007 Forskning av hög vetenskaplig kvalitet med hög praktisk relevans.

International review of Swedish Wildlife  Hög vetenskaplig kvalitet och mycket hög relevans. God kommunikation
Research 1997–2001, R 5179, 2002 med användarna.

Rymdstyrelsen

Titel Resultat

Utvärdering av fjärranalysprogrammet, 2010 God vetenskaplig kvalitet. Ökat internationellt forskningssamarbete samt ökat 
 samarbete mellan forskningsfinansiärer rekommenderas.

Vetenskapsrådet

Titel Resultat

Evaluation of Swedish Biodiversity Research,  Några starka forskargrupper har utvecklats. Ökat samarbete nationellt och
VR14:2010 internationellt samt mer användardriven forskning rekommenderas. Bättre 
 koordinering mellan forskningsfinansiärerna rekommenderades.

Första utvärderingen av Linnémiljöer beviljade  Grundläggande organisationsstruktur på plats, och samarbeten påbörjade. 
2008, VR 7:2010 I några fall är mervärdet som Linnémiljön har tillfört oklart.

International evaluation of meteorology, 2004 Svensk atmosfärsforskning bedömdes ha hög kvalitet. Behov av övergripande 
 strategi, särskilt för monitorering.
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mellan	 forskare,	 inklusive	 mellan	 olika	 forskningsmiljöer	
och	mellan	discipliner.	Miljöforskningen	behöver	fungerande	
länkar	 till	 andra	 aktörer	 som	 näringsliv,	 myndigheter	 och	
politiker.	Behovet	av	styrmedel	och	incitament	för	att	stimu
lera	sådan	samverkan	och	nätverkande	lyftes	fram.

Forskning/tillämpning – behovet av hela kedjan. Kopp
lingen	mellan	forskning	och	tillämpning	engagerade	många.	
Flera	av	grupperna	pekade	på	behovet	av	såväl	förutsättnings
lös	grundforskning	som	efterfrågestyrd	tillämpad	forskning,	
och	 poängterade	 också	 nödvändigheten	 av	 ett	 utbyte	 och	
stärkta	band	mellan	dessa.	Återkopplingsmekanismer	behövs	
mellan	grund	och	tillämpad	forskning,	och	detta	är	särskilt	
relevant	för	just	miljöområdet.	Dessutom	behövs	mekanismer	
för	att	se	till	att	forskningsresultaten	kommer	till	nytta,	det	
vill	säga	ta	den	tillämpade	forskningen	vidare	till	användning.	
Till	detta	kommer	behovet	av	en	bättre,	mer	integrerad	länk	
mellan	forskning	och	industri.	Det	finns	behov	av	att	stimu
lera	mekanismerna	som	leder	till	innovation.	Det	fattas	ofta	
strukturer,	exempelvis	nätverk,	mellan	forskning	och	indu
stri.	Ett	annat	problem	är	att	den	lösningsorienterade	forsk
ningen	inte	premieras	 i	den	incitamentsstruktur	som	gäller	
inom	den	akademiska	världen	i	dag.

Miljöforskningens villkor. Det	 måste	 finnas	 en	 balans	
mellan	små	och	stora	projekt.	Om	vi	ska	arbeta	på	ekosys
temnivå	 behövs	 större,	 långsiktiga	 satsningar.	 Men	 det	 är	
också	viktigt	att	det	finns	möjligheter	att	bedriva	forskning	i	
form	av	små	projekt	utan	krav	på	forskarnätverk,	främst	för	
unga	forskare	som	ännu	inte	etablerat	sig	i	nätverken.	Forsk
ningsfinansiärerna	måste	ha	större	utrymme	att	fatta	snabba	
beslut	och	att	anpassa	finansieringen	till	behov	som	uppstår.	
Detta	kan	vara	problematiskt	om	politiken	styr	”vad”frågan.	
Finansiering	borde	finnas	för	att	 ta	 fram	synteser	och	göra	
forskningsresultat	 tillämpbara.	 Den	 svenska	 strukturen	 på	
FoUinstitutioner	kan	inom	vissa	områden	vara	en	begräns
ning.	 Andra	 länder	 har	 exempelvis	 offentligt	 finansierade	
havsforskningsinstitut	 med	 egna	 forskningsfartyg,	 labora
torier	och	 teknikutvecklingsavdelningar.	Sådana	 satsningar	
ryms	 inte	 inom	 ramen	 för	 forskningsanslag	 till	 universitet	
och	högskolor.	Här	påpekades	att	marin	forskning	även	pågår	
inom	industriforskningsinstituten.

Systemperspektiv. Systemperspektiv	får	en	allt	viktigare	roll	
inom	miljöforskningen.	Det	växer	fram	forskningsområden	
som	syftar	till	att	bättre	förstå	återkopplingsmekanismer	och	
skalbarhet,	det	vill	säga	förutsättningar	att	skala	upp	och	till
lämpa	lösningar	på	olika	nivåer.	Utvärderingar	och	uppfölj
ning	behövs,	men	detta	kan	vara	svårare	när	man	arbetar	på	
systemnivå.	Systemen	i	sig	behöver	definieras	och	avgränsas.	
Det	 påpekades	 att	 Sverige	 har	 en	 framträdande	 roll	 inom	
systemforskningsområdet	i	dag.	Här	kan	finnas	möjligheter	
för	ömsesidigt	berikande	mellan	miljöforskningen	och	andra	
forskningsområden.	
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Mer tvärvetenskap, mer samhällsvetenskap. De	 stora	
utmaningarna	inom	miljöområdet	kommer	att	kräva	utökade	
tvärvetenskapliga	 insatser.	 De	 samhällsvetenskapliga	 per
spektiven	måste	få	ta	större	plats	inom	miljöforskningen,	och	
samhällsvetarna	 måste	 få	 vara	 med	 på	 egna	 villkor.	 Några	
deltagare	såg	en	potentiell	roll	för	Sverige	som	föregångsland.	
Att	bedriva	tvärvetenskap	kan	dock	ta	mer	tid	och	resurser	i	
anspråk,	och	här	behövs	flexibilitet	och	utrymme	i	finansie
ringssystemet	så	att	nya	forskningsfält	kan	få	utvecklas.

Svensk miljöforskning i internationellt perspektiv. Sverige	
var	tidigt	ute	med	miljöforskning	och	har	varit	ledande	när	
det	gäller	att	identifiera	och	lösa	viktiga	miljöproblem.	Här	
finns	 ett	 förtroende	 att	 förvalta.	 Sveriges	 styrkor	 fungerar	
som	inträdesbiljett	i	internationellt	miljöforskningssamarbete;	
man	måste	ha	något	att	bidra	med	för	att	vara	en	attraktiv	
samarbetspartner.	Vi	måste	 ta	plats	 inom	de	 tillämpnings
områden	där	vi	är	starka,	till	exempel	skog,	IT	och	fordon,	
men	också	 områden	 som	 samverkan	och	 rollen	 som	”early	
adapters”.	 Begränsade	 möjligheter	 att	 finansiera	 utländ
ska	 forskare	med	anslag	 från	 svenska	 forskningsfinansiärer	
nämndes	som	en	flaskhals	 för	utveckling	av	 internationellt	
forskarsamarbete	och	nätverksbyggande.	

Forskningsfrågor	och	forskningsbehov	relaterade	till	åtta	ut
maningar	diskuterades:	

1. Klimatförändringar

•	 Konsolidera	anpassningsforskningen;	sårbarhet,	resilience,	
risk	och	möjligheter.

•	 Vad	får	en	åtgärd	kosta?	Forska	på	styrmedel,	till	exempel	
inom	lantbruket.

•	 Internationell	 regim	 för	 implementering	 av	 åtgärder	
behöver	utvecklas.	Hur?

•	 Klimatprediktion/jordsystemet	–	vi	måste	veta	mera.

2.    Energiförsörjning (deltagarna	ändrade	rubriken	till	

						Ett hållbart energisystem)

•	 Systemperspektiv;	området	har	kopplingar	till	i	princip	
alla	de	övriga	sju	temana	samt	till	människans	priorite
ringar	och	beteenden.

•	 Styrmedel	och	incitament	för	samverkan	mellan	sektorer.	
Målkonflikter.

•	 Miljödriven	teknikforskning	behövs.

3.  Effektivt och hållbart nyttjande av naturresurser  
      (inklusive vatten)

•	 Tillväxt	 utan	 konsumtion	 av	 naturresurser.	 Konsum
tionsmönster.

•	 Resurseffektiv	 användning	 av	 material	 i	 produktions
kedjan.

•	 Systemsyn	–	hur	utvecklas	den	från	dagens	till	morgon
dagens	system?	Incitament.
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4.    Bevarandet av den biologiska mångfalden

•	 Ekosystemtjänster.
•	 Strategi	behövs	för	biologisk	mångfald	i	Sverige.
•	 Mångfaldsforskningen	måste	 in	 i	 ett	 större	 systemper

spektiv.
•	 Släpp	fokus	på	bevarande	–	fokusera	på	funktioner,	till	

exempel	 i	 landskapet;	 både	 mångfald	 och	 ekosystem
tjänster.

5.  Kemikaliesamhället (deltagarna	ändrade	rubriken	till	
					Kemiska miljö- och hälsorisker,	men	det	påpekades	att	
					kemikalieforskning	även	kan	bidra	till	att	lösa	samhälls	
					problem)

•	 Identifiering	 av	 nya	 kemiska	 miljö	 och	 hälsorisker.	
Grundforskning	 som	kan	ge	underlag	 för	 riskbegräns
ning	och	åtgärder.

•	 Kemikalier	 i	 samhällsbyggnadssektorn.	 Material,	 till	
exempel	 nano,	 bisfenol	 A,	 POPs	 och	 semiPOPs.	 Här	
behövs	tidig	kartläggning	och	konsekvensanalys.

•	 Hormonstörande	ämnen.	Reproduktion/barn:	lågdos
effekter,	ämnesidentifiering,	exponeringsanalys.

•	 Samverkanseffekter;	 utveckling	 av	 riskbedömnings
metodik.

•	 Koherent	regelsystem	med	koppling	mellan	kemikalier/
varor,	avfallsledet	och	miljökvalitet.

6.    Hållbara städer

•	 Beslutsprocesser	 och	 styrmedel	 på	 alla	 nivåer:	 lokalt,	
stad,	per	byggnad.

•	 Urbanisering	–	management	av	komplexa	system.	Flöden	
av	varor	och	människor.

•	 Nybyggnad	–	hur	bygga	effektivt	för	att	kunna	förvalta	
hållbart?

•	 Befintliga	byggnader	(energi,	innemiljö)	och	städer;	reno
vering/upprustning	 leder	 till	högre	krav	på	 förvaltning.	
EU/nollenergihus;	nya	krav,	ny	kompetens	behövs.

•	 Arkitekturforskning	med	tydlig	fokus	på	samarbete	med	
andra	discipliner.

•	 ”Allmänläkare”	för	hela	byggnaden.	Det	saknas	kompe
tens	 om	 hur	 olika	 system	 i	 byggnader	 samverkar.	 Det	
saknas	både	forskning	och	utförare.

•	 Staden	som	system,	interaktion	mellan	olika	delar,	flöden.
•	 Samhällets	 robusthet	 och	 resiliens;	 återhämtnings

förmåga	 efter	 olyckor,	 översvämning,	 snökaos,	 och	 så	
vidare.	

7.    Havsmiljö

•	 Problemområden:	 eutrofiering,	 miljökontaminanter,	
invasiva	arter,	överfiske,	klimatförändringar	och	försur
ning,	klimatförändringar	och	havscirkulation.	

•	 Hur	förbättra	vår	prognosförmåga?
•	 Ekosystemförståelse,	systemanalys.
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•	 Processtudier,	biogeokemi.
•	 Infrastruktur	och	teknikutveckling.
•	 Koppling	till	land	och	luftmiljö.
•	 Uthållig,	långsiktig	forskning.
•	 Starkare	kopplingar	mellan	 forskning	och	 förvaltning;	

roll	för	stakeholders	i	forskningen.

8. Governance för förvaltning av komplexa system

•	 Utveckling	av	gemensam	begreppsapparat,	internationellt	
och	nationellt.

•	 Systemförståelse	som	forskningsområde.
•	 Hur	skala	upp	fungerande	modeller	till	större	samman

hang?
•	 Forskning	 om	 makt,	 institutioner,	 beteenden,	 ekono

miska	incitamentstrukturer.
•	 Adaptiv	förvaltning.
•	 Utbyte	 mellan	 miljöforskningen	 och	 andra	 områden.	

Testa	metoder	och	erfarenheter	från	andra	forskningsfält	
på	”environmental	governance”området,	och	vice	versa.
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Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas
The Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and 
Spatial Planning
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Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad 
forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den 
forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans 
för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet 
i begränsad omfattning.


