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Förord
Vi på Formas vill rikta ett stort tack till alla aktörer som på olika sätt bidrar  
i arbetet med att genomföra det nationella forskningsprogrammet om klimat. 
Sedan programmets tillkomst år 2017 och fram till och med september 2021 har 
programmet initierat och bidragit till 19 utlysningar. Av dessa har beslut fattats 
i 12 utlysningar genom vilka programmet har finansierat drygt 100 projekt. 
Dessutom har programmet medverkat till en rad olika aktiviteter för att främja 
kunskapsutveckling och kunskapsspridning för att möta klimatutmaningarna. 
För aktuell information om programmets utlysningar, projekt och andra aktiviteter, 
besök formas.se/klimat. Stort tack alla som har bidragit!

Vi vill även framföra ett varmt tack till alla personer som har bidragit med kloka 
inspel och reflektioner i samband med revideringen av denna strategiska agenda 
vars syfte är att vägleda arbetet för det nationella forskningsprogrammet om 
klimat. 

Det gäller ledamöterna i programkommittén: Energimyndigheten, Formas, Forte, 
Havs- och vattenmyndigheten, Mistra, Naturvårdsverket, Polarforskningssekretariatet, 
Rymdstyrelsen, Sida, Vetenskapsrådet och Vinnova, samt förstås även programmets 
arbetsgrupp med representanter från flertalet av dessa organisationer. 

Det gäller även de forskare och experter som har granskat den strategiska 
agendan i samband med revideringen, men också alla aktörer som var med i det 
gedigna arbetet som lade grunden för den första versionen av klimatprogrammets 
strategiska forskningsagenda. 

Ett stort tack riktas även till programkommitténs ordförande 2018–2021,  
Anders Wijkman.

Vi ser fram emot en fortsatt bred samverkan!

Stockholm, december 2021

Ingrid Petersson 
Generaldirektör, Formas
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Sammanfattning
Det nationella forskningsprogrammet om klimat grundar sig i ett regerings- 
uppdrag till Formas och sträcker sig från 2017 till 2026. Forskningsprogrammet  
om klimat, som är ett av tretton nationella forskningsprogram, är inrättat för  
att svara upp mot regeringens mål om att möta de samhällsutmaningar som  
klimatförändringarna innebär i Sverige och globalt. Programmets mål är att bidra 
med kunskap för en genomgripande samhällsomställning som hanterar klimatut-
maningarna. Detta görs genom att finansiera forskning och innovation som kan 
bidra till snabba utsläppsminskningar, anpassa samhällen till ett förändrat klimat 
samt verka för att klimatarbetet bedrivs i linje med en långsiktig hållbar utveckling. 

I denna strategiska agenda presenterar vi de målsättningar, tematiska inriktningar 
och arbetssätt som det nationella forskningsprogrammet om klimat har. Det 
är en reviderad version av den ursprungliga agendan, som publicerades 2018 i 
samband med tillkomsten av programmet. Revideringen är gjord mot bakgrund 
av de lärdomar som har dragits under programmets första år och den medels- 
förstärkning som regeringen tillförde programmet från och med år 2021. 
Revideringen har genomförts under 2021. 

Förutom att möta globala och nationella samhällsutmaningar och samhälls-
behov, så förväntas nationella forskningsprogram koordinera och kraftsamla 
forskning inom ett område samt skapa förutsättningar för tvärvetenskaplig 
och tvärsektoriell samverkan. För att främja synergier mellan olika aktörer som 
kompletterar varandra vad gäller kunskap, kompetens och uppdrag så har det 
nationella forskningsprogrammet om klimat en rådgivande kommitté och en 
arbetsgrupp, som består av forskningsfinansiärer med relevans för området. 
Kommittén leds av en ordförande. 

I denna strategiska forskningsagenda identifieras sex centrala teman och fyra 
tvärgående perspektiv, vilka tillsammans bildar ett ramverk över prioriterade 
områden som ska vägleda forskningsprogrammets aktiviteter. De sex temana 
grundar sig dels i analyser av utmaningarna kring, och målkontexten för, det 
nationella forskningsprogrammet om klimat, dels i analyser av samhällets  
kunskapsbehov för klimatarbetet. Dessa utgångspunkter har sedan ställts i 
relation till befintliga satsningar inom klimatrelaterad forskning och innovation, 
så att det nationella programmet kan komplettera befintlig klimatforskning.

De sex temana och deras fokusområden är följande: 

• Hållbara innovationer för klimatarbetet fokuserar på nästa 
generations sociala, organisatoriska, policymässiga och tekniska 
innovationer som har potential att ge ett kraftfullt bidrag i om-
ställningsarbetet och i arbetet med att anpassa samhällen till ett 
förändrat klimat i Sverige och globalt, samtidigt som de tar hänsyn 
till övriga globala hållbarhetsmål. 

• Systemintegrerade kunskaper om klimat, ekosystem och samhälle 
lyfter behovet av fördjupade kunskaper om sam spelet mellan människa 
och miljö, komplexiteten i klimatsystemet, klimatförändringarnas 
effekter samt kopplingar mellan klimat och biologisk mångfald.  
Temat inkluderar även ett riskperspektiv. 
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• Produktion och konsumtion i linje med klimatmålen fokuserar 
på omställning i produktions- och konsumtionsmönster och på att 
bidra till hållbar resursanvändning i bredare betydelse. Temat  
inkluderar hela värdekedjor, klimatetiska perspektiv samt förändrade 
normer och konsumtionsbeteenden. 

• Styrning för att möta klimatutmaningarna handlar om styrning, 
institutioner och ledarskap för att främja den samhällsomställning 
som krävs för att nå klimatmålen, vilket inkluderar beslutsfattande 
på olika nivåer och i olika organisationer, maktaspekter samt 
effekter av åtgärder. 

• Ekonomiska och finansiella drivkrafter för klimatomställningen 
handlar om hur finanssystemet och olika typer av investeringar 
kan bidra till klimatomställningen samt vilken roll ekonomis-
ka styrmedel och det ekonomiska systemet i stort spelar för 
klimatförändringarna.

• En demokratisk och rättvis klimatomställning behandlas 
frågor om rättvisa och demokrati i omställningen kopplat till 
utsläppsminskningar såväl som till klimatanpassning. Även etiska 
frågeställningar ingår, samt frågor om representativitet, makt och 
ansvarsutkrävande.

Som komplement till dessa teman har fyra tvärgående perspektiv identifierats 
som ger värdefulla infallsvinklar på agendans teman. De fyra perspektiven är 
Internationellt klimatarbete, Digitalisering, Hållbarhetsagendans synergier 
och målkonflikter, och Jämlikhet, jämställdhet och mångfald. 

I genomförandet av programmet, initierar vi forskning och andra aktiviteter som 
kombinerar teman och perspektiv. Det är ett led i att fånga systemkaraktären 
i utmaningarna och i omställningsarbetet. Systemkaraktären innebär även att 
programmet samverkar med andra nationella forskningsprogram inom områden 
med särskilt starka kopplingar till klimatfrågor. För att bidra med kunskap för 
en genomgripande samhällsomställning som hanterar klimatutmaningarna 
omfattar programmets utlysningar en bred repertoar av forskningsansatser  
och forskningsperspektiv, samt olika bidragsformer såsom forskningsstöd,  
innovationsstöd och samverkanstöd. Arbetssätt, utlysningar och andra aktiviteter 
utvecklas löpande under programmets tioårsperiod och anpassas till kunskaps-
utvecklingen och samhällsbehoven kopplade till klimatomställningen i stort.
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Summary
The National Research Programme on Climate stems from a government 
commission received by Formas and spans the period 2017–2026. The climate 
research programme, which is one of thirteen national research programmes, was 
established by the government to meet its goal of addressing societal challenges 
posed by climate change in Sweden and around the world. The programme’s aim 
is to provide knowledge for a profound transformation of society that addresses 
climate challenges. This will be done by funding research and innovation that can 
help to achieve rapid emission reductions, adapt societies to a changing climate, 
and promote climate efforts in line with long-term sustainable development. 

In this strategic agenda, we present the objectives, thematic orientations and work 
methods of the National Research Programme on Climate. This is a revised version 
of the original agenda, which was published in 2018 in connection to the establishment 
of the programme. The revision has been made in light of the lessons learned 
during the first years of the programme and the additional funding provided by 
the government starting in 2021. The revision was carried out in 2021. 

In addition to meeting society’s global and national challenges and needs, 
national research programmes are expected to coordinate and pool research in 
one area as well as to enable interdisciplinary and cross-sectoral collaboration.  
To promote synergies among different stakeholders who complement each other 
in terms of knowledge, expertise and mission, the National Research Programme 
on Climate has an advisory committee and a working group that consist of 
research funders relevant to the field. The committee is headed by a chair. 

This strategic research agenda identifies six key themes and four cross-cutting 
perspectives, which together create a framework of priority areas that will guide 
the research programme’s activities. The six themes are based on analyses of the 
challenges surrounding, and the goal context of, the national programme as well as 
on analyses of knowledge gaps in society on climate transformation. These starting 
points have subsequently been related to current investments in climate research and 
innovation, so that the national programme can supplement current climate research.

The six themes and their focus areas are as follows: 

• Sustainable innovations for climate efforts, focuses on the next 
generation of social, organisational, policy and technological inno-
vations that have the potential to make an impactful contribution 
to transformation and to climate adaptation in Sweden and beyond, 
while taking into account other global sustainable development goals. 

• System-integrated knowledge of climate change, ecosystems 
and society, highlights the need for in-depth knowledge of the 
human-nature relationship, the complexity of the climate system, 
the effects of climate change, and the links between climate change 
and biodiversity. The theme also includes a risk perspective. 

• Production and consumption in line with climate goals, focuses 
on changing production and consumption patterns and on promot-
ing sustainable resource use in a broader sense. This theme includes 
entire value chains, climate ethics, and shifting norms and behav-
iours related to consumption. 
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• Governance for meeting climate challenges, is about governance, 
institutions and leadership that can promote the transformation 
needed to achieve the climate targets, including policymaking at 
different levels and organisations, power aspects and the impact of 
actions. 

• Economic and financial drivers for climate action, is about how 
the financial system and different types of investments can contrib-
ute to the transformation, as well as the role economic instruments 
and the economic system have for climate change.

• A democratic and just climate transformation, addresses issues 
of justice and democracy in the transformation linked to emission 
reductions as well as to climate adaptation. Ethical issues are also 
included, as well as questions of representativeness, power and 
accountability.

In addition to these themes, four cross-cutting perspectives have been identified 
that provide valuable approaches to the agenda’s themes. These perspectives are: 
International climate efforts, Digitalisation, Synergies and conflicting goals 
in the sustainable development agenda, and Gender equality, equity and 
diversity. 

In the implementation of the programme, we will initiate research and other 
activities that combine the themes and perspectives. This is part of capturing 
the systemic challenges of climate change and the holistic view needed in the 
transformation. Because of this system view, the programme also interacts with 
other national research programmes in areas that have especially strong links to 
climate change. In order to contribute knowledge for a profound transformation 
that addresses climate challenges, the calls in the programme span a broad repertoire 
of research approaches and research perspectives as well as offer various types of grants 
including research support, innovation support and collaboration support. Working 
methods, calls for proposals, and other activities will be continuously developed 
during the ten-year programme period and adapted in pace with knowledge 
development and society’s needs for climate transformation.  
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1. Ett nationellt forsknings-
program om klimat
Klimatförändringarna beskrivs ofta som vår tids ödesfråga. FN:s klimatpanels 
utvärderingsrapport publicerad i augusti 2021, slår fast: ”Det är otvetydigt att 
mänsklig påverkan har värmt upp atmosfären, havet och landområdena”.1 Den 
framhåller att flera av de observerade förändringarna saknar motstycke många 
århundranden och i vissa fall årtusenden tillbaka i tiden. Rapporten konstaterar 
även att många förändringar som beror på tidigare och framtida utsläpp av växthus-
gaser är oåterkalleliga för flera århundraden fram i tiden. Detta gäller exempelvis 
förändringar i istäcken och den globala havsnivån. Utvärderingsrapporten, som 
hänvisar till över 14 000 vetenskapliga artiklar, framhåller att omfattande och 
snabba utsläppsminskningar av koldioxid och andra växthusgaser är nöd vändiga 
för att begränsa den globala uppvärmningen och därmed minska konsekvenserna 
för samhällen och ekosystem över hela världen. 

Klimatförändringarna har redan idag kännbara effekter runt om i hela världen och 
alla tillkommande utsläpp ökar dessa. Temperaturökning, förändrade neder börds- 
mönster, glaciäravsmältning, havsnivåhöjning och extremväder är några av de 
konsekvenser som ett förändrat klimat för med sig. Vilka effekter de får beror på 
en rad olika faktorer som har betydelse för samhällens och ekosystems resiliens och 
möjlighet till anpassning. Exempel på sådana faktorer är geografiska betingelser, 
markanvändning, ekonomiska resurser, institutionell kapacitet, och vilken politik 
som bedrivs. Dessa faktorer samverkar och innebär även att en och samma 
effekt, exempelvis ett allt torrare klimat, kan få väsentligt olika konsekvenser 
beroende på var den sker och det specifika samhällets förmåga att stå emot och 
hantera påfrestningar. Dessutom finns det betydande skillnader inom samhällen 
där vissa grupper, exempelvis barn, äldre och kvinnor, ofta är mer sårbara än 
andra. Vilka anpassningsåtgärder som vidtas för att möta klimatförändringarna 
har följaktligen stor betydelse för vilka konsekvenser de får.

Vilka utmaningar klimatförändringarna innebär beror ytterst på hur pass 
omfattande klimatförändringarna blir och hur förändringarna kommer att 
hanteras. Som ett led i att begränsa den globala temperaturökningen och stödja 
dem som drabbas av klimatförändringarnas effekter slöt världens länder ett 
globalt klimatavtal 2015, det så kallade Parisavtalet.2 Parisavtalet slår fast att 
den globala temperaturökningen ska hållas långt under 2 grader Celsius och 
sträva efter att begränsa den till 1,5 grader jämfört med förindustriell tid. Den 
globala medeltemperaturökningen är hittills 1,1 grader och FN:s klimatpanel, 
IPCC, uppskattade i sin senaste utvärderingsrapport att 1,5 graders medel-
temperaturhöjning kan nås redan inom ett par decennier.3 Världen står således 

1. §1, Preliminär svensk översättning, Huvudbudskap FN:s klimatpanels rapport 2021 ”Den naturvetenskapliga grunden” | SMHI (25 augusti 
2021), se även: IPCC, 2021: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group 
I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S. L. Connors, C. 
Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M. I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T. K. Maycock, T. Waterfield, O. 
Yelekçi, R. Yu and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press. In Press.

2. The Paris Agreement | UNFCCC (25 augusti 2021) Se även Vad är Parisavtalet? – Naturvårdsverket (naturvardsverket.se) (25 augusti 2021).

3. IPCC, 2021: Summary for Policymakers. In: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth 
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S. L. Connors, C. Péan, S. 
Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M. I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. Matthews, T. K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, 
R. Yu and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press. In Press.



  11

inför en omfattande utmaning och de åtaganden som hittills har lagts fram i 
de internationella klimatförhandlingarna behöver skärpas radikalt. Parisavtalet 
betonar också att betydande insatser behöver göras för att anpassa samhällen till 
ett förändrat klimat. En viktig utgångspunkt i Parisavtalet, liksom i de inter-
nationella klimatförhandlingarna sedan lång tid tillbaka, är att de länder som 
har bäst förutsättningar för omställning ska gå före och att industrialiserade 
länder ska ge stöd till utvecklingsländer. 

Sverige har ett uttalat politiskt mål om att vara ledande i det globala arbetet 
med att nå målen i Parisavtalet. Förutom att riksdagen har antagit en klimatlag 
som bland annat innebär att klimatmålen ska vara vägledande för regeringens 
arbete, så har regeringen även uttryckt målsättningen att bli världens första 
fossilfria välfärdsland.4 Regeringen har betonat att denna målsättning kommer 
att kräva kraftfulla åtgärder och att den innebär ”en långsiktig och kontrollerad 
system förändring där hänsyn tas till de olika förutsättningar som finns i städer 
och i olika landsbygder, för olika inkomstgrupper samt andra individuella förut-
sättningar.”5 Regeringen har även framhållit att alla sektorer behöver bidra för att 
Sverige ska nå klimatmålen, vilket innebär att klimatpolitiken behöver integreras 
i alla relevanta politikområden. Detta har också varit en uttalad strategi för EU:s 
klimatarbete inom vilket konceptet att integrera klimat i andra politikområden 
avses utvecklas ytterligare inom ramen för den gröna given och den aktuella 
fleråriga budgetramen för 2021–2027.6  

I propositionen En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan betonade 
regeringen att klimatpolitiken ska skapa förutsättningar för en omställning som 
leder samhället mot en fossilfri framtid utan att äventyra möjligheten att nå övriga 
globala mål för hållbar utveckling, i Sverige eller i andra delar av världen.7 
Integrerade perspektiv, innovation och kunskap är viktiga delar i denna omställning 
och regeringen har framhållit betydelsen av forskning. Det är mot denna bakgrund 
som regeringens satsning på införandet av nationella forskningsprogram kan förstås. 

I forskningspropositionen 2016 föreslog regeringen inrättandet av tioåriga 
nationella forskningsprogram som vart och ett fokuserar på stora, tvärsektoriella 
samhällsutmaningar.8 Sju program startade upp under 2017, och i och med 
forskningspropositionen 2020 utökades antalet nationella forskningsprogram 
till sammanlagt tretton.9 De nationella forskningsprogrammen ska utgöra ett 
komplement i forsknings- och innovationssystemet i stort. De betyder inte att all 
forskning i ett visst fält koncentreras till det nationella forskningsprogrammet, 
utan programmen innebär att en kraftsamling görs inom prioriterade områden. 
Programmen förväntas kunna svara mot regeringens mål om att möta samhälls- 
utmaningar både i Sverige och globalt. Systemkaraktären på utmaningarna innebär 
att de nationella forskningsprogrammen även samverkar med varandra i utlysningar 
och andra aktiviteter inom områden med särskilt starka kopplingar till varandra.

Ett av dessa program är det nationella forskningsprogrammet om klimat, 
som Formas fick i uppdrag att inrätta år 2017. Programmet är tioårigt och 

4. Prop. 2019/20:65 En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan.

5. Prop. 2019/20:65 En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan, s. 8.

6. Climate Mainstreaming EU, 2021 (2 september 2021).

7. Prop. 2019/20:65 En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan.

8. Prop. 2016/17:50 Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft.

9. Prop. 2020/21:60 Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige. De tretton programmen handlar om: Antibiotikaresistens, 
Arbetslivsforskning, Brottslighet, Digitaliseringens samhälleliga konsekvenser, Hav och vatten, Hållbart samhällsbyggande, Klimat, Livsmedel, 
Migration och integration, Psykisk hälsa, Segregation, Tillämpad välfärdsforskning, och Virus och pandemier.
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ska bedrivas i nära samverkan med andra forskningsfinansiärer i Sverige. 
Regeringsuppdraget, som finns i sin helhet i bilaga 1, har utgjort en viktig  
grund för formuleringarna om programmets mål och syfte. 

1.1 Programmets mål och syfte
Det finns högt ställda förväntningar på det nationella forskningsprogrammet  
om klimat. Målsättningarna med programmet kan delas upp i två typer av  
mål, dels mål som handlar om klimatutmaningarna, dels mål som är av mer 
strukturell forskningspolitisk karaktär. 

Programmets mål är att bidra med kunskap för:

• en genomgripande samhällsomställning som  
hanterar klimatutmaningarna

• snabba utsläppsminskningar mot nettonollutsläpp  
och på sikt negativa utsläpp

• klimatanpassning med ökad robusthet och minskad sårbarhet  
för klimatförändringarnas konsekvenser

• ett klimatarbete som bedrivs i linje med en långsiktig hållbar 
utveckling där ingen lämnas utanför.

Dessutom ska programmet inom klimatområdet bidra till:

• förnyelse och nytänkande genom högkvalitativ och  
excellent forskning och innovation 

• tvärvetenskaplig och tvärsektoriell samverkan
• forskningsresultatens genomslag i samhället
• synergier och samverkan mellan finansiärer, forskningsutförare  

och samhällets användare av klimatforskning
• ökad internationalisering av forskningen
• jämställdhet
• forskningsanknytning i högre utbildning
• effektiv användning av forskningsinfrastruktur. 

Det nationella forskningsprogrammet om klimat kan självklart inte ensamt 
verka för att realisera dessa högt ställda mål, utan målen ska förstås i en bredare 
samhällskontext och programmet ska utföras i samverkan med andra. Såsom 
regeringen har betonat i sin första klimatpolitiska handlingsplan från 2019 
ska politiken skapa förutsättningar för en omställning och klimatpolitiken ska 
integreras i alla relevanta politikområden.10 För detta behövs även ny forsknings-
baserad kunskap. Det nationella forskningsprogrammet om klimat utgör ett 
viktigt initiativ för detta, men är samtidigt endast en del i Sveriges samlade 
forsknings- och innovationssatsningar med betydelse för klimatomställningen.  
I denna strategiska agenda för det nationella forskningsprogrammet om klimat  
är syftet därmed att beskriva den kontext som programmet verkar inom samt 
presentera de områden som programmet fokuserar på och vilka slags aktiviteter 
som står i fokus i genomförandet av programmet. 

10. Prop. 2019/20:65 En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan.
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1.2 Arbetet med att ta fram agendan
En första version av agendan arbetades fram under 2017–2018. Agendan som 
hade titeln Forskning för att möta klimatutmaningarna: Strategisk agenda för det 
nationella forskningsprogrammet om klimat togs fram av Formas, i samråd med  
de forskningsfinansiärer som ingår i programkommittén och i dialog med 
samhällsaktörer och forskningsutförare.11 

Inför framtagandet av den första versionen av agendan gjordes ett omfattande 
analysarbete. En omvärldsanalys av internationella erfarenheter från utmanings-
drivna forskningsprogram utgjorde ett viktigt ingångsvärde. För att säkerställa 
forskningsprogrammets samhällsrelevans genomfördes även en workshop om 
kunskapsbehov med civilsamhällesorganisationer, offentlig sektor och näringsliv. 
Underlag om forskningsfinansiering inom klimatområdet togs också fram av de 
största statliga finansiärerna. Parallellt med detta analyserades relevanta rapporter 
och publikationer. En första version av agendan skickades ut på remiss till 
forskningsutförare inom akademi och institut, samt till de samhällsaktörer som 
deltog i diskussionerna om kunskapsbehov på workshopen. Representanter från 
akademi och institut bjöds in till fortsatt dialog i syfte att ytterligare säkerställa 
att programmets insatser och aktiviteter under programtiden kan skapa mer-
värden och synergier till sektorns utveckling. Den första versionen av agendan 
fastställdes slutligen av Formas forskarråd i september 2018. 

Redan från programmets start planerades för regelbundna revideringar under 
genomförandet för att kunna ta hänsyn till förändringar i programmets omvärld. 
En första revidering inleddes under hösten 2020 och genomfördes under 2021 
och har resulterat i denna strategiska agenda. Revideringen skedde mot bakgrund 
av forskningspropositionen Forskning, frihet framtid – kunskap och innovation för 
Sverige där programmet fick en betydande budgetförstärkning,12 EU:s lansering 
av Horisont Europa, och en utvärdering av programmets organisation och styrning 
gjord under 2020.13 I samband med revideringen gjorde Formas också en översyn 
av programmets processbeskrivningar, ambitionsnivå, kommunicerbarhet och 
riktning. I enlighet med forskningspropositionens skrivningar har programmets 
initiala fokus bevarats, men det har samtidigt vidare utvecklats och preciserats. 
Revideringsarbetet drevs av Formas i dialog med programmets kommitté och  
arbetsgrupp. Kommittén diskuterade programmets inriktning och arbetsgruppen 
bidrog med texter om finansiärernas roll i forsknings- och innovationssystemet. 
Även forskningsutförare och samhälls intressenter involverades genom att kapitlet 
om teman och perspektiv skickades ut på remiss. Dessutom fördes en dialog med 
andra nationella forsknings program som också reviderade eller tog fram sina 
strategiska forskningsagendor för att dra lärdomar mellan programmen.

11. Forskning för att möta klimatutmaningarna: Strategisk agenda för det nationella forskningsprogrammet om klimat, Formas 2018.

12. Prop. 2020/21:60 Forskning, frihet framtid – kunskap och innovation för Sverige.

13. Utvärdering av Formas nationella forskningsprogram, Ramboll 2020.
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1.3 Disposition
Kapitel 2 beskriver den målkontext som programmet verkar inom och som ligger 
till grund för de mål som programmet har. I kapitel 3 ger vi en kort översikt 
av svensk klimatforskning och gör en internationell utblick med fokus på EU:s 
ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa. Det kapitlet redogör 
även för programmets strategiska inriktning i förhållande till centrala trender i 
svensk klimatforskning. Kapitel 4 presenterar de utmaningar som programmet 
fokuserar på. Dessa består av sex tematiska områden och fyra tvärgående perspektiv. 
Temana och perspektiven har mer eller mindre starka synergier mellan varandra 
och kan i utlysningar av medel till forskning och innovation, såväl som i andra 
aktiviteter programmet tar initiativ till, kombineras på olika sätt. Kapitel 4 är 
följaktligen ett centralt kapitel i denna agenda och det följs av en beskrivning  
av programmets genomförande och organisation i kapitel 5.
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2. Målkontext för programmet
Det nationella forskningsprogrammet om klimat ska stödja arbetet för att nå de 
nationella, europeiska och globala mål av relevans för klimatutmaningarna som 
Sverige har anslutit sig till, samt bidra till att nå målen för den svenska forsknings-
politiken. Programmets egna mål är därför utformade mot bakgrund av politiska 
mål och överenskommelser som är av stor betydelse för klimat området, samt 
en rad forskningspolitiska mål. I det här kapitlet redogör vi för vilka politiska 
mål som programmet vill bidra till och hur programmets mål hänger samman 
med dessa. Även om programmet avser att bidra till politiska mål, så är en viktig 
forskningsuppgift också att kritiskt granska, komplettera och tänka bortom 
dagens politiska målsättningar. Programmets utlysningar och andra aktiviteter 
uppmuntrar därför till en bred repertoar av forskningsansatser och perspektiv. 

2.1 Mål för att möta klimatutmaningarna
Flera politiska överenskommelser har varit vägledande för utformningen av de 
programmål som svarar upp mot hur klimatutmaningarna ska mötas. Det är 
globala och nationella mål, avtal och strategier som berör utsläppsminskningar, 
klimatanpassning och hållbar utveckling i ett bredare perspektiv. De hänger ofta 
samman, och den svenska regeringens ambition är att Sverige ska vara en inter-
nationell förebild och ett ledande land i arbetet med att förverkliga Parisavtalets 
målsättningar och Agenda 2030.

Agenda 2030

Agenda 2030 är en stark vägledning för det svenska och internationella hållbarhets- 
arbetet och har kallats den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som 
världens länder någonsin antagit.14 Agendan antogs 2015 och består av sjutton 
globala mål för hållbar utveckling. Mål 13 ”Bekämpa klimatförändringarna” 
handlar om att ”vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna 
och dess konsekvenser”.15 Agenda 2030 framhåller även att målet ska genomföras 
”med beaktande av att FN:s ramkonvention om klimatförändringar är det främsta 
internationella, mellanstatliga forumet för förhandlingar om hur världen ska 
hantera klimatförändringarna”.16 Även om Agenda 2030 har ett specifikt klimat- 
mål, så är kopplingarna tydliga mellan detta mål och åtskilliga av de andra 
hållbarhetsmålen. Det är därför viktigt att utforska synergier och målkonflikter  
i allt hållbarhetsarbete.  

Parisavtalet

I december 2015 enades så gott som alla världens länder om ett nytt globalt 
klimatavtal – Parisavtalet – under FN:s ramkonvention om klimatförändringar. 
Målsättningen med avtalet är att hålla den globala temperaturökningen  
väl under 2 grader Celsius och att ansträngningar ska göras för att begränsa 
ökningen till 1,5 grader, jämfört med förindustriell nivå. Avtalet handlar också 
om att öka klimatanpassningsförmågan samt att hantera de skador och förluster 
som följer på klimatförändringarna. I Parisavtalet ingår att alla länder ska ha en 

14. (25 augusti 2021) Se även UN 2015 Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development.

15. Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna – Globala målen (globalamalen.se) (25 augusti 2021).

16. Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna – Globala målen (globalamalen.se) (25 augusti 2021).
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klimatplan med egna mål. Låginkomstländer ska få stöd av andra länder för sina 
klimat åtgärder, inklusive att anpassa sina samhällen till ett förändrat klimat. 
Stödet kan till exempel bestå av finansiering, tekniköverföring eller kapacitets-
uppbyggnad. Arbetet ska utvärderas regelbundet med målsättningen att öka 
ambitionerna.  

EU:s gröna giv och klimatlag

I december 2019 presenterade EU-kommissionen den europeiska gröna given som 
innefattar målsättningen att EU ska bli världens första klimatneutrala kontinent. 
Den gröna given är en tillväxtstrategi för att ställa om till en ekonomi där det 
inte finns några nettoutsläpp av växthusgaser år 2050, ekonomisk tillväxt har 
frikopplats från resursförbrukning, och inga människor eller platser har lämnats 
utanför. Den gröna given ska integreras i alla politikområden och säkerställa en 
rättvis omställning för alla.17 

I juni 2021 antog Europeiska unionens råd EU-kommissionens förslag till en  
europeisk klimatlag, vilken tidigare i april hade godkänts av Europaparlamentet.18 
Genom klimatlagen blir den gröna givens klimatneutralitetsmål rättsligt bind ande. 
Dessutom innehåller klimatlagen bland annat ett mål för 2030 om minst  
55 procent lägre nettoutsläpp jämfört med 1990. Det är ett erkännande av behovet 
av att stärka EU:s kolsänkor genom förändrad markanvändning och skogsbruk, 
samt ett åtagande om negativa utsläpp efter 2050 och skärpta bestämmelser om 
anpassning till klimatförändringarna. En vetenskaplig rådgivande nämnd ska även 
inrättas för att bistå med oberoende vetenskaplig rådgivning. Klimatlagen, med 
dess skärpta klimatmål, kommer att följas av ett omfattande åtgärdspaket och 
lagstiftningsarbete som går under samlingsnamnet ”Fit for 55”.

EU:s och Sveriges strategier för klimatanpassning

EU-kommissionen antog en ny strategi för klimatanpassning i februari 2021, 
som bygger på 2013 års strategi. I 2021 års strategi betonas att EU:s klimat-
anpassningsåtgärder behöver omfatta alla delar av samhället och samtliga nivåer, 
inom EU såväl som globalt. Målsättningen är att ”bygga ett klimatresilient 
Europa”, vilket ska ske genom att öka kunskapen om klimatförändringarnas 
effekter och om klimatanpassningslösningar, förstärka anpassningsplaneringen 
och klimatriskbedömningar och påskynda anpassningsåtgärderna i Europa och 
globalt.19 Strategin lyfter bland annat fram behovet av ett systemperspektiv där  
integrationen av klimatanpassning i makroekonomisk finanspolitik, natur baserade 
lösningar och lokala anpassningsåtgärder utgör viktiga tvärgående prioriteringar. 

År 2018 presenterade den svenska regeringen en nationell strategi för klimat-
anpassning.20 Regeringens mål för klimatanpassning är att utveckla ett lång-
siktigt hållbart och robust samhälle som aktivt möter klimatförändringar 
genom att minska sårbarheter och ta tillvara möjligheter. Strategin är ett sätt för 
regeringen att möta åtagandena i Parisavtalet samt i EU:s strategi för klimat-
anpassning. För att stödja det svenska klimatanpassningsarbetet inrättade regeringen 
2019 det Nationella expertrådet för klimatanpassning, som har till uppgift att 

17. En europeisk grön giv | Europeiska kommissionen (europa.eu) (2 september 2021).

18. Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2021/1119 om inrättande av en ram för att uppnå klimatneutralitet och om ändring  
av förordningarna (EG) nr 401/2009 och (EU) 2018/1999 (europeisk klimatlag) 30 juni 2021.

19. EU COM (2021) 82 final, Att bygga upp ett klimatresilient Europa – den nya EU-strategin för klimatanpassning. 

20. Prop. 2017/18:163 Nationell strategi för klimatanpassning.
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utvärdera klimatanpassningsarbetet i Sverige och ge förslag på åtgärder.21 På 
uppdrag av regeringen driver Sveriges Meteorologiska institut, SMHI, även 
Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, som fungerar som en nod 
för kunskap om klimatanpassningsarbete.22 Den 1 januari 2019 trädde även en 
ny förordning om myndigheters klimatanpassning i kraft. Förordningen innebär 
bland annat att 32 centrala myndigheter och 21 länsstyrelser inom sitt ansvars-
område och inom ramen för sina uppdrag ska initiera, stödja och utvärdera 
arbetet med klimatanpassning.23 

Det klimatpolitiska ramverket

I juni 2017 beslutade riksdagen om ett nationellt klimatpolitiskt ramverk för 
Sverige. Det gäller från den 1 januari 2018 och består av en klimatlag, nya 
nationella klimatmål och ett klimatpolitiskt råd. Det långsiktiga klimatmålet 
som antogs innebär att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av 
växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Klimatlagen 
innebär även att regeringen vart fjärde år ska presentera en klimatpolitisk handlings- 
plan som ska beskriva hur det klimatpolitiska arbetet ska bedrivas under mandat- 
perioden. Den första handlingsplanen presenterades i december 2019.24

Det klimatpolitiska ramverket inbegriper fem etappmål som ska nås mellan 
2020 och 2045. Fyra av etappmålen handlar om utsläpp av växthusgaser till år 
2020, 2030, 2040 och 2045, jämfört med referensåret 1990. Dessutom finns ett 
sektorsspecifikt mål som handlar om att minska utsläpp från inrikes transporter. 
Det långsiktiga målet till 2045 omfattar Sveriges totala utsläpp som uppstår 
inom landets gränser, de så kallade territoriella utsläppen. 

Ett kompletterande sätt att mäta Sveriges utsläpp är att utgå från konsumtions-
baserade utsläpp, som tar hänsyn till den klimatpåverkan som svensk konsumtion 
orsakar, både i Sverige och i andra länder.25 De konsumtionsbaserade utsläppen 
i Sverige var 2018 cirka 8 ton per person, vilket kan jämföras med cirka 5 ton 
per person och år vid beräkning av de territoriella utsläppen.26 För att uppnå 
Parisavtalets mål bör de globala utsläppen vara i genomsnitt högst 1 ton per 
person och år till 2050.27 Att minska utsläppen från svensk konsumtion är 
således ett viktigt led i att bidra till att minska de globala växthusgasutsläppen. 
I oktober 2020 fick Miljömålsberedningen ett tilläggsdirektiv om att föreslå en 
samlad strategi för att minska klimatpåverkan från konsumtion.28  

21. Nationella expertrådet för klimatanpassning (klimatanpassningsradet.se) (2 september 2021).

22. Kunskapscentrum för klimatanpassning | SMHI (2 september 2021).

23. Förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete, SFS 2018:1428.

24. Prop. 2019/20: 65 En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan.

25. Storleken på de konsumtionsbaserade utsläppen som sker i andra länder beror på hur mycket vi importerar, hur utsläppsintensiva varorna 
eller tjänsterna är och hur stor utsläppsintensiteten är i det land där produktionen sker. Tre femtedelar av de totala utsläppen uppstår till följd 
av hushållens konsumtion, de resterande två femtedelarna uppstår till följd av offentlig konsumtion och investeringar. Offentlig konsumtion 
motsvaras av de varor och tjänster som exempelvis skolor, sjukhus och myndigheter köper in för att bedriva sin verksamhet. Investeringar mot-
svarar utsläpp kopplade till uppförandet av byggnader, tillverkning av maskiner och datorer, samt värdeföremål och lagerinvesteringar. Cirka 57 
procent av de konsumtionsbaserade utsläppen sker i andra länder (Naturvårdsverket, 2020, Fördjupad analys av den svenska klimatomställ-
ningen 2020: Klimat och luft i fokus, Naturvårdsverket rapport 6945, december 2020).

26. Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser – Naturvårdsverket (naturvardsverket.se) (25 augusti 2021).

27. Naturvårdsverket 2020, Fördjupad analys av den svenska klimatomställningen 2020: Klimat och luft i fokus,  
Naturvårdsverket rapport 6945, december 2020.

28. Dir. 2020:110 Tilläggsdirektiv till Miljömålsberedningen (M 2010:04) – strategi för minskad klimatpåverkan från konsumtion.
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Sveriges miljömål

Miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal 
etappmål.29 Miljömålen beslutades av riksdagen 1999 och har sedan dess varit väg-
ledande för den svenska miljöpolitiken. Sedan Agenda 2030 beslutades 2015 har 
miljömålen blivit Sveriges sätt att genomföra den miljömässiga delen av agendan.

Målet ”Begränsa klimatförändringarna” ska stabilisera halten av växthusgaser i 
atmosfären i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar ”på en 
nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig”.30 
Dessutom är det inskrivet att klimatmålet ska uppnås på så sätt att ”den biologiska 
mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för 
hållbar utveckling inte äventyras”.31 Generationsmålet innebär ett övergripande 
mål för miljöpolitiken om att ”till nästa generation lämna över ett samhälle där 
de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem 
utanför Sveriges gränser”.32 

2.2 Sveriges forskningspolitiska mål
Regeringens mål för forsknings- och innovationspolitiken är att ”Sverige ska 
vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en ledande 
kunskapsnation, där högkvalitativ forskning, högre utbildning och innovation 
leder till samhällets utveckling och välfärd, näringslivets konkurrenskraft och 
svarar mot de samhällsutmaningar vi står inför, både i Sverige och globalt”.33 
Ambitionen är att värna den fria forskningen samtidigt som forskningspolitiken 
svarar mot globala och nationella samhällsutmaningar och samhällsbehov. 

Forskningspropositionen 2020 fokuserade på fem samhällsutmaningar, varav 
”Klimat och miljö” är en. De nationella forskningsprogrammen är ett av de 
viktigaste instrumenten för att svara upp mot regeringens mål om att möta de 
prioriterade samhällsutmaningarna både i Sverige och globalt. Programmen 
syftar till att ”koordinera forskningen inom ett område, kopplas till högre 
utbildning samt utgöra en länk till internationella forskningssamarbeten”.34 
Programmen ska även skapa förutsättningar för tvärvetenskaplig forskning och 
tvärsektoriell samverkan. Därutöver förväntas de nationella programmen, likt all 
annan forskningsfinansiering i Sverige, främja kvalitetsförstärkning av forskning, 
ökad jämställdhet samt ökad samverkan och samhällspåverkan.35  

Ytterligare anvisningar om hur de nationella forskningsprogrammen ska bidra 
till forskningspolitiken framgår i uppdragen till de myndigheter som ska inrätta 
dem. I uppdraget till Formas om att inrätta ett nationellt forskningsprogram 
om klimat från 2017 framhölls bland annat att ambitionen måste höjas när det 
gäller att sammanställa befintlig forskningskunskap och att kommunicera och 
nyttiggöra forskningens resultat.36 Klimatforskningen angavs även vara en viktig 
grund för att nå de klimatpolitiska målen.

29. https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/ (2 september 2021).

30. Begränsad klimatpåverkan – Sveriges miljömål (sverigesmiljomal.se) (25 augusti 2021).

31. Begränsad klimatpåverkan – Sveriges miljömål (sverigesmiljomal.se) (25 augusti 2021).

32. Generationsmålet – Sveriges miljömål (sverigesmiljomal.se) (2 september 2021).

33. Prop. 2020/21:60 Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige, s. 13.

34. Prop. 2020/21:60 Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige, s. 65.

35. Dessa områden lyftes fram och fick uppföljningsbara delmål för perioden 2017-2026 i prop. 2016/17:50  
Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft.

36. Regeringsbeslut M2017/01282/Mm, Uppdrag att inrätta nationella forskningsprogram om klimat respektive hållbart samhällsbyggande.
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Som regeringen framhöll i forskningspropositionen 2020 ska de nationella 
forskningsprogrammen utgöra en länk till internationella forskningssamarbeten. 
Programmen kan exempelvis beakta och nyttja de möjligheter som finns att söka 
synergier med satsningar inom EU-samarbetet. Detta inkluderar exempelvis de 
uppdrag (på engelska missions) som Horisont Europa initierar vars syfte är att 
bidra till forskning och innovation som kan främja genomgripande samhälls- 
omställning, så kallad transformation. 

2.3 Länkarna mellan politiska mål och 
programmålen
De klimatpolitiska målsättningarna inom Sverige, EU och globalt har flera 
gemensamma drag som handlar om snabba utsläppsminskningar, fossilfrihet, 
negativa utsläpp och klimatanpassning, samt att klimatarbetet måste ske i 
samklang med det bredare hållbarhetsarbetet på ett inkluderande sätt. Idéer för 
en genomgripande samhällsomställning på systemnivå, så kallad transformation, 
finns i Agenda 2030, i svenska klimatpolitiska dokument som propositionen En 
samlad politik för klimatet och i forskningspolitiken genom Horisont Europa. 
Dessa mål har legat till grund för utvecklingen av programmets mål, som 
presenterades i kapitel 1 under rubriken ”Programmets mål och syfte”. 

Dessa mål konkretiseras genom att vi har identifierat sex centrala teman och 
fyra tvärgående perspektiv som programmet fokuserar på. De beskrivs närmare 
i kapitel 4. Vilka slags aktiviteter som genomförs för att bidra till programmets 
mål beskrivs närmare i kapitel 5.
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3. Svensk klimatforskning  
– en översyn
Klimatforskning är ett brett område. Det handlar om klimatsystemet och dess 
förändringar, om klimateffekter och anpassningsfrågor, och om att minska 
de klimatpåverkande utsläppen. Forskningen finansieras inte bara av en rad 
svenska forskningsfinansiärer och expertmyndigheter, utan även av kommuner, 
landsting, privata och offentliga stiftelser och privata finansiärer från näringslivet 
och inom EU, samt av andra internationella organisationer. Att göra en samlad 
beskrivning av svensk klimatforskning låter sig därför inte enkelt göras, vare sig 
gällande innehåll eller finansiering. Målsättningen med det här kapitlet är att lyfta 
fram vilken roll och inriktning framför allt de statliga forskningsfinansiärerna 
har, samt att göra en internationell utblick med fokus på Horisont Europa, EU:s 
ramprogram för forskning och innovation. Vi avslutar kapitlet med ett reflekterande 
avsnitt över de trender inom klimatforskning som är betydelsefulla för den 
strategiska inriktning som det nationella forskningsprogrammet om klimat har. 

3.1 Svenska forskningsfinansiärer  
på klimatområdet
Ett av programmets mål är att verka aktivt för att bidra till synergier och 
samverkan mellan finansiärer av forskning och innovation på klimatområdet. 
I programmets kommitté ingår ett antal svenska forskningsfinansiärer som har 
identifierats som särskilt relevanta för klimatområdet, varav alla utom en är 
statliga. Det här avsnitt ger en översiktlig beskrivning av dessa finansiärers roller 
i forsknings- och innovationssystemet med fokus på deras finansieringsverksamhet 
av klimatforskning. Deras verksamhet är följaktligen betydligt bredare än i våra 
beskrivningar. 

Vi inleder med att beskriva de största svenska statliga finansiärerna. De ansvarar 
även för andra satsningar som forskningspropositionen 2020 pekade ut som viktiga 
för de nationella forskningsprogrammen att förhålla sig till, såsom regeringens 
strategiska samverkansprogram, de strategiska innovationsprogrammen och andra 
nationella forskningsprogram. Därefter beskriver vi mycket översiktligt andra 
statliga myndigheter och forskningsstiftelser med viktiga roller för finansieringen 
av den svenska klimatforskningen. Urvalet fokuserar på organisationer som ingår 
i den programkommitté som är etablerad för att stödja programmets arbete och 
som kan främja synergier och samordning av svensk klimatforskning.

Vetenskapsrådet är Sveriges största forskningsfinansiär och ger stöd till forskning 
av högsta vetenskapliga kvalitet inom samtliga vetenskapsområden. Vetenskapsrådet 
stödjer årligen svensk forskning med cirka 6,8 miljarder kronor.37 Mest pengar 
går till projekt med fri inriktning och grundforskning. Vetenskapsrådets stöd till 
klimatforskning fördelas främst inom öppna årliga utlysningar för forskningsprojekt, 
men även genom ämnes- och karriärsinriktade stöd samt inom utlysningar för miljö- 
och samverkansstöd och bilateralt forskningssamarbete. För att ge svensk klimat-
forskning bästa möjliga förutsättningar finansierar Vetenskapsrådet forsknings-

37. Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Vetenskapsrådet, Utbildningsdepartementet, U2020/06608 (delvis) 
U2020/06666, 17 december 2020.



  21

infrastruktur både i och utanför Sverige, till exempel forskningsanläggningar, 
mätinstrument, databaser och storskaliga beräkningsverktyg. Vetenskapsrådet 
inrättade två nationella forskningsprogram 2017 (migration och integration 
samt antibiotikaresistens) och fick i uppdrag att inrätta ytterligare fyra nationella 
forskningsprogram i och med forskningspropositionen 2020 (virus och pandemier, 
brottslighet, segregation, samt digitali seringens samhälleliga konsekvenser).

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet och har i uppdrag att stärka Sveriges 
innovationsförmåga och bidra till hållbar tillväxt. För år 2021 är Vinnovas 
ramanslag för forskning och innovation 3,4 miljarder kronor.38 Från 2021 
utförs huvuddelen av Vinnovas verksamhet inom tio prioriterade områden. 
Fem av dessa behandlar prioriterade samhällsutmaningar och resterande berör 
innovationsförmågor. Agenda 2030 är riktmärke för alla tio områdena med 
särskilt fokus på klimataspekter. Vinnova är nationell kontaktmyndighet för 
EU:s ramprogram för forskning och innovation och har i uppdrag att stärka 
svenskt deltagande i programmet, bland annat inom klimatområdet. Vinnova är 
också en av tre myndigheter som driver strategiska innovationsprogram och de 
ansvarar för 14 av 17 program. Vinnova har även fått i uppdrag att processleda 
och samordna regeringens strategiska samverkansprogram, där ett handlar om 
näringslivets klimatomställning. Utöver detta arbetar Vinnova med flera andra 
relativt breda program, såsom Utmaningsdriven innovation, och ett uppdrag om 
forskning på finansmarknadsområdet där klimat och hållbar utveckling ingår.

Formas är ett statligt forskningsråd som finansierar forskning och innovation 
inom miljö, samhällsbyggnad och areella näringar till ett värde av nästan 
2 miljarder kronor per år. Gemensamt för Formas satsningar är att forskningen 
bedöms både utifrån vetenskaplig kvalitet och samhällsrelevans. Utöver det  
nationella forskningsprogrammet om klimat finansierar Formas också mycket 
klimatforskning genom sin största utlysning – den årliga öppna utlysningen 
– som är helt forskarinitierad. Det innebär att forskare själva föreslår idéer 
fritt inom Formas ansvarsområden. I den beredningsgrupp i den årliga öppna 
utlysningen som hanterar klimatforskning finansieras övervägande natur- 
vetenskap, men även teknik, samhällsvetenskap och humaniora. Klimat är också 
ofta en central fråga i andra utlysningar på Formas. Formas finansierar också 
innovation, exempelvis genom de strategiska innovationsprogrammen, men även 
genom andra satsningar. Formas har inrättat tre ytterligare nationella forsknings-
program: hållbart samhällsbyggande, livsmedel samt hav och vatten.

Energimyndigheten arbetar för samhällets omställning till ett hållbart energi-
system. Energimyndighetens roll kan beskrivas som styrande, stödjande och 
expert. Energiforskningsanslaget är cirka 1,5 miljarder kronor årligen och 
myndigheten stödjer bland annat forskning, innovation och affärsutveckling 
på energi området, förmedlar fakta, kunskap och analyser, tar fram statistik 
och prognoser, driver nätverk och deltar i internationellt klimatarbete.39 
Energimyndigheten arbetar med strategiska innovationsprogram med huvud-
mannaskap för Viable Cities och RE:Source. De ansvarar också för Industri-
klivet och forskningsprogram med nära kopplingar till klimatområdet, såsom 
Människa, energi och samhälle (MESAM) och Forskning och innovation för  
ett hållbart och biobaserat samhälle (Bio+). 

38. Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Verket för innovationssystem, N2020/03087, N2020/03061 (delvis),  
N2020/00489 m.fl. 17 december 2020.

39. Energimyndighetens årsredovisning 2020.
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Forte främjar och stödjer forskning inom områdena hälsa, arbetsliv och välfärd. 
Fortes forskningsområden är centrala för en socialt hållbar utveckling, vilka 
behöver integreras i klimatomställningen såväl som för att generera kunskap för 
genomförandet av Agenda 2030. Varje år förmedlar Forte cirka 800 miljoner 
kronor till både grundläggande och behovsstyrd forskning. Forte ansvarar också 
för de nationella forskningsprogrammen om arbetsliv, tillämpad välfärdsforskning 
och psykisk hälsa.

Det finns också ett antal statliga myndigheter med en mindre budget för forsknings- 
finansiering som har en viktig roll i systemet och som är värdefulla sam verkans- 
partners i programmets arbete för att uppnå synergier på klimatområdet. 

Naturvårdsverket arbetar för att miljöpolitiken ska utvecklas och genomföras. 
Genom miljöforskningsanslaget finansierar de behovsinriktad och faktabaserad 
forskning av vetenskaplig kvalitet med hög praktisk miljörelevans för cirka 
94 miljoner kronor årligen, vilket ska utgöra stöd för både Naturvårdsverket och 
Havs- och vattenmyndigheten. Havs- och vattenmyndigheten deltar även i 
EU-forskningsprojektet Banos som har tagit fram en ny forskningsagenda för 
Nordsjön och Östersjön med fokus på klimatfrågan, samt i andra havs- och 
vattenrelaterade partnerskap under EU:s forskningsprogram. Havs- och vatten-
myndigheten gör också en regelbunden kartläggning av forskningsbehov som 
följer utifrån myndighetens förvaltningsuppdrag. Biståndsmyndigheten Sida 
arbetar med att bygga upp forskningskapacitet i låg- och medelinkomstländer, 
stödjer regionala och globala forskningsinstitutioner och främjar forskning 
som kan förbättra levnadsvillkoren för människor som lever i fattigdom genom 
att exempelvis delta i utlysningar av forskningsmedel som forskare i låg- och 
medelinkomstländer kan söka. Polarforskningssekretariatet samordnar och 
främjar svensk polarforskning genom att organisera och stödja forsknings-
expeditioner till polarområdena, ansvara för forskningsinfrastruktur och 
genomföra utlysningar. Även Rymdstyrelsen finansierar forskning med relevans 
för programmet, exempelvis atmosfär- och klimatforskning, samt infrastrukturer 
som möjliggör nationell och internationell rymdverksamhet i Sverige.

Staten har också instiftat ett antal forskningsstiftelser, där Stiftelsen för strategisk 
miljöforskning Mistra är av särskilt intresse för klimatprogrammet. Mistra finansierar 
långsiktiga satsningar på fyra eller åtta år, genom program där samarbeten sker 
mellan vetenskapliga discipliner, samt mellan forskning och företag, myndigheter 
och andra aktörer. Mistra finansierar forskning för cirka 200 miljoner kronor per 
år.40 Dessutom finansieras klimatforskning genom en lång rad andra offentliga och 
privata forskningsstiftelser, men också av landsting och kommuner.

3.2 Internationell utblick med  
fokus på Horisont Europa
Klimatforskning bedrivs många gånger i internationella samarbeten och finansieras 
även av olika internationella organisationer och finansiärer. Globalt utgör Belmont 
Forum ett betydelsefullt multilateralt nätverk där forskningsfinansiärer, nationella 
vetenskapsråd och regionala sammanslutningar samarbetar för att stödja trans-
disciplinär forskning som kan möta globala klimat- och miljöförändringar. För 
forskare som är verksamma i Europa utgör EU:s ramprogram en av de främsta 
källorna för internationell finansiering för forskning och innovation. I Norden 

40. www.mistra.org/om-mistra/sa-arbetar-vi/
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genomförs samarbeten bland annat inom NordForsk och Samnordisk skogs-
forskning, SNS. Mot bakgrund av EU:s betydelse för finansiering av svensk 
klimatforskning kommer vi i detta avsnitt att fokusera på EU:s nionde ramprogram, 
Horisont Europa, som ska genomföras under perioden 2021–2027. 

Horisont Europa bygger vidare på Horisont 2020, men några viktiga förändringar 
är gjorda för att främja att forskning och innovation får större genomslag, att 
internationellt samarbete stärks och att graden av öppenhet och medborgar-
in flytande ökar.41 För att främja detta har EU gjort en del förändringar som 
exempelvis gör det möjligt för fler aktörer att få finansiering. De har också 
lanserat ett nytt initiativ i form av uppdrag (på engelska missions). Sammantaget 
förväntas dessa förändringar bidra till att Horisont Europa uppfyller visionen om 
ett välmående, rättvist och hållbart samhälle.

Horisont Europas övergripande mål är att bidra till att stärka grön tillväxt och 
konkurrenskraft i Europa samt att bekämpa klimatförändringarna och verka 
för en hållbar utveckling globalt. Horisont Europa har en planerad budget på 
95,5 miljarder euro för perioden 2021–2027.42 Av dessa är 35 procent reserverade 
för att bidra till klimatomställningen. 

Horisont Europa har tre olika huvudinriktningar, så kallade pelare: vetenskaplig 
spetskompetens, globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft, 
samt innovativa Europa. De flesta av partnerskapsprogrammen och uppdragen 
finns under pelare 2 om globala utmaningar och europeisk industriell konkur-
renskraft. Det är även inom pelare 2 som de sex klustren finns, vilka fokuserar 
på breda samhälleliga utmaningar varav två har en tydlig koppling till klimat: 
kluster 5 om klimat, energi och mobilitet, och kluster 6 om livsmedel, bioekonomi, 
naturresurser, jordbruk och miljö. I pelare 2 finns dessutom en horisontell 
del som fokuserar på att bredda och stärka det europeiska forskningsområdet 
(European Research Area, ERA). 

Ett nytt instrument i Horisont Europa är de så kallade uppdragen. Mål sätt ningen 
med dessa uppdrag är att bidra till att lösa stora, globala utmaningar. Fem upp-
drag är identifierade där två har en nära koppling till klimat – klimat anpassning 
och klimatneutrala städer – men även uppdragen om att skydda oceanerna 
och säkra livsmedelsförsörjning har en tydlig klimatkoppling.43 Varje uppdrag 
kommer att inkludera olika aktiviteter från forskning till politiska åtgärder och 
lagstiftning, och de syftar till att bidra till att uppfylla politiska målsättningar 
såsom EU:s gröna giv och Agenda 2030.44  

I Horisont 2020 var Sverige ett av de tio mest framgångsrika länderna i ram-
programmet. För år 2020 fick svenska organisationer 3,4 procent av alla beviljade 
medel i Horisont 2020, och svenska organisationer var särskilt konkurrenskraftiga 
inom delprogrammet om klimat med en beviljandeandel på 4,2 procent.45 Det 
finns högt ställda förväntningar från regeringen på att Sverige ska fortsätta att 
vara en framgångsrik nation i Horisont Europa. Regeringen framhöll också i 
2020 års forskningsproposition att de utmaningar som klustren och uppdragen 

41. Kraftsamling för Horisont Europa: Förslag till nationell strategi för ett starkare svenskt deltagande, Vinnova rapport VR 2020:12, s.8.

42. Horizon Europe | European Commission (europa.eu) (20 juni 2021).

43. Det finns fem uppdrag: de engelska rubrikerna är: cancer; adaptation to climate change including societal transformation; climate-neutral 
and smart cities; healthy oceans, seas coastal and inland waters; soil health and food, se Missions in Horizon Europe | European Commission 
(europa.eu) (2 september 2021).

44. Missions in Horizon Europe | European Commission (europa.eu) (20 juni 2021).

45. Horisont 2020 – årsbok 2020: Svenskt deltagande i europeiska program för forskning och innovation, 2021, Vinnova – Sveriges innovations-
myndighete, Rapport: VR 2021:07.
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fokuserar på sammanfaller mycket väl med de utmaningar regeringen har  
identifierat som centrala. Det nationella forskningsprogrammet om klimat 
bevakar därför möjligheter och söker synergier med satsningar på EU-nivån.46

3.3 Trender i svensk klimatforskning
I den första versionen av det nationella forskningsprogrammet om klimats  
agenda gjordes en översyn av svensk klimatforskning som bland annat inne fattade 
tidigare genomförda kartläggningar, analyser och granskningar av svensk 
klimatforskning.47 Eftersom klimatforskning är ett brett och svåröverskådligt 
fält som är svårt att avgränsa, är uppskattningarna av tidigare finansiering av 
klimatforskning grova. 

Den första agendan pekade emellertid på ett antal trender i finansieringen 
av svensk klimatforskning, som har utgjort en grundplatta för programmets 
inriktning. I forskningspropositionen 2020 skriver regeringen att programmets 
initiala fokus bör upprätthållas och vidareutvecklas. Därför bygger även denna 
agenda på dessa trender som kan sammanfattas i tre punkter: behov av mer 
tvärvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora, behov av helhetsperspektiv 
på klimatomställningen samt utforskande av utmaningsdriven forskning och 
innovation. Sedan den första agendan skrevs har en fjärde trend även vuxit fram. 
Denna trend sätter fokus på transformativ förändring. 

1. Behov av mer tvärvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora

Naturvetenskaplig och teknisk forskning har under lång tid dominerat forsknings- 
landskapet i stort och detta gäller även klimatforskning. Av den finansierade 
klimatforskningen år 2010 bedömdes 90 procent vara naturvetenskaplig och 
teknisk forskning.48 Under de senaste åren har efterfrågan ökat, från politiskt 
håll i Sverige såväl som inom EU, på att stärka tvärvetenskap och tvärsektoriell 
samverkan samt humaniora och samhällsvetenskap.49 Vetenskapsrådet har 
exempelvis fått i uppdrag att utlysa medel till nationella forskarskolor inom  
humaniora och samhällsvetenskap, områden som ses som betydelsefulla för att 
möta samhälleliga utmaningar och viktiga för tvärvetenskaplig forskning och 
innovation.50 Betydelsen av humaniora och samhällsvetenskap samt tvärveten skap 
framhölls även i den rapport Formas gjorde på uppdrag av regeringen 2015,  
vilken utgjorde ett underlag till Sveriges forskningspolitik för perioden 2017–2027.51

2. Behov av helhetsperspektiv på klimatomställningen

I samband med framtagandet av programmets första agenda gjordes en kartläggning 
av pågående insatser inom klimatområdet, som bland annat resulterade i en 
uppskattning om att ungefär 70 procent av finansieringen från elva stora svenska 
forskningsfinansiärer hade använts för satsningar med fokus på utsläppsminsk-
ningar. Framför allt hade insatser inom området utsläppsminskningar gjorts 

46. Prop. 2020/21:60 Forskning, frihet och framtid – kunskap och innovation för Sverige; Kraftsamling för Horisont Europa: Förslag till nationell 
strategi för ett stärkt svenskt deltagande, Vinnova rapport VR 2020:12.

47. Forskning för att möte klimatutmaningarna: Strategisk agenda för det nationella forskningsprogrammet om klimat,  
Rapport R6:2018, Formas 2018.

48. Svensk klimatforskning – vad kostar den och vad har den gett?, Riksrevisionen, RiR 2012:2.

49. Prop. 2020/21:60 Forskning, frihet och framtid – kunskap och innovation för Sverige; Horizon Europe Strategic Plan (2021–2024),  
European Commission 2021.

50. Prop. 2020/21:60 Forskning, frihet och framtid – kunskap och innovation för Sverige, s. 58-59.

51. En hållbar framtid genom stark forskning och utveckling: Ett underlag till Sveriges forskningspolitik 2017–2027, Formas 2015.
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inom transport- och energiområdet. Resterande 30 procent hade fördelats relativt 
jämnt mellan klimatanpassning och klimatprocesser eller klimatmodeller.52  
Dessa uppskattningar överensstämde också väl med Riksrevisionens översyn  
av svensk klimatforskning från 2012.53  

I arbetet med agendan har önskemål framförts om att betona helhetsperspektiv 
på klimatomställningen. Detta inkluderar systemperspektiv som tar hänsyn  
till interaktioner mellan olika slags naturliga och samhälleliga system. I klimat-
arbetet behöver hela hållbarhetsagendan och Agenda 2030 beaktas. Synergier 
kan också sökas mellan åtgärder för utsläppsminskningar och klimatanpassning.

3. Utforskande av utmaningsdriven forskning och innovation

Finansiering av forskning och innovation har blivit alltmer utmaningsdriven i sin 
karaktär. Det innebär att frågeställningarna tar utgångspunkt i en identifierad 
samhällsutmaning. Stora och breda forskningsprogram, som tidigare var ovanliga 
i svensk forskningspolitik, har getts ännu större plats i 2020 års forsknings- 
proposition. De svenska nationella forskningsprogrammen är ett exempel på 
det. Utvecklingen mot utmaningsdriven forskning är också tydlig i EU:s nya 
ramprogram Horisont Europa med sina kluster och fem centrala uppdrag. 
Det utmaningsdrivna har också tagit sig in längs hela den traditionella skalan 
från grundforskning till tillämpad forskning, utveckling och innovation. 
Vetenskapsrådet noterar exempelvis i sin översyn av naturvetenskaplig forskning 
att även den forskarinitierade grundforskningen i allt högre grad är inriktad 
på stora samhälleliga utmaningar, en utveckling som inte minst är tydlig inom 
klimatområdet.54 Även Formas beskriver en utveckling mot fler tematiskt skurna 
finansieringsinstrument, snarare än disciplinära.55 

Sedan den första agendan skrevs har dessutom en fjärde stor trend om trans-
formativ förändring fått genomslag i såväl hållbarhetsfrågor, som politik och 
forskningsfinansiering. Transformativ förändring innefattar idéer om genom-
gripande omställningar hos individer och samhällen mot en hållbar utveckling. 
Transformation handlar ytterst om en omformning av samhället och dess 
organisering – socialt, kulturellt och praktiskt. Att arbeta i riktning mot trans-
formativ förändring kräver kontinuerliga och integrerade processer för kunskaps-
uppbyggnad, innovation och reflektion. I 2019 års klimatpolitiska handlingsplan 
beskriver regeringen att klimatfrågan kommer att kräva kraftfulla åtgärder och 
att den innebär en ”långsiktig och kontrollerad systemförändring”,56 vilket ligger 
i linje med idéerna om transformativ förändring. 

3.4 Programmets strategiska inriktning
Klimatforskning finansieras av åtskilliga svenska och internationella forsknings-
finansiärer. Denna mångfald innebär att finansieringssystemet kan uppfattas 
som fragmenterat.57 Det kan emellertid även ses som en följd av att de olika 
forskningsfinansiärerna har olika roller och fokusområden, där några har en 

52. Forskning för att möte klimatutmaningarna: Strategisk agenda för det nationella forskningsprogrammet om klimat,  
Rapport R6:2018, Formas 2018.

53. Svensk klimatforskning – vad kostar den och vad har den gett?, Riksrevisionen, RiR 2012:2.

54. Research overview 2019: Natural and engineering sciences: trends, impact and challenges, Swedish Research Council, VR1905, s.7.

55. En hållbar framtid genom stark forskning och utveckling: Ett underlag till Sveriges forskningspolitik 2017-2027, Formas 2015 s. 13.

56. Prop. 2019/20:65 En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan, s. 8.

57. En hållbar framtid genom stark forskning och utveckling: Ett underlag till Sveriges forskningspolitik 2017-2027, Formas 2015.
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huvudsaklig inriktning på grundforskning, behovsstyrd forskning eller innovation, 
medan andra täcker hela skalan. Oavsett vilket, så finns det ett behov av 
samordning i det svenska forskningsfinansieringssystemet, vilket de nationella 
forskningsprogrammen förväntas bidra med. De nationella forskningsprogrammen 
kan således främja att kraftsamling görs inom angelägna områden samtidigt som 
de också kan utgöra kompletterande inslag i forskningssystemet i stort. 

Programmet förhåller sig också till de fyra ovan nämnda trenderna i svensk  
forskningsfinansiering. Dessa trender ligger till grund för programmets övergripande 
inriktning och dess teman och perspektiv som beskrivs i nästa kapitel. 

Programmet ska

• främja tvärvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora 

• sträva efter att fånga helhetsperspektiv på klimatomställningen, 
genom exempelvis systemperspektiv och kopplingar mellan klimat 
och Agenda 2030

• utforska utmaningsdriven forskning och innovation, genom att 
använda olika former av finansieringsinstrument och uppmuntra till 
en mångfald av forskningsansatser och perspektiv som främjar en 
bred förståelse av klimatutmaningens komplexitet

• utforma insatser som stimulerar till transformativ förändring.
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4. Programmets teman 
och perspektiv
Denna strategiska forskningsagenda utgår från analyser av tidigare forsknings-
finansiering inom klimatområdet, kunskapsbehov enligt samhällets aktörer, samt 
klimatpolitiska och forskningspolitiska mål. Under processen med att utveckla 
agendan har vi arbetat fram en övergripande inriktning för programmet. Det 
är en inriktning som går ut på att stimulera tvärvetenskap, samhällsvetenskap 
och humaniora, att ha en helhetssyn på klimatomställningen, en mångfald av 
forskningsansatser och perspektiv, samt att bidra till transformativ förändring. 
Dessa huvuddrag ligger till grund för de teman och perspektiv som konkreti serar 
inriktningen för det nationella forskningsprogrammet om klimat. Figur 1 
åskådliggör programmets mål, teman och perspektiv.

Figur 1. Programmets mål, teman och perspektiv.

De sex temana har identifierats som viktiga för agendans område, medan 
de fyra perspektiven lyftes i regeringsuppdraget att inrätta programmet och 
är av mer generell karaktär för hållbarhetsarbetet. De sex temana och de fyra 
perspektiven ska ses som delar av en helhet med mer eller mindre starka synergier 
och kopplingar till varandra. Dessa kopplingar kommer att användas på olika 
sätt i samband med utformningen av de aktiviteter som programmet initierar, 
däribland utlysningar av medel till forskning och innovation. För varje tema 
finns underrubriker som beskriver förväntade effekter av kunskapsutvecklingen 
på området. Texten under varje underrubrik beskriver vilka utmaningar som har 
identifierats inom respektive område.
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Vissa teman innehåller utmaningar som ligger nära andra nationella forsknings-
program. Exempelvis hanteras frågor om klimatanpassning och hållbar produktion 
och konsumtion även i det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhälls- 
byggande och det nationella forskningsprogrammet för livsmedel. Detta är 
avsiktligt och speglar systemkaraktären på utmaningarna. I områden med särskilt 
starka kopplingar samverkar programmen i utlysningar och i andra initiativ. 

Temana relaterar till programmålen som vi redovisade i kapitel 1 och är  relevanta 
såväl ur ett nationellt som internationellt perspektiv. Sammantaget förväntas 
programmets teman och perspektiv bidra till att uppfylla de övergripande målen 
för det nationella forskningsprogrammet om klimat. 

4.1 Tema: Hållbara innovationer  
för klimatarbetet
Temat om hållbara innovationer för klimatarbetet handlar om innovationer 
i bred bemärkelse, exempelvis organisatoriska, policyinriktade, sociala och 
tekniska innovationer. Forskning om stöd och förutsättningar för klimat- 
relaterade innovationer, såsom politiska beslut och tidig involvering av användare 
i innovationsprocessen, ingår också. Systemperspektiv och kontextbaserad 
förståelse för var, när och hur olika slags innovationer kan få genomslag ingår, 
liksom kort- och långsiktiga effekter av olika åtgärder.

Hållbara innovationer för utsläppsminskningar

Innovationer kan spela en viktig roll i klimatomställningen. Det gäller både 
innovationer som utvecklas i syfte att generera utsläppsminskningar på nya och 
snabbare sätt och innovationer inom andra områden där klimataspekter integreras 
och kan få stor effekt. Innovation och teknikutveckling sker i en samhällelig 
kontext av exempelvis kultur, politik och ekonomi, liksom i en ekologisk 
kontext. Innovationer kan vara av olika karaktär, däribland organisatoriska, 
policyinriktade, sociala och tekniska, och forskning behövs om dessa olika slags 
innovationer och hur de samspelar med varandra. Även framtidsbilder, visioner 
och riskperspektiv på innovationer ingår, exempelvis kopplat till policymässiga 
innovationer eller tekniker för till exempel koldioxidupptag och negativa utsläpp. 
Andra krisers betydelse för klimatinnovationer täcks också i detta tema, 
samt hur innovationer för utsläppsminskningar samspelar med det bredare 
hållbarhetsarbetet.

Samhällen som förbereds för klimatförändringarna

För att förbereda städer, samhällen och människor för oundvikliga klimat- 
förändringar såsom förändrade nederbördsmönster, värmeböljor och stigande 
havs nivåer, behövs bland annat forskning om innovationer och ekosystembaserade 
lösningar inom samhällsbyggnad, infrastruktur, och jord- och skogsbruk såväl 
som förnyelse och effektivitet i arbetssätt och processer i både offentlig och privat 
sektor. Det krävs också nya sätt att kommunicera med och involvera medborgare 
och användare i processerna med att ta fram, testa och lära av olika aktiviteter. 
Lösningar som har utvecklats i länder som under lång tid levt med extremväder, 
kan tas upp av andra länder som kommer att behöva anpassa sina samhällen till 
ett förändrat klimat. Även forskning om kontextbaserad förståelse för var, när 
och under vilka omständigheter olika slags innovationer är adekvata ingår. 
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4.2 Tema: Systemintegrerade kunskaper  
om klimat, ekosystem och samhälle
Temat om systemintegrerade kunskaper om klimat, ekosystem och samhälle 
belyser samspelet mellan människa och miljö, komplexiteten i klimatsystemet, 
klimatförändringarnas effekter på samhällen och ekosystem, samt kopplingar 
mellan klimatmålen och de övriga hållbarhetsmålen nationellt och internationellt. 
Även riskperspektiv och stärkt beredskap för att möta klimatrelaterade risker ingår 
i temat. Systemperspektiv, återkopplingsmekanismer och långsiktiga effekter 
behöver ingå, samt kopplingen mellan klimatförändringar och förlust  
av biologisk mångfald på land och i vatten.

Ökad förståelse för klimatförändringarna och dess effekter

Det behövs ökad kunskap om klimatförändringarnas och klimatåtgärdernas 
effekter på livsmiljöer i såväl nationellt som internationellt perspektiv. Forskning 
som beskriver klimatets funktionssätt och klimatförändringarnas effekter i 
ekologiska och samhälleliga system behövs, exempelvis för att förstå hur regio nala 
förändringar kopplar tillbaka till klimatsystemet och på vilket sätt dessa effekter 
driver eller dämpar ytterligare förändring. Detta kan även ge kunskap om klimat- 
förändringarnas effekter på ekosystem, människors livsvillkor, byggd miljö och 
kritisk infrastruktur, och hur dessa effekter hänger samman med sociala, kulturella, 
ekonomiska, ekologiska och politiska processer samt återkopplingsmekanismer 
dem emellan. 

Stärkt beredskap för klimatrelaterade risker

Olika geografiska områden och olika grupper i samhället påverkas på skilda sätt 
av klimatförändringar. Det behövs forskning om klimatförändringarnas direkta 
och indirekta effekter på ekologiska och samhälleliga system, om hur risker och 
sårbarheter samverkar med sociala och ekonomiska strukturer i samhället, samt 
om hur risker förstås, definieras, värderas och prioriteras. Denna forskning kan 
exempelvis ge underlag för samhällsplanering, krisberedskap, naturvård och 
internationellt arbete. Forskning behövs även om kopplingar mellan klimat- 
relaterade förändringar, fred och säkerhet samt klimatdriven migration. Även 
kopplingar mellan klimatförändringar och hälsofrågor i Sverige och internationellt 
ingår, såsom ökad spridning av smittsamma sjukdomar och hälsorisker relaterade 
till extrema väderhändelser som värmeböljor, översvämningar, torka och vatten-
brist. Kontextbaserade perspektiv är viktiga för att förstå olika gruppers sårbarhet 
och exponering för såväl klimatförändringarnas som klimatåtgärdernas direkta 
och indirekta effekter.  

Klimatarbete med hänsyn till biologisk mångfald och ekosystem

Utarmningen av biologisk mångfald och den av människan orsakade klimat-
förändringen reser grundläggande frågor om samspelet mellan människa och 
natur, vilket inkluderar normativa, kulturella och historiska förhållningssätt.  
Det finns även ett komplext samspel mellan biologisk mångfald och ett förändrat 
klimat och vi behöver ökad kunskap om exempelvis de centrala återkopplings-
mekanismerna och hur de kan hanteras, ekosystemtjänster, samt hur effektiva 
olika åtgärder är. Forskningsbehovet i detta område inkluderar, till exempel, hur 
målkonflikter kring skogens roll i klimatomställningen kan förstås och hanteras, 
hur kolupptag och kolavgångar i naturmiljöer såsom skog, jordbruksmark 
och våtmark hänger samman med biologisk mångfald, och hur åtgärder och 
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incitament för att öka kolinlagring kan utformas. Det behövs även mer kunskap 
om hur arbetet med klimatmålen kan knytas samman med målen om biologisk 
mångfald och väl fungerande ekosystem på land och i vatten och vad det betyder 
för långsiktigt hållbar utveckling. 

4.3 Tema: Produktion och konsumtion  
i linje med klimatmålen 
Temat om produktion och konsumtion i linje med klimatmålen handlar om  
behovet av omställning i produktions- och konsumtionsmönster för att möta klimat- 
utmaningarna och minska utsläppen samt bidra till hållbar resursanvändning. 
Forskning om hur olika aktörer, privata och offentliga, förhåller sig till och 
arbetar med omställning ingår, liksom klimatetiska perspektiv samt förändrade 
normer och konsumtionsbeteenden.

Minskade utsläpp genom resurseffektivitet  
och cirkulär ekonomi

För att begränsa utsläppen av växthusgaser i linje med de nationella och globala 
klimatmålen krävs radikala förändringar av människors resursanvändning. 
Varor och tjänster genererar inte bara utsläpp när en produkt används utan över 
hela dess livscykel – från designstadiet och uttag av råvara till avfallshantering. 
Produktions- och värdekedjor är ofta komplexa och sträcker sig över nations-
gränser. Det behövs fördjupad kunskap både om hur dessa produktions- och 
värdekedjor ser ut och om hur utsläpp och resursanvändning i dem kan minskas 
exempelvis genom cirkularitet, längre livslängd på produkter, samt att ersätta 
produkter för ägande med tjänster och delningsekonomi. I detta tema ingår studier 
av hela system såväl som studier av organisationer, styrmedel och beteenden. Även 
forskning om så kallade rekyleffekter, där resurseffektivitet frigör eko nomiska medel 
som kan generera ytterligare miljöbelastande konsumtion, ingår. Föreställningar 
och visioner om, samt vägar till, det resurseffektiva samhället hör också till temat.

Stärkt resiliens för klimatförändringarnas  
effekter på produktion och konsumtion

Parallellt med ansträngningarna att få till stånd utsläppsminskningar behövs det 
också ett klimatanpassningsperspektiv på konsumtions- och produktionsfrågor. 
Resiliens och krisberedskap behöver stärkas för de störningar på produktions- 
ledet som klimatförändringarna kan komma att medföra, exempelvis på 
leveranskedjor av livsmedel och andra samhällsviktiga varor och tjänster. 
Klimatomställningen kan innebära stora omstruktureringar i samhället, och det 
behövs ökad kunskap om klimatförändringarnas direkta och indirekta effekter 
på produktion, distribution och logistik, samt hur de kan förutses, förebyggas 
och hanteras. Kunskap behövs även om hur olika slags aktörer och organisa-
tioner, privata och offentliga såväl nationella som internationella, kan utveckla 
sina förmågor att möta och anpassa sig till klimatförändringarnas direkta och 
indirekta effekter. 

Nya konsumtionsmönster i linje med klimatmålen

Både privat och offentlig konsumtion gör ett stort avtryck på klimatet genom 
produktionen av de varor vi konsumerar. För att förändra såväl konsumtions-
mönster som den totala konsumtionsnivån behövs det kunskap om behov och 
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funktioner som olika aktörer upplever att de behöver uppfylla. Det behövs 
forskning om hur klimat- och miljöbelastningen kan minska från de varor och 
tjänster som upphandlas och köps in av både offentlig och privat sektor. Det 
behövs även forskning om privatkonsumtionens och marknadsföringens betydelse 
för människors upplevda behov, hälsa, välbefinnande och föreställningar om det 
goda livet, vilket kan inkludera frågor om klimatetik och förändrade synsätt på 
konsumtion. Här är det också viktigt att undersöka vilken roll normer, värde-
ringar, attityder och vanor spelar både för konsumtionsbeteenden och för valet 
att inte konsumera. I temat ingår även frågeställningar om plattformsekonomins 
inverkan på klimatet och åtgärder som möjliggör för människor och organisationer 
att göra hållbara val kring exempelvis livsmedel, resor och transporter, samt 
boende och lokaler.

4.4 Tema: Styrning för att  
möta klimatutmaningarna 
Temat om styrning för att möta klimatutmaningarna handlar om styrning, 
institutioner och ledarskap för att främja den samhällsomställning som krävs 
för att nå klimatutmaningarna. Här ingår forskning om beslutsfattande på olika 
nivåer och organisationer, om effekter av åtgärder och maktaspekter, men även 
styrmedel och stödjande institutioner, formella såväl som informella, som kan 
bidra till samhällsomställning för att nå uppsatta klimatmål. Det handlar även  
om att studera policyer och mekanismer som försvårar ett fruktbart omställnings- 
arbete, målkonflikter, och effektiviteten i de åtgärder som vidtas. 

Beslutsfattande för samhällsförändring

Beslutsfattande med bäring på klimatomställningen sker på alla nivåer i samhället, 
från lokal och regional till nationell och global, och involverar många olika 
aktörer, offentliga såväl som privata. Synergier och målkonflikter inom och 
mellan olika sektorer och politikområden behöver analyseras och följas upp för 
att åstadkomma en effektiv samhällsomställning som kan realisera uppsatta 
klimatmål och samtidigt ta hänsyn till andra hållbarhetsmål som till exempel 
biologisk mångfald. I detta ingår forskning om roller och relationer mellan 
statliga och icke-statliga aktörer samt om möjligheter till, och effekter av, insti-
tutionella reformer nationellt och internationellt. Det behövs ytterligare kunskap 
om ledarskap, beslutfattande och olika former av stöd och mekanismer som i 
förlängningen även kan främja förändring hos samhällets aktörer. Forskning 
på detta område inkluderar även hur klimatutmaningen beskrivs, förklaras och 
förstås i olika sammanhang, samt hur olika aktörer och intressen omsätter och 
motsätter sig kunskap om klimatutmaningarna. 

Träffsäkra åtgärder för klimatarbetet

Inom temat finns även behov av ökad kunskap om klimatrelaterade beslutsprocesser 
och om olika policyåtgärder – enskilda eller i kombination – som kan bidra 
till såväl utsläppsminskningar som till samhällens anpassning till ett förändrat 
klimat, nationellt och internationellt. I detta ingår forskning om nya slags 
styrmedel och hur effektiva olika åtgärder är för att möta behoven av utsläpps-
minskningar i ett systemperspektiv. Det finns även behov av att följa upp och 
utvärdera åtgärder, samt att studera olika sektorers och samhällsgruppers acceptans 
för åtgärderna. Vi behöver även forskning om de nya former av lagstiftning som 
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växer fram samt effekterna av olika juridiska processer som syftar till att gagna 
klimatomställningen och bevarandet av biologisk mångfald. Även analyser av 
kostnader för olika styrmedel liksom nyttor och mervärden av styrmedel ingår 
i temat, liksom analyser av fördelningseffekter och andra konsekvenser av olika 
tänkbara vägval och styrmedelsåtgärder för att begränsa koldioxidutsläpp.

4.5 Tema: Ekonomiska och finansiella  
drivkrafter för klimatomställningen
Temat om ekonomiska och finansiella drivkrafter för klimatomställningen 
handlar om hur finanssystemet och olika typer av investeringar kan bidra till 
klimatomställningen samt vilken roll ekonomiska styrmedel och det ekonomiska 
systemet i stort spelar för klimatförändringarna. I temat ingår forskning om  
investeringsmönster i offentlig och privat sektor samt fördelning av klimat- 
relaterade risker, rättigheter och skyldigheter. Även kritiskt granskande perspektiv 
på det ekonomiska systemets roll för samhällets klimatarbete ingår. 

Förändrade finansierings- och investeringsmönster

Världen behöver röra sig bort från investeringar som leder till stora utsläpp av 
växthusgaser och i stället styra finansiella flöden mot investeringar i fossilfri 
teknik och andra utsläppsreducerande åtgärder. Det behövs till exempel ökad 
kunskap om finansmarknadens investeringsvilja i fossilfri verksamhet, gröna 
finansiella instrument och EU:s taxonomi för hållbara investeringar. Det behövs 
också mer kunskap om hur finansiella aktörers portföljer matchar vetenskapligt 
underbyggda klimatmål. Även investeringsmönster i andra delar av den offentliga 
och privata sektorn behöver förstås bättre, liksom fördelningen av klimatrelaterade 
risker, rättigheter och skyldigheter för att få till stånd investeringar. Här kan 
ekonomiska styrmedel spela en viktig roll, samt vilka effekter olika former  
av subventioner får på omställningsarbetet, både som möjliggörare och som 
försvårande faktor. Forskning om ekonomiska klimatåtgärder, såväl befintliga som 
ännu inte beprövade, är viktiga, exempelvis gällande utsläppshandel, klimat-
tullar, borttagande av subventioner av fossila bränslen och incitament för att öka 
sänkor av växthusgaser. Dessutom kommer frågor kring finansiering av åtgärder 
som minskar sårbarheter och ökar resiliensen i samhällen och ekosystem att bli 
allt viktigare. Detta inkluderar exempelvis hur finansiering och ansvarsfördelning 
utformas för det svenska klimatanpassningsarbetet och hur ekonomiska resurser 
för klimatanpassning mobiliseras och fördelas globalt. 

Det ekonomiska systemet möjliggör  
en genomgripande klimatomställning

Det ekonomiska systemets samband med klimatförändringarna är komplext. 
Det kan handla om hela eller delar av ett ekonomiskt system och dess konse-
kvenser för klimatet. Ekonomisk aktivitet innebär ofta en miljö- och klimat-
belastning, men olika samhällsaktörer kan också använda lönsamhet och tillväxt 
som drivkrafter för att bidra till klimatomställningen. Ekonomiska styrmedel 
kan spela en viktig roll för att korrigera marknadsmisslyckanden och ta bort  
andra barriärer som bromsar klimatomställningen, och behöver förstås i sin sociala, 
politiska och institutionella kontext. Att analysera kombinationer av ekonomiska 
och andra slags styrmedel samt deras konsekvenser är särskilt angeläget. Vidare 
behöver osäkerheter som följer av klimatförändringarna, såsom tänkbara tröskel- 
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effekter, integreras i ekonomiska modeller och beslutsfattande. Ekonomisk 
värdering av klimatnytta kan ingå i temat, men det behövs även forskning som 
kritiskt granskar och synliggör ekonomins grundläggande antaganden, metoder 
och angreppssätt och dess roll i samhällets klimatarbete och för hållbarhets målen i 
stort. I detta ingår även att ompröva och föreslå alternativ till befintliga antaganden 
som kan möjliggöra klimatomställning och långsiktigt hållbar utveckling. 

4.6 Tema: En demokratisk och  
rättvis klimatomställning
Temat om en demokratisk och rättvis klimatomställning behandlar frågor om 
rättvisa och demokrati i klimatomställningen, vilket inkluderar såväl arbetet 
för att minska klimatpåverkande utsläpp som arbetet för att anpassa samhällen 
till ett förändrat klimat. Både etiska frågeställningar och frågeställningar om 
representativitet, makt och ansvarsutkrävande ingår i temat. Även generations-
överskridande perspektiv ingår.

Klimaträttvisa mellan och inom länder

Det behövs ökad kunskap om hur arbetet för att nå de uppsatta klimatmålen 
kan fördelas rättvist såväl mellan som inom länder. Här ryms frågor om hur de 
länder som hittills har släppt ut mest koldioxid – både historiskt och i nutid – 
kan stödja andra länder som redan idag är hårt drabbade av klimatförändringarnas 
effekter, hur höginkomstländer och tillväxtekonomier kan ta ansvar för och 
reducera sina utsläpp, samt hur ett internationellt samarbete kan utformas för 
att främja rättvisa i det globala klimatarbetet. I detta ingår frågeställningar om 
hur rättvisa förstås och kan främjas, liksom makt, representativitet och ansvars-
utkrävande. Även effekter av omställningsarbete i ett systemperspektiv behöver 
studeras, samt hur negativa bieffekter kan undvikas. Etiska frågeställningar om 
global rättvisa, mänsklig säkerhet och ekosystem ingår också. Bakomliggande 
anledningar till konflikter och migration kan också belysas inom detta tema, vilket 
inkluderar bland annat analyser av ojämlik fördelning av resurser, institutionell 
kapacitet och utsatthet för klimatförändringarnas konsekvenser.

Demokrati och rättvisa i klimatarbetet

Det finns behov av forskning om skillnader mellan olika individer och grupper 
vad gäller ansvar för utsläpp av växthusgaser, utsatthet och sårbarhet för klimat- 
förändringarnas effekter, och möjligheter att påverka den egna situationen och 
det omgivande samhället. Detta kan omfatta forskning om individers utsläpp 
kopplat till inkomst, om hur klimatrelaterade risker och katastrofer drabbar 
olika grupper och individer olika hårt till följd av exempelvis ekonomisk 
ojämlikhet, kön och ålder, eller forskning om vilka gruppers erfarenheter och 
perspektiv som är representerade i klimatarbetet. Här ryms även forskning om olika 
utmaningar för staden och landsbygden när det gäller såväl utsläppsminskningar 
som klimatanpassning, samt hur åtgärder påverkar olika grupper och hur 
acceptans och legitimitet förstås och kan erhållas. Maktperspektiv ingår också 
samt expertrollen och det demokratiska beslutsfattandet. 
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4.7 Tvärgående perspektiv 
Utöver de sex temana så har fyra tvärgående perspektiv identifierats som särskilt 
relevanta att lyfta fram i det nationella forskningsprogrammet om klimat. 
Perspektiven kan ge värdefulla infallsvinklar på agendans teman. I de aktiviteter 
som det nationella forskningsprogrammet om klimat initierar kommer därför 
studier som kombinerar teman och perspektiv att uppmuntras, exempelvis genom 
att tillämpa ett jämställdhetsperspektiv på innovationer för klimatarbetet, ett 
internationellt perspektiv på produktion och konsumtion, eller ett digitaliserings- 
perspektiv på rättvisa och demokrati i klimatomställningen. De fyra perspekti-
ven är internationellt klimatarbete, digitalisering, hållbarhetsagendans synergier 
och målkonflikter, samt jämlikhet, jämställdhet och mångfald. De beskrivs 
översiktligt i det här avsnittet.

Internationellt klimatarbete

Klimatomställningen sker på många nivåer i samhället: globalt, mellanstatligt, 
nationellt, regionalt och lokalt. Klimatforskningen bör därför inte begränsas till 
svenska studieobjekt utan bör även studera hur dessa nivåer interagerar med 
varandra, exempelvis hur svenska och europeiska åtgärder kan få konsekvenser 
i andra länder. Kunskap behövs också om hur det internationella klimatarbetet 
påverkar Sverige eller andra delar av världen, hur klimatarbete kan främjas i olika 
delar av världen, eller hur olika länder påverkar och påverkas av såväl klimatför-
ändringarna som klimatomställningen. Detta kan både ge nya infallsvinklar på 
agendans teman och möjliggöra ömsesidigt lärande mellan olika aktörer och nivåer. 

Digitalisering

Den snabba utvecklingen inom digitalisering i olika sektorer och områden i 
samhället skapar både möjligheter och utmaningar för klimatomställningen. 
Forskning inom programmets olika teman bör således ta hänsyn till digitalise-
ringens drivkrafter, potential och risker för att uppnå klimatmålen. Genom att 
ta hänsyn till digitaliseringens påverkan i samhället – socialt, kulturellt, rättsligt 
och tekniskt – kan goda förutsättningar för att snabba på klimatomställningen 
främjas. Det finns exempelvis mycket att utforska med anledning av de stora 
mängder data som genereras i dagens samhälle både med avseende på möjlig heter 
och risker. Det handlar även om vilken roll maskininlärning och artificiell 
intelligens kan spela i klimatarbetet. 

Hållbarhetsagendans synergier och målkonflikter

Arbetet med att anpassa samhällen till klimatförändringarna och ställa om 
Sverige till ett fossilfritt välfärdssamhälle behöver ske i samspel med sociala och 
ekonomiska dimensioner av hållbar utveckling, liksom med de miljömässiga 
dimensioner som inte direkt berör utsläpp av växthusgaser. Klimatforskningen 
behöver därför studera och omhänderta synergier och målkonflikter med de 
övriga hållbarhetsmålen i Agenda 2030 såväl i Sverige som globalt. Detta 
inkluderar även att utforska hur andra hållbarhetsmål påverkas om klimatmålet 
inte skulle nås. Forskning om hållbarhetsagendans synergier och målkonflikter 
behöver ta hänsyn till olika tidsmässiga och rumsliga perspektiv, inklusive 
generationsöverskridande perspektiv. 
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Jämlikhet, jämställdhet och mångfald

Jämlikhet och jämställdhet, mellan könen och mellan olika grupper i samhället 
baserat på exempelvis ålder, nationalitet, etnicitet, plats, inkomst och funktion, 
är en central fråga i arbetet för att nå klimatmål och övriga hållbarhetsmål. 
Mångfald och ett brett deltagande i klimatarbetet, med representation från fler 
röster och intressen, kan påverka vägval för arbetet med anpassning och utsläpps- 
minskningar. Det kan också vara betydelsefullt för acceptans och ömsesidigt 
lärande. Jämlikhet, jämställdhet och mångfald är även centrala delar i ett 
demokratiskt och väl fungerande samhälle. Jämställdhet är också ett utpekat 
tvärgående perspektiv inom Agenda 2030, utöver att vara ett eget mål i sig.
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5. Programmets  
genomförande
Detta kapitel redogör för hur det nationella forskningsprogrammet om klimat 
organiseras och styrs, samt följs upp och utvärderas. Vi beskriver här också hur 
utlysningar tas fram, hur vi jobbar med kommunikation och nyttiggörande av 
forskning och vilka andra slags aktiviteter som bedrivs inom programmet. 

De nationella forskningsprogrammen är tioåriga satsningar och den strategiska 
forskningsagendan uppdateras regelbundet under programperioden. Arbetssättet 
utvecklas kontinuerligt genom ett ständigt lärande, i linje med uppdragets 
anvisningar om att de nationella forskningsprogrammen bör bedrivas i flexibel 
form. Genomgående för programmet är att det bedrivs i samverkan mellan 
forskningsfinansiärer, forskningsutförare och andra samhällsaktörer, och arbetar 
med en rad olika bidragsformer och aktiviteter.

5.1 Organisering för samverkan
Efter att Formas hade fått i uppdrag att inrätta det nationella forskningspro-
grammet om klimat bildades en kommitté för programmet 2017. I kommittén 
ingår forskningsfinansiärer med relevans för programmets område. De flesta 
är myndigheter med forskningsfinansieringsuppdrag, men även en icke-statlig 
stiftelse ingår. Sammansättningen av kommittén kan ändras efter behov. 
Kommittén, som har en rådgivande funktion, bistår Formas i arbetet med den 
långsiktiga planeringen av programmet, föreslår och rekommenderar genomförande 
av utlysningar, ger tillgång till expertis inom området och bidrar till synlighet för 
programmet. Kom mittén leds av en ordförande, som utses av Formas general- 
direktör. Aktuell information om kommitténs ledamöter och ordförande finns 
på formas.se/klimat.  

Till programmet har även en arbetsgrupp skapats. Arbetsgruppen består av 
representanter från ett antal, dock inte samtliga, forskningsfinansiärer som ingår 
i programkommittén. Arbetsgruppen stödjer det löpande arbetet i programmet. 
Dialogen kan exempelvis handla om utlysningar och pågående forskning av relevans 
för området för att bättre koordinera insatser, närliggande regerings uppdrag eller 
olika delar av programmets uppdrag.

Utöver programkommitté och arbetsgrupp sker också en regelbunden myndighets- 
dialog mellan de finansiärer som har fått regeringsuppdrag att inrätta nationella 
forskingprogram: Formas, Forte och Vetenskapsrådet. Dialogen sker på såväl 
strategisk nivå som på operativ nivå.

Utöver dessa formaliserade samverkansformer sker också en behovsstyrd dialog 
med forskningsutförare och andra samhällsaktörer som stöd för programmets 
utvecklingsarbete. Samhällsrelevans finns alltid med som krav i utlysningar som 
genomförs inom programmet, men vi arbetar även specifikt med utlysnings-
former som exempelvis syftar till att stimulera rörlighet mellan akademi och 
praktik samt att främja forskningsresultatens genomslag i samhället. 

Programmet arbetar särskilt nära de andra nationella forskningsprogrammen 
som Formas ansvarar för (programmen för hållbart samhällsbyggande,  
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livsmedel, samt hav och vatten). Genom regelbunden dialog och en sammanhållen 
utvecklingsprocess har vi möjliggjort gemensamt lärande och metodutveckling 
av våra insatser och utlysningar. Vi har också en levande dialog och genomför 
gemensamma utlysningar med andra nationella forskningsprogram och inom 
ramen för internationellt samarbete.

En programlogik har tagits fram som ett stöd för programmets genomförande. 
Programlogiken beskriver vilka utmaningar programmet utgår ifrån, vilka 
insatser som behöver genomföras för att möta dessa utmaningar, vilka resultat 
och långsiktiga effekter som förväntas av dessa insatser, och vilka mål som dessa 
effekter kan bidra till att uppfylla.

5.2 Programmets aktiviteter
Programmets medel fördelas främst genom utlysningar. Utlysningarna kan 
genomföras inom programmet eller i samverkan med andra svenska eller interna-
tionella aktörer. Vi erbjuder olika bidragsformer såsom forskningsstöd, inno-
vationsstöd eller samverkansstöd. Programkommittén är delaktig i att ta fram 
inriktning på utlysningar som genomförs inom programmet. Formas forskarråd 
beslutar om att öppna utlysningar och tar beslut om fördelningen av medel.

Vi bjuder regelbundet in finansierade projekt till konferenser och andra arrang-
emang för att bidra till ny kunskap och för att resultaten från forskning och 
innovation ska nå ut i samhället. Det kan exempelvis vara genom en kick-off i 
början av projekttiden, seminarier medan projekt pågår eller för avslutade projekt, 
temadagar eller temaveckor. Vi initierar och sammanställer också kunskapsöver-
sikter för att belysa kunskapsläge och kunskapsbehov på viktiga områden.

Inom programmet genomförs också aktiviteter för att bevaka och koppla 
programmet till den internationella forskningsfinansieringen, så som Horisont 
Europa och Belmont Forum. Vi arbetar även i samverkan med de andra nationella 
forskningsprogrammen för att främja jämställdhet, forskningsanknytning av 
högre utbildning och effektiv användning av forskningsinfrastrukturer.

5.3 Uppföljning och utvärdering ska  
informera om framtida vägval
I enlighet med uppdraget följer Formas upp programmet årligen och redovisar det 
till Regeringskansliet. Vi följer också löpande upp insatser och aktiviteter som genom- 
förs i programmet, såsom utlysningar, projekt och kommunikationsaktiviteter. 
Projekt som har beviljats medel från programmet ingår i en projektportfölj som 
fungerar som ett grundläggande underlag för analyser av vilken forskning som har 
finansierats och vilka prioriteringar som behöver göras vid kommande insatser. 
Finansierade projekt kategoriseras in enligt agendans teman och perspektiv.

Eftersom programmet är långsiktigt genomförs även ett antal formativa utvär-
deringar under programperioden. En första utvärdering av Formas tre nationella 
forskningsprogram med startår 2017 genomfördes under 2020 för att få underlag 
till effektivisering och utveckling av programmen. Ramboll fick i uppdrag att 
undersöka hur ändamålsenlig och effektiv organisationen och styrningen av 
Formas tre nationella forskningsprogram har varit sedan starten. Utvärderingen 
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Figur 2 Programmets övergripande tidplan för fastställande av ny och reviderad agenda, och 
utvärderingar, i förhållande till forskningspropositioner.

visar bland annat att programmen.58  

• är på god väg att etableras som nationellt samlande plattformar 
inom respektive forskningsområde

• har identifierat relevanta forskningsbehov i samverkan

• har bidragit till bättre forskningssamordning och relevanta 
utlysningar.

För att utveckla och stärka det fortsatta arbetet  
rekommenderar Ramboll att Formas 

• tydliggör roller, ansvar och nyckelprocesser i programmen för alla 
samverkande parter i programmen

• bejakar och drar nytta av forskningsfinansiärernas olika roller i 
forsknings- och innovationssystemet och skapar ett lärande kring 
hur denna typ av samverkan kan bedrivas

• hittar tydligare former för löpande involvering av olika aktörer  
och behovsägare.

Vetenskapsrådet, Forte och Formas planerar att genomföra en halvtidsutvär-
dering av sju nationella forskningsprogram 2021–2022. Utvärderingen ska 
bedöma programmens potential att uppnå förväntade resultat och effekter, så 
som det anges i respektive programs strategiska forskningsagenda. I detta ingår 
att bedöma hur väl programmens utformning och insatser svarar mot uppdraget 
och mot respektive programs mål, samt vilket mervärde programmen tillför 
forsknings- och innovationssystemet. Utvärderingen är formativ och förväntas 
lämna rekommendationer för att vidareutveckla programmen.

På sikt planeras en slututvärdering med fokus på vilka effekter programmet har 
haft för samhällets klimatomställning och för det svenska forskningssystemet.

Den strategiska forskningsagendan och programlogiken kommer att revideras 
under programperioden. Utvärderingar, forskningspropositioner, eller större 
förändringar i programmets omvärld, nationellt eller internationellt, kan leda till 
en omprioritering i programmet och motivera en sådan revidering. När agendan 
revideras bör detta förankras hos forskningsutförare och samhällsintressenter. 
Formas forskarråd fastställer slutligen den reviderade agendan.

58. Utvärdering av Formas nationella forskningsprogram, Formas R4:2020.
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Bilaga 1. Uppdraget till Formas
Utdrag ur: Regeringsbeslut I:12, 2017-05-18, Miljö- och energidepartementet, 
Uppdrag att inrätta nationella forskningsprogram om klimat respektive hållbart 
samhällsbyggande

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhälls-
byggande (Formas) att inrätta nationella forskningsprogram för klimat respek tive 
hållbart samhällsbyggande, i enlighet med den form som beskrivs i regeringens 
beslut den 18 maj 2017 (dnr U2017/02404/F). Uppdraget löper under tio år, 
fram t.o.m 2026. Formas ska också lysa ut särskilda medel under tre år till stöd 
för forskning om en social bostadspolitik. Formas ska årligen redovisa genom-
förandet av uppdraget om nationella forskningsprogram till Regeringskansliet 
(Miljö- och energidepartementet) i samband med sin årsredovisning.

Bakgrund

Nationellt forskningsprogram om klimat 2017–2026

Klimatet är en av mänsklighetens största utmaningar. Det är också en av 
regeringens högst prioriterade frågor. Som en följd av klimatförändringarna 
beräknas den globala temperaturökningen vara 3,2–5,4 grader Celsius mot 
slutet av detta sekel jämfört med förindustriell tid. Konsekvenserna av en sådan 
temperaturökning väntas bli dramatiska med negativa effekter för människor, 
samhällen, ekosystem och ekonomin. I Sverige är utmaningen att minska 
utsläppen särskilt stora inom transportsektorn, jordbruket och basindustrin. För 
att minska människans påverkan på klimatet krävs omfattande omställningar 
både i Sverige, inom EU och globalt. Likaså behövs forskningsinsatser för att 
stärka samhällets anpassning till ett förändrat klimat. Kunskapen om kolflöden 
och koldioxidsänkor i skog och jordbruksmark behöver öka. Forsknings- och 
innovationsinsatser behövs inom energisystemet, industrin, jord-, skogs- och 
vattenbruk, markanvändning, havens och kusternas ekosystem, transporter och 
samhällsbyggnad samt produktion och konsumtion.

Behovet är stort av forskning som ligger nära tillämpning, framförallt om 
hur utsläppen kan minskas och samhället klimatanpassas på ett effektivt 
och in kluderande sätt, samtidigt som individens plats i samhället beaktas. 
Tvärvetenskaplig forskning där användarperspektiv och studier av människors 
beteendemönster ingår behöver stärkas, liksom forskning och utvärdering av 
styrmedel, inklusive deras kostnadseffektivitet, inte minst på EU-nivå. Ökade 
kunskaper behövs om olika aktörers roll i att driva på omställningen till ett 
fossilfritt samhälle. Forskning behövs också för att bättre förstå klimatrelaterade 
processer, nationellt såväl som globalt. Svensk klimatforskning har fortsatt goda 
förutsättningar att bidra till kommande IPCC-rapporter, vilket är av stor vikt för 
Sverige som forskningsnation.

Närmare om uppdraget

Nationellt forskningsprogram om klimat 2017–2026

Formas ska inrätta och driva ett tioårigt nationellt program för klimatforskning. 
Regeringen anser att klimatforskningen utgör en viktig grund för att nå de klimat- 
politiska målen. Behovet av forsknings- och innovationsinsatser för att möta 
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klimatutmaningen redogörs för i prop. 2016/17:50 Kunskap i samverkan – för 
samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft. Vi måste öka vår kunskap 
och utveckla lösningar för att Sverige ska kunna bli ett fossilfritt välfärdssamhälle 
och vara ledande i det globala arbetet med att förverkliga Parisavtalets ambi tiösa 
målsättningar och hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Forskningsinsatser behövs 
också för att stärka samhällets anpassning till ett förändrat klimat. För detta 
behövs både inomvetenskaplig och tvärvetenskaplig forskning, där natur- 
vetenskap och teknik kopplas samman med forskning och kunskap inom andra 
vetenskaper. Ambitionen måste också höjas när det gäller att sammanställa 
befintlig forskningskunskap och att kommunicera och nyttiggöra forskningens 
resultat. Programmet kan omfatta hela kedjan från forskning, innovation och 
teknikutveckling, till demonstration, marknadsintroduktion och spridning.





Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling. Vi finansierar forskning och innovation, utvecklar 
strategier, gör analyser och utvärderar. Våra verksamhetsområden finns inom miljö, areella näringar och 
samhällsbyggande. Vi genomför forskningssammanställningar som syftar till att underlätta för Sverige att 
nå våra miljömål. Därutöver kommunicerar vi om forskning och forskningsresultat.

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas 
The Swedish Research Council for Environment, Agricultural Sciences and Spatial Planning

Box 1206, 111 82 Stockholm, Drottninggatan 89 
Tel: 08 775 40 00, E-post: registrator@formas.se, www.formas.se

Ett forskningsråd för hållbar utveckling 
A Research Council for Sustainable Development
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