
 

 
1 (44) 

 
 

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

 

 

 

 

Formas omvärldsanalys 
September 2021 – januari 2022 

  



 

 
2 (44) 

  

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

 

Innehåll 
Förord ...........................................................................................................................3 

Formas omvärldsbevakning ..........................................................................................4 

Forskningsfinansieringsprocessen fortsätter sin förändringsbana på olika håll i 
omvärlden .....................................................................................................................5 

Förtroende och tillförlitlighet i forskningsverksamhet ifrågasätts alltmer ........................7 

Skärpta krav från regeringen på FoU-verksamhet .........................................................9 

Klimatpolitiken utmanas – nya konfliktlinjer i omställningens spår? .............................11 

Ökad medvetenhet om klimatmålen - effektivitet vs tillräcklighet .................................13 

Krav på effektivare miljötillståndsprocesser för att klara klimatomställningen ..............15 

Ökade elpriser riskerar opinionssvängningar kring grön omställning ...........................17 

Livsmedelssektorn har klassats som samhällsviktig och särskilt prioriterad i läge av 
kris ..............................................................................................................................19 

Storsatsningar på hållbara material .............................................................................21 

Kompetensbrist hotar den gröna omställningen ..........................................................23 

Ökade kostnader riskerar den gröna omställningen i samhällsbyggandet ...................25 

Kina - ett snabbväxande forskningsland ......................................................................27 

Sveriges ordförandeskap i EU närmar sig ...................................................................29 

Ökade ansatser till systemtänkande inom Formas kunskapsområden ........................31 

Heta debatter inom våra områden ...............................................................................33 

Hur uttrycker vi oss när allt färgas grönt? ....................................................................35 

Behövs det en förändring i ledarskapsrollen för att nå de globala hållbarhetsmålen i 
agenda 2030? .............................................................................................................37 

Virtuell internationalisering under framväxt ..................................................................39 

Fokus på data ökar ytterligare .....................................................................................41 

Det nya flexibla arbetssättet märks i praktiken ............................................................43 

  



 

 
3 (44) 

  

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

 

Förord 

Att bevaka vår omvärld är en förutsättning för att vi ska ha den information vi behöver för att 
driva en effektiv och framåtsträvande verksamhet. På Formas ser vi ett värde i att alla medarbetare 
är med och bevakar vad som händer i omvärlden. Många ögon, öron och hjärnor är en styrka när 
vi ska fånga upp de händelser och trender i vårt samhälle som kan påverka vår verksamhet. 

De spaningar som vi gjort under hösten 2021 och den här omvärldsrapporten vittnar om att vi är 
inne i ”the decade of action”, en tid där det är dags att agera här och nu för att de globala 
hållbarhetsmålen ska kunna nås. Helhetsgrepp genomsyrar många områden, samtidigt som 
målkonflikter och en risk för urvattning av hållbarhetsbegrepp aktualiseras. Rapporten tar också 
upp att Sverige har låg självförsörjningsgrad av livsmedel och att livsmedelssektorn nyligen klassats 
som samhällsviktig och särskilt prioriterad i läge av kris av regeringen, en fråga som i högsta grad 
ytterligare aktualiserats i och med det osäkra omvärldsläge Europa befinner sig i.  

Notera att omvärldsanalysen gjordes innan Rysslands innovation av Ukraina den 24 februari 2022. 
Spaningarna i analysen påverkas alla av kriget, men i olika grad, och på några har vi särskilt noterat 
detta. 

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

 

Omvärldsgruppen 

7 april 2022 

 

 

 

Kontaktinformation Formas omvärldsgrupp: 

 

Therese Woodhill   Johan Bryggare 

therese.woodhill@formas.se  johan.bryggare@formas.se   

08-775 41 10   08-775 41 07 
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Formas omvärldsbevakning 

På Formas bedriver vi ett systematiskt omvärldsarbete där alla medarbetare löpande 
omvärldsbevakar. Spaningar samlas ihop löpande på avdelningarna. Varje halvår samlas sedan 
spaningar från samtliga avdelningar ihop, tillsammans med spaningar från ledningsgrupp, till en 
gemensam pool. En gång per år inkluderas också spaningar från Forskarrådet och Rådet för 
evidensbaserad miljöanalys. 

Samtliga spaningar analyseras och bedöms sedan av Formas omvärldsgrupp, med representanter 
från alla avdelningar, och ca 20 spaningar väljs ut för vidare konsekvensanalys. Bedömningen görs 
utifrån påverkan på och relevans för Formas verksamhet. Alla Formas medarbetare bjuds in att 
delta då konsekvensanalyserna görs. Då ges också möjlighet att föreslå aktiviteter som Formas 
borde genomföra som en konsekvens av en spaning. Resultatet från konsekvensanalysen 
presenteras i en omvärldsrapport som fungerar som ett underlag i Formas verksamhetsplanering, 
budgetarbete, kompetensutveckling med mera. 

Hösten 2021 samlades 175 omvärldsspaningar in. I den här rapporten presenteras 
konsekvensanalyser och förslag på aktiviteter för de utvalda spaningarna. Konsekvensanalysen ägde 
rum den 28 januari 2022 och ca 20 av Formas medarbetare medverkade.   
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Forskningsfinansieringsprocessen fortsätter sin 
förändringsbana på olika håll i omvärlden 

EU Kommissionen har i en ny rapport Towards a reform of the research assessment system påtalat behovet 
av att reformera bedömningsprocessen, framför allt bedömningen av kompetens och kapacitet hos 
forskare. Norges forskningsråd har beslutat att förändra sin beredningsprocess för ökad 
transparens, inklusive bättre kvalitet i expertpanelernas bedömningar. Forskningsrådet för hälsa, 
arbetsliv och välfärd (Forte) har valt att avskaffa delutlysningen för forskare tidigt i karriären med 
hänvisning till att de står sig i konkurrensen om vanliga projektbidrag. 
 
Länge har kvalitet och meritering bedömts med stort fokus på olika index kopplade till publicering, 
vilket skapat incitament att publicera mycket och fort. Under senare år har dock vikten av andra 
meriteringsvärden höjts, till exempel samverkan och tvärvetenskap. Samtidigt visar en studie från 
Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education, NIFU, att kvantitativa mätetal, 
som Journal Impact Factor, fortfarande spelar stor roll vid bedömningen av forskning, speciellt om 
bedömarna själva är högt rankade. Där syns också att kvinnor har lägre citeringsgrad än män, 
samtidigt som kvinnors publikationer läses i högre grad av andra läsare.  
 
Formas jobbar redan aktivt för förändringar av forskningsprocessen och vårt Forskarråd beslutade 
nyligen om sju styrande huvudprinciper i arbetet med utlysningar och beredningsprocesser.   
 

Drivkrafter 
• Debatt och upprop kring meriteringssystemet inom forskningssystemet som lett till att 

samhället är inne i ett skifte. Röster har höjts från flera olika aktörer om att kvalitet och 
effektivitet behöver bedömas utifrån fler aspekter än publiceringar, för att få med aspekter 
så som öppen vetenskap, etiska riktlinjer, replikation, och erfarenheter från handledning, 
samverkan, policy osv.  

• Arbetsmiljöfrågor inom forskningsverksamheter, kopplat till ett meriteringssystem med 
stort fokus på publikationer.  

• Bedömning av kompetens ska baseras på fler erfarenheter och bidrag till 
forskningssystemet. 

 

Konsekvenser 
• Vi behöver ta ställning var vi står i förhållande till denna förändring och vad vi vill uppnå. 
• Den här förflyttningen har stor påverkan på vår kärnverksamhet forskningsfinansiering och 

trovärdigheten för vår process. 
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Förslag på aktiviteter 
• Fortsätta arbeta med utvecklingen av våra bedömningskriterier. 
• Analysera hur den här förändringen kommer påverka våra målgrupper (dels hur det 

påverkar när de söker hos Formas, och i jämförelse med att söka hos andra finansiärer, 
hur det kommer påverka hur forskarna står sig i lärosätenas meriteringssystem). 

• Vi behöver arbeta med våra bedömningar och framför allt hur vi ska se på kompetens och 
meriter i våra forskningsfinansieringsprocesser. 

• Dela med oss av våra erfarenheter kring att se en bredd av bidrag och kompetenser.  
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Förtroende och tillförlitlighet i 
forskningsverksamhet ifrågasätts alltmer 

Att det finns kvalitetsbrister inom forskningen har tidigare uppmärksammats av Hanne Kjöller i 
boken "Kris i forskningsfrågan", och fusk inom forskningen har behandlats av Kjell Asplund i 
boken "Fuskarna". Tidningen Curie berättar om forskare som kritiskt granskar publicerade studier 
inom sitt fält, även sina egna tidigare publikationer, och hittar brister i en stor del av dem. 
Forskningens kvalitet riskerar att försämras när "snabba resultat" efterfrågas. I Universitetsläraren 
16 november 2021 framgår att det finns flera exempel på tillbakadragna artiklar, plagiat, 
manipulerad citatfrekvens och missvisande författarordningar. 

På vilka sätt kan Formas främja god forskningskultur, som förbättrar forskningens pålitlighet och 
kvalitet? Vilka andra konsekvenser har det här på vår verksamhet? 

 

Drivkrafter 
• Replikationskrisen, en pågående debatt om att forskningsdata och resultat inte går att 

replikera.  
• Snabbare processer efterfrågas i större utsträckning idag (det såg vi till exempel med 

forskning om Covid-19), och när forskning, resultat och kommunikation ska ske snabbt så 
riskerar regelverk att brytas i större utsträckning.  

• Fokus på publiceringar och liknande meriteringar för karriärutveckling kan skapa 
incitament till att ta genvägar.  

 

Konsekvenser 
• Formasfinansierad forskning, vårt uppdrag, samt forskningsfinansieringsprocessen kan 

komma att ifrågasättas. 
• Om forskningen börjar ifrågasättas inom politiken kan det leda till minskad trovärdighet för 

forskning. 
• Vi kan behöva lägga mer tid på kontroll och hitta sätt att fånga upp dessa aspekter i våra 

finansieringsprocesser.  
• Även mottagandet av resultatet av den forskning vi finansierar hos våra 

samhällsintressenter kan komma att förändras.  
• Vi har samtidigt möjlighet att visa på att vi har rigida processer.  
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Förslag på aktiviteter 
• Att införa ”letter of intent” i ansökningsförfarandet för att visa på att samarbeten och 

samskapande med samhällsaktörer är äkta. 
• Undersöka eventuellt behov av att göra kontroller av ansökningar eller pågående projekt, 

och identifiera effektiva sätt att göra kontroller på.   
• Lyfta fram att olika typer av resultat är viktiga.  
• Se över vår roll i att följa upp etiska frågor, och eventuellt göra åtgärder kring det.   
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Skärpta krav från regeringen på FoU-verksamhet 

Regeringen har i en skrivelse till riksdagen lämnat bedömningar och åtgärder med anledning av 
Riksrevisionens rapport ”Statliga myndigheters FoU-verksamhet – styrning och processer för 
kvalitet, relevans och hushållning” (RiR 2021:5). Rapporten avser sådan forskning och utveckling 
(FoU) som finansieras av svenska myndigheter, dock inte de fyra forskningsråden, men slutsatserna 
och rekommendationerna kan ändå vara relevanta för Formas att beakta.  

Riksrevisionens övergripande slutsats är att de granskade forsknings och 
utvecklingsverksamheterna inte fungerar effektivt och att det därmed inte kan säkerställas att den 
genomförs med god hushållning av statens resurser.  

För att åtgärda detta ger Riksrevisionen en rekommendation till regeringen att säkerställa att FoU-
verksamheten vid aktuella myndigheter regelbundet utvärderas. Berörda myndigheter 
rekommenderas att se till att det finns riktlinjer och en process som säkerställer och dokumenterar 
saklighet och opartiskhet samt att genomföra riskanalyser så att ekonomiadministrativ kontroll kan 
sättas in. Vidare rekommenderas granskade myndigheter som utlyser medel att förbättra kontroll 
och uppföljning samt att genomföra extern revision i större utsträckning. 

Vilka delar i vår verksamhet kan behöva förstärkas med anledning av Riksrevisionens 
rekommendationer?  

 

Drivkrafter 
• Riksdagen vill ha kontroll på statens finanser beträffande forskning och utveckling. 
• Forskningsfinansieringsprocesser såväl som bedömningsgrunder av forskningskvalitet har 

ifrågasatts och debatterats mer under senaste åren än tidigare. 

 

Konsekvenser 
• Vi kan bli tillfrågad som expertmyndighet gällande processen för finansiering av forskning 

och innovation.  
• Möjligt ökat behov av kommunikation kring vår process.  
• Kan vi bli mål för utvärdering av vår process framöver? Eller som en konsekvens av vår 

relation till andra forsknings och utvecklingsmyndigheter? 
• Ökade krav på transparens; ska Formas förekomma genomlysning eller granskning? 
• Risk att anseendet för forskningsfinansieringsprocessen påverkas, vilket i sin tur kan 

påverka Formas trovärdighet. 
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Förslag på aktiviteter 
• Låta utvärdera vår egen verksamhet. 
• Vara beredda på att frågor om erfarenhetsutbyte kring effektiv forskningsfinansiering från 

andra myndigheter kan komma. 
• Se över om det finns behov av förändringar i vår process, eller behov av 

kommunikationsaktiviteter med anledning av kritiken till andra myndigheter. 
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Klimatpolitiken utmanas – nya konfliktlinjer i 
omställningens spår? 

Efter beslut om Parisavtalet 2015 har det funnits stort stöd i såväl svensk politik som inom EU om 
betydelsen av en snabb och genomgripande klimatomställning. Inför FN:s klimatkonferens i 
Glasgow i november 2021 gjordes den första översynen av världens länders uppdaterade nationella 
klimatplaner. Resultatet var nedslående och underlag från mötet visar att vi bedöms gå mot 2,7 
graders uppvärmning. Ett resultat från klimatkonferensen i Glasgow var att uppdaterade 
klimatplaner ska lämnas på årsbasis i stället för vart femte år. Förhoppningen är att detta ska 
stimulera skärpta åtaganden och på så sätt hålla liv i Parisavtalets mål om att hålla den globala 
uppvärmningen till under 2 grader Celsius.  

Samtidigt som en intensifiering i klimatomställningen är nödvändig för att nå Parisavtalet, tycks det 
pågående arbetet bidra till att nya – och nygamla – konfliktlinjer uppstår. I svensk politik ser vi 
exempelvis hur kärnkraftsfrågan åter har hamnat i fokus för en intensifierad politisk debatt. 
Gruvdrift och vattenkraft likaså, liksom även skogens roll i klimatomställningen. Hur kan dessa 
konfliktlinjer komma att utvecklas framöver och hur kommer det påverka möjligheten att nå 
Parisavtalets mål och Agenda 2030?   

Hur kan det här komma att påverka Formas uppdrag och verksamhet?  

 

Drivkrafter 
• Upptrappning av arbetet med åtgärder för klimatomställning och grön omställning gör att 

målkonflikter och svåra beslut synliggörs/kommer upp till ytan.  

 

Konsekvenser 
• Nya forskningsbehov.  
• Konflikterna kan leda till ett bakslag i klimatomställningen, det vill säga att 

ambitionsnivåerna sjunker (i Sverige och i omvärlden). 
• Att betydelsen av forskning och vetenskap ökar, men också faktaresistens och förnekelse 

i kölvattnet av nya konfliktlinjer och heta debatter.  
• Behov av att vi på Formas kan navigera och bistå som kunskapsmäklare där det pågår 

stor debatt.  
• Möjlighet för oss på Formas att vara, i enlighet med vår målsättning, modiga och att ta 

initiativ till nya verktyg/instrument som fyller nya behov.  
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Förslag på aktiviteter 
• Se över vilken slags forskning som behövs och kan göra nytta med bakgrund till ökade 

konfliktlinjer. I dagsläget finns stor kunskap om klimatförändringarna och dess 
konsekvenser, men vad för slags forskning eller kunskapsbärande aktiviteter behövs för 
att i ännu större utsträckning bidra till klimatomställning? Nya frågor kan behöva 
adresseras, exempelvis om värdekonflikter, målkonflikter, motstånd och möjliggörare.  

• Initiera ändamålsenliga satsningar, där vi tänker nytt kring vilka kunskapsinsatser vi kan ta 
initiativ till. Möjliga vägar: sammanställningar eller explorativa studier som illustrerar 
effekter.  

• Se över vår egen organisation och struktur i forskningsfinansiering, kunskapsöverföring, 
och tvärgående perspektiv mellan olika ämnesområden, sektorsperspektiv och 
tidsperspektiv.   
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Ökad medvetenhet om klimatmålen - effektivitet vs 
tillräcklighet 

Med höjda klimatmål ökar fokus på energi- och resurseffektivitet. Men riskerar den höjda 
effektiviteten att ätas upp av en ökad konsumtion? Ett exempel är allt bränslesnålare bilar och en 
samtidig ökad efterfrågan på större bilar med kraftigare motorer. En höjd effektivitet är då en 
möjliggörare för ökad konsumtion och innebär en risk att vi inte når klimatmålen, anser vissa, och 
pekar på att ett annat perspektiv behövs.  

Begreppet tillräcklighet syns allt oftare i debatterna om hållbarhet, och handlar om att med 
utgångspunkt i ett globalt rättviseperspektiv och med förståelse för hållbarhet, nyttja jordklotets 
resurser så att dessa räcker till alla, både i dag och imorgon.  

Hur ska Formas relatera till dessa perspektiv på hållbarhet och bidra till ny kunskap? 

 

Drivkrafter 
• En ökad medvetenhet om komplexiteten i att nå klimatmålen.  
• Fler pratar om, och synliggör, de planetära gränserna, så väl som rättvisefrågor i 

hållbarhetsarbetet - vad är en hållbar omställning på riktigt?   

 

Konsekvenser 
• Det kan finnas behov av mer och ny kunskap.  
• Formas kan behöva integrera tillräcklighetstänkandet i sin övergripande 

hållbarhetsanalys, inte bara i fråga om konsumtion utan även i frågor om 
samhällsstyrning, social och ekonomisk hållbarhet, välmående, mening och lycka (vad är 
ett gott liv?).  

• Målkonflikter i fråga om industrisatsningar, tillväxt och innovationer – vilka satsningar är 
faktiskt meningsfulla?  

• Formas kan vara katalysator för bredare frågor relaterade till tillräcklighet. 
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Förslag på aktiviteter 
• Öka Formas generella kunskap inom området.  
• Se över behov av satsningar, till exempel webbinarier med brett tilltal både om 

konsumtion, samhällsstyrning, välmående och lycka, riktade utlysningar (till exempel inom 
de nationella forskningsprogrammen) eller att de här perspektiven inkluderas i andra 
utlysningar. 
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Krav på effektivare miljötillståndsprocesser för att 
klara klimatomställningen 

Den svenska miljölagstiftningen är i fokus efter flera omtalade tillståndsprocesser. Efter ett 
regeringsbeslut har till exempel Cementa fått ett tillfälligt tillstånd att fortsätta sin kalkbrytning. 
Tillståndsprocesserna för gruvdrift är ofta långdragna och näringslivet anser att miljölagstiftningen 
och domstolarnas bedömningar fokuserar på detaljer i stället för på helheten. Oförutsägbarheten i 
tillståndsprocesserna utgör också en betydande risk för de svenska industriföretagen. Inom 
vattenkraftområdet finns farhågor att många tillstånd kommer att dras in när alla småskaliga 
vattenkraftverk ska få nya miljötillstånd. Flera företag anger också att de avstått investeringsplaner 
på grund av de, vad de anser, kostsamma, komplicerade och långa tillståndsprocesserna. Allt fler 
miljöorganisationer ser i sin tur processerna som nödvändiga för att följa exempelvis Miljöbalken. 
Länsstyrelserna har nyligen fått i uppdrag att främja en effektiv samrådsprocess och 
Naturvårdsverket ska tillsammans med andra myndigheter se vilka möjligheter som finns för att 
utveckla en myndighetsgemensam vägledning för miljötillståndsprövningen och 
miljöbedömningsprocessen. Men kraven på en översyn av lagstiftning och tillståndsprocesser kan 
antas fortsätta tillsammans med en alltmer intensiv diskussion om vilket inflytande olika aktörer har 
och bör ha.  

Hur påverkas den gröna omställningen när brist på exempelvis cement och metallråvaror kan bli ett 
resultat av nuvarande lagstiftning och tillståndsprocesser? Hur ska målkonflikterna hanteras? Vilka 
möjligheter att påverka har olika aktörer, i såväl ett nationellt som internationellt perspektiv? Har vi 
på Formas en tillräckligt gedigen och vidsynt bild av utmaningarna och vår roll i sammanhanget?  

 

Drivkrafter 
• Att skydda miljön från miljöfarligt utsläpp samtidigt som samhällsutveckling och företagens 

verksamheter kan fortgå och utvecklas, och klimatmålen kan nås. 
• Miljölagstiftningens utformning. 
• Självförsörjningsfrågan – i vilken utsträckning ska Sverige själva stå för de insatsvaror 

som krävs för den gröna omställningen? 
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Konsekvenser 
• Det kan finnas kunskapsluckor inom exempelvis juridiska perspektiv på omställningen och 

hur målkonflikterna bör vägas mot varandra som vi kan bidra till att täcka genom vår 
finansieringsverksamhet, eller genom de forskningssammanställningar vi genomför.  

• Vi kan bli remissinstans i de olika utredningar som pågår och det kan finnas en 
efterfrågan på vår syn utifrån vår roll som finansiär och vår expertroll.  

 

Förslag på aktiviteter 
• Vi behöver öka vår förståelse för frågan. En eventuell position i frågan behöver vara 

grundad på ett större och mer nyanserat informationsunderlag.  
• Initiera en intern diskussion om Formas synsätt.  
• Kan vi vara en neutral och inbjudande arena för diskussioner?  

 

 

  



 

 
17 (44) 

  

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

 

Ökade elpriser riskerar opinionssvängningar kring 
grön omställning 

Notera att den här omvärldsspaningen och omvärldsanalysen gjordes innan Rysslands innovation av Ukraina den 
24 februari. 

Det finns en oro för att en europeisk energikris är under uppsegling. Delvis bidrar 
klimatomställningen till ett ökat behov av el och därtill högre priser. En övergång till eldrift av 
fordon, och nya storkonsumenter i Sverige, till exempel stålföretag som investerar för en fossilfri 
produktion, är sådant som bidrar till ett ökat behov av el. Till det finns en sedan tidigare känd 
kapacitetsbrist i överföring inom landet, samt att vi går mot en förändrad elmix, där den oplanerade 
elens (vid, sol, etc.) bedöms öka. Även om bilden är komplex finns risk för ett ökat motstånd till en 
grön omställning, bland annat på grund av ökat beroende av den väderberoende förnybara 
elproduktion.  

Kan Formas frågor inom energiområdet komma att växa alternativt utökas? Eller kan oron på 
energimarknaden påverka Formas på andra sätt?  

 

Drivkrafter 
• Elnätet alltmer sammankopplat internationellt.  
• Prissättningsmodell där sista producenten sätter priset. 
• Överföringskapacitet inom landet är en flaskhals.  
• Ökade kostnader för privatpersoner och företag efter övergång till förnybara lösningar.   

 

Konsekvenser 
• Ökat tryck på att Formas ska finansiera forskning på energiområdet, till exempel riktat mot 

livsmedelsproduktion, energieffektivisering inom samhällsbyggande eller social rättvisa 
inom energiomställningen.   

• Fler ansökningar inom våra områden kommer att ha en koppling till energiförbrukning och 
försörjning. 

• Ett eventuellt minskat intresse av att bidra till den gröna omställningen, vilket kan ge 
upphov till nya forskningsbehov exempelvis kopplade till beteenden.  
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Förslag på aktiviteter 
• Tydliggöra vilken form av finansiering inom energiområdet som är relevanta för våra 

verksamhetsområden. 
• Öka samarbetet med Energimyndigheten. 
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Livsmedelssektorn har klassats som 
samhällsviktig och särskilt prioriterad i läge av kris  

Notera att den här omvärldsspaningen och omvärldsanalysen gjordes innan Rysslands invasion av Ukraina den 24 
februari 2022, frågan har aktualiserats än mer efter det.  

I mars 2021 klassade regeringen livsmedelssektorn som samhällsviktig. Pandemin har synliggjort 
vikten av beredskap. Under året har olika aktörer också lyft en oro kring en ökad hotbild mot 
Sverige, och en därtill för svag nationell livsmedelsförsörjning. Det sägs vara ett reellt hot att 
Sverige inte skulle klara livsmedelsförsörjningen i en krigssituation. Livsmedelsverket, Folk och 
Försvar och Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, är exempel på aktörer som har lyft frågan. 
Utrikeshandeln är omfattande i livsmedelskedjan och vi har låg självförsörjningsgrad. I likhet med 
andra komplexa system finns det svaga punkter i livsmedelskedjan, som kan störas eller slås ut och 
därmed orsaka avbrott och andra problem i flödet. Livsmedelsförsörjningen är numera ett av sju 
prioriterade områden i planeringen av Sveriges totalförsvar.  

Formas förväntas också få ökade anslag inom Livsmedelsprogrammet. 

Hur kan ett ökat fokus på livsmedelssektorn i krisberedskap komma att påverka Formas arbete? 
Vad kan vi förvänta oss framöver och bör vi vara proaktiva och i så fall göra vad? 

 

Drivkrafter 
• Pandemin har fungerat som en väckarklocka vad gäller vår självförsörjningsgrad.  
• Frågan om Sveriges livsmedelsförsörjning har synliggjorts, genom till exempel 

kartläggning i Mackleans senaste rapport Avsikten, en rapport om Sverige förmåga i kris.  
• En allmän osäkerhet i omvärlden. 
• Ett allt större fokus på livskvalitet där konsumenter ställer ett ökat krav på livsmedel vad 

gäller till exempel att det ska vara bra djurhållning, miljövänligt och hälsosamt.  
• Klimatförändringar skapar oförutsägbarhet och prisfluktuationer vilket ökar behovet av den 

egna livsmedelsförsörjningen för att minska sårbarheten. 
• Ökad distansering mellan konsumenter och producenter och därmed stad och land, 

kopplat till att konsumenter inte värdesätter och förstår lantbrukets betydelse. 
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Konsekvenser 
• Behov att stärka Formas arbete inom vissa områden och discipliner, till exempel vissa 

områden inom hälsa och humaniora.  
• Behov att stärka expertkompetensen inom vissa områden, exempelvis nutrition, offentlig 

upphandling etc. 
• Behov att stärka samarbetet och kontakter med näringslivet inom hela livsmedelskedjan. 
• Behov av mer forskning och kommunikation angående nyttan av att äta mer 

säsongsbetonat. 
• Ökad arbetsbelastning inom Formas ansvarsområden.  
• Ökade kontakter och behov av att i högre grad samverka med näringslivet. 

 

Förslag på aktiviteter 
• Analysera forskningsområdet: uppdrag att göra forskningssammanställningar (hur ska vi 

bruka jorden, förutsättningar för bete, osv). 
• Formas som kunskapsförmedlare i samarbete med näringen. 
• Anordna fler workshops – identifiera forsknings och innovationsbehov. 
• Riktade utlysningar med tydligare nyttiggörande steg (till exempel kostnadsanalys av 

omställning för producent). 
• Ökad synlighet i livsmedelssektorn, att Formas finns och vilka som kan söka hos oss. 
• Lyfta livsmedelsfrågan då det kan finnas behov av ökade anslag för det nationella 

forskningsprogrammet för livsmedel. 
• Engagemang i tre Partnerskap inom livsmedel inom EU:s forskningsprogram Horisont 

Europa; verka för att hämta hem mer medel till Sverige 
• Se över forskningsfinansieringen inom livsmedelssektorn. 
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Storsatsningar på hållbara material 

Materialproduktion bedöms idag stå för ca 25 procent av de globala växthusgaserna och 90 
miljarder ton råvara utvinns i världen varje år. I en ny rapport av European Environment Agency 
(”Plastics, the circular economy and Europe′s environment — A priority for action”) lyfts 
kemikalieindustrin ut som en av de största energianvändarna av samtliga tillverkande branscher, 
tillsammans med stål och cement.  

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse storsatsar nu på materialvetenskap. Tre miljarder kronor går 
till ett tolvårigt forskningsprogram om nya förbättrade material, Wallenberg Initiative Material Science 
for Sustainability och till forskning kring förnybara material av skogsprodukter. Ren energi, att ersätta 
giftiga och sällsynta material, cikularitet och att motverka föroreningar (i mark, luft, vatten) ska 
beforskas. Samtidigt ökar behovet av jungfruligt material till exempel metaller för 
batteritillverkning.  

Vilka frågor ser vi komma och hur kommer en ökning av forskning på materialvetenskap påverka 
Formas frågor? Har vi några ställningstaganden framför oss? 

  

Drivkrafter 
• Agenda 2030 och hållbar utveckling  
• Materialutveckling är en del i lösningen på samhällsutmaningar kopplade till miljö- och 

hälsopåverkan, och kan bidra till nya förutsättningar för mer hållbara lösningar, så som 
ökad återvinningsbarhet, miljövänligare material, ersätta sällsynta material etc. 

• Konkurrenskraft genom att vara hållbar! 

 

Konsekvenser 
• Nya nätverk, samarbetspartners och målgrupper växer fram i de forskarmiljöer som 

bildas. 
• Området kommer växa – vi kan förvänta oss ett ökat söktryck på Formas utlysningar 

kopplade till materialutveckling. Exempelvis inom årliga öppna utlysningen. 
• Med ökat fokus på materialutveckling finns risk att vi inte reflekterar över andra aspekter 

av materialforskning, så som konsumtionen av material – kommer den här satsningen 
bidra till minskad resursanvändning eller bidra till ett ökat uttag av resurser? Här finns 
kopplingar till pågående debatt om hur skogens resurser ska användas, med risk för 
målkonflikter.  
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Förslag på aktiviteter 
• Se över hur Formas satsningar, i synnerhet beredningsgrupp 7 i den årliga öppna 

utlysningen kompletterar Wallenbergs satsning. 
• Göra kompletterande satsningar med hållbarhetsfokus med andra målgrupper, som 

exempelvis näringslivet. 
• Se över vår interna kompetens kring material - behöver den utvecklas? 
• Värna om vikten av hållbarhet ur ett systemperspektiv; biobaserat är inte nödvändigtvis 

hållbart. Detta kan göras genom bland annat andra formuleringar och perspektiv i 
utlysningstexter. 
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Kompetensbrist hotar den gröna omställningen 

Den gröna omställningen kräver en god försörjning av nyckelkompetens för att lyckas. Det menar 
företrädare för flera samhällsaktörer, från såväl näringsliv som akademi, och pekar på att Sverige 
har ett skriande behov av till exempel forskare, ingenjörer och andra experter. Kompetensfrågan 
behöver lösas snabbare än vad som kan åstadkommas med enbart utbildning vid våra egna 
universitet och högskolor, vilket innebär att vi behöver kunna locka och behålla utländsk 
kompetens. Många företag larmar om kompetensutvisningar som de finner oroande och 
rättstillämpningen av dagens regelverk möter kritik. 

Nya krav på långvarig försörjning på högre nivåer än tidigare, för att få permanent 
uppehållstillstånd, kan dock göra det svårt för utländska forskare och andra sakkunniga att stanna 
kvar i Sverige, men även vara ett hinder för att locka hit ny kompetens. Universitetens 
anställningsförhållanden är inte anpassade efter dessa nya krav.  

Hur påverkar det här vårt arbete inom olika områden? Vad innebär detta för oss som 
forskningsfinansiär? Och hur påverkas finansieringen av till exempel innovation, om det råder 
kompetensbrist inom olika områden?  

 

Drivkrafter 
• I och med samhällets gröna omställning uppstår ett behov av förändringar på 

arbetsmarknaden: behov av ny och ökad kompetens, nya yrkesgrupper, och omfördelning 
av den kompetens som redan finns.  

 

Konsekvenser 
• Möjligt behov för oss att finansiera bredare, och nya målgrupper. 
• Å andra sidan kan också antalet forsknings- och innovationsutförare minska, likaså om 

den kompetens som finns inom exempelvis lärosäten inte får stanna kvar i Sverige till följd 
av nya regler för uppehållstillstånd.  

• Den gröna omställningen och den forskning och innovation som vi finansierar kan komma 
att bromsas upp om rätt kompetens saknas.  

• Behov av mer forskning om kompetensförsörjning inom Formas ansvarsområden?  
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Förslag på aktiviteter 
• Omvärldsbevaka utvecklingen av kompetensbehov och kompetensförsörjning inom våra 

ansvarsområden. 
• Utföra en analys av vilka sätt Formas kan bidra med satsningar som stärker försörjningen 

av nödvändig kompetens för att klara omställningen.  
• Utöka möjligheten att finansiera internationella och yngre forskare i Sverige. 
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Ökade kostnader riskerar den gröna omställningen 
i samhällsbyggandet 

Den gröna omställningen i samhällsbyggandet kräver stora investeringar redan i dag medan värdet 
av dem ligger längre fram i tiden. I dag höjs röster från olika delar av landet om att många åtgärder 
är dyra. Elpriserna har gått upp, bostadspriser har höjts, och det blir allt dyrare att tanka bilen med 
fossila eller biobaserade drivmedel. Flera aktörer pekar nu på en risk att omställningen tappar fart 
om stödet för åtgärderna minskar. 

En diskussion om kostnader för den gröna omställningen inom samhällsbyggnadsområdet har 
kommit i gång. Hur kommer kostnader för investeringar i ny klimatanpassad byggteknik, nya 
klimatsmarta produktionsmetoder, mobilitetssystem och nya effektiva byggprocesser påverka den 
gröna omställningen i samhällsbyggnaden? De här frågorna tros ta allt större plats framöver.  

Hur förhåller sig exempelvis det kortsiktiga kostnadsperspektivet på byggkostnader till det 
långsiktiga värdeskapandet av den gröna omställningen? Hur tillvaratas människor preferenser och 
möjligheter när ekonomiska incitament utvecklas för att påverka den gröna samhällsomvandlingen?  

Hur påverkar dessa perspektiv Formas arbete inom hållbart samhällsbyggande?  

 

Drivkrafter 
• Den gröna omställningen medför förändringar av såväl förutsättningar som möjligheter. 

Kostnader i olika former måste täckas.  
• Rättviseaspekter påverkar synen på vad som behöver göras och hur kostnaderna ska 

hanteras.  

 

Konsekvenser 
• Påverkan både på kort och lång sikt blir allt tydligare, och diskussioner om rättvisa i 

samband med omställningen blir tydligare. Vem är det som betalar?  
• Olika platser i landet får förändrade förutsättningar att vara en del av omställningen, 

beroende på till exempel politiska beslut om energi och tillstånd.  
• Vilka förutsättningar ger politiken för marknaden att lösa problem? Marknad vs politiskt 

styrande? Vilken roll har Formas som länk mellan olika aktörer? 
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Förslag på aktiviteter 
• Samverka med andra finansiärer och behovsägare för att identifiera kunskapsgap och 

forskningsbehov. Såväl nationellt som globalt. Kan bli en viktig del i den internationella 
strategin. 

• Synliggöra förändringarna och se vilken roll Formas har i förhållande till andra aktörer, 
både i vår roll som kunskapsmäklare och som forskningsfinansiär.   

• Se över vad det är vi på Formas finansierar idag, och vad vi kan finansiera i framtiden.  
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Kina - ett snabbväxande forskningsland 

I Vetenskapsrådets Forskningsbarometer 2021 framgår att kinesiska forskare har ökat antalet 
vetenskapliga publikationer kraftigt de senaste åren. Kinesiska forskare har ökar sitt 
citeringsgenomslag med 43 procent under en tioårsperiod. Även andelen högciterade publikationer 
har ökat. När vi har analyserat publiceringsmönster hos Formasfinansierade forskare, visade det sig 
att de sampublicerar sig i ganska hög grad med forskare från Kina (i första hand med andra 
forskare i Sverige, följt av USA, Tyskland, Storbritannien och sedan Kina).  

I Kina är yttrandefrihet och tryckfrihet begränsat. Kan det påverka de svenska forskare som 
samarbetar med kinesiska forskare? Hur bör Formas förhålla sig till det snabbväxande 
forskningslandet Kina? 

 

Drivkrafter 
• Kina har uttryckt att de till år 2050 avser att bli världsledande i vetenskap och innovation. 
• Kina har en starkare ekonomi nu, vilket ger möjlighet att satsa på forskning. 

 

Konsekvenser 
• På kort sikt har detta sannolikt inte så stora konsekvenser, men vi bör bevaka området 

och försöka öka vår förståelse för hur Kina arbetar med hållbarhetsfrågor. 
• Kan detta bidra till nya forskningsfrågor? Vilka typer av frågor undersöker de svenska 

forskare som samarbetar med kinesiska forskare? 
• Formas kan behöva se över kompetensbehoven i beredningsgrupperna. 
• Det kan uppstå önskemål om gemensamma utlysningar med Kina, och då kan det uppstå 

behov att se över Formas interna kompetens.  
• Större intresse från svenska forskare att samarbeta med Kina. 
• Mer samverkan med Kina aktualiserar frågor om sådant som öppen tillgänglighet, ägande 

av forskningsresultat och andra juridiska aspekter. 

 

  



 

 
28 (44) 

  

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

 

 

Förslag på aktiviteter 
• Omvärldsbevaka området.  
• Följa upp på vilket sätt och inom vilka områden Formasfinansierade forskare samarbetar 

med kinesiska forskare. 
• Undersöka hur sådant som öppen tillgänglighet, ägande av forskningsresultat och andra 

juridiska aspekter påverkas av en ökad samverkan. 

 

  



 

 
29 (44) 

  

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

 

Sveriges ordförandeskap i EU närmar sig 

Notera att den här omvärldsspaningen och omvärldsanalysen gjordes innan Rysslands invasion av Ukraina den 24 
februari 2022.  

Den första januari 2023 tar Sverige över ordförandeskapet i EU. Innan dess är det Frankrike följt 
av Tjeckien som axlar ordförandeskapet. Under hösten har planeringsarbete pågått på bland annat 
Regeringskansliet och i januari publicerades programmet för ordförandeskapstrion (FR, CZ, SE). 
Utgångspunkten i planen påverkas av pandemin och stort fokus kommer ligga på implementering 
av återhämtningsplanen i Europa. Det innebär bland annat att investera i grön och digital 
omställning, och att arbeta med EU:s inre marknad. Det fastslås också att hälsa förtjänar särskild 
uppmärksamhet. Att fortsätta diskussioner om det europeiska forskningsrådet, ERA, samt 
jämställdhet står också på agendan.  

Genom Sveriges ordförandeskap finns möjligheter att påverka vilka frågor som Sverige ska driva 
och hur. Vilka kommer de prioriterade områdena att vara för Sverige? Vilken roll vill och kan 
Formas ta? 

Drivkrafter 
• Naturlig cykel där alla medlemsländer får ansvaret/ordförandeskapet. Första halvåret 

2023 är det Sveriges tur. 

 

Konsekvenser 
• Det kan komma uppdrag från till exempel Regeringskansliet med anledning av kommande 

ordförandeskap.  
• Möjlighet för oss att vara proaktiva och planera för relevanta aktiviteter och 

kommunikationsinsatser som stärker fokus på våra frågor, både i Sverige och 
internationellt, i samband med ordförandeskapet.  

• Ökat tryck på att folk vill träffas och diskutera tillsammans – beredskap behövs och stora 
möjligheter finns, till exempel att vi kan haka på med egna insatser (till exempel möten) på 
sådana aktiviteter som är initierade från ordförandeskapet. 
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Förslag på aktiviteter 
• Ta fram ett förslag på hur vi, i samband med ordförandeskapet, kan verka för att 

kommande forskning- och innovationsprogram inom EU, efter Horisont Europa, får ett 
ökat fokus på frågor som ligger nära Formas, så som klimat, livsmedel, skog, hållbara 
städer, vatten etc.  

• Ta fram proaktiva förslag på hur vi konkret kan lyfta frågor som klimat, gröna given, och 
livsmedelssäkerhet och livsmedelsförsörjning i samband med ordförandeskapet.  

• Sätta ihop (och i gång) en arbetsgrupp som arbetar med Formas koppling och 
engagemang i ordförandeskapet (från hela organisationen). 
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Ökade ansatser till systemtänkande inom Formas 
kunskapsområden 

Komplexiteten i vår globaliserade värld har ökat behovet av kunskap kring de sammanflätade 
system som vi skapat i samhället. Förändringar i klimatet och av den biologiska mångfalden, samt 
strävan mot de globala hållbarhetsmålen såväl som våra svenska nationella miljökvalitetsmål, och 
andra mål och strategier, bidrar till ett komplext arbete där det arbetas mot många mål samtidigt. 
Mellan många mål finns det synergier, men också värde- och målkonflikter. Arbetet kräver ett allt 
mer tvärdisciplinärt och multisektoriellt angreppsätt, med ökat helhetsgrepp och systemtänk. Här 
kan nya forsknings- och innovationsbehov uppstå och ett ökat behov av multidisciplinär och 
multisektoriell forskning.  

Enligt erfarenheter från systemforskare så kräver det systemiska synsättet en konceptuell och 
praktisk inlärningsinsats för att kunna orientera sig i komplexitet och sedan agera på det man ser. 
Detta så att beslutsfattare kan agera utifrån en samsyn. Detta arbetssätt förutsätter medvetenhet 
hos alla organisationer som medverkar i kunskapsbyggandet. Organisationer behöver bygga 
kopplingar även mellan sina olika verksamheter eller discipliner, både nationellt och internationellt. 
Det behövs experter inom olika områden med relevanta nätverk som kan kopplas in.  

Hur ska Formas relatera till ökat systemtänkande? Krävs det nya strukturer, t ex tvärgående 
processer mellan forskningsprogram och avdelningar? 

 

Drivkrafter 
• Mer komplexa sammanhang, med många mål och målkonflikter. 
• Många aspekter som måste beaktas för att nå hållbarhetsmålen: ändra tekniska system, 

beteenden, lagstiftning osv.  
• Den pågående samhällstransformationen för att nå de olika hållbarhets- och miljömålen. 

 

Konsekvenser 
• Behov av ökat systemperspektiv inom våra områden. 
• Behov att träna aktörer inom våra områden på systemperspektiv. 
• Kan påverka kommande utlysningar, och sammansättning av beredningsgrupper. 
• Risk att vi utformar satsningar som inte har effekt om vi missar systemperspektivet. 
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Förslag på aktiviteter 
• Öka vår kunskap på Formas kring systemperspektiv. Bjuda in till internt seminarium om 

system, kanske med några illustrerande exempel på vikten av systemperspektiv i 
konkreta fall? 

• Fortsätta att identifiera kunskapsluckor och vart våra satsningar kan göra mest nytta.  
• Få externa aktörer att arbeta för ett ökat systemperspektiv. Detta kan ske genom 

informationsmöten, krav i utlysningar, mm.  
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Heta debatter inom Formas områden 

Många debatter inom ämnen relevanta för Formas blir allt intensivare och mer polariserade. 
Debatten om hur skogen ska förvaltas med hänsyn till biologisk mångfald, klimat och äganderätt 
har pågått ett tag och verkar inte avta. Ett exempel på det är SVT-serien Slaget om skogen som rörde 
upp intensiva diskussioner. Debatten om gruvbrytning och utvinning av andra naturresurser, till 
exempel kalk för cementtillverkning och prospektering inom renbetesområden, har också blivit 
alltmer infekterad. Mot bakgrund av att klimatomställningstakten behöver ökas för att nå 
Parisavtalet kan klimatdebatten också förväntas att ytterligare intensifieras. Formas har en ambition 
att vara en expertmyndighet och har en oberoende expertroll. Vi kommer då att behöva navigera i 
en alltmer polariserad och politisk kontext. Vilka konsekvenser kan detta få och vad behöver vi 
göra för att möta denna utmaning?  

 

Drivkrafter 
• Ofullständigt kunskapsläge tillsammans med olika tolkningar och värderingar av det 

kunskapsläge vi har. 
• Hållbarhetsfrågan mycket aktuell – olika värderingar av de tre hållbarhetsdimensionerna 

social, ekologisk och ekonomisk görs.  
• Internt – olika uppdrag inom olika områden från regeringen (till exempel de nationella 

forskningsprogrammen) där behoven kan se olika ut, med målkonflikter inom och mellan 
de områden vi arbetar med.  

 

Konsekvenser 
• En större utmaning att säkerställa hög trovärdighet när vi navigerar inom polariserat 

område. 
• Vi behöver vara medvetna om hur vi uttrycker och förhåller oss till frågorna, oavsett vilket 

media (externa kontakter, möten, sociala medier och så vidare).  
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Förslag på aktiviteter 
• Arbete kring hur Formas expertroll skall se ut. Till exempel vid remissyttrande. 
• Ha en öppen dialog på Formas om hur vi bör uttrycka oss och vilka ställningstaganden vi 

bör, och inte bör, ta.  
• Fortsätta att arbeta med kunskapssammanställningar med fokus på vilka effekter olika 

åtgärder har på olika samhällsnyttor. 
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Hur uttrycker vi oss när allt färgas grönt? 

Allt fler branscher och företag använder hållbarhet i sin kommunikation. Konsumentverket har 
gjort en kartläggning som visar att fem branscher ofta kommunicerar med miljöargument; el, kläder 
och skor, mejeri, ny bil (bilvarumärken), samt restaurang, café & bar. En kraftig ökning sedan 2015. 
Miljöpåståenden i marknadsföring är sedan en tid tillbaka en prioriterad fråga för 
Konsumentverket men även på Finansinspektionen har området prioriterats och de har 
intensifierat sin tillsyn av hur olika finansaktörer kommunicerar kring hållbarhet och 
klimatpåverkan. Det finns även forskare och miljöorganisationer som vill förbjuda reklam för vissa 
klimatpåverkande varor och tjänster. Men vilka är de begrepp som används och på vilket sätt? I 
många fall är argumentationen övergripande och saknar detaljerad information, något som ofta 
syns i fällande beslut kring klimatpåståenden. Gröna överdrifter, så kallad grönmålning, är också ett 
bekymmer på finansmarknaden för alla som vill spara grönt.  

På vilket sätt påverkar de begrepp som används och de argument som förs fram synen på ett 
område? Hur tolkas begreppen av olika aktörer? Finns det risk att vissa av de begrepp som används 
vattnas ur eller får en ny och annorlunda innebörd? Är den terminologi vi själva använder oss av i 
exempelvis utlysningar och rapporter uppdaterad och relevant? 

 

Drivkrafter 
• En strävan efter att som företag framstå som klimat- och miljösmart och i sin 

kommunikation försöker man framstå som ansvarstagande. 
• För att konkurrera på marknaden i dag, krävs det att företag framhåller att deras varor och 

tjänster är hållbara.  

 

Konsekvenser 
• Ökat missförstånd i kommunikation kopplat till hållbarhet.  
• Formas behöver än mer aktivt välja vilka uttryck vi använder i exempelvis utlysningstexter.  
• Behov av att Formas tar på sig en bredare roll för att bli en brobyggare mellan olika 

aktörer. 
• Möjligt behov av forskning om fenomenet grönmålning.  
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Förslag på aktiviteter 
• Att skapa en utlysning om grönmålning och finansiera humanistisk/samhällsvetenskaplig 

forskning för att skapa mer kunskapsbaserat hållbarhetsarbete. 
• Mer samfinansiering för hållbarhetsutveckling hos företag.  
• Vara proaktiva och se över vår interna kompetens för att kunna bli en brobyggare mellan 

olika aktörer. 
• Uppmärksamma våra granskare i olika utlysningar om detta samt se till att formuleringar i 

våra utlysningstexter inte öppnar för projekt som ser hållbara ut på ytan men som 
egentligen är grönmålning.  

• Formas kan behöva involvera till exempel livsmedelsbranschen ytterligare i vår 
finansiering och stötta aktörer att gå från ord till handling, och därmed minska risken för 
grönmålningsaktiviteter. 
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Behövs det en förändring i ledarskapsrollen för att 
nå de globala hållbarhetsmålen i agenda 2030?  

Det pågår en rörelse och intitativ där olika aktörer tillsammans håller på att ta fram ett nytt ramverk 
om ett förändrat ledarskap. Bakgrunden är att man ser att det behövs en ny typ av ledarskap för att 
de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 ska kunna uppnås.  

Initiativet, “The Inner Development Goals” (IDG), är ett globalt samverksprojekt som involverar 
både globala bolag och forskare. De anser att personlig och organisatorisk utveckling är en 
förutsättning för att de globala hållbarhetsmålen ska nås och att den mänskliga kapaciteten och 
förmågorna behöver stärkas. För det behövs ett ledarskap som främjar den här utvecklingen. De 
globala hållbarhetsmålen täcker ett brett spektrum av frågor som involverar människor med olika 
behov, värderingar och övertygelser, men enligt initiativet behöver vi utveckla våra inre förmågor 
att hantera vår allt mer komplexa miljö och utmaningar. I det kommande ramverket lyfts fem 
förmågor, i ramverket kallade huvudkategorier, som viktiga i ett ledarskap: Being (självledarskapet), 
Thinking (kognitiva förmågor), Relating (omtanke till andra och världen), Collaborating (sociala 
förmågor) och Acting (handlingskraft). Ramverket kommer färdigställas under våren 2022.  

Hur kan det här tänkas påverka Formas arbete och de sammanhang som vi rör oss i?  

 

Drivkrafter 
• Hållbarhetsmålen är globala och kräver samverkan, mer fokus på systemnivå och nya 

angreppssätt.  
• Personlig utveckling är en nödvändig del för att nå de globala hållbarhetsmålen. En ny typ 

av ledarskap krävs för att göra detta möjligt.    

 

Konsekvenser 
• Det kan uppstå behov av att utveckla Formas ledarskap, vilket i sin tur kan påverka alla 

medarbetarna att utvecklas på ett personligt plan, genom att arbeta utforskande och 
inspirerande. Men det kan också ses som en möjlighet att, utifrån vårt ledord ”modig”, ta 
eget initiativ till att vidareutveckla vårt ledarskap i den nya anda som initiativet ovan 
förespråkar för att bidra till att uppnå Agenda 2030-målen.   

• Behov av annan kompetens bland chefer och medarbetare inom olika organisationer.  
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Förslag på aktiviteter 
• Ta reda på mer om vad IDG-rapporten mer konkret innebär när ramverket presenterats, 

och om Sverige kan bli ett föregångsland inom detta och hur Formas kan bidra i den 
utvecklingen i praktiken.  

• Diskutera internt vad ledarskap innebär för Formas kopplat till detta nya ramverk som 
håller på att tas fram?  

• På sikt kan det bli aktuellt för fler aktiviteter kopplade till externa sammanhang.  
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Virtuell internationalisering under framväxt 

Som en direkt effekt av pandemin ser vi nu en virtuell internationalisering växa fram. Att delta i 
möten, seminarier eller utbildningar på distans är ett arbetssätt som är här för att stanna. Att inte 
delta på plats innebär att det traditionella resandet kommer att ändras framgent. Det kan öppna 
upp för nya möjligheter för internationellt utbyte och nätverkade utan fysiska resor med en mindre 
belastning på klimatet som följd. 

Framväxten går även hand i hand med Regeringens vision ”ett hållbart digitaliserat Sverige” i 
digitaliseringsstrategin med det övergripande målet att Sverige ska vara bäst i världen på att 
använda digitaliseringens möjligheter. 

Vad betyder den här utvecklingen för Formas? För exempelvis våra bidrag till mobilitetsstöd? För 
bedömning av samverkan? Behöver vi tänka nytt?  

Drivkrafter 
• Allmän utveckling i samhället med trend av ökad klimat- och miljömedvetenhet 

tillsammans med teknisk utveckling. Det sker nationellt så väl som internationellt. 
• Trenden har förstärkts och snabbats på genom pandemin, som också bidrog till en 

mjukare och mer accepterande introduktion av den nya tekniken – man fick laga efter 
läge. 

 

Konsekvenser 
• Samverkan görs under nya former. Vi kan behöva tänka om hur vi definierar internationellt 

samarbete och närvaro. Ska vi till exempel fortsätta att kräva ett visst antal månader vid 
ett värduniversitet eller ska det räcka med regelbunden och nära digital kontakt för våra 
mobilitetsstöd?  

• Det kommer påverka formerna för våra internationella samarbeten framöver, med 
potential att minska vår klimatpåverkan i och med ett minskat resande.  

• Tröskeln blir lägre i våra internationella samarbeten för att kunna ha tätare och mer 
spontana samtal och avstämningar för att lösa uppkomna problem etc. Det kan samtidigt 
bli utmanande att få nya och bibehålla gamla kontakter och nätverk.   

• Många möten och konferenser kommer fortsättningsvis hållas digitalt, förändringen som 
har skett under pandemin håller på att permanentas.  

• Deltagandet i vissa typer av möten förenklas och mångdubblas (lättare att “klämma in” ett 
intressant seminarium), medan i andra typer av möten kan det vara svårare att få 
deltagande (går inte att “locka” med ett trevligt fysiskt sammanhang). 
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• Engagemang, möteskultur och mötesdisciplin ser annorlunda ut vid digitala möten, där 
många ägnar sig åt flera parallella aktiviteter. Samtidigt är det lättare för många att få ihop 
vardagslivet. 

 

Förslag på aktiviteter 
• Initiera ett arbete på Formas kring hur vi definierar internationellt samarbete och närvaro, 

till exempel i vårt mobilitetsstöd. 
• Öka kompetensen för medarbetarna vad gäller att delta digitalt i internationella 

sammanhang på ett professionellt och förtroendeingivande sätt.  
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Fokus på data ökar ytterligare  

Tillgång till och delning av data blir allt viktigare för att främja datadrivna vetenskapliga upptäckter 
och innovationer och för att nå de globala hållbarhetsmålen. 

EU har lagt fram ett lagförslag om Data Governance. Det berör hantering av data för att främja 
delning, öppenhet och spridning av data för en mängd olika sektorer som till exempel myndigheter, 
forskning och mindre och medelstora företag. OECD har också tagit fram ett ramverk för 
hantering av data och Sveriges regering har beslutat om en digitaliseringsstrategi. Vetenskapsrådet 
har sedan 2017 ett regeringsuppdrag att samordna det nationella arbetet med att införa öppen 
tillgång till forskningsdata fram till 2026 och vi på Formas arbetar också aktivt med öppen 
vetenskap och Plan S.  

Vi kan förvänta oss en ökad efterfrågan på data generellt, och av olika karaktär, framöver. Allt fler 
organisationer sätter också mål för att bli datadrivna organisationer. Det innefattar bland annat att 
analyser av data används i större utsträckning för att utgöra beslutsunderlag istället för endast 
använda tidigare erfarenheter. Folkhälsomyndighetens använde detta som arbetssätt vid 
framtagande av scenarios under pandemin.  

Hur skulle Formas påverkas av att på sikt bli en mer datadriven organisation? Hur hanterar vi en 
eventuell ökad efterfrågan på data? Vilka målgrupper kan tänkas efterfråga mer data? Och vilken 
ambition är önskvärd att Formas har inom Data Governance-området? 

 

Drivkrafter 
• Det finns redan i dag stora mängder data och det skapas i allt snabbare takt ännu större 

mängder data. 
• Det finns ett stort värde av att äga och kunna analysera och förstå data och det råder stor 

konkurrens inom området.  
• Samtidigt finns ett samhälleligt behov att data blir ännu mer öppet och tillgängligt. 

 

Konsekvenser 
• Ökat krav på att synliggöra och tillgängliggöra den data vi har på Formas.  
• Ökat antal ansökningar som hanterar flera mängder av data. Har vi kompetens att hantera 

detta, det kan bli ett ökat behov av att ha granskare med annan kompetens, så som inom 
statistik. 

• Ökade krav på att vi ska kunna ta emot data som finns utanför vår myndighet och 
använda det i våra processer och annan verksamhet.  
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Förslag på aktiviteter 
• Vi behöver förbereda oss på de förfrågningar vi kan komma att få gällande data och se 

över vilka data vi kan och bör tillgängliggöra. Och för förfrågningar om att tillgängliggöra 
data utanför EU:s gränser tillkommer ytterligare säkerhetsaspekter att hantera.  

• Kartläggning av de data vi har och vad vi kan synliggöra och tillgängliggöra, samt reda ut 
de juridiska och säkerhetsmässiga aspekterna.  

• Se över om vi har rätt kompetens och infrastruktur för att effektivt ta emot och utnyttja 
externa data i våra system och verksamhet.  

• Undersöka om de krav på publicering av data i forskningen vi finansierar, uppfyller 
nuvarande och kommande krav och rekommendationer från EU och OECD.  

• Formas kan finansiera projekt som utvecklar verktyg för att kalibrera och integrera 
databaser. 

• Undersöka vilka olika typer av aktörer, myndigheter, finansiärer och/eller privat sektor vi 
bör samarbeta kring dessa frågor med. 
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Det nya flexibla arbetssättet märks i praktiken 

Många har under hösten påbörjar ett faktiskt hybridarbetssätt. En del har skrivit avtal om 
arbetsformer och andra har som vi provat sig fram. För vissa möten har man redan beslutat att de 
fortsatt ska hållas digitalt, alternativt alternera mellan fysiskt och digitalt. Ett skifte pågår. Vi ser 
också en möjlig tendens till sviktande intresse att delta på fysiska möten - är det en trend som 
kommer hålla i sig?  

Idéer, debatter och artiklar om ämnet har också fortsatt. Forskare konstaterar exempelvis att det 
skett ett paradigmskifte där många insett att människor levererar i arbete även när de inte 
kontrolleras. De menar också att digitala avstämningar kan vara mer effektiva än fysiska, samt att vi 
faktiskt kan vara sociala på distans. Dock ser forskare att en utmaning för arbetsgivare att styra upp 
närvaro på kontoret i framtiden. Andra forskare menar istället att hybridmötena utgör en av de 
största utmaningarna. Enligt honom utgör mötesformen en dålig grund för samverkan.  

Hur navigerar vi bäst i det här - och samtidigt bibehåller samarbetsvilja och engagemang? Vad kan 
vi vänta oss framöver? Vilken roll kommer kontoret ha? Behöver vi nya mötesformer? Ny teknik?  

 

Drivkrafter 
• Pandemipådrivna förändringar med distansarbete, samt digitaliseringsutveckling. 
• Efterfrågan på flexibla lösningar har ökat när många upplevt att livspusslet har 

underlättats i och med distansarbete.  

 

Konsekvenser 
• Viss oro bland medarbetare kring hur förändringen påverkar Formas anda. 
• Otydlighet kring samverkansarbete på olika nivåer, internt och externt 
• Möjlighet att öka deltagandet på våra digitala evenemang framöver när fler har fått in 

vanan av att delta på distans, då öppnas möjligheten att bredda våra målgrupper. 
• Möjlighet att anlita medarbetare från andra regioner med rätta kompetenser. 
• Ändrade arbetsformer kan påverka vilka medarbetare som vill arbeta kvar på Formas 

såväl som vilka som vill söka sig till oss. 
• Behov att se över kontorslokalerna i och med nya behov när fler möten kommer hållas 

digitalt, även från kontoret.  
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Förslag på aktiviteter 
• Återkommande dialog internt kring hur vi arbetar. 
• Våga prova, utforska vidare och utvärdera det nya arbetssättet. 
• Definiera vad det nya arbetssättet på Formas innebär, visualisera så att alla medarbetare 

är på banan. 
• Besluta om nya riktlinjer, samt ge stöd till effektiva och inkluderande hybridmöten. 
• Formulera hur Formas arrangerar våra event och möten.  
• Omvärldsbevaka hur andra gör. Se bortom de närmaste myndigheterna. 
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