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Förord
Vi på Formas vill rikta ett stort tack till alla de aktörer som på olika
sätt bidragit i arbetet med denna strategiska forskningsagenda för
det nationella forskningsprogrammet om klimat.
Det gäller övriga deltagarna i programkommittén; Energimyndigheten,
Forte, Havs- och vattenmyndigheten, Mistra, Naturvårdsverket,
Polarforskningssekretariatet, Rymdstyrelsen, Sida, Vetenskapsrådet
och Vinnova, och förstås även programmets arbetsgrupp med
representanter från ovan nämnda organisationer.
Stort tack även till kommitténs oberoende ordförande, Anders Wijkman.
Och inte minst tack till alla lärosäten, forskningsinstitut, myndigheter,
branschorganisationer, företag, kommuner, ideella organisationer och
andra som har bidragit genom att delta i workshops, intressentdialoger
och lämnat värdefulla inspel via vårt remissförfarande.
Vi ser fram mot fortsatt samverkan!
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Sammanfattning
Det nationella forskningsprogrammet om klimat grundar sig i ett regeringsuppdrag
till Formas och sträcker sig från 2017 till 2026. Forskningsprogrammet har en
rad syften, det huvudsakliga är att skapa goda förutsättningar för att forskning
och innovation ska kunna bidra i arbetet med såväl klimatanpassning som
omställning till ett fossilfritt välfärdssamhälle och de klimatmål som finns
på nationell och global nivå. Föreliggande strategiska forskningsagenda har
utvecklats under 2018 som utgångspunkt för forskningsprogrammets innehåll
och aktiviteter, såsom utlysningar av forskningsmedel och andra insatser för att
forskningsresultat ska få genomslag i samhället. Forskningsagendan ska även
koordinera svenska forskningsfinansiärers insatser inom klimatområdet genom
gemensamma prioriteringar och mål.
Nationella forskningsprogram förväntas dessutom skapa synergier mellan olika
aktörer som kompletterar varandra vad gäller kunskap, kompetens och uppdrag.
Därför bistår en programkommitté och en arbetsgrupp, bestående av forskningsfinansiärer på området, Formas i arbetet med det nationella forskningsprogrammet
om klimat. Utöver denna samverkan har hela arbetsprocessen med att utveckla
agendan präglats av värdefull dialog med en bredd av samhällsaktörer.
I denna strategiska forskningsagenda identifieras ett antal centrala teman och
perspektiv som tillsammans bildar ett ramverk av prioriterade områden att
utforska inom forskningsprogrammet. De grundar sig dels i analyser av utmaningarna kring, och målkontexten för, det nationella forskningsprogrammet
om klimat och dels i analyser av samhällets kunskapsbehov för klimatarbetet.
Dessa utgångspunkter har sedan ställts i relation till befintliga och kommande
satsningar inom klimatrelaterad forskning och innovation, så att det nationella
programmet kan komplettera befintlig klimatforskning.
Bland identifierade teman ingår Hållbara lösningar för klimatarbetet, som
rör behovet av nästa generations lösningar som kan bidra kraftfullt i både
omställningsarbetet och i arbetet för klimatanpassade samhällen, såväl i Sverige
som globalt, samtidigt som de tar hänsyn till även övriga globala hållbarhetsmål.
Tema Systemintegrerad kunskap om klimat, effekter och samhälle lyfter behov
av ökad kunskap om avancerade systemperspektiv och mångvetenskaplig analys,
till följd av klimatsystemets och klimatutmaningens komplexitet och de många
kopplingarna mellan sektorer, nivåer och aktörer samt mellan klimatmålen och
de övriga hållbarhetsmålen. Tema Hållbara livsstilar har fokus på behov av ny
kunskap om hur vi kan skapa hållbara och ansvarstagande konsumtionsmönster
där hela värdekedjorna inkluderas. Tema Policy, genomförande och uppföljning
för klimatarbetet belyser behov av vägar framåt för att hjälpa samhällets
olika aktörer att verka i hållbar riktning för att bidra till de uppsatta målen.
Klimatutmaningen behöver tydlig politisk styrning och ett ledarskap som
resulterar i en samhällsstruktur och en samhällsutveckling där klimataspekten är
ett tydligt ingångsvärde. Inom tema Finanssystem för ett fossilfritt samhälle
ryms frågor som rör hur ett klimatneutralt och hållbart ekonomiskt system
skulle kunna se ut och på vilket sätt det ekonomiska systemets spelregler påverkar
klimatarbetet. I temat Rättvisa och demokrati i klimatarbetet tas frågeställningar
upp om hur människor, organisationer och länder kan involveras i och påverka
samhällsutvecklingen för att forma framtidens klimatarbete.
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Vart och ett av dessa teman behöver dessutom belysas utifrån de viktiga
perspektiven; globalisering, digitalisering, hållbar utveckling och jämställdhet.
Innehållet i den strategiska forskningsagendan kommer att konkretiseras genom
programlogik och implementeringsplaner. Programmen kommer att följas upp
och utvärderas under programperioden.
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Summary
The National Research Programme for Climate stems from a government
commission received by Formas and spans the period 2017–2026. This research
programme has several purposes, the main one being to promote research and
innovation that support climate mitigation and adaptation efforts and help to
achieve relevant goals at the national and the global level. The present strategic
research agenda has been developed in 2018 as a starting point for the research
programme’s content and activities, including calls for research funding and
other initiatives for increasing the societal impact of research findings. The
research agenda also aims to coordinate the efforts of Swedish research funders
in the field of climate through common priorities and objectives.
The national research programme is also expected to create synergies between
actors that complement each other in terms of knowledge, expertise and projects.
Therefore, a programme committee and a working group consisting of research
funders in this field will support Formas in its work with the National Research
Programme for Climate. In addition to this collaboration, the entire process
of developing the agenda has involved valuable dialogue with a wide range of
societal stakeholders.
This strategic research agenda identifies a number of key themes and perspectives
that together create a framework of priority areas to explore within the research
programme. These areas are based on analyses of the diversity of aspects influencing
the climate challenge, the context of goals the programme should contribute to
achieving as well as on analyses of society’s need for knowledge related to climate
mitigation and adaptation efforts. These starting points have then been correlated
to current and future investments in climate research and innovation, so that the
national programme can complement current climate research.
Among the identified themes is sustainable solutions for climate initiatives,
which concerns the need for next-generation solutions that can significantly
contribute both to mitigation and adaptation activities, in Sweden and globally,
while also taking into account other global sustainability goals. The theme
systems-integrated knowledge about climate, climate impact and society
highlights the need for increased knowledge about advanced systems perspectives
and multidisciplinary analysis resulting from the complexities of the climate
system and climate challenge and the many links between sectors, levels and
stakeholders, as well as between the climategoal and other sustainability goals.
The theme sustainable lifestyles focuses on the need for new knowledge about
how we can create sustainable, responsible consumption patterns that consider
entire value chains. The theme policies, implementation and follow-up of climate
efforts highlights the need for a way forward that steers society’s different actors
in a more sustainable direction, one that helps to achieve the set goals. The
climate challenge demands clear political governance and a leadership that helps
to bring about societal structures and developments that recognize climate as an
undisputable input value. The theme economic system for a fossil-free society
covers questions about how we can envision a climate-neutral, sustainable
economic system and how this system affect climate change efforts. The theme
justice and democracy in climate efforts raises questions about how people,
organisations and countries can become involved in and influence the development
of society in order to shape future climate efforts.
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In addition, each of these themes should be highlighted using the key perspectives
of globalisation, digitisation, sustainable development and gender equality.
The content of the strategic research agenda will be put into practice based on a
logical framework approach that includes implementation plans. The programme
will be monitored and evaluated during the course of the programme period.
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1.

Om programmet
och agendan
I det här inledande avsnittet beskriver vi kortfattat regeringens uppdrag till
Formas samt hur agendan har arbetats fram. Vi beskriver även relationen till
andra nationella forskningsprogram.

1.1

Ett nationellt forskningsprogram om klimat
– uppdrag och organisation
2017 gav regeringen forskningsrådet Formas i uppdrag att, i samverkan med
andra forskningsfinansiärer, utveckla ett tioårigt nationellt forskningsprogram
om klimat (bilaga 6).
Syftet med programmet är att skapa goda förutsättningar för att forskning och
innovation ska kunna bidra i arbetet med klimatutmaningen. Programmet förväntas
stödja tvärvetenskaplig och tvärsektoriell samverkan. Aktiviteter kopplade till
programmets genomförande kan omfatta alla delar av forsknings- och innovationssystemet, såsom forskning, innovation, teknikutveckling, demonstration,
marknadsintroduktion och spridning. Programmet ska innehålla samverkan,
nyttiggörande och kommunikation av forskningsresultat. Programmet ska också
bidra till:
• att innovation och forskningsresultat får genomslag i samhället,
• att främja samspelet mellan forskning och högre utbildning,
• att uppnå jämställdhet genom att integrera ett jämställdhetsperspektiv
i de aktiviteter som genomförs inom ramen för programmet,
• att främja nyttiggörande och kommunikation av forskningsresultat,
• en ökad internationalisering,
• att befintlig (forsknings)infrastruktur tillgängliggörs och nyttjas bättre.
Nationella forskningsprogram förväntas skapa kraftfulla synergier mellan
olika aktörer som kompletterar varandra vad gäller kunskap, kompetens och
uppdrag. Därför har Formas en programkommitté till stöd i varje nationellt
forskningsprogram. I kommittén för forskningsprogrammet om klimat
ingår Energimyndigheten, Formas, Forte, Havs- och vattenmyndigheten,
Mistra, Naturvårdsverket, Polarforskningssekretariatet, Rymdstyrelsen, Sida,
Vetenskapsrådet och Vinnova. Programkommittén leds av en oberoende
ordförande, Anders Wijkman. Kommittén har också en arbetsgrupp med
representanter från ovanstående organisationer.
Programmets innehåll och aktiviteter ska utgå från denna strategiska forskningsagenda med syfte att koordinera svenska forskningsfinansiärers insatser inom
klimatområdet genom gemensamma prioriteringar och mål. Agendan beskriver
kunskapsbehov i samhället och hur den svenska forskningskapaciteten inom
området kan stärkas. Agendan redovisar forskningsfinansiärernas befintliga och
kommande satsningar och program av relevans, för att underlätta en
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bedömning av möjliga synergier och effektiv användning av medel. Den nationella
forskningsagendan om klimat bör därmed även kunna informera och intressera
andra nationella och internationella samarbeten, både i Europa och globalt.
Forskningsprogrammet och den strategiska forskningssagendan gäller för perioden
2017–2026. Agendan ska vara ett strategiskt ramverk och verktyg för att möjliggöra
dialog mellan forskningsfinansiärer, forskningsutförare och andra samhällsaktörer,
såsom civilsamhällets organisationer, offentlig sektor och näringsliv.

1.2

Arbetet med att ta fram agendan
Agendan är framtagen av Formas, i samråd med de forskningsfinansiärer som
ingår i programkommittén. Processen med att identifiera agendans strategiska
innehåll har dock varit bredare och innefattat dialog med både samhällsaktörer
och forskningsutförare.
En omvärldsanalys av internationella erfarenheter från utmaningsdrivna forskningsprogram genomfördes 2017 av Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys, på initiativ av Formas. Analysen beskriver
processer och erfarenheter från forskningsprogram i Kanada, Storbritannien,
Finland och Danmark och på europeisk nivå. Syftet var att identifiera betydelsefulla
faktorer att ta hänsyn till i utformningen av forskningsprogram som fokuserar
på samhällsutmaningar. En viktig slutsats i rapporten är att det är relativt ovanligt med forskningsprogram som är tioåriga, och att det krävs flexibilitet för att
behålla relevans och genomslagskraft över tid. Rapporten betonar komplexiteten
i utformningen av forskningsprogram som ska bidra till att lösa samhällsutmaningar. Det kräver tvärsektoriella, mång- och tvärvetenskapliga angreppssätt
samt att berörda aktörer inkluderas tidigt i processen. Studiens slutsatser har
utgjort viktiga ingångsvärden både i processen med att arbeta fram agendans
strategiska inriktning och för dess utformning.
För att säkerställa forskningsprogrammets samhällsrelevans bjöd Formas in representanter från civilsamhällesorganisationer, offentlig sektor och näringsliv till
en workshop i oktober 2017. Under workshopen diskuterades och inventerades
vilka kunskapsbehov dessa aktörer har (bilaga 5). Dessa kunskapsbehov tillsammans med slutsatser från ett antal centrala rapporter och publikationer ligger till
grund för agendans strategiska inriktning.
För att kartlägga nuläget i termer av forskningsfinansiering inom klimatområdet
har Formas tagit del av underlag från de största statliga finansiärerna.
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 (bilaga 7). Formas fick cirka femtio remissvar
med många värdefulla kommentarer och förbättringsförslag, vilket vittnar om
ett engagemang för programmet.
Representanter från akademi och institut bjöds in till fortsatt dialog i syfte att
ytterligare säkerställa att programmets insatser och aktiviteter under programtiden kan skapa mervärden och synergier till sektorns utveckling.
Utifrån inventering av kunskapsbehov och nulägesanalys har vi identifierat ett
antal teman för kommande insatser inom programmet. Agendan beskriver den
strategiska inriktningen för det nationella forskningsprogrammet om klimat över
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hela tio-årsperioden fram till 2026. I agendan redogörs även för hur en övergripande
programlogik kommer att tas fram som stöd för programmets måluppfyllnad.
Programlogiken ska konkretiseras genom treåriga implementeringsplaner för
insatser och aktiviteter. Även ramar för uppföljning och utvärdering av programmet
beskrivs. Upplägget är tänkt att ge programmet en tydlig inriktning och samtidigt
ge utrymme för den flexibilitet som krävs för att behålla relevans och genomslagskraft över hela programperioden.

1.3

Relationen till övriga nationella
forskningsprogram
Vid sidan av det nationella forskningsprogrammet om klimat har regeringen gett
forskningsråden Formas och Forte samt Vetenskapsrådet i uppdrag att inrätta
ytterligare sex nationella forskningsprogram. Formas ansvarar för ytterligare två
program som handlar om hållbart samhällsbyggande och om livsmedel. Forte
ansvarar för två forskningsprogram inriktade mot tillämpad välfärdsforskning
och arbetslivsforskning. Vetenskapsrådet ansvarar för två forskningsprogram, ett
om migration och integration och ett om antibiotikaresistens.
Samtliga program berör betydande nationella och globala samhällsutmaningar.
Det handlar om komplexa frågor som varken är väl avgränsade eller finns inom
väl definierade områden. Drivkrafterna, konsekvenserna och lösningarna för
en viss samhällsutmaning har bäring även på andra samhällsutmaningar och
det finns många interaktioner, synergier och mål- och intressekonflikter mellan
utmaningarna. För forskningsprogrammet om klimat finns det tydliga beröringspunkter med:
• Programmet för hållbart samhällsbyggande, kring frågor om
urbanisering och klimatanpassning, gröna ytor och vatten i stad
och på landsbygd, samt hållbara transport-, och energilösningar
i samhällsbyggandet, konsumtion, styrmedel, cirkulär ekonomi,
med mera.
• Programmet för migration och integration, kring bland annat frågor
om klimatrelaterad migration och hållbar samhällsplanering.
• Programmet för livsmedel, vad gäller frågor om hälsa, klimat och
livsmedel (inklusive dricksvatten) såväl nationellt som globalt.
Det finns även beröringspunkter med de nationella forskningsprogrammen för
tillämpad välfärd respektive det nationella forskningsprogrammet om arbetsliv.
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Målkontext
för klimatarbetet
I detta avsnitt beskrivs de mål som programmet ska bidra till att uppfylla.
Klimatfrågan ställer samhället inför dubbla utmaningar; att minska människans
klimatpåverkan och att anpassa samhällen till de klimatförändringar som sker.
Det handlar om en omställning av samhället, tillsammans och i linje med den
hållbara utvecklingens alla dimensioner. Utmaningens komplexitet, och att det
är ont om tid, förutsätter dynamisk kunskapsutveckling genom forskning och
forskningsrelaterade satsningar som kan bidra till att ny kunskap och hållbara
lösningar kommer till nytta och används i samhällets ställningstaganden, såväl
i beslut som i åtgärder.
De globala hållbarhetsmålen, EU:s mål och nationella mål i klimatarbetet utgör
givna riktlinjer även för det nationella forskningsprogrammet om klimat.1

2.1

Mål som programmet ska bidra till att uppnå
Det nationella forskningsprogrammet om klimat ska bidra till att uppnå
det globala klimatavtalet (Parisavtalet), Agenda 2030 med de globala målen
för hållbar utveckling, EU:s klimatmål och Sveriges nationella klimatmål.
Forsknings- och innovationspropositionen Kunskap i samverkan (prop.
2016/17:50) är också styrande i sammanhanget.
Internationella mål
I december 2015 enades så gott som alla världens länder om ett nytt globalt
klimatavtal – Parisavtalet. Målsättningen med avtalet är att den globala temperaturökningen ska hållas väl under 2 grader och att ansträngningar ska göras för att
hålla ökningen till 1,5 grader, jämfört med förindustriell nivå. I avtalet ingår
att alla länder ska ha en klimatplan med egna mål. Fattiga länder ska få hjälp av
andra länder med sina klimatåtgärder, inklusive att anpassa sina samhällen till
ett förändrat klimat. Hjälpen kan till exempel bestå av finansiering, tekniköverföring eller kapacitetsutbyggnad. Vart femte år ska arbetet utvärderas med sikte
på att öka ambitionerna. Den första översynen sker år 2023.
År 2015 antog FN även Agenda 2030. Agendan består av sjutton globala mål för
hållbar utveckling. Flera av målen har kopplingar, synergier och konflikter sinsemellan. Så även mål 13 – Att bekämpa klimatförändring och dess konsekvenser.
Förmågan till anpassning och motståndskraft mot klimatförändringarnas konsekvenser hos länder och samhällen berör särskilt följande mål; Motverkandet av
klimateffekter på jordbruket och livsmedelsproduktionen (mål 2), Vattenresurser
(mål 6), Städer och samhällen och hälsa (mål 2, 3, 11), Landbaserade ekosystem
(mål 15), Hav och marina resurser (mål 14) samt Biologisk mångfald och
ekosystemtjänster (mål 15).

1. Samtidigt är det fortsatt viktigt att bidra till att minska människans klimatpåverkan även inom områden som saknar uppställda mål (exempelvis
internationella transporter och konsumtion).
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En klimatomställning avser att minska vår klimatpåverkan, och att säkra samhället
inför klimatförändringar. Omställningsbehoven finns inom så gott som alla
samhällssektorer och berör alla aktörer. För att omställningen ska bli hållbar
behöver även frågor om till exempel hälsa, rättvisa och jämställdhet tas hänsyn
till och inkluderas (mål 3, 4, 5, 10). Det finns många synergier med de andra
hållbarhetsmålen, till exempel omställning till fossilfrihet i olika sektorer såsom
energi (mål 7), hållbar industri och infrastruktur (mål 9), hållbara städer och
samhällen (mål 11), hållbar konsumtion och produktion (mål 1, 2, 12). Mål om
politik, styrning och förvaltning (mål 12, 16, 17) och ett hållbart ekonomiskt
system (mål 8, 12, 15, 17). För ytterligare information om hur programmet
kopplar till delmålen i de globala hållbarhetsmålen, se bilaga 3.
Sverige har som en del av EU åtagit sig ett kvantitativt mål för utsläppsminskningar, gemensamt med alla andra medlemsländer, både under
UNFCCC och Kyotoprotokollet, för perioden 2013–2020.
I oktober 2014 enades EU:s Ministerråd om följande klimat- och energimål för 2030:
• 40 procent lägre växthusgasutsläpp än 1990.
• 27 procent förnybar energi.2
• 27 procent bättre energieffektivitet.3
Det pågår för närvarande en förhandling mellan Ministerrådet och EUparlamentet om de slutliga detaljerna i klimat- och energimålen för 2030.
EU har dessutom tidigare satt målet att till 2050 minska sina utsläpp med
80–95 procent jämfört med 1990 års nivåer.
2.1.1.

Sveriges nationella klimatmål
Klimatutmaningen är global, nationell, regional och lokal. Regeringens ambition
är att Sverige ska vara en internationell förebild och ett ledande land i arbetet
med att förverkliga Parisavtalets målsättningar och Agenda 2030. Sverige ska
visa att det går att förena klimatomställning och klimatanpassning med välfärd,
god ekonomisk och samhällelig utveckling och konkurrenskraft. Sverige ska bli
ett fossilfritt välfärdssamhälle.
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.4
Tillsammans med klimatmålet beslutades även om införandet av nya etappmål
för 2030 (–63 procent) och 2040 (–75 procent) jämfört med utsläppen 19905,
för utsläpp utanför EU-ETS. De kvarvarande utsläppen från verksamheter i
Sverige ska vara minst 85 procent lägre än utsläppen år 1990. För att nå netto
nollutsläpp får kompletterande åtgärder tillgodoräknas, som exempelvis ökade
upptag av koldioxid i skog och mark samt investeringar i utsläppsminskningar

2. Kommissionen, Ministerrådet och EU-parlamentet kom den 14 juni 2018 överens om att andelen förnybar energi ska uppgå till 32 % år 2030.
3. Kommissionen, Ministerrådet och EU-parlamentet kom den 14 juni 2018 överens om att energieffektiviseringsmålet till 2030 ska uppgå till 32,5 %.
4. Sverige har även sedan tidigare ett nationellt etappmål för klimatet, vilket föreskriver 40 % reduktion av utsläppen år 2020 jämfört med 1990
(Proposition 2008/09:162).
5. På motsvarande sätt som för det långsiktiga målet finns även möjlighet att nå delar av dessa mål genom kompletterande åtgärder.
Sådana åtgärder får användas för att klara högst 8 respektive 2 procentenheter av utsläppsminskningsmålen år 2030 och 2040.
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genomförda i andra länder. Negativa utsläpp innebär: ”A situation of net negative
emissions is achieved when, as result of human activities, more greenhouse gases
(GHGs) are sequestered or stored than are released into the atmosphere.” (IPCC:
ARS 5: SYR) (Naturvårdsverket: 2017b).
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Figur 1. Sveriges växthusgasutsläpp 1990–2005 samt 2005–2016, fördelat mellan utsläppen inom
EU:s system för handel med utsläppsrätter och inom den icke-handlande sektorn. Figuren visar även
Sveriges klimatmål för den icke-handlande sektorn för 2020, 2030 och 2040 samt att nettoutsläppen
ska vara noll år 2045. Kompletterande åtgärder kan vidtas för att nå de olika målen, vilket dock inte
syns i figuren (Naturvårdsverket, 2017a).
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2045

Strategisk agenda för det nationella forskningsprogrammet om klimat

18

Utsläppen från inrikes transporter (utom inrikes flyg) ska minska med minst
70 procent senast år 2030 jämfört med 2010. Inrikes flyg omfattas av EU:s
system för handel med utsläppsrätter, ETS (Naturvårdsverket: 2017a). Beslutade
och planerade styrmedel kan bidra väsentligt till att snabba på minskningstakten,
men ytterligare åtgärder är nödvändiga för att nå klimatmålen.
Ett kompletterande sätt att mäta Sveriges utsläpp är att utgå ifrån Sveriges
konsumtion av varor och tjänster oavsett produktionsland.6 Mätningar av
konsumtionsbaserade utsläpp är för närvarande osäkra, men de är viktiga
eftersom de synliggör utsläpp från vår konsumtion oavsett produktionsland. De
konsumtionsbaserade utsläppen från svensk konsumtion var 2015 cirka 11 ton
per person, att jämföra med 5,3 ton per person räknat på de territoriella utsläppen.
För att uppnå Parisavtalets mål behöver de globala utsläppen minskas ner till
maximalt två ton per person och år, till 2050 (Naturvårdsverket: 2017a).
2.1.2.

Sveriges mål för forskningspolitiken
Regeringens mål för den svenska forskningspolitiken7 är att Sverige ska vara ett
av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en ledande kunskapsnation. Därtill ska forskning och innovation bidra till samhällets välfärd och
hjälpa till att svara mot de utmaningar samhället står inför såväl i Sverige som
globalt. För detta pekar regeringen på behov av både inomvetenskaplig och
tvärvetenskaplig forskning, där naturvetenskap och teknik kopplas samman
med forskning och kunskap inom andra vetenskaper.
Det nationella forskningsprogrammet om klimat ska bidra till att nå målen
för den svenska forskningspolitiken, samtidigt som det ska underbygga arbetet
för att nå de nationella, europeiska och globala klimatpolitiska mål som Sverige
har anslutit sig till.
Regeringen lyfter särskilt fram att de nationella forskningsprogrammen ska bidra
till att öka forskningsanknytningen i högre utbildning, att öka forskningsresultatens
genomslag i samhället samt till jämställdhet. Programmen ska även bidra till
långsiktig planering för ett effektivt användande av infrastruktur, skapa förutsättningar för tvärvetenskaplig och tvärsektoriell samverkan, samt utgöra en
naturlig länk till internationella forskningsprogram och förstärka det svenska
deltagandet i dem.
Programmet bör föra en löpande dialog med forskningsutförare om behovet av
infrastruktur8 inom området, samt om hur befintlig infrastruktur kan användas
bättre och göras tillgänglig.
Jämställdhet ska beaktas i utformningen av samtliga insatser som genomförs
inom ramen för programmet, särskilt de insatser som påverkar karriärsystemet.
Programmet ska bidra både till en ökad jämställdhet inom akademin och till en
jämställd utveckling i samhället i stort.

6. 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. De totala konsumtionsbaserade utsläppen kan delas upp i
(1) hushållens konsumtion, (2) offentlig konsumtion och investeringar och (3) exporterande företag.
Utsläppen från exporten räknas inte in de konsumtionsbaserade utsläppen. Två tredjedelar av de totala utsläppen kommer ifrån hushållen,
den resterande tredjedelen kommer ifrån 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.
Utsläppsökningarna i utlandet har ett samband med svensk ekonomisk tillväxt, ökade importvolymer och ett ökade internationellt resande
(Naturvårdsverket: 2017a).
7. Regeringens proposition 2016/2017:50 Kunskap i samverkan.
8. Med infrastruktur menas här såväl anläggningar som infrastruktur för data och annat insamlat material.
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Engagemanget för Agenda 2030 är centralt i Sveriges politik för global utveckling.
Utgångspunkten är att all politik ska ta till vara regeringens möjligheter att bidra
till en rättvis och hållbar utveckling i hela världen. För att nå en hållbar utveckling
globalt sett, men även stärkt konkurrenskraft för Sverige, har fem områden särskilt
prioriterats i forsknings- och innovationspropositionen Kunskap i samverkan
(prop. 2016/17:50). Klimatutmaningen är en utmaning av global och nationell
relevans, där behovet av ny kunskap och nya lösningar är högt prioriterat av
regeringen.
2.1.3.

Övergripande mål för det nationella forskningsprogrammet
om klimat
Det nationella forskningsprogrammet om klimat ska sammanfattningsvis:
• bidra till förnyelse och nytänkande genom högkvalitativ och excellent
forskning och innovation inom klimatområdet (såväl gällande
anpassning som omställning)
• bidra med ny kunskap och nya lösningar för att nå det nationella klimatmålet, och bidra till Parisavtalet samt de globala
hållbarhetsmålen
• stärka kommunikation, nyttiggörande och genomslag av forskningen såväl nationellt som globalt
• bidra till en ökad användning av infrastruktur inom klimatområdet
• bidra till en ökad forskningsanknytning av högre utbildning
• bidra till en ökad internationalisering av klimatforskning genom
befintliga och nya samarbeten
• bidra till att stärka tvärvetenskaplig- och tvärsektoriell samverkan
inom området
• bidra till att stärka synergier och samverkan mellan såväl finansiärer,
forskningsutförare som samhällets användare av klimatforskning
• stärka jämställdhet både inom lärosätena och i samhället.
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3.

Klimatutmaningen
– en av mänsklighetens
största utmaningar
I det här avsnittet ges en samlad bild av klimatutmaningens komplexitet och
hur samhällets aktörer ser att vi tillsammans kan tackla den. Avsnittet bygger
på analyser från aktuella underlag, strategier, färdplaner, och på dialog med olika
centrala aktörer och sektorer i samhället.9

3.1

Omfattande omställning till klimatneutralitet
De globala utsläppen av växthusgaser har ökat successivt sedan mitten av 1900-talet
och uppgår i dag till cirka 50 Gigaton koldioxidekvivalenter per år (IPCC: 2014).
Utsläppen kommer från många olika delar av samhället och påverkas bland annat
av befolkningsstorlek, ekonomisk aktivitet, människors livsstilar, fossil energianvändning, markanvändningsmönster, teknik och klimatpolicys (IPCC: 2014).
En stor andel av utsläppen alstras när vi människor producerar, distribuerar och
använder fossil energi. Fossila bränslen utgör drygt 81 procent av energitillförseln
globalt.10 Den totala energianvändningen i världen var 2014 knappt 100 000
TWh. Energianvändningen har globalt sett ökat med knappt 50 procent från
1990 till 2014 (Energimyndigheten: ET: 2017:12).11
Sveriges klimatpåverkande utsläpp (utsläpp av växthusgaser) var 52,9 miljoner
ton år 2016. Utsläppen har minskat med 26 procent mellan 1990 och 2016
(Naturvårdsverket: 2017a). I Sverige är en stor utmaning omställningen av transportsystemet, den sektor som är mest beroende av fossila bränslen.12 Utsläppen från
inrikes transporter står för en tredjedel av Sveriges totala växthusgasutsläpp.13 Även
industrin, med en knapp tredjedel av Sveriges totala växthusgasutsläpp och en fossil
energianvändning på 19 procent (2015), står inför utmaningar att ställa om för att
nå klimatmålen (Energimyndigheten: ET: 2017:12), Naturvårdsverket: 2017a).
Vårt dagliga liv och praktiskt taget alla produkter och tjänster som används leder
någon gång till utsläpp som påverkar klimatet. Utsläppen uppstår inte bara i
samband med energianvändning under produktion och transport av till exempel
en vara utan är även kopplade till de sätt som varan produceras samt hur och vilka
råmaterial som tas ut för att producera varan. Enbart den industriella produktionen
av basmaterial som exempelvis stål, cement, aluminium, textil och plast står för
nära 25 procent av koldioxidutsläppen globalt i dag och användningen ökar,

9. Se bilagor 5 och 7 för dialog med samhällets aktörer.
10. Där olja dominerar med 31 procent, följt av kol med 29 procent och naturgas med 21 procent. Förnybar energi inklusive vattenkraft har den
senaste tioårsperioden uppgått till en andel av 14 procent (ET:2017 :12)
11. Under 2000 till 2010 var den genomsnittliga ökningen 2,1 procent per år medan ökningen 2010 till 2014 motsvarade 1,6 procent per år
(Energiläget: ET:2017:12.)
12. I transportsektorn finns den högsta andelen fossila bränslen men det är också den sektorn som under de senaste 10 åren snabbast ställt om
från fossila bränslen till andra alternativ. I sektorn används fortfarande till övervägande del, 82 procent 2015, fossila bränslen som bensin,
diesel och flygfotogen (ET:2017:12)
13. 2016 uppgick inrikes transporters utsläpp till 17 miljoner ton koldioxidekvivalenter vilket är 15 procent lägre än 1990.
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inte minst i utvecklingsländerna där infrastrukturutbyggnaden är snabb (IPCC:
2014). Behovet av att industrin ersätter inte bara fossila bränslen utan även fossila
material med förnybara sådana och ställer om produktionssystemen är därmed
stort. Livsmedelsproduktionen resulterar också i betydande utsläpp som inte enbart
kan kopplas till energianvändning och transport. Utsläpp uppstår även i samband
med att ny mark exploateras, att marken brukas, djurhållning och nedbrytning
av restprodukter. I Sverige står jordbrukssektorn för 13 procent av Sveriges totala
växthusgasutsläpp varav mindre än två procent utgörs av koldioxidutsläpp14
(Naturvårdsverket: 2017a).
Samtidigt som vi i Sverige har lyckats minska våra uppsläpp inom flera sektorer
så leder våra konsumtionsmönster till ökade utsläpp av växthusgaser på global
nivå. Konsumtion (äta, bo, resa, handla) är starkt kopplad till utsläpp inom flera
sektorer och processer och en viktig aspekt att diskutera i relation till klimatpåverkan samtidigt som konsumtion är en drivkraft för ekonomisk utveckling,
välfärd och fattigdomsbekämpning. Detta gör att frågor kring hur hållbara
konsumtionsmönster och hållbar ekonomisk utveckling kan samverka blir
fortsatt viktiga.
Frågorna här handlar bland annat om hur vi får till hållbara produktionssystem,
materialflöden och konsumtionsmönster – vilket bland annat innebär att vi
behöver få global tillgång till modern och förnybar energi, öka återanvändning
och återvinning (en utveckling från linjära till cirkulära processer), nyttja förnybara råvaror och undersöka vår syn på livskvalitet och på vad ett gott liv kan
innebära i en klimatomställning. Utmaningen handlar också om omställningens
omfattning och takt, speciellt med tanke på befintliga samhällsstrukturer och
investeringsmönster.

3.2

Att gå från ord till handling
Klimatutmaningen har genom Parisavtalet ett definierat mål som så gott som
alla världens länder och stater har ställt sig bakom. Målet underbyggs av forskningen som visar att även om klimateffekter inte helt kan undvikas, kan alltmer
omfattande och farliga klimateffekter troligen undvikas genom att hålla den
globala temperaturförändringen i linje med Parisavtalets mål. Samtidigt ter sig
vägen till målet komplex och involverar många olika aktörer, perspektiv och
processer som behöver samspela i en och samma riktning.
Klimatutmaningen är global och behöver hanteras på en rad olika nivåer – globalt,
på EU-nivå och annan mellanstatlig nivå, samt på nationell och lokal nivå – hos
samtliga världens länder. Sambandet mellan det globalt överenskomna temperaturmålet och de nationella utsläppsmålen är vare sig direkta eller absoluta och en
viktig uppgift är att fortsätta analysera vilka insatser i form av utsläppsminskningar
som krävs för att klara det globala målet utifrån nya forskningsrön och förändrade
riskbedömningar om hur den globala medeltemperaturen påverkas av utsläppsnivåer
och andra faktorer.
Gapet mellan målen i Parisavtalet och befintliga beslut om policyer och åtgärder
är dessutom stort. Det är en betydligt större utmaning att gå ned till netto-noll
utsläpp (för att sedan uppnå negativa utsläpp) jämfört med att minska växthusgasutsläppen med 20 procent. En tydlig offentlig styrning och kraftfulla styrmedel

14. Cirka 51 procent av utsläppen bestod av lustgas, drygt 47 procent av metan och mindre än två procent av koldioxid.
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behövs för att staka ut vägen fram till målen. Åtgärderna behöver i större
utsträckning handla om radikal omställning snarare än stegvisa förbättringar.
Detta kräver ett starkt ledarskap på flera olika nivåer samt god förståelse för vilka
kontextberoende hinder det finns för att genomföra omställningen. Bland annat
behöver frågor om hur en grön omställning kan finansieras uppmärksammas.
Finansmarknadens aktörer – hur kan de ta mer långsiktig hänsyn till klimatfrågan
och hur kan omställningen till en hållbar ekonomi se ut?
För att ta fram hållbara lösningar och omsätta dessa i praktiken behövs både
innovation och förutsättningar som underlättar dem. Hur ser exempelvis effektiva
policys för innovation ut? Hur ser effektiva förvaltningsmodeller som stödjer ett
helhetsperspektiv ut? Även lösningar för att anpassa samhället till ett förändrat
klimat behövs, för att skapa motståndskraftiga samhällen genom exempelvis
infrastrukturplanering. Det behövs också innovativa processer som kan bidra
i arbetet med att förtydliga målbilder och omsätta dem i praktisk handling på
lokal nivå.

3.3

Samverkan, nyttiggörande och delaktighet
Klimatutmaningen är både svår att föreställa sig och att förklara pedagogiskt.
I många fall är avståndet stort mellan forskningens klimatscenarier och den
egenupplevda omgivningen och vardagen. För att vi ska kunna nå klimatmålen
är det viktigt att människor är inkluderade och berörda av visioner och målbilder
för ett fossilfritt välfärdssamhälle. Frågor om hur vi människor tar oss an de
förändringar vi står inför, och hur frågorna kan kommuniceras, är centrala i
klimatarbetet eftersom effekterna av de beslut och åtgärder som införs är konkreta.
Det är viktigt att kunskapen om klimatförändringar och vilka effekter de har
sprids på ett framgångsrikt sätt. Forskning om relevanta frågeställningar är också
fortsatt viktig, samt ett samhälleligt kunskapsbyggande med forskningen som bas.
Samverkan mellan olika samhällssektorer (akademi, näringsliv, offentlig
sektor och civilsamhällets rörelser och initiativ) är en självklar ingrediens för
forskningsprogram som vill bidra till samhällsrelevant kunskap och verka för
att främja en ökad omsättning av forskningresultat. Tänkta användare av ny
kunskap och hållbara lösningar som involveras kan även bidra till underlag för
bedömningar i komplexa och osäkra frågor. Ett flertal svenska branscher har
pekat på behov av exempelvis samverkan, ledarskap, kunskap och långsiktiga
spelregler i syfte att arbeta i linje med klimatlagens mål om noll utsläpp av
växthusgaser till 2045. Branscherna har också uttryckt behov av fortsatt stöd till
forskning och innovation, och stöd för att lyfta risker när de satsar på radikal
innovation (Fossilfritt Sverige: 2018).

3.4

Rättvist och inkluderande klimatarbete
Det internationella klimatarbetet utgår från att alla länder har ett gemensamt
men diversifierat ansvar. De människor som är allra mest utsatta för klimatförändringarnas effekter finns i utvecklingsländer som ofta saknar resurser för att
anpassa sina samhällen. De länder som historiskt har stått för de största utsläppen
förutsätts ta sitt ansvar i arbetet med anpassning och omställning där det behövs
som mest.
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Ett jämlikt och inkluderande klimatarbete kräver god samverkan mellan många
sektorer och nivåer i samhället samt en nyanserad förståelse för olikheter i tillgång
till makt och resurser. Lokala aktörer och civilsamhällesaktörer är en viktig
resurs i klimatarbetet och evidensbaserad kunskap är central för ett framgångsrikt
klimatarbete. Klimatarbetet behöver adressera och lyfta fram frågor och utmaningar som rör sociokulturell hållbarhet (till exempel frågor om demokrati,
utsatta grupper, jämställdhet och rättvisa).
Rättviseaspekter i klimatarbetet, gemensamt lärande och kapacitetsuppbyggnad
som inkluderar alla grupper i samhällen är grundläggande oavsett om det
handlar om internationella eller nationella klimatåtgärder.

3.5

Anpassning till ett förändrat klimat
Klimatförändringarna har redan i dag effekter runt om hela världen. Fortsatta
klimatförändringar kommer med största sannolikhet öka effekternas omfattning.
Ju mer temperaturen stiger, desto mer ökar riskerna för klimateffekter och de blir
mindre hanterbara. I tillägg till detta är samhällsutvecklingen i sin helhet också en
viktig faktor för hur utsatta och sårbara människor är inför klimatförändringarna.
Riskerna är ofta större för dem som redan lever i utsatthet.
Klimatförändringars effekter får konsekvenser för alla olika samhällen, från
städer till landsbygd. Det behövs kunskap och hållbara lösningar för att klimatanpassa städernas fysiska planering och utveckling. Värmeböljor ökar risken för
dödlighet hos utsatta grupper. De klimatpåverkande utsläppen är dessutom ofta
tätt sammankopplade med luftföroreningar och relaterade hälsoaspekter. Skyfall
ökar risken för översvämningar som kan få stora konsekvenser för infrastruktur,
bebyggelse och dricksvattenkvalitet. Frågan om hur vi kan få en koordinerad
förvaltning som hanterar både vattenkvantitet och -kvalitet blir därmed allt
viktigare, såväl på nationell som på global nivå. Stigande havsnivåer är en annan
stor utmaning för alla kustnära samhällen världen över – många av dessa har
dessutom höga befolkningsmängder och sårbara infrastrukturer.
På landsbygden kan klimatförändringarna leda till stora konsekvenser för jordoch skogsbruk genom t.ex. torka, bränder, ökad nederbörd eller stormar. Detta
påverkar människors inkomst samt samhällets mat- och råvaruförsörjning.
Klimatförändringarnas effekter handlar även om hot mot artrikedomen i ekosystemen, både på land och i hav, och mot de ekosystemtjänster som människan
är beroende av.

3.6

Klimatarbete med helhetssyn
I sammanhang där forskning och innovation förutsätts bidra till samhällets
klimatarbete lyfts också tvärvetenskapliga perspektiv och systemtänkande upp
som viktiga fundament för att adressera utmaningsdrivna frågeställningar
(Tillväxtanalys: 2018).
Programmet behöver innehålla insatser för såväl klimatanpassningsåtgärder som
insatser för minskad klimatpåverkan. Dessa båda insatsområden är beroende
av varandra och bör samordnas i så hög utsträckning som möjligt. Dessutom
bör klimatanpassningsåtgärder inte motverka åtgärder för att minska utsläpp av
växthusgaser och vice versa (Prop. 17/18:163).
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En viktig utgångspunkt för programmets satsningar blir att ta sig an klimatutmaningen genom att relatera klimatarbetet till övriga globala hållbarhetsmål.
När vi ska anpassa samhället till de klimatförändringar vi redan känner av, och
ställa om till ett samhälle där människors påverkan på klimatet bromsas så att
vi stannar vid en temperaturökning väl under två grader, behöver vi ta hänsyn
till samspel och konflikter med övriga globala hållbarhetsmål. Exempelvis kan vi
beakta olika systemperspektiv för såväl planetära gränser som socio-ekonomiska
och kulturella aspekter i klimatarbetet.

3.7

Att förstå, följa och förutse klimatets utveckling
Idag vet vi vilken omfattande och allvarlig utmaning vi står inför, tack vare den
forskning som mäter, följer och förutser klimatets utveckling och dess effekter
samt kartlägger klimatsystemets dynamik och processer. Det är viktigt att denna
forskning fortsätter utvecklas eftersom det finns mycket vi ännu inte förstår och
förmodligen inte ens känner till. Vi behöver till exempel lära oss mer om hur
olika processer i klimatsystemet förstärker eller dämpar en pågående klimatförändring, så kallade återkopplingsmekanismer. En ökad förståelse av dessa mekanismer gör att modeller och scenarier om klimatets utveckling blir mer precisa.
Det finns dessutom behov av ytterligare kunskap om exempelvis kolets kretslopp
i naturen; Vilka processer och omständigheter bidrar till att kol binds upp
respektive avgår, och hur stor är omfattningen av kolupptag respektive avgång
kopplat till dessa processer och miljöer? Denna kunskap behövs för att vi till
exempel ska förstå vilka ekosystemtjänster vi kan använda oss av i klimatarbetet,
eller hur vi ska nyttja olika naturresurser för att inte bidra till en negativ klimatpåverkan. Det finns stora förhoppningar kring skogens roll i klimatarbetet; hur
ska vi bruka skogen i olika delar av världen och vad ska den användas till? Vi
behöver även fortsätta att följa och mäta klimatets utveckling för att veta om
och i hur stor utsträckning åtgärder för att minska klimatpåverkan fungerar.
Samhällets arbete med klimatanpassning och omställning är beroende av
vetenskapligt grundade klimatdata och klimatscenarier för att utveckla evidensbaserade underlag och tjänster.
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3.8

Summering
Nedan listas centrala behov utifrån den behovsinventering som genomförts
i agendaarbetet.
• Behov av ökad kunskap kring hur vi omsätter kunskap till praktisk
nytta i klimatarbetet (en pedagogisk utmaning, klimatarbetet sker
på många olika nivåer i samhället från lokalt till globalt).
• Behov av ledarskap i klimatfrågan och målsättningar för
klimatarbetets alla delar.
• Behov av ökad samverkan mellan olika sektorer (exempelvis akademi/
näringsliv/offentlig sektor/civilsamhälle) för evidensbaserade och
relevanta lösningar.
• Behov av utsläppsminskningar och omställning genom
framtagandet av hållbara lösningar (innovation i bred bemärkelse)
inom sektorer som energi, transport, livsmedelsystem (inklusive
vatten), samhällsbyggande, jordbruk, skogsbruk, produktion
och konsumtion med mera.
• Behov av ökad kunskap om systemaspekter, osäkerheter och kopplingar
mellan klimatutmaningen och övriga globala hållbarhetsmål, för att
ta fram ny kunskap som kan bidra till evidensbaserade underlag.
• Behov av ökad kunskap kring människors livsstilar, konsumtionsmönster och välfärdsfrågor och hälsoaspekter kopplade till våra
klimatavtryck, samt ökad kunskap om hur vi kan skapa beteendeförändringar hos individer och organisationer.
• Behov av ökad kunskap om målsättningar, genomförande, styrning
och spelregler, som kan bidra till kraftfull långsiktig och inkluderande
omställning till fossilfrihet och till anpassning av våra samhällen
till ett ändrat klimat. Uppföljning av initiativ och policys för ökat
lärande.
• Behov av ökad kunskap om finansiella spelregler och system som kan
främja gröna investeringar och ekonomiska modeller. Affärsmodeller
efterfrågas för att få in ökat privat kapital som kraft i klimatarbetet.
• Ökad kunskap om klimatförändringarnas effekter och osäkerheter
behöver lyftas för att utgöra en kunskapsgrund i klimatarbetet och
anpassning av samhället.
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Svensk klimatforskning
– en översyn
Riksrevisionen presenterade 2012 en granskning av svensk klimatforskning
(RiR: 2012). Rapporten är därmed några år från att beskriva ett nuläge av
forskningen, men den är ändå en relevant utgångspunkt för att diskutera klimatforskningsområdets omfattning och kvalitet, och ger en första samlad översyn.
Bakgrunden till Riksrevisionens granskning var att bidrag till forskning och
innovation är en av de största insatserna som staten gör inom klimatområdet.
Riksrevisionen ville klargöra hur mycket statliga medel som faktiskt hade gått
till klimatforskning, vilken inriktning forskningen hade haft och vilka resultat
den bidragit till. Syftet med granskningen var därför att utvärdera om medel till
forskning, som ett viktigt styrmedel inom klimatpolitiken, minskar utsläppen i
enlighet med klimatmålen och om detta sker till rimliga kostnader.
Klimatforskning är ett brett område. Det handlar om såväl klimatsystemet och
dess förändringar som om klimateffekter och anpassningsfrågor, och om minskning av de klimatpåverkande utsläppen. Riksrevisionens granskning omfattade
perioden 1994–2010 och inkluderar medel till forskning, antalet vetenskapliga
publikationer och citeringar samt patentansökningar. Omfånget av det statliga
stödet till klimatforskning för hela perioden 1994–2010 visade sig dock vara
svårt att beräkna och för denna parameter gjordes i stället ett nedslag för år
2010. Här är inte stöd från till exempel EU, kommuner och landsting, stiftelser
eller andra privata finansiärer inräknat.
Nedslaget visade att åtminstone nära 2 miljarder kronor i statliga medel gick
till klimatforskningsområdet under 2010, vilket utgjorde cirka 7 procent av
statens totala budget för forskning. Av dessa nära 2 miljarder tilldelades
ungefär 70 procent till forskning om att minska utsläppen av växthusgaser,
som till stor del bestod av energiforskning. De resterande 30 procenten
fördelades jämnt mellan forskning om klimatprocesser och modeller
respektive forskning om klimateffekter och anpassning.

Klimatprocesser och modeller
Anpassning/effekter
Minskning av växthusgaser

Riksrevisionens översyn av svensk klimatforskning (2012). Nedslag år 2020.
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Hos universitet och högskolor var cirka 55 procent av klimatforskningen inriktad
mot minskning av växthusgaser. Företag som fick offentliga forskningsmedel
bedrev nästan uteslutande klimatforskning som direkt eller indirekt fokuserade
på att minska utsläppen av växthusgaser. Sammantaget bedrevs 90 procent av
den klimatrelaterade forskningen år 2010 inom naturvetenskap och teknik.
Riksrevisionens undersökningar visade även att svensk klimatforskning ledde till
jämförelsevis många vetenskapliga artiklar och patentansökningar och att antalet
artiklar inom ökade kraftigt mellan 1994 och 2010. Forskning som handlar
om minskning av växthusgaser bedömdes ha störst förutsättningar att bidra till
att uppnå klimatmålen. Kartläggningen visar att artiklar inom detta område
citerades mer än genomsnittet i världen och att Sverige placerade sig på fjärde
plats i världen. När det gäller patent visade det sig att främst den forskning som
handlar om minskning av växthusgaser ansöker om patent. Enligt Riksrevisionens
granskning ökade antalet patent inom området med 140 procent mellan 1994
och 2009. I en internationell jämförelse med 16 andra länder placerade sig Sverige
i en mittenposition och högst av de nordiska länderna. Detta innebär att i takt
med att statens stöd till klimatforskning har ökat, har också antalet publikationer
och patent grundade på forskning inom området ökat. Trots detta är sambandet
svårtolkat eftersom publikationer och patent från klimatforskning även har ökat
i många andra länder utan att anslagen där har ökat.
Ett sätt att nyttiggöra resultaten av klimatforskning är genom kommersialisering.
Riksrevisionen anser dock att det saknas uppföljning av i vilken utsträckning forskningsresultaten inom klimatområdet har lett till kommersialisering. Deras analyser
visar att andra faktorer än stöd till forskning, som till exempel andra styrmedel, statliga investeringsstöd och tillgång till riskkapital, ofta har stor betydelse för kommersialisering av klimatvänliga produkter. De lyfter även fram att svenska företag inom
klimatteknik har ökat sin omsättning och export, men i internationell jämförelse
ligger Sverige ändå lägre än till exempel flera av de andra nordiska länderna.
I termer av nyttiggörande är det också viktigt att påpeka att inte är all forskning
syftar till – eller leder till – kommersialisering. Forskningsresultat kan även komma
till nytta inom exempelvis högre utbildning eller som underlag till internationella
förhandlingar eller beslut om styrmedel. Denna typ av nyttiggörande undersöks
dock inte i Riksrevisionens granskning.
Sammanfattningsvis bedömde Riksrevisionen att svensk klimatforskning håller
en hög kvalitet. Men de såg det som osäkert i vilken utsträckning forskningen har
kommit till användning. Det är därför inte givet att forskningen bidrar till den
omställning i samhället som behövs för att nå de långsiktiga klimatmålen.

4.1

Styrkor och svagheter inom svensk
klimatforskning
Formas genomförde 2015 en egen kartläggning och analys av svensk klimatforskning efter uppdrag från regeringen (Formas: 2015). Kartläggningen utgick
från de elva största bidragsmottagarna av Formas forskningsmedel: Chalmers,
Göteborgs universitet, Karolinska institutet, Kungliga Tekniska högskolan,
Linköpings universitet, Luleå Tekniska universitet, Lunds universitet, Sveriges
Lantbruksuniversitet, Stockholms universitet, Umeå universitet och Uppsala
universitet. Som underlag till kartläggningen samlades både kvantitativa och
kvalitativa data in om forskning inom klimatområdet som finansierats av samtliga
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finansieringskällor (basanslag, andra statliga finansiärer, privata finansiärer samt
internationella finansieringskällor). De data som efterfrågades var publikationer
under perioden 2008–2013, finansiering under perioden 2008–2013 (omfattning och finansieringskälla) samt fallstudier med särskild tonvikt på forskningsresultatens genomslag i samhället. Materialet sammanställdes och utvärderades
sedan av en panel av fyra experter.
Enligt expertpanelens utlåtande är det hög kvalitet på den klimatforskning som
finansieras i Sverige. Det publiceras en stor mängd artiklar med hög kvalitet som
har internationell spridning och frekventa citeringar. Den svenska klimatforskningen karakteriseras också av en hög grad av internationellt samarbete jämfört
med många andra forskningsområden. Ytterligare en styrka är att resultaten har
en potential att vara direkt relevanta för beslutsfattare och samhället, eftersom
klimatfrågan är en av de mest angelägna samhällsutmaningarna att hantera.
Detta gör att det även finns en stor potential för närmare samarbete mellan
forskare och de som använder forskningsresultaten.
Panelen framhöll vikten av att stärka kunskapen om klimatfrågans alla olika
dimensioner. De innefattar allt från att mäta och följa de förändringar som sker, att
förstå dynamiken och mekanismerna inom klimatsystemet och vilka konsekvenser
det får för olika samhällen och naturmiljöer, till att förstå vår mänskliga påverkan
och vad vi behöver göra för att minska eller stoppa den påverkan. Detta kräver
kunskap och lösningar från många olika vetenskapsområden och att forskarna
inom dessa områden också kan samarbeta genom mer tvärdisciplinära angreppssätt.
Panelen påpekade även att klimatforskningen är tydligt prioriterad av regeringen.
Det borde ge goda möjligheter för de statliga forskningsfinansiärerna att stödja
utvecklingen av området och arbeta med ett nytt strategiskt tänkande när det
gäller finansiering av klimatforskning. Forskningsområdet bör även ha goda
möjligheter att bidra till innovation och marknadstillväxt i termer av marknadsnära utveckling av lösningar och tjänster.
Samtidigt beskrev panelen dagens finansieringssystem som fragmenterat,
eftersom forskningsområdet får stöd av flera finansiärer utan att någon har
huvudansvaret för att koordinera olika insatser. Panelen ansåg även att stora
delar av universitets- och högskolevärlden samt finansieringssystemet fortfarande
är uppbyggda för att premiera traditionella indelningar i forskningsdiscipliner
och att det är svårt att rekrytera granskare som har kompetens att bedöma
tvärdisciplinära och tvärsektoriella forskningsansökningar. Dessa faktorer har
stor inverkan på klimatområdets möjligheter att fortsätta mot en både mer
tvärdisciplinär och mer tvärsektoriell utveckling. Panelen påpekade också att
den naturvetenskapliga och tekniska forskningen har haft goda finansieringsmöjligheter under lång tid. Nu behövs även kunskap från de humanistiska och
samhällsvetenskapliga disciplinerna. Det innebär att dessa discipliner behöver
erbjudas fler ingångar och möjligheter till finansiering än tidigare.

4.2

Pågående forskningssatsningar inom området
Som en del i arbetet med att ta fram denna strategiska forskningsagenda för det
nationella forskningsprogrammet om klimat har Formas under våren 2018 gjort en
kartläggning av pågående forskningssatsningar inom klimatområdet. Det är elva
finansiärer som ingår i programkommittén för det nationella forskningsprogrammet
om klimat; Energimyndigheten, Formas, Forte, Havs- och vattenmyndigheten,
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Mistra, Naturvårdsverket, Polarforskningssekretariatet, Rymdstyrelsen, Sida,
Vetenskapsrådet och Vinnova. Formas kartläggning visar att finansiärernas
insatser inom klimatforskningsområdet varierar i storlek. Området klimatforskning är dock svårt att definiera, och kartläggningen av nuläget bygger både på
underifrån-analyser från de medverkande finansiärerna och på ovanifrån-analyser
från olika relevanta underlag. Utöver detta har vi även inkluderat information
om forskningsfinansiering från Wallenbergstiftelserna och Riksbankens
Jubileumsfond. Kartläggningen omfattar däremot inte medel som universitet,
högskolor och andra forskningsutförare omsätter till klimatforskning av sina
egna anslag. Den nulägesbeskrivning som vi presenterar här återger de satsningar
och medel som har gått till klimatområdet sedan 2012 och de satsningar som är
planerade för framtiden. En förteckning över samtliga satsningar ges i bilaga 4.
Figur 4 sammanfattar inriktningar för den externa finansiering som har erbjudits
forsknings- och innovationsutförare, av statliga forskningsfinansiärer samt några
av de privata stiftelserna.
Vår sammanställning (figur 4) visar att omkring 12,5 miljarder kronor från
statliga forskningsfinansiärer, Wallenbergstiftelserna, Mistra och Riksbankens
Jubileumsfond stödjer forskning och innovation inom klimatområdet sedan 2012.
En uppskattning är att ungefär 70 procent av finansieringen har använts för att ta
fram ny kunskap och nya lösningar för att minska vår klimatpåverkan. De resterande medlen har fördelat sig jämt mellan ökad kunskap om klimatsystemet respektive
konsekvenserna av pågående och förväntade klimatförändringar och anpassning till
dessa. Finansieringen från de statliga finansiärerna samt stiftelserna de senaste sex
åren har därmed haft samma relativa fördelning mellan de tre huvud-inriktningarna
(Klimatprocesser och modeller, Anpassning och effekter respektive Minskning
av växthusgaser) som redovisades i Riksrevisionens nedslag i den statliga finansieringen 2010 (figur 3). Ungefär 85 procent av finansieringen har gått till forskning
och innovation som har sin tyngdpunkt inom naturvetenskapliga och tekniska
discipliner. Även denna uppskattning är i samma storleksordning som vid
Riksrevisionens nedslag i de statliga medlen till klimatforskning för år 2010.

Klimatprocesser och modeller
Anpassning/effekter
Minskning av växthusgaser

Figur 4. Den relativa fördelningen av medel från statliga forskningsfinansiärer, Mistra,
Wallenbergstiftelserna och Riksbankens jubileumsfond som stöd för forskning och innovation
med inriktning mot Klimatprocesser och modeller, Anpassning och effekter respektive
Minskning av växthusgaser.
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Vår kartläggning (figur 4) av finansiering för forskning- och innovation inom
klimatområdet är som tidigare sagts inte heltäckande; den inkluderar till exempel
inte universitetens basanslag eller medel från andra privata aktörer och internationella finansieringskällor. I Riksrevisionens granskning uppskattades att ungefär
25 procent av de statliga medlen till klimatforskning år 2010 utgjordes av universitetens och högskolornas basanslag (figur 3). Om en liknande andel medel skulle
adderas till de medel som har kartlagts här, skulle bilden av forskningsinriktning
förmodligen överensstämma relativt väl med de insatser som kartlagts. En anledning
till detta är att den internfinansierade forskningen vid lärosätena oftast inte är
helt fristående från den forskning som bedrivs med hjälp av externa medel.

4.3

Finansiärernas satsningar
Vinnova beräknar att ungefär en halv miljard kronor av deras finansiering sedan
2012 har relaterat till olika aspekter av klimatfrågan. Investeringarna karakteriseras av en stor andel relativt breda innovationsprogram, som till exempel
Innovationer för hållbart samhälle, Öppen innovation, Mobility for Growth och
Utmaningsdriven innovation som rymmer projekt med relativt olika inriktning. Mer strategiskt inriktade program är Nationellt innovationsprogram för
Bygginnovation, Kompetenscentrumprogrammet, Fordonsstrategisk forskning
och innovation samt de strategiska innovationsprogrammen InfraSweden2030,
BioInnovation, PiiA, Strim, Lättvikt och Re:Source. Andra viktiga inslag i
Vinnovas programportfölj är testbäddar/demonstrationsprojekt och olika typer
av samverkansprogram. De flesta av deras satsningar relaterar till stor del till
tekniska och naturvetenskapliga ämnesområden, men en liten andel av insatserna
fokuserar mer på social innovation och innovation inom ledning, organisation
och tjänster.
Energimyndighetens totala forsknings- och innovationsportfölj består till cirka
90 procent av satsningar på ökad andel förnybara energi- och transportlösningar,
resurseffektiva material och utveckling av ny hållbar teknik inom energiområdet.
Samtliga satsningar kan sägas bidra till omställningen av energisystemet. Även
om tyngdpunkten ligger inom teknik finns inslag av tvärvetenskap. Portföljen
domineras av satsningar som har fokus på tillämpad forskning och industriell
utveckling eller demonstrationsprojekt, ofta samfinansierad av näringslivet. De
flesta satsningar innehåller dock även inslag av grundforskning. Vid sidan av detta
har Energimyndigheten insatser som är direkt riktade mot grundforskning för
förnybar energi som i hög utsträckning görs i samverkan med Vetenskapsrådet
(såväl naturvetenskaplig eller teknisk som samhällsvetenskaplig eller humanistisk). Programmet Människa, energisystem och samhälle är en tvärdisciplinär
samhällsvetenskaplig och humanistisk satsning från Energimyndigheten. Syftet
med programmet är att ge nya insikter i energi- och klimatfrågornas komplexa
samspel och motsättningar.
Insatser som haft sin tonvikt på forskningsinriktade aktiviteter inom naturvetenskap och teknik kommer framför allt från Vetenskapsrådet, Formas,
Rymdstyrelsen, Naturvårdsverket samt Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.
Här finns en stor andel medel som erbjuds till forskarinitierade projekt genom
nämnda finansiärer (med undantag av Naturvårdsverket, som inte finansierar
grundforskning).
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En stor del av Vetenskapsrådets och Rymdstyrelsens programportföljer består
också av medel till infrastrukturer som tillhandahåller data, verktyg och material
för forskning inom naturvetenskap. Vetenskapsrådet finansierar till exempel infrastrukturer för mätning av växthusgasflöden och atmosfärens sammansättning,
klimatmodellering, fältstationer, databaser samt borrningar i klimatarkiv på
land och i världshaven. Rymdstyrelsen finansierar infrastrukturer för olika typer
av jordobservationer från rymden, både på nationell nivå samt inom ramen för
European Space Agencys (ESA) program för jordobservationer. Rymdstyrelsen
har även en satsning på små innovativa svenska forskningssatelliter med syfte
att studera atmosfären och atmosfärsprocesser. Polarforskningssekretariatet
finansierar infrastruktur för forskning i Arktis och Antarktis genom marina
forskningsexpeditioner med isbrytaren Oden samt genom terrester infrastruktur
på forskningsstationerna Abisko Naturvetenskapliga station och stationerna
Wasa och Svea på Dronning Maud Land i Antarktis.
Forskning med tonvikt på humanistiska och samhällsvetenskapliga frågeställningar finansieras främst av Energimyndigheten, Formas, Naturvårdsverket,
Riksbankens Jubileumsfond, Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse samt
Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond. Detta omfattar både tematiska
satsningar och forskarinitierade projektanslag. Satsningarna har inriktningar
som bland annat berör frågor om konsumtion, policy och styrning.
En viss andel medel finansierar forskning som har sin tyngdpunkt i mång- eller
tvärvetenskapliga perspektiv. Formas, Vetenskapsrådet och Sida har ett antal
satsningar som bjuder in till denna typ av ansats. Mistra är dock den enda av
finansiärerna som uteslutande finansierar forskning med ett tvärvetenskapligt
angreppssätt. Mistras utgångspunkt är att deras forskningsprogram ska utformas
gemensamt av forskare och av de som ska använda sig av forskningsresultaten.
Vår översyn av de statliga forskningsfinansiärernas (Energimyndigheten,
Formas, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Rymdstyrelsen,
Sida, Vetenskapsrådet och Vinnova) och av stiftelsernas (Mistra, Riksbankens
Jubileumsfond och Wallenbergstiftelserna) satsade medel inom klimatområdet
sedan 2012 kan sammanfattas på följande vis:
• Den största delen av dessa medel stöder grund- och tillämpad
forskning och innovation relaterat till naturvetenskap och teknik
(85 procent).
• En betydligt mindre andel stöder således forskning med samhällsvetenskapliga, humanistiska eller tvärvetenskapliga angreppssätt.
• Satsningar som efterfrågar sociala innovationer för mindre klimatpåverkan är ytterst få.

4.4

Internationell finansiering
Av den internationella finansieringen utgör det europeiska ramprogrammet för
forskning och innovation, Horisont 2020, den främsta källan för finansiering.15
Klimatåtgärder prioriteras högt av den Europeiska kommissionen som anser att
forskning och innovation är avgörande för att åstadkomma förändring. Med
anledning av detta har EU-kommissionen satt ett mål för Horisont 2020 som
säger att 35 procent av budgeten ska finansiera projekt som är relaterade till

15. Se bilaga 1 för ett urval av övriga internationella satsningar.
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klimatfrågan. Detta mål har nyligen följts upp för perioden 2014–2017 för att se
hur stor andel av budgeten som kommissionen och medlemsländerna hittills har
avsatt till projekt som arbetar med klimatåtgärder. Uppföljningen visar att vid
halva programtiden för Horisont 2020 har endast 29,8 procent av finansieringen
relaterats till klimatåtgärder (Tzatzanis M: 2018). Den största andelen av denna
finansiering har avsatts inom den del av ramprogrammet som fokuserar på
samhällsutmaningar. Framförallt de delar som relaterar till samhällsutmaningarna för livsmedelstrygghet, hållbart jord- och skogsbruk, havs-, sjöfarts- och
inlandsvattenforskning samt bioekonomi (förkortat Livsmedelstrygghet och
bioekonomi), säker, ren och effektiv energi (förkortat Energi), smarta, gröna och
integrerade transporter (förkortat Transport) samt klimatåtgärder, miljö, resurseffektivitet och råvaror (förkortat Klimat).
Den största andelen av de projekt som finansieras fokuserar på utsläppsminskningar och anpassning, till stor del relaterat till energi och transport. Forskning
som undersöker klimatförändringarnas påverkan på samhällen och miljö har
betydligt mindre finansiering. Forskning om humanistiska och samhällsvetenskapliga frågeställningar kopplad till omställning samt tvärvetenskapliga forskningsfrågor finansieras endast till en ytterst liten del.
Tittar man på det svenska deltagandet i Horisont 2020 framgår att svenska
organisationer överlag beviljats 3,5 procent av de tillgängliga medlen.
Beviljandegraden är dock högre än detta genomsnitt när det gäller samhällsutmaningarna för Livsmedelstrygghet och bioekonomi (3,7 procent), Energi (3,9
procent), Transport (4,1 procent) samt Klimat (4,3 procent). Det innebär att
Sverige har ett starkt deltagande inom de delar av Horisont 2020 som finansierar
den största andelen forskning och innovation relaterad till klimatområdet.
Sammantaget har svenska organisationer mottagit nära 3 miljarder svenska
kronor från dessa delar i Horisont 2020. Hela summan kan inte direkt kopplas
till klimatrelaterad forskning och innovation eftersom samhällsutmaningen för
Klimat också innehåller delar som finansierar råvarufrågor utan direkt koppling
till klimatåtgärder. Inte heller utmaningen för Livsmedelstrygghet och bioekonomi
finansierar uteslutande projekt relaterat till klimatåtgärder. Dock kan hela
portföljerna för samhällsutmaningarna Transport och Energi på ett eller annat
sätt anses relatera till klimatfrågan.

34

Strategisk agenda för det nationella forskningsprogrammet om klimat

4.5

Summering
• Finansieringen av klimatforskning har varit fragmenterad.
• Forskningsområdet har hållit hög vetenskaplig kvalitet och visat
upp en hög andel patent.
• Den övervägande delen av dagens forsknings- och innovationsinsatser om minskade utsläpp finns inom tekniska energi- och
transportsatsningar. De finns framför allt inom tillämpad forskning
samt industriell utveckling och demonstration, och är därför ofta
samfinansierade med näringslivet.
• Kontaktytor mellan universitetsvärlden och andra sektorer
inom området finns bland annat genom tydlig samfinansiering
i gränssnittet mellan teknisk forskning och innovation respektive
näringslivets aktörer.
• Den övervägande delen av den klimatforskning som är inriktad på
anpassning och effekter finns inom naturvetenskap och utgörs i hög
utsträckning av grundforskning.
• Den övervägande delen av den klimatforskning som är inriktad på
klimatförändringar och modeller är teknisk eller naturvetenskaplig
och utgörs ofta av grundforskning.
• Den internationella forskning som finansieras genom EU:s Horisont
2020-program uppvisar liknande mönster i termer av att den forskning som finansieras till övervägande del utgörs av insatser inom
natur och teknikvetenskaperna.
• Det finns ett uttryckt behov av ökad tvärvetenskap och ökad
involvering av humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning
i den existerande klimatforskningen – det gäller inom både
omställning och anpassning.
• Det är i dagsläget mycket få satsningar som genomförs med fokus
på social innovation inom klimatforskningsområdet.
Det nationella programmet om klimat ska ses som ett viktigt komplement till
den forskning och innovation som redan genomförs inom området via de statliga
finansiärernas satsningar (bilaga 4). Utgångspunkten för agendan är att de
övriga befintliga satsningarna kommer att bestå över agendans tidsram, varför
vi föreslår att det nationella programmet kompletterar övriga satsningar med ett
antal teman och perspektiv som presenteras i kapitel 5.
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Programmets centrala
teman och perspektiv
Inom agendaarbetet har sex centrala teman och fyra återkommande perspektiv
identifierats för det nationella forskningsprogrammet om klimat. De bygger på
en matchning mellan tidigare beskrivningar av målkontext för programmet,
kunskapsbehov enligt samhällets aktörer, kartläggning av pågående forskningsfinansiering inom klimatområdet samt på slutsatser från andra relevanta rapporter.
Programmets insatser ska fungera som ett komplement till de forsknings- och
innovationsinsatser som redan finansieras inom området (se bilaga 4).
Temana ska ses som delar av en helhet med mer eller mindre starka synergier och
kopplingar till varandra. Det betyder exempelvis att temat Hållbara lösningar kan
komma att inkludera avvägningar utifrån exempelvis temat Rättvisa och demokrati.
Det är också viktigt att påpeka att vissa teman innehåller delar med starka
kopplingar till andra nationella forskningsprogram (som exempelvis urbanisering
och klimatanpassning). Dessa kopplingar hanteras gemensamt inom de nationella
forskningsprogrammen om klimat, om livsmedel och för hållbart samhällsbyggande. Som framgår i bild 1 relaterar programmets teman till uppställda
klimatmål samt till de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.
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Bild 1. Programmets sex utvalda teman med fokus på både klimatanpassning och omställning
till ett fossilfritt välfärdssamhälle ska bidra till uppställda klimatmål samt Agenda 2030.
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5.1

Tema: Hållbara lösningar för klimatarbetet
Det är bråttom med nästa generations lösningar. De ska bidra kraftfullt i både
omställningsarbetet och i arbetet för klimatanpassade samhällen, såväl i Sverige
som globalt, men också ta hänsyn till övriga globala hållbarhetsmål.
Det här temat belyser behovet av att utveckla nästa generations lösningar
(innovationer i bred bemärkelse, exempelvis social, organisatorisk, policyinriktad
och teknisk innovation) i arbetet med att nå klimatneutralitet. För en hållbar
omställning behöver nästa generations lösningar i klimatarbetet även ta hänsyn
till, och skapa synergier med, övriga globala hållbarhetsmål. Radikala lösningar
efterfrågas, främst inom områden som präglas av relativt sett höga växthusgasutsläpp inom samhällets alla sektorer. Hur kan exempelvis arbetet för att ställa om
samhället till klimatneutralitet i olika branscher se ut, och hur kan arbetet med
att ta fram fossilfria material stöttas? Hur kan cirkulära materialflöden bidra
till en hållbar utveckling i samhällets olika sektorer? Hur ser effektiva processer
för omställning genom exempelvis kommunal praktik ut och hur kan vi lära av
goda exempel?Temat rymmer också behov av att finna hållbara lösningar för att
utveckla klimatanpassning genomexempelvis effektivare samhällsbyggnadsplanering (inklusive urban design och arkitektur). Detta inbegriper såväl hållbara
tekniska och ekosystembaserade lösningar i samhället som organisatoriska och
policyinriktade lösningar, men också resilient och anpassad infrastruktur och
anpassningsåtgärder relaterade till exempelvis klimatförändrad nederbörd.
Inom temat lyfts satsningar där tänkta användare involveras tidigt i processerna
med att ta fram, testa och lära av olika aktiviteter.
Temat inkluderar satsningar där samverkan sker med tänkta användare inom
offentlig sektor, civilsamhälle och näringsliv. Exempelvis finns det behov av
satsningar inom offentlig sektors digitala verktyg, metoder/modeller, processer
och arbetssätt för ett effektivt klimatarbete. Det finns även behov av att ta fram
och testa exempelvis nya affärsmodeller, digitala tjänster och nya arbetssätt i
både offentlig och privat sektor.

5.2

Tema: Systemintegrerad kunskap om klimat,
effekter och samhälle
Det behövs ökad kunskap om avancerade systemperspektiv och mångvetenskaplig analys. Klimatsystemet och klimatutmaningen är komplexa och har många
kopplingarna mellan sektorer, nivåer och aktörer samt mellan klimatmålen och
de övriga hållbarhetsmålen.
Det här temat belyser behovet av att utveckla ny kunskap i frågor med betydande osäkerhet. Där det dels finns modeller och metoder som försöker beskriva klimatets funktionssätt, dels sådana som beskriver klimatförändringarnas effekter,
som kan uppstå i såväl naturmiljöer som i våra samhällssystem. Hur återkopplar
regionala förändringar, som har orsakats av den globala uppvärmningen, tillbaka
till klimatsystemet? På vilket sätt driver eller dämpar dessa effekter ytterligare
förändring? Hur påverkas de naturliga kolupptagen och kolavgångarna av ett
varmare klimat? Vilka möjligheter finns det att åtgärda länkade problem som
exempelvis klimat och luftmiljö? Hur ser klimatförändringens effekter ut när
det gäller olika ekosystem vår byggda miljö och kritisk infrastruktur (el, tele,
internet, transporter, vatten och avlopp och så vidare), i kombination med
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sociala, kulturella och ekonomiska processer och vilka konsekvenser får dessa
effekter för ett framtida välfärdssamhälle? Inom temat kan frågor om klimatets
samspel med exempelvis skogen utifrån olika systemgränser och skogsråvarans
många användningsområden undersökas. Även frågor om klimatets samspel med
markanvändning behöver utredas ytterligare, framför allt livsmedelsproduktionen. Den påverkar klimatet genom exempelvis hälsoaspekter där smittsamma
sjukdomar (främst sådana som smittar via insekter, vatten eller på andra sätt
via miljön) förväntas öka i förekomst och utbredning och/eller dyka upp i nya
sammanhang som en följd av ett förändrat klimat. Kopplingen inkluderar även
frågor som rör möjligheterna att öka markens kolupptag.
Dessutom behövs risk- och sårbarhetsforskning kring natur- och kulturmiljöer
i relation till klimatförändringarnas effekter kopplat till exempelvis planeringsprocesser. I detta inkluderas exempelvis forskning kring katastrofberedskap och
hantering av riskanalys.
För att beforska dessa frågor behövs både disciplinära såväl som nya tvärdisciplinära angreppssätt inom systemforskning där forskare från olika naturvetenskapliga,
tekniska, samhällsvetenskapliga och humanistiska discipliner arbetar tillsammans.
När det gäller metod- och scenarieutveckling behövs transparenta och nyskapande modeller för att utforska komplexa systemperspektiv, alternativa scenarier
och utvecklingsvägar med hänsyn tagen till aktörers beteende, nya mål och
andra påverkansfaktorer. Kritiska analyser och humaniora kan också bidra till
nya metoder och modeller i klimatarbetet. Dessutom efterfrågas kunskap om
hur modelleringsresultat används och fungerar (såväl förtjänster som brister) som
underlag för politiska beslut.

5.3

Tema: Hållbara livsstilar
Svenska konsumenters utsläpp av växthusgaser har blivit alltmera globala.
Somliga beskriver det som att vi nu ”exporterar” våra utsläpp till andra länder.
Svensk konsumtion är i dag mycket beroende av produktions- och värdekedjor
utanför Sveriges gränser. En central fråga är hur Sverige bidrar till att skapa
långt mer transparenta, hållbara och ansvarstagande konsumtionsmönster, med
värdekedjorna inräknade.
Hållbar livsstil är ett tema som tar sig an den viktiga utmaningen att ställa om
till hållbara produktions- och konsumtionskedjor globalt. Temat inkluderar också hållbar distribution, logistik och kommunikation för att främja att människor
och organisationer kan välja hållbara alternativ när vi äter, reser, bor och handlar
på jobbet och hemma.
Temat efterlyser bland annat ökad kunskap om de naturresurser som används
i produktion, deras ursprung, hur användandet av naturens resurser påverkar
människan och vår omgivande miljö och hur en ökad hållbar återanvändning
eller återvinning (cirkulär ekonomi) kan se ut.
Ny kunskap kring exempelvis hållbar livsmedelsförsörjning (inklusive rent
vatten) för jordens befolkning behövs (något som är beroende av fungerande
handelssystem och marknader, liksom av fungerande infrastruktur för hållbara
transporter och förvaring). Kopplingar behöver undersökas, mellan exempelvis
produktionen av livsmedel som både påverkas av och påverkar klimatförändringarna (genom odlingssystem och djurhållning) och dess konsekvenser.
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Dessutom behöver frågeställningar kopplade till förändringar av våra konsumtionsvanor, och kopplingar till exempelvis hälsa och välbefinnande och möjligheten att minska negativ miljö- och klimatpåverkan belysas. Kunskap om frågor
som rör konsumtionsmönster och den totala konsumtionsnivån är centrala för
temat. Ekonomisk tillväxt är starkt förknippad med konsumtion och därmed
även med de utsläpp som konsumtionen ger upphov till. Kan en ökad delningsekonomi vara en framgångsväg för ett ökat hållbart användande av resurser?
Vi behöver utforska våra beteendemönster mer och förstå föreställningar om vad
en god livsstil kan innebära. Hur definieras välbefinnande, hälsa och föreställningar om det goda livet? Hur kopplas sådana föreställningar och värderingar
till olika typer av konsumtion?
Sådan forskning kan belysa diskrepansen mellan klimatetiskt tänkande och
handling, samt hur den kan överbryggas. Kan en god livsstil innehålla andra
värden och en annan form av konsumtion?

5.4

Tema: Policy, genomförande och uppföljning för
klimatarbetet
Det behöver finnas stödjande institutioner, formella såväl som informella, som
kan hjälpa samhällets olika aktörer att verka i hållbar riktning för att bidra till
de uppsatta målen. Klimatutmaningen behöver tydlig politisk styrning och ett
ledarskap som resulterar i en samhällsstruktur och en samhällsutveckling där
klimataspekten är ett tydligt ingångsvärde.
Klimatpolitiska beslut och processer genomförs i samhället på global, mellanstatlig, nationell, regional och lokal nivå. Politiken behöver utformas i nära
samverkan mellan olika samhällssektorer som akademi, näringsliv, övrig offentlig sektor och civilsamhälle. Synergier och målkonflikter inom olika politikområden, liksom policyer kopplade till dessa, behöver analyseras och följas upp och
utvärderas för att åstadkomma effektiv omfattande hållbar samhällsförändring
genom evidensbaserade beslut.
I fokus för temat finns behov av förbättrad kunskap om både klimatrelaterade
beslutsprocesser och om olika policyåtgärder (enskilda eller i kombination) för
att öka omsättningen av forskning i beslut och åtgärder som minskar klimatpåverkan och som hjälper oss att både anpassa och ställa om våra samhällen.
Hur kan exempelvis olika typer av styrmedel, enskilt eller i kombination, (såväl
tvingande som frivilliga) bidra till snabb samhällelig omställning till ett fossilfritt välfärdssamhälle, till mål om inga nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären
2045 och därefter negativa utsläpp? Hur ser effektiva klimatanpassningsåtgärder
ut som samspelar med övriga hållbarhetsmål? Hur kan en effektiv förvaltning
etableras som hanterar ökade klimatrisker och bidrar till anpassning i en föränderlig värld? Klimatscenarier framtagna med kontinuerlig basis behövs för att
förstå vilka effekter klimatförändringar i linje med nya policys kommer att få.
Andra frågor som behöver beforskas är; Hur kan vi bidra till viktiga internationella policyområden för transformativ klimatomställning som i dag saknar
kraftfulla styrmedel som exempelvis sjöfart och flyg? Vilka förutsättningar finns
det (exempelvis rörande urbana klimatanpassningslösningar och lösningar för de
effekter vi redan ser i form av översvämningar, skyfall och bränder) för internationell samverkan i policys rörande klimatanpassning?
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För fortsatt analys och ökad kunskap om effektiva styrmedel finns det även
behov av att följa upp och utvärdera olika åtgärder för fortsatt lärande. Kan ekonomiska styrmedel kompletteras med andra insatser för att korrigera så kallade
marknadsmisslyckanden och andra barriärer som bromsar klimatomställningen?
Att adressera och analysera kombinationer av exempelvis ekonomiska styrmedel
och deras konsekvenser är särskilt angeläget när det gäller klimatomställning
genom mera radikala teknikskiften (som till exempel kombination mellan
teknikpolitik och klimatstyrande politik). På vilket sätt kan viktiga branscher
stödjas genom exempelvis forskning och innovationsstöd för den omställning vi
står inför?
Fortsatta analyser av kostnader för olika styrmedel liksom nyttor och mervärden av styrmedel fångas upp inom det här temat. Här ingår också analyser av
fördelningseffekter och andra konsekvenser av olika tänkbara vägval och styrmedelsåtgärder för att begränsa koldioxidutsläpp till följd av mänsklig aktivitet.
Det behövs ytterligare kunskap om olika former av stöd och mekanismer som
kan verka mer underifrån och frivilligt för att få till stånd förändring hos
samhällets aktörer, till exempel genom information och dialog för att främja
hållbara beteenden, i hushåll och företag eller genom ökad kunskap inom
klimatsmart samhällsplanering och krav på klimatanpassad upphandling. Hur
kan människor omsätta kunskap i klimatarbetet i olika sammanhang och vilka
möjligheter och utmaningar finns det i dag? Klimatfrågorna har även bäring på
rent existentiella frågor kring vad det innebär att vara människa och vilka kompetenser som behöver utvecklas för att överleva under klimatologiskt omvälvande
omständigheter.
Den pedagogiska utmaningen bör också fokusera på hur klimatutmaningen kan
förstås och förklaras i olika sammanhang. Kritiska perspektiv kring hur olika
intressen omsätter och motsätter sig kunskap kring klimatutmaningen behöver
också bidra med kunskap inom temat.

5.5

Tema: Finanssystem för ett fossilfritt samhälle
Temat rymmer frågor kring hur ett klimatneutralt och hållbart ekonomiskt
system skulle kunna se ut och på vilket sätt det ekonomiska systemets spelregler
påverkar klimatarbetet.
Inom temat kan frågor som rör hållbara finansiella system belysas. Hur kan
exempelvis investeringar, både inom den privata sektorn och den offentliga
sektorn i ökad utsträckning samspela med samhällets klimatarbete och på så
sätt visa vägen som hävstång i internationell klimatfinansiering? Hur kan gröna
investeringar bidra till att ställa om till ett hållbart samhälle genom sysselsättning, innovation, teknikspridning på ett sätt som samtidigt skapar synergier med
andra globala hållbarhetsmål?
Inom temat kan frågor undersökas som rör finansiella förutsättningar och
instrument och hur de kan kopplas till verklig klimateffekt och klimatnytta.
Hur kan ett finanssystem se ut som hanterar långtidseffekter på natur- och
kulturresurser, samt överväganden över flera generationer? Och hur kan vi
utveckla modeller för att ekonomisk värdera exempelvis grön infrastruktur och
ekosystemtjänster (såväl monetär som icke-monetär värdering) så att kapacitet
för återhämtning efter störningar och resiliens för klimatförändringar stärks?
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5.6

Tema: Rättvisa och demokrati i klimatarbetet
Människor, organisationer och länder behöver involveras i klimatarbetet och få
möjlighet att påverka samhällsutvecklingen och att forma framtidens fossilfria
samhällsbyggande.
Det här temat adresserar frågor om klimaträttvisa och demokratiska aspekter
av samhällens klimatanpassnings-, och klimatomställningsarbeten. Här behövs
analyser kring skillnader mellan olika individer, grupper och länder när det gäller delaktighet i klimatproblemets tillkomst, hur människor i olika sammanhang
påverkas och vilka möjligheter de har att påverka. Hur kan de länder som hittills
har släppt ut mest koldioxid (historiska utsläpp – men även faktiska utsläpp och
påverkan i dag) stödja andra länder som redan i dag drabbas hårt av klimatförändringarnas effekter? Hur kan industriländer och även flera tillväxtekonomier
ta ansvar för och reducera sina utsläpp?
Frågor om bakomliggande anledningar till konflikter och migration behöver
belysas utifrån bland annat ojämlik fördelning av resurser och nyttigheter och
klimatförändringarna och deras konsekvenser. Hur ser exempelvis relationerna
ut mellan hållbar utveckling och kvinnors tillgång till hållbara energi- och
transportlösningar och tillträde till fungerande marknader?
Hur kan ny kunskap om klimatrelaterade naturkatastrofer som drabbar olika
sociala grupper olika hårt till följd av politisk och ekonomisk ojämlikhet mellan
dessa grupper, bidra till ökad rättvisa?
Inom temat ryms forskning om samhällsrörelser, processer, ideologier och maktfaktorer som kan bidra till ökad kunskap om vad som främjar och motverkar
samhällets arbete med klimatomställning.
I Sverige finns olika utmaningar för staden och landsbygden när det gäller såväl
arbetet med klimatanpassning som klimatomställning. Frågor om rättvisa och
jämlikhet mellan grupper i samhället behöver adresseras i klimatarbetet lokalt,
nationellt och globalt, genom lösningar som maximerar hållbarhet och rättvisa
för alla grupper.
Öppen vetenskap bör främjas inom klimatarbetet genom att ta fram och tillgängliggöra data, information och resultat. Användare ska, oavsett hemvist,
kunna ta del av och känna ägarskap för den vetenskapliga kunskapsbasen.
Beslutsfattare, akademiker och civilsamhälle globalt ska kunna ta del av kunskap som rör klimatanpassning och omställning till klimatneutralitet. Stärkta
forskningsnätverk och global samverkan är fortsatt viktiga för att exempelvis
stärka vetenskapens roll i beslutsfattandet. I temat ingår metoder för att få ökade
kontaktytor mellan samhällets olika sektorer så att exempelvis medborgare kan
delta och påverka innehåll och lösningar.
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5.7

Perspektiv inom centrala teman
Utöver de sex teman som presenterats ovan har fyra perspektiv identifierats som
särskilt relevanta att lyfta fram inom varje tema i det nationella forskningsprogrammet om klimat:
• Globalisering. Arbetet med att anpassa samhället och ställa om till
fossilfrihet behöver beforskas utifrån globala, mellanstatliga (till exempel EU), nationella, regionala och lokala perspektiv. Jämförande
studier och internationella samverkansprojekt bör därför välkomnas
i samtliga delar av programmets aktiviteter. Programmet bör också
aktivt kopplas till redan existerande internationella samarbeten för
forskning inom klimatområdet.
• Digitalisering. Samhällets klimatanpassning och omställning till
fossilfrihet – och förutsättningarna för klimatpolitiken – kommer
att påverkas starkt av digitaliseringen och den digitala ekonomins
snabba utveckling. Digitaliseringen erbjuder rader av lösningar som
reducerar klimatpåverkande utsläpp som till exempel rör: hållbar
tillgänglighet (i form av möjlighet att minimera och överbrygga
geografiska avstånd för att skapa kontaktytor och närhet till nyttor
och funktioner) resfria möten, hållbara lösningar för att hämta/lämna på dagis, leverera matvaror och så vidare. Digitalisering erbjuder
även lösningar som rör exempelvis hyra och/eller att dela resurser
i stället för att äga, smarta hus, effektivare energi- och materialanvändning med mera. Digitalisering rymmer även hanteringen
av stora datamängder vilket skapar såväl utmaningar som nya
möjligheter för vidareutveckling av komplexa klimatrelaterade och
socio-ekonomiska modeller och scenarier som kan bidra till evidensbaserad policy. Samtidigt utvecklas en mängd nya it-baserade
tjänster och produkter som leder till starkt ökad energi- och resursanvändning. Det framstår därför som angeläget att öka kunskapen
om digitaliseringens möjligheter att underlätta klimatomställningen
inom samhällets olika delar. Regeringen har även pekat på behov
av ökad digital kapacitet inom offentlig förvaltning för att tillvarata
digitaliseringens möjligheter för att möta behovet av miljö- och
klimatomställning (2018:3).
• Hållbar utveckling. Arbetet med att anpassa samhället till klimatförändringar och ställa om till ett fossilfritt välfärdssamhälle
behöver ske i samspel med sociala och ekonomiska dimensioner
av hållbar utveckling, och med de miljömässiga dimensioner som
inte berör utsläpp av växthusgaser direkt. Perspektivet löper genom
samtliga prioriterade teman för att säkerställa att bidragen till klimatarbetet även kontextualiseras i relation till de övriga hållbarhetsmålen och i relation till Sveriges handlingsplan för Agenda 2030.
• Jämställdhet. Jämställhet är en viktig fråga i arbetet med minskad
fattigdom, utveckling och ökad medvetenhet om vår omvärld.
Representation och deltagande i demokratiska processer har lyfts
som viktiga aspekter av en hållbar omställning. Mångfald och
jämställdhet i klimatarbetet bidrar till att olika röster och intressen
påverkar, och påverkas av, vägval för arbetet med anpassning och
omställning. Jämställdhet är också ett utpekat tvärvetenskapligt
område inom Agenda 2030, utöver att vara ett eget mål. 6
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6.

Agendans
genomförande
Denna agenda har identifierat centrala teman och viktiga perspektiv för
kommande aktiviteter inom det nationella forskningsprogrammet. Dessa teman
och perspektiv adresserar utmaningar och kunskapsbehov för klimatarbetet som
kan bidra till mål på nationell och global nivå, i EU och till målen i Agenda 2030.
I detta avsnitt redogörs för hur agendans teman, perspektiv och mål vägleder
planeringen av aktiviteter inom ramen för det nationella forskningsprogrammet om klimat. Vidare beskrivs hur agendans prioriteringar drivs framåt av
implementeringsplaner, och hur en programlogik kommer att användas som
verktyg i planeringen av programmets aktiviteter för att nå de mål och bidra till
de effekter som programmet syftar till. Avsnittet avslutas med en redogörelse
för arbete med uppföljning och utvärdering som utgör viktiga underlag för
programmets vidare utveckling.
Den strategiska forskningsagendan är ett levande dokument och kommer att
uppdateras regelbundet under programperioden.

6.1

Programlogik och implementeringsplan
I avsnitt 2 beskrivs de globala och nationella mål som programmet ska utgå ifrån
och de summeras som övergripande målsättningar för programmet på sidan 19.
För att uppnå målen kommer en så kallad programlogik att användas.
Programlogiken är en beskrivning av hur programmet är tänkt att fungera
för att nå sina mål och ska bygga på en analys av vilka förväntade resultat och
effekter som ska eftersträvas för att uppnå målen.
Genomförandet av programmet konkretiseras genom treåriga implementeringsplaner som beskriver aktiviteter som ska genomföras inom ramen för programmet. Det kan handla om nya satsningar på forskningsfinansiering men också om
aktiviteter för att samordna, kommunicera och nyttiggöra pågående forskning.
De aktiviteter som planeras ska bidra till att möta såväl områdets specifika
behov som de övergripande programmålen för nationella forskningsprogram.
Vid utformningen av implementeringsplanen förväntas programkommittén
belysa hur olika finansiärers aktiviteter planeras i tid, i omfattning och i relation
till varandra för att uppnå största möjliga effekt. Programkommittén förväntas
också beakta synergier som kan uppnås i relation till andra nationella och internationella aktiviteter. Programmets första implementeringsplan tas fram under
2018, efter att agendan är beslutad, och kommer att gälla fram till 2020.
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Uppföljning och utvärdering ska informera om
framtida vägval
Uppföljning och utvärdering blir väsentliga stöd i programkommitténs arbete
med att genomföra och, efter behov, revidera den strategiska forskningsagendan.
I enlighet med uppdraget kommer Formas att följa upp det nationella forskningsprogrammet årligen, för att följa utvecklingen av programmet. För uppföljningen tar Formas fram ett antal indikatorer som ska användas för att:
• Följa aktiviteter hos de forskningsfinansiärer som samverkar inom
programmet, och
• Följa projekt och aktiviteter inom programmet hos forskningsutförare och andra aktörer som finansieras eller på annat sätt blir
involverade i programmets genomförande.
Eftersom programmet är långsiktigt kommer Formas även att genomföra ett antal
utvärderingar under programperioden. En första utvärdering av programmet
planeras att genomföras efter två år och fokusera på programmets organisation
och logik. En andra utvärdering planeras att genomföras efter halvtid och ska informera om hur programmet utvecklas i förhållande till målen. När programmet
avslutats planeras en slututvärdering med fokus på vilka effekter programmet har
haft på samhällets förmåga att möta utmaningarna och på forskningssystemet.
Formas utvärderingar ska också informera den övergripande utvärderingen av
satsningen på nationella forskningsprogram som regeringen avser att initiera.
Programmet är långsiktigt och har en inbyggd flexibilitet för att ta hänsyn till förändringar i omvärlden och resultaten av utvärderingarna. Efter varje utvärdering
ska programkommittén ta ställning till om det finns behov av att revidera agendan. Större förändringar i programmets omvärld, nationellt eller internationellt,
kan också leda till en omprioritering av programmets mål och aktiviteter. Den
reviderade agendan bör förankras hos forskningsutförare och samhällsintressenter.
Formas forskarråd fattar beslut om den reviderade agendan efter samråd med
programkommittén.

Forskningsagenda

Uppföljning
Dialog

Uppföljning
Dialog

Utvärdering

Utvärdering

Implementeringsplan 1

Implementeringsplan 2

Implementeringsplan 3

Figur 5 Forskningsagendan beskriver övergripande mål och prioriteringar för programmet över
en tioårsperiod. Implementeringsplanerna preciserar de aktiviteter som ska genomföras under
en treårsperiod och hur de relaterar till agendan och programlogiken.
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Strategisk agenda för det nationella forskningsprogrammet om klimat

7.

Bilagor

B

48

Strategisk agenda för det nationella forskningsprogrammet om klimat

Bilaga 1 Andra program och strategier
I den här bilagan beskriver vi hur det nationella forskningsprogrammet om
klimat är kopplat till andra program och strategier på området, såväl nationellt
som internationellt, samt hur synergier kan uppnås med dessa.
Det nationella forskningsprogrammet om klimat är ett av de sju nationella
forskningsprogrammen. Forskningsprogrammen är tillsammans med regeringens samverkansprogram och de strategiska forsknings- och innovationsområdena
kompletterande delar av regeringens forskningspolitik. Tillsammans ska dessa
initiativ stärka Sveriges forsknings- och innovationssystem och bidra till ökad
svensk konkurrenskraft och bättre hantering av de stora samhällsutmaningarna.
Initiativen ska också skapa plattformar för utökade internationella samarbeten och förstärkt svenskt deltagande i de europeiska programmen. Det olika
program har tematiskt sett gemensamma gränsytor, vilket ger möjligheter till
gemensamma satsningar på specifika områden.
Internationellt
Programkommittén har till uppgift att identifiera relevanta internationella satsningar samt nationella satsningar i andra länder som kan komplettera svenska
satsningar eller samarbetsmöjligheter. Arbetet med att lyfta relevanta internationella satsningar fortsätter även i implementeringsfasen och satsningarna nedan
kommer kompletteras löpande.
• Sverige har en lång historia i FN:s klimatpanel (IPCC) från dess
instiftande.
• Horisont 2020: På europeisk nivå deltar Sverige i ramprogrammet
för forskning och innovation, Horisont 2014–2020, med dess tre
strategiska mål: hög vetenskaplig kvalitet, industriellt ledarskap och
samhälleliga utmaningar.
Det nationella forskningsprogrammet om klimat har mer eller mindre stor
potential för synergier med dessa olika EU-initiativ.
Nedan listas initiativ och program (Joint Programme Initiatives, Era-Net och
andra forsknings-, och innovationssatsningar inom EU) som kan vara särskilt
relevanta för forskningsprogrammet att förhålla sig till (påverka och påverkas av)
vid framtida insatser för att möjliggöra en hävstångseffekt för svenska forskare
som vill medverka i internationella satsningar.
• JPI Climate – Connecting Climate Knowledge for Europe. JPI
Climate strävar efter att integrera klimatforskningens olika delar
och tillgängliggöra resulterande kunskap i samhället.
• JPI FACCE – Agriculture, Food Security and Climate Change. JPI
FACCE fokuserar på hur framtidens jordbruk och livsmedelsförsörjning ska kunna säkras i ljuset av pågående klimatförändringar.
• JPI Oceans – Healthy and Productive Seas and Oceans. JPI Oceans
fokuserar på hur våra hav ska kunna användas hållbart och hur nya
produkter och tjänster med god miljöstatus ska kunna utvecklas.
• JPI Urban Europe. JPIet är ett initiativ för att skapa europeiska
lösningar för hållbar stadsutveckling med hjälp av forskning och
implementering. Fokus ligger på att omvandla urbana områden till
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innovations- och teknikcentra, att säkerställa social sammanhållning och integration, att minska det ekologiska fotavtrycket och
förstärka klimatneutralitet samt att utnyttja tekniska lösningar och
realisera effektiva och hållbara urbana system och nätverk.
• JPI Water. – JPIet är ett initiativ för att skapa hållbara vattensystem
i en hållbar ekonomi i Europa och globalt. Vatten är en förutsättning för en smart, hållbar och inkluderande tillväxt.
• ERA4CS Climate Services. ERA4CS rör forskning för utveckling
av klimattjänster som syftar till att göra klimatinformation tillgänglig och relevant för olika användningsområden och användare.
• BONUS for Baltic Sea Science behandlar Östersjöns ekosystem och
dess kopplingar till aktiviteter på land och till havs.
• Climate Knowledge and Innovation (Climate-KIC).
Övrigt forsknings- och innovationssamarbete som kan vara särskilt relevant för
programmet att relatera till:
• NordForsk sorterar under Nordiska ministerrådet och verkar för
nordiskt samarbete inom forskning och forskningsinfrastruktur.
NordForsk administrerar ett bioekonomiprogram samt ett program
om hållbar utveckling av Arktis ”Pathways to Action”.
• SNS – Samnordisk skogsforskning. SNS är ett samarbetsorgan som
finansieras med nordiska bidrag via Nordiska ministerrådet och
syftar till att främja forskning om skogens olika funktioner i ett
hållbart skogsbruk. Samt att ge råd till Nordiska ministerrådet i
frågor om skog och skogsforskning.
• Bilateralt avtal mellan Sverige och Frankrike för klimat- och miljöforskning. Avtalet innefattar bland annat finansiering av samarbetsprojekt mellan svenska och franska forskare.
• Belmont Forum är ett globalt samarbete mellan forskningsfinansiärer
med uppgift att möta de globala miljö- och klimatutmaningarna.
Syftet är att samordna strategier, lära av varandras erfarenheter och
att samordna och samfinansiera gemensamma forskningsprogram.
Sedan 2016 är Formas fullvärdig medlem i Belmont Forum. Detta
innebär mer aktivt deltagande i organisationens möten och aktiviteter,
vilket förstärker Formas globala nätverk.
• SMHI står värd för det internationella projektkontoret för
CORDEX (Coordinated Regional Climate Downscaling
Experiment) på uppdrag av WCRP (World Climate Research
Program).
• Future Earth har fem av sina kärnprojektsekretariat i Sverige.
• Naturvårdsverket stödjer det globala initiativet New climate
economy.
• Sverige stödjer forskning i utvecklingsländer genom Sida. Alla
regioner stöds men fokus ligger på länder söder om Sahara i Afrika.
• SMHI representerar Sverige i Meteorologiska världsorganisationen
(WMO), det europeiska nätverket för meteorologiska vädertjänster
(EUMETNET) och andra internationella organisationer.
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• Sverige bidrar till det globala klimatobservationssystemets (GCOS)
centrala klimatvariabler (ECV:er), vilka inbegriper långsiktiga
observationer och mätningar av temperatur, nederbörd, våghöjd,
isförhållanden, glaciärvariationer och satellitbaserade observationer.
• Sverige bidrar till framtagande av en ny infrastruktur för globala
observationssystem, främst genom Copernicus Sentinel-satelliterna.
Sverige har ett omfattande deltagande i internationell forskningsinfrastruktur, såsom ICOS (Integrated Carbon Observing System
– European Research Infrastructure Cooperation)
• Inom International Energy Agency (IEA) finns ca 40 multilaterala
så kallade Technology Collaboration Programmes (TCP), tekniksamarbeten. Inom varje samarbete kan länder, myndigheter, företag
och andra organisationer dela forskningsresultat inom nya tekniker,
fylla luckor som finns inom forskningen och skapa samarbeten
för pilot- eller demonstrationsprojekt. Sverige deltar i 22 av IEA:s
tekniksamarbeten genom Energimyndigheten och Trafikverket.
Regeringens samverkansprogram och de strategiska
innovationsprogrammen
• www.vinnova.se/sip
• www.regeringen.se/regeringens-politik/
regeringens-strategiska-samverkansprogram/
Övriga nationella forskningsprogram
De nationella forskningsprogrammen belyser betydande nationella och globala samhällsutmaningar som handlar om komplexa frågor och som inte är
välavgränsade och väldefinierade områden. Drivkrafterna, konsekvenserna och
lösningarna för en viss samhällsutmaning påverkar även andra samhällsutmaningar, och det finns komplexa interaktioner, synergier och målkonflikter mellan
utmaningarna.
På grund av komplexiteten ingår det i programkommitténs uppdrag att identifiera synergier och samarbetsmöjligheter mellan programmet om klimat och
de andra nationella forskningsprogrammen. Det kan handla om att komma
överens om ansvar för kompletterande insatser och aktiviteter eller att initiera
gemensamma insatser och aktiviteter på ett område av relevans för två eller flera
nationella forskningsprogram.
För klimatområdet finns det exempelvis tydliga beröringspunkter med följande
program:
• Programmet för hållbart samhällsbyggande i fråga om transport,
energi, konsumtion, styrmedel, anpassning, cirkulär ekonomi m.m.
• Livsmedelsprogrammet i fråga om konsumtion, styrmedel, anpassning, cirkulär ekonomi m.m.
• Programmet för migration och integration i fråga om konsekvenser
av klimatförändringar, drivkrafter för migration m.m.

51

Strategisk agenda för det nationella forskningsprogrammet om klimat

Bilaga 2 Litteraturförteckning
Alves, M., Ehrnberger, K., Jahnke, M., & Wikberg Nilsson, Å. (2016).
NOVA - Verktyg och metoder för normkreativ innovation. Vinnova.
Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond. (2014). Besöksnäringens
forsknings- och innovationsagenda 2014–2030 – En sammanfattning.
Boverket. (2015). Byggnaders klimatpåverkan utifrån livscykelperspektiv Forknings- och kunskapsläget. Rapport 2015:35.
Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Trafikanalys, Trafikverket och
Transportstyrelsen. (2017). Strategisk plan för hur transportsektorn ska bli fossilfri.
Energimyndigheten ER 2017:07.
Energimyndigheten. (2015). Helhetssyn är nyckeln – Strategi för forskning och
innovation på energiområdet 2017–2020.
Energimyndigheten. (2016). Fyra framtider – Energisystemet efter 2020
Explorativa scenarier.
Energimyndigheten. (2004). Planering för bioenergi – regionala och kommunala
planeringsstrategier.
EU-kommissionen. (2017). Horizon 2020 Work Programme 2018–2020
12. Climate action, environment, resource efficiency and raw materials. European
Commission Decision C(2017)7124 of 27 October 2017.
Fabre, E. A. (2016). Nordic Urban Ways – Local leadership, governance & management for sustainable development. Global utmaning.
Formas. (2010). Mobilising Swedish Social Science Research on Sustainability
– an Evaluation of Swedish Social Science Research on Sustainability.
Formas. (2015). En hållbar framtid genom stark forskning och utveckling – Formas
underlag till Sveriges forskningspolitik 2017-2027.
Formas. (2015). Forskning till stöd för att uppnå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö –
Analys och strategi.
Formas. (2015). Meeting societal challenges – Status, impact and future research
directions in Environment, Climate, Building & Planning and Agriculture research
in Sweden.
Formas. (2015). Omfattning och effekter av svensk klimatforskning. En delrapport
för Formas underlag till forsknings- och innovationspropositionen 2016.
Forte. (2015). Forskning möter samhälle – Fortes underlag till regeringens forskningspolitik inom hälsa, arbetsliv och välfärd 2017–2027.
Förenta nationerna. (2015). Att förändra vår värld: Agenda 2030 för hållbar
utveckling (Svensk översättning av FN:s Transforming our world: The 2030
agenda for sustainable development). Regeringskansliet.
Förenta nationerna. (2015). The Paris Agreement (Decision 1/CP.21 of the United
Nations Framework Convention on Climate Change).

52

Strategisk agenda för det nationella forskningsprogrammet om klimat

Förenta nationerna. (u.d.). United Nations Conference on Housing and Sustainable
Urban Development (Habitat III). Quito.
IPCC. (2013). Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of
Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel
on Climate Change.
IQ Samhällsbyggnad. (2015). Inspel till den forskningspolitiska propositionen 2016.
JPI Climate. (2013). Societal transformation in the face of climate change – Research
priorities for the next decade.
JPI Urban Europe. (2015). Long-term strategic agenda – Transition towards
sustainable and liveable urban future.
JPI Water. (2016). Strategic Research and Innovation Agenda 2.0.
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin. (2017). Attraktiva livsmiljöer och flöden
– åtta teman för planering av framtidens goda stad.
Miljömålsberedningen SOU 2016:21. (2016). Ett klimatpolitiskt ramverk för
Sverige – Delbetänkande av Miljömålsberedningen.
Miljömålsrådet. (2017). Miljömålsrådets gemensamma åtgärdslista 2017.
Mistra. (2016). Final report from the international expert panel to review Mistra’s
research on climate change.
Mistra. (2016). Klimatpolitiken, om jag var statsminister….
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. (2013). Forskning för ett säkrare
samhälle – Ny kunskap för framtidens utmaningar – MSB:s forskningsstrategi
2014–2018.
Naturvårdsverket. (2012). Underlag till en färdplan för ett Sverige utan
klimatutsläpp 2050.
Naturvårdsverket. (2013). 2050 Ett koldioxidneutralt Sverige. Naturvårdsverket.
Naturvårdsverket. (2014). Viltet och viltförvaltningen – Forskningsstrategi för
perioden 2015–2020 för Naturvårdsverkets forskningsmedel ur Viltvårdsfonden.
Naturvårdsverket. (2016). Klimatförändringen och miljömål.
Naturvårdsverket. (2016). Strategi för Naturvårdsverkets arbete med hållbar
stadsutveckling 2016–2018.
Naturvårdsverket. (2017a). Fördjupad analys av svensk klimatstatistik 2017.
Naturvårdsverket. (2017b). Miljö- och klimatsamarbete med strategiska länder
– Årsrapport 2016.
Naturvårdsverket. (2018). Forskningsprogram.
Nye, D. E., Rugg, L., Fleming, J., & Emmett, R. (2013). Background Paper:
The Emergence of the Environmental Humanities. Mistra.
OECD. (2016). Measuring Distance to the SDGs Targets – a pilot assessment of
where OECD countries stand.

53

Strategisk agenda för det nationella forskningsprogrammet om klimat

OECD. (2016). Megatrends affecting Science Technology and Innovation – OECD
Science, Technology and Innovation Outlook 2016.
OECD. (2016). Science, Technology and Innovation outlook 2016 – Megatrends
affecting science, technology and innovation.
Polarforskningssekretariatet. (2015). Forskning på högre latituder - Strategi för
stärkt svensk polarforskning.
Regeringskansliet, Miljö- och energidepartementet. (2017). Biologisk mångfald
och ekosystemtjänster – Kontrollstation 2016 . Ds 2017:32.
Regeringskansliet. (2016). Lägesrapport: Cirkulär och biobaserad ekonomi –
Lägesrapport 1. N2016:40.
Regeringskansliet, Näringsdepartementet. (2016). Lägesrapport: Smarta städer –
Lägesrapport 1. N2016.43.
Regeringskansliet, Näringsdepartementet. (2017). Lägesrapport: Cirkulär och
biobaserad ekonomi – Lägesrapport 2. N2017:12.
Regeringskansliet, Näringsdepartementet. (2017). Lägesrapport: Nästa generations
resor och transporter – Lägesrapport 2. N2017:13.
Regeringskansliet, Näringsdepartementet. (2017). Lägesrapport: Nästa generations
resor och transporter – Lägesrapport 3. N2017:47.
Regeringskansliet, Näringsdepartementet. (2017). Lägesrapport: Smarta städer
– Lägesrapport 2. N2017.15.
Regeringskansliet, Näringsdepartementet. (2017). Lägesrapport: Smarta städer
– Lägesrapport 3. N2017:51.
Regeringskansliet, Finansdepartementet (2018). Handlingsplan Agenda 2030
(2018–2020) Fi 2018:3.
Reisch, L. A., Cohen, M. J., Thogerson, J. B., Tukker, A., & Krause, K. (2016).
Background paper – Sustainable Consumption: Research Challenges. Mistra.
Riksantikvarieämbetet. (2016). Riksantikvarieämbetets FoU-program 2017–2021
– för kulturarv och kulturmiljö.
Riksantikvarieämbetet. (2016). Urban News.
Riksrevisionen. (2012). Svensk klimatforskning – vad kostar den och vad har den
gett? (RiR 2012:2).
SIDA. (2017). Dimensions of Poverty. Sida’s Conceptual Framework.
SIDA. (2017). Human Rights, Biodiversity and Ecosystems.
Skogsindustrierna. (2018). Skogsnäringens forskningsagenda 4.0 För tillväxt i
världens bioekonomi.
SOU 2015:109. (2015). Bättre samarbete mellan stat och kommun – Vid planering
för byggande.
SOU 2015:75. (2015). En rymdstrategi för nytta och tillväxt.

54

Strategisk agenda för det nationella forskningsprogrammet om klimat

SOU 2015:85. (2015). Bostäder att bo kvar i – Bygg för gemenskap i tillgänglighetssmarta boendemiljöer.
SOU 2017:22. (2017). Från värdekedja till värdecykel.
SOU 2017:64. (2017). Detaljplanekravet – Delbetänkande av
Översiktsplanutredningen.
Statistiska Centralbyrån. (u.d.). Statistisk uppföljning av Agenda 2030.
Sundén, T., Skarendahl, J., & Byman, K. (2015). Strategisk innovationsagenda för
minskad klimatpåverkan från byggnadsprocessen. Sustainable Innovation AB.
Svenskt vatten. (2014). Vattenvisionen – Forsknings- och Innovationsagenda för
vattensektorn.
Sveriges kommuner och landsting. (2017). Klimatet - Såklart!
Programberedningen för klimat.
Trafikverket. (2017). Trafikverkets inriktning för forskning och innovation
2018–2020 – Strategisk utveckling.
Tzatzanis, M. (2018). ERA Thematic Dossier on Climate Action in Horizon 2020.
FFG – Austrian Research Promotion Agency.
United Nations Human Settlement Program (UN Habitat). (2016).
Urbanization and development – Emerging Futures – World Cities Report 2016.
Vinnova (2018:07) Årsbok 2017. Svenskt deltagande i europeiska program för
forskning och innovation.
World Economic Forum. (2016). The Global Risks Report 2016.

55

Strategisk agenda för det nationella forskningsprogrammet om klimat

Bilaga 3 Delmål i de globala hållbarhetsmålen relevanta
för programmet
Nationella forskningsprogrammet om klimat knyter an till följande delmål
i Agenda 2030:
1. Avskaffa fattigdom
1.5 Till 2030 bygga upp motståndskraften hos
de fattiga och människor i utsatta situationer och
minska deras utsatthet och sårbarhet för extrema
klimatrelaterade händelser och andra ekonomiska,
sociala och miljömässiga chocker och katastrofer
2. Avskaffa hunger
2.4 Senast 2030 uppnå hållbara system för livsmedelsproduktion samt införa motståndskraftiga
jordbruksmetoder som ökar produktiviteten och
produktionen, som bidrar till att upprätthålla
ekosystemen, som stärker förmågan till anpassning
till klimatförändringar, extrema väderförhållanden,
torka, översvämning och andra katastrofer och som
successivt förbättrar mark- och jordkvaliteten.
3. Hälsa och välbefinnande
3.d Stärka alla länders, i synnerhet utvecklingsländernas, kapacitet när det gäller tidig varning,
riskreducering och hantering av nationella och
globala hälsorisker
4. Utbildning
4.7 Senast 2030 säkerställa att alla studerande får de
kunskaper och färdigheter som behövs för att främja
en hållbar utveckling, bland annat genom utbildning
för hållbar utveckling och hållbara livsstilar, mänskliga rättigheter, jämställdhet, främjande av en kultur
av fred, icke-våld och globalt medborgarskap samt
värdesättande av kulturell mångfald och kulturens
bidrag till hållbar utveckling.
5. Jämställdhet
5.5 Tillförsäkra kvinnor fullt och faktiskt deltagande
och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet.
5.a Genomföra reformer för att ge kvinnor lika
rätt till ekonomiska resurser, möjlighet att äga och
kontrollera mark och andra former av egendom samt
tillgång till finansiella tjänster, arv och naturresurser,
i enlighet med nationell lagstiftning.
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5.b Öka användningen av gynnsam teknik, i synnerhet informations- och kommunikationsteknik, för
att främja kvinnors egenmakt.
5.c Anta och stärka välgrundad politik och genomförbar lagstiftning för att främja jämställdhet och
öka alla kvinnors och flickors egenmakt på alla
nivåer.
6. Vatten
6.4 Till 2030 väsentligt effektivisera vattenanvändningen inom alla sektorer samt säkerställa håll-bara
uttag och en hållbar försörjning med sötvatten för
att angripa vattenbristen och väsentligt minska det
antal människor som lider av vattenbrist.
6.6 Senast 2020 skydda och återställa de vattenrelaterade ekosystemen, däribland berg, skogar, våtmarker, floder, akviferer och sjöar.
7. Energi
7.1 Senast 2030 säkerställa allmän tillgång till
ekonomiskt överkomliga, tillförlitliga och moderna
energitjänster.
7.2 Till 2030 väsentligen öka andelen förnybar
energi i den globala energimixen.
7.3 Till 2030 fördubbla den globala förbättringstakten vad gäller energieffektivitet.
7.a Till 2030 stärka det internationella samarbetet
för att underlätta tillgång till forskning och teknik
inom ren energi, inklusive förnybar energi, energieffektivitet samt avancerad och renare fossil-bränslebaserad teknik, samt främja investeringar i energiinfrastruktur och ren energiteknik.
7.b Till 2030 bygga ut infrastrukturen och uppgradera tekniken för att leverera moderna och hållbara
energitjänster till alla i utvecklingsländerna, i synnerhet de minst utvecklade länderna och små önationer
under utveckling.
8. Hållbar tillväxt
8.4 Fram till 2030 successivt förbättra den globala
resurseffektiviteten i konsumtionen och produktionen samt sträva efter att bryta sambandet mellan
ekonomisk tillväxt och miljöförstöring, i enlighet
med det tioåriga ramverket för hållbar konsumtion
och produktion, med de utvecklade länderna i täten.
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9. Infrastruktur och energi
9.4 Till 2030 rusta upp infrastrukturen och anpassa
industrin för att göra dem hållbara, med effektivare
resursanvändning och fler rena och miljövänliga
tekniker och industriprocesser. Alla länder vidtar åtgärder i enlighet med sina respektive förutsättningar.
10. Minska ojämlikheten
10.2 Till 2030 möjliggöra och verka för att alla
människor, oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning,
ras, etnicitet, ursprung, religion eller ekonomisk
eller annan ställning, blir inkluderade i det sociala,
ekonomiska och politiska livet.
10.6 Säkra stärkt representation och röst till utvecklingsländer i beslutsfattandet i globala internationella
ekonomiska och finansiella institutioner i syfte att
göra dessa mer effektiva, trovärdiga, ansvarsskyldiga
och legitima.
11. Städer
11.2 Senast 2030 tillhandahålla tillgång till säkra,
ekonomiskt överkomliga, tillgängliga och hållbara
transportsystem för alla. Förbättra trafiksäkerheten,
särskilt genom att bygga ut kollektivtrafiken, med
särskild uppmärksamhet på behoven hos människor
i utsatta situationer, kvinnor, barn, personer med
funktionsnedsättning samt äldre personer.
11.3 Till 2030 verka för en inkluderande och hållbar
urbanisering samt förbättra kapaciteten för deltagandebaserad, integrerad och hållbar planering och
förvaltning av bosättningar i alla länder.
11.b Till 2020 väsentligen öka det antal städer och
samhällen som antar och genomför integrerade
strategier och planer för inkludering, resurseffektivitet, begränsning av och anpassning till klimatförändringarna och mot-ståndskraft mot katastrofer
samt utveckla och genomföra, i linje med Sendairamverket för katastrofriskreducering 2015–2030, en
samlad katastrofriskhantering på alla nivåer.
12. Säkerställa hållbara konsumtion- och
produktionsmönster.
12.1 Genomföra det tioåriga ramverket för hållbara
konsumtions- och produktionsmönster. Alla länder
vidtar åtgärder, med de utvecklade länderna i täten
och med hänsyn tagen till utvecklingsländernas
utveckling och förutsättningar.
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12.2 Senast 2030 uppnå en hållbar förvaltning och
ett effektivt nyttjande av naturresurser.
12.3 Till 2030, halvera det globala matsvinnet per
person i butik- och konsumentledet, och minska
matsvinnet längs hela livsmedelskedjan, även förlusterna efter skörd.
12.4 Senast 2020 uppnå miljövänlig hantering av
kemikalier och alla typer av avfall under hela deras
livscykel, i enlighet med överenskomna internationella ramverket, samt avsevärt minska utsläppen
av dem i luft, vatten och mark i syfte att minimera
deras negativa konsekvenser för människors hälsa
och miljön.
12.5 Till 2030 väsentligt minska mängden avfall
genom åtgärder för att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall
12.6 Uppmuntra företag, särskilt stora och multinationella företag, att införa hållbara metoder
och att integrera hållbarhetsinformation i sin
rapporteringscykel.
12.7 Främja hållbara offentliga upphandlingsmetoder, i enlighet med nationell politik och nationella
prioriteringar.
12.8 Senast 2030 säkerställa att människor överallt
har den information och medvetenhet som behövs
för en hållbar utveckling och livsstilar i harmoni
med naturen.
12.a Stödja utvecklingsländerna att stärka sin
vetenskapliga och tekniska kapacitet att utvecklas
i riktning mot mer hållbara konsumtions- och
produktionsmönster.
13. Klimatförändringar
13.1 Stärka motståndskraften mot och förmågan till
anpassning till klimatrelaterade faror och naturkatastrofer i alla länder.
13.2 Integrera klimatåtgärder i politik, strategier och
planering på nationell nivå.
13.3 Förbättra utbildningen, medvetenheten och
den mänskliga och institutionella kapaciteten vad
gäller begränsning av klimatförändringarna, klimatanpassning, begränsning av klimatförändringarnas
konsekvenser samt tidig varning.
13.a Fullfölja det åtagande som de utvecklade länder
som är parter i Förenta Nationernas ramkonvention
om klimatförändringar gjort gällande, en mål-
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sättning att till 2020 gemensamt mobilisera 100
miljarder US-dollar årligen från alla typer av källor
för att tillgodose utvecklingsländernas behov vad
gäller meningsfulla begränsningsåtgärder och insyn i
genomförandet samt så snart som möjligt finansiera
och operationalisera den gröna klimatfonden fullt ut.
(13.b) Främja mekanismer för att höja förmågan till
effektiv klimatrelaterad planering och förvaltning i
de minst utvecklade länderna, med särskilt fokus på
kvinnor, ungdomar samt lokala och marginaliserade
samhällen.
14. Hav
14.2 Senast 2020 förvalta och skydda marina och
kustnära ekosystem på ett hållbart sätt för att undvika betydande negativa konsekvenser, bland annat
genom att stärka deras motståndskraft, samt vidta
åtgärder för att återställa dem i syfte att uppnå friska
och produktiva hav.
14.3 Minimera och åtgärda med havsförsurningens
konsekvenser, bland annat genom ökat vetenskapligt
samarbete på alla nivåer.
15. Biologisk mångfald på land
15.1 Till 2020 bevara, återställa och hållbart använda ekosystem på land och i sötvatten och deras
ekosystemtjänster, särskilt skogar, våtmarker, berg
och torra områden, i enlighet med de skyldigheter
som anges i internationella överenskommelser.
15.2 Till 2020 främja genomförandet av hållbart
brukande av alla typer av skogar, stoppa avskogningen, återställa utarmade skogar och kraftigt
öka nybeskogningen och återbeskogningen i hela
världen.
15.b Mobilisera betydande resurser från alla källor
och på alla nivåer för att finansiera hållbart brukande av skogar och ge utvecklingsländerna lämpliga
incitament att utveckla ett sådant bruk, inklusive för
bevarande och återbeskogning.
16. Fredliga samhällen
16.6 Bygga upp effektiva och transparanta institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.
16.7 Säkerställa ett lyhört, inkluderande, deltagandebaserat och representativt beslutsfattande på alla
nivåer.
16.b Verka för och genomdriva icke-diskriminerande
lagstiftning och politik för en hållbar utveckling.
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17. Genomförande och partnerskap
17.7 Främja utveckling, överföring och spridning
av miljövänlig teknik till utvecklingsländerna på
gynnsamma villkor, inklusive koncessions- och
förmånsvillkor, på villkor som överenskommits
mellan parterna
17.9 Öka det internationella stödet för genomförande av effektiv och riktad kapacitetsuppbyggnad
i utvecklingsländerna till stöd för nationella planer
för att genomföra alla målen för hållbar utveckling,
inklusive genom samarbete nord–syd och syd–syd
samt trepartssamarbete.
17.14 Föra en mer samstämmig politik för hållbar
utveckling.
17.15 Respektera varje lands politiska handlingsutrymme och ledarskap att fastställa och genomföra politik för fattigdomsutrotning och hållbar
utveckling.
17.16 Stärka det globala partnerskapet för hållbar
utveckling och komplettera det med partnerskap
mellan flera parter som mobiliserar och utbyter
kunskap, expertis, teknik och finansiella resurser, för
att bidra till att målen för hållbar utveckling nås i
alla länder, i synnerhet utvecklingsländer.
17.19 Till 2030 bygga vidare på befintliga initiativ för att utveckla mått på framsteg som görs
mot hållbar utveckling som kompletterar BNP
samt stödja uppbyggnad av statistisk kapacitet i
utvecklingsländerna.
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Bilaga 4 Forskningsfinansiärernas satsningar
Program och utlysningar som ingått i kartläggningen av pågående klimatrelaterade
insatser 2012–2020.
Finansiär

Program/utlysning

Programtid

Finansiering

Strategiska Forskningsområden

Inriktning mot klimat

2012–

1 2000 MSEK

Formas

Öppen utlysning

2012–2017

~500 MSEK

ERA-Net ClimateServices

2017–2019

20 MSEK

ERA-Net AXIS

2018–2020

15 MSEK

ERA-net. Biodiversa cofound 2016

2016–2019

54,8 MSEK

JPI Climate/Belmont Forum.
2016
Climate Predictability and Inter-Regional
Linkages

5,9 MSEK

Bonus Artikel 185. Sustainable
ecosystem services

2013–2016

14,7 MSEK

ERA-Net. (ERA-MBT) Marine
Biotechnology 2015

2013–2017

12,5 MSEK

JPI Climate Societal Transformation
in the face of climate change

2014–2017

9 MSEK

JPI - FACCE

2012–2014

1,2 MSEK

Belmont Forum Arctic II

Vetenskapsrådet

15 MSEK

Linnestöd Bert Bolin Center

2012–2016

48 MSEK

JPI Climate Russian Arctic and Boreal
Systems

2014

6,1 MSEK

NordForsk Responsible Development
of the Arctic

2016–2019

20 MSEK

“Sustainability and resilience – Tackling 2016, 2018
climate and environmental changes”
(med SIDA och Formas)

126 MSEK

Samarbete med VR, Formas, CEA (FR), 2012–2017
CNRS (FR), Versailles Saint-Quentin
Univ (FR) inom klimat, miljö och Energi
(ESS avtalen).

36 MSEK

Bilateralt samarbete med Sydkorea

2015–2016

4 MSEK

IODP/ECORD

2012 – 2020 (2003–
2023)

40,5 MSEK

ICDP

2012– 2020 (2008–lö- 6,5 MSEK
pande)

Polarforskningsamarbeten (EPB, IASC
SCAR)

2012–2020 (2001–löpande)

2,7 MSEK

ICOS-ERIC

2013–2020

40 MSEK

EISCAT/EISCAT_3D

2012 –2020 (1981–lö- 164 MSEK
pande)

Beräkning och lagring för
klimatmodellering

2012–2020 (2001– lö- 30 MSEK
pande)

GBIF (Global Biodiversity Information
Facility)

2012–2020 (2001–löpande)

24,3 MSEK

Projektbidrag och utrustningar beviljad
genom öppna utlysningar.

2012–löpande

~500 MSEK

Strategisk agenda för det nationella forskningsprogrammet om klimat

63

Finansiär

Program/utlysning

Programtid

Finansiering

Vetenskapsrådet forts.

SITES (Swedish Infrastructure for
Ecosystem Science)

2013–2022

230 MSEK

Svenska ICOS (Integrated Carbon
Observation System)

2012–2020

108 MSEK

Bojbaserat miljömätsystem

2012–2017

13 MSEK

Swedish LifeWatch

2012–2020

24,6 MSEK

Biodiversity Atlas Sweden

2017–2020

17 MSEK

Future Earth

2015–2018

12 MSEK

Bonus Artikel 185. Viable ecosystems

2013–2016

8 MSEK

Utrustning till isbrytaren Oden

2013–2017

2,2 MSEK

Energiinriktad grundforskning

2014–2021

480 MSEK

ESA, Earth Observation Programmes,
Global Monitoring of Essential Climate
Variables (CCI/CCI+), Copernicus m.fl.

2012– tillsvidare

Svenskt bidrag ca.
962 MSEK under
2012–2017

Earth Observation Envelope
Programme (EOEP 5)

2017–2021

Svenskt bidrag ca.
110 MSEK

Satelliten SIW, Stratospheric Inferred
Winds

2018–2024

ca 89 MSEK

Satelliten Odin

2001– tillsvidare

Driftkostnad ca 35
MSEK under 20122018

MATS, Mesospheric Airglow/Aerosol
Tomography and Spectroscopy

2014–2021

ca 120 MSEK

Nationellt forskningsprogram

Löpande med årlig
utlysning

ca 180 MSEK under
2012–2018

Rymdstyrelsen

Naturvårdsverket

Energimyndigheten

Miljöförändringar, åtgärder och luftföro- 2012–2015
reningsexponering i ett hälsoperspektiv

2,7 MSEK

Styrmedel och Konsumtion

2016–2018

22,6 MSEK

Svensk konsumtions miljöpåverakn
(PRINCE)

2014–2018

15 MSEK (Fördelat på
tre år)

Samhällsplanering för minskad
miljöpåverkan

2014–2017

10 MSEK (Beviljat av
Naturvårdsverket)

Frisk luft och klimat (SCAC)

2013–2016

25 MSEK

Luftföreringarnas effekter (SCAC 2)

2013–2019

12 MSEK (Avser
perioden 2017–2019)

Hållbar sjöfart och miljö
i Östersjöregionen (SHEBA)

2015–2017

9,7 MSEK

Klimatförändringar och miljömålen
– CLEO 2

2012–2014

19 MSEK

Hållbar och effektiv transport
i samhället

2018–2020

23 MSEK

Förvaltning av Ekosystem i ett
Föränderligt Klimat – skog, jordbruk
och akvatiska system

2018–2019

3 MSEK

Batterifondsprogrammet

2017–2027

280 MSEK

Demonstrationsprogram för elfordon

2011–2018

285 MSEK

Energieffektiva elfordon

2015–2019

88 MSEK

Fordonsstrategisk forskning
och innovation (FFI)

2009– (avstämning
vartannat år)

115 MSEK/ÅR

Hållbar transport
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Finansiär

Program/utlysning

Programtid

Finansiering

Energimyndigheten forts.

FOU Program Energieffektivisering
i transportsektorn

2014–2019

175 MSEK

Kompetenscentrum CCGEx 2018–2021 2018–2021

40 MSEK

Kompetenscentrum CERC 2018–2021

2018–2021

40 MSEK

Kompetenscentrum Förbränningsprocesser (KCFP) 2018–2021

2018–2021

40 MSEK

Kompetenscentrum Katalys (KCK)

2014–2017

32 MSEK

ERA-NET Cofund Electric Mobility
Europe (EME)

2017–2021

6,5 MSEK

Swedish Electromobility Center
2015–2019
(tidigare Svenskt el- och hybridfordonscentrum) – etapp 3 (2015–2019)

38,4 MSEK

Hållbar El
BBG-programmet

2016–2020

25 MSEK

ERA-net Smart Grids Plus

2015–2018

36 MSEK

OCEANS ERA-net

2016–2020

18,1 MSEK

Vindforsk IV

2013–2017

35,3 Mkr

Svenskt Vindkrafttekniskt Centrum
(SWPTC)

2014–2018

32 Mkr

VindEL

2017–2021

133 Mkr

HåVa (Hållbar Vattenkraft)

2017–2021

60 Mkr

SVC (Svenskt Vattenkrafttekniskt
Centrum)

2017–2020

27,9 Mkr

SolEl-programmet 2013–2017

2013–2017

7,5 Mkr

Marin energiomvandling 2015–2018

2015–2018

53 Mkr

Elektra 2013–2017

2013–2017

29,7 Mkr

El från solen

2016–2020

160 Mkr

Forsknings och innovationsprogrammet 2016–2020
SamspEL 2016–2020

173 Mkr

Nydanande och behovsmotiverad
FoU med energirelevans

2013–2019

150 Mkr

Strategiskt innovationsprogram
Viable Cities

2017–2021

104 Mkr (tot 141 Mkr
inkl medel från
Vinnova och Formas)

Sustainable Urbanisaton Global
Initiative

2017–2020

9 miljoner kronor
(EM)

ERA- Net Cofund Smart Cities and
Communities (ENSCC)

2015–2018

Energimyndigheten
finansierar 4 projekt,
Y Mkr

SweGRIDS 2013–2017

2014–2017

82,8 Mkr

Biodrivmedelsprogrammet

2015–2021

45 MSEK/ÅR

Samverkansprogrammet Förnybara
drivmedel och system

2014–2017

22 MSEK

Industrins energianvändning –
forskning och utveckling

2015–2019

72 MSEK

Massa- och pappersindustrins energianvändning – forskning och utveckling

2015–2019

110 MSEK

Hållbar industri
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Finansiär

Program/utlysning

Programtid

Finansiering

Energimyndigheten forts.

Samverkansprogrammet Järn- och
stålindustrins energianvändning
– forskning och utveckling

2013–2017

76 MSEK

Svenskt Förgasningscentrum
2017–2020

2017–2020

80 MSEK

Utlysning inom uppdrag att genomföra
innovationsfrämjande insatser för att
minska processindustrins utsläpp av
växthusgaser

2016–2019

65 MSEK

Människa, energisystem, samhälle

2017–2022

160 MSEK

Bränsleprogrammet Hållbarhet

2011–2017

95 MSEK

Bränsleprogrammet Omvandling

2011–2017

73 MSEK

Bränsleprogrammet tillförsel

2011–2017

104 MSEK

CECOST - Utveckling och tillämpning
av verktyg för studier av förbränningsprocesser

2014–2017

32 MSEK

ERA-net Bioenergy

2014–2021

ca. 10–15 MSEK per
utlysning

Hållbar bioenergi

Internationell samverkan för
2013–2017
miljöinnovationer- Energi i Kina – ISMEK

20 MSEK

Energiteknik för termiska
energiprocesser

2014–2018

46 MSEK

Samverkansprogram Fjärrsyn
2013–2017

2013–2017

26,4 MSEK

Samverkansprogram inom Energigasteknik 2013–2017

2013–2017

32 MSEK

Strategiskt innovationsprogram
RE:Source

2016–2018

154,5 MSEK

Samverkansprogrammet inom bränslebaserad el- och värmeproduktion
(SEBRA) 2016–2019

2016–2019

21 MSEK

Turbiner för framtidens energisystem

2016–2019

40 MSEK

Kompetenscentrum: Högtemperaturkorrosion (HTC)

2014–2017

32 MSEK

Biomassa för energi och material

2017–2021

70 MSEK

Forskarskolan Energisystem

2014–2019

40 MSEK

Strategisk Energisystemforskning

2014–2018

130 MSEK

E2B2 - Samverkansprogrammet
för forskning och innovation för
energieffektivt byggande och boende

2013–2017

140 MSEK

FoU Program Energi, IT och Design
– etapp 3

2013–2017

60 MSEK

Program för energieffektivisering i
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader –
Spara och bevara – etapp 3

2015–2018

40 MSEK

Energieffektivisering inom belysningsområdet 2017–2021

2017–2021

50 MSEK

EFFSYS EXPAND 2014–2018

2014–2018

33,6 MSEK

Resurseffektiva byggnader
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Finansiär

Program/utlysning

Programtid

Energimyndigheten forts.

Utlysning för projektansökningar som
2016–2020
hanterar utmaningar för att uppnå mera
resurs- och energieffektiva byggnader

Finansiering
15 MSEK

Kommersialisering och företagande
Verifiering av nya energiinnovationer
– med affärsfokus

2013–2018

20 MSEK

Energiriktad grundforskning

2014–2021

480 MSEK/ÅR

Öppet labb, Innovativa startups

2016–2017

7,4 MSEK

SIP - Medtech4Health,
InfraSweden2030

2016–2018/19

9,2 MSEK

Övergripande

Vinnova

2017-2018/22

31,2 MSEK

Innovationsforskning

2012–2018

15,2 MSEK

Social Innovation

2015–2017

0,5 MSEK

Inkubatorprogrammet 2015+

2015–2017

3,3 MSEK

SIP-BioInnovation

2016–2017

4,6 MSEK

SIP-Swelife, SIP-PiiA, SIP-STRIM,
SIP-Lättvikt

2014–2018/19

7,8 MSEK

Materialbaserad konurrenskraft

2014, 2016–2018

1,3 MSEK

Programmet för ökad EU-Samverkan

2013–2019

2,6 MSEK

Innovationsledning och organisering

2013–2019

6,4 MSEK

Innovationer för hållbart samhälle,
Tjänsteinnovation

2013–2020

71,7 MSEK

TM-testbäddar inom miljöteknik

2012–2018

19,4 MSEK

UoH Stragisk samverkan

2013–2019

15,5 MSEK

Internationell samverkan för
miljöinnovationer

2012–2014

1,1 MSEK

Innovationsprojekt i offentlig
verksamhet

2013–2017

3,8 MSEK

Strategiska innovationsprogram

2013–2016

6,9 MSEK

Öppen innovation

2012–2016

3,2 MSEK

Mobility for growth

2014–2018

8,4 MSEK

Utmaningsdriven innovation – Sam2013–2019
hällsutmaningar som tillväxtmöjligheter

177,8 MSEK

Nationellt innovationsprogram
– Bygginnovationen

2012–2018

5 MSEK

EU-relationer, Globala samarbeten

2012–2018

14,6 MSEK

Innovationskapacitet i offentlig
verskamhet, Program för finansmarknadsforskning, Tjänster för
IKT strategiska projekt etc.

2013–2019

18,1 MSEK

Innovationsprojekt i företag, Fordons2012–2019
strategisk forskning och innovation,
Transport Policy och samverkan, Eureka
Eurostars, Skogs- och träprogrammet,
VINNVÄXT, TM-internationella samverkansprogram etc.

61,2 MSEK
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Finansiär

Program/utlysning

Programtid

Finansiering

MISTRA

Mistra Indigo – Instrument Design for
Global Climate Mitigation

2012–2015

25 MSEK

Mistra-SWECIA – Mistra Swedish
Research Programme on Climate,
Impacts and Adaptation

2008–2015

83 MSEK

Future Forests

2009–2016

111 MSEK

Mistra Arctic Sustainable Development

2014–2018

30 MSEK

Mistra – Sustainable Consumption

2017–2021

45 MSEK

Mistra Carbon Exit

2017–2021

56 MSEK

Mistra Financial Systems

2016–2019

30 MSEK

Mistra Geopolitics

2017–2020

48 MSEK

Mistra Innovation

2012–2019

88 MSEK

Klimat och hållbarhet
i utvecklingsländer

2016–

40,7 MSEK

Klimatetik och framtida generationer

2017–

40,9 MSEK

Övriga projekt

från 2012

9 MSEK

från 2013–

172,9 MSEK

Wallenberg Academy Fellows

från 2011–

50 MSEK

Wallenberg Wood Science Cener

2008–2028

850 MSEK

Wallenberg Scholars

2011–

30 MSEK

Marianne och Marcus Wallenbergs
Stiftelse

Projektanslag

från 2015–

11,2 MSEK

Stiftelsen Marcus och Amalia
Wallenbergs Minnesfond

Projektanslag

från 2016–

5 MSEK

Europeiska ramprogrammet för
forskning och innovation Horisont
2020

Arbetsprogrammet för samhällsutmaning 2: Livsmedelstrygghet,
hållbart jord- och skogsbruk, havs-,
sjöfarts- och inlandsvattenforskning
samt bioekonomin

2014–2017

ca 486 MSEK

Arbetsprogrammet för samhällsutmaning 3: Säker, ren och effektiv
energi

2014–2017

ca 945 MSEK

Arbetsprogrammet för samhällsutmaning 4: Smarta, gröna och
integrerade transporter

2014–2017

920 MSEK

Arbetsprogrammet för samhällsutmaning 5: Klimatåtgärder, miljö,
resurseffektivitet och råvaror

2014–2017

624 MSEK

Riksbankens Jubileumsfond

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse Projektanslag
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Bilaga 5 Workshop med samhällsintressenter om
Nationella forskningsprogrammet om klimat
Deltagande organisationer
AP7 – Sjunde AP-fonden
BioInnovation
Energimyndigheten
Eskilstuna kommun
f3 - Svenskt kunskapscentrum för
förnybara drivmedel
Forte
GMV Göteborgs miljövetenskapliga
centrum
Havs- och vattenmyndigheten
InfraSweden2030
IQ Samhällsbyggnad
Jernkontoret
Jordbruksverket
Konsumentverket
KSLA Kungl. Skogs- och
Lantbruksakademien

MSB Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap
Naturvårdsverket
Riksantikvarieämbetet
Rymdstyrelsen
SCB Statistiska centralbyrån
SIDA Styrelsen för internationellt
utvecklingssamarbete
Skogsindustrierna
SMHI Sveriges meteorologiska
och hydrologiska institut
Statens geotekniska institut
Sustainable Innovation
Svenskt Vatten
Teknikföretagen
Trafikverket
Vetenskapsrådet

Lantbrukarnas Riksförbund

Viable Cities

Lighthouse

WWF Världsnaturfonden

Livsmedelsföretagen
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1. Vilka är de viktigaste utmaningarna som Sverige står
inför om vi ska nå de nationella och globala klimatmål som
vi eftersträvar?
• Hur får man in en långsiktighet i våra beslutsprocesser. Vi måste
göra det lättare att fatta rätt beslut. Många beslut som måste fattas
behöver vara långsiktiga men incitamenten är kortsiktiga både vad
gäller politiskt, ekonomiskt, personligt. Besluten måste vara fakta/
evidensbaserade. Vi måste samtidigt våga fatta beslut, hur hanterar
vi riskerna med att fatta långsiktiga beslut.
• Styrmedel - Till att börja med måste man hitta vilka styrmedel som
ger effekt och vilken kombination av styrmedel som fungerar. Det
kan vara olika typer av styrmedel som till exempel juridiska eller
ekonomiska. Globala och nationella beslut bör också omvandlas till
styrmedel.
• Hållbar användning av globala resurser - Hur kan vi använda jordens resurser på ett hållbart sätt för att säkerställa behovet av mat,
energi och naturliga ekosystem. Vi behöver en ökad förståelse för
och ökat samarbete på lokal, global och nationell nivå kring frågan
för att nå förändring. Vi kan inte exportera våra utsläpp utan måste
se till helheten.
• Uppnå hållbar konsumtion: Det offentliga som konsument - gemensamma pengar kontra klimat – målkonflikt. Upphandlingsregler
bör anpassas efter hållbarhet och kunskap krävs för att sätta kriterier. Hur uppmana early adopter och mainstreama för flertalet?
Minska Sveriges avtryck av produktion utomlands. Ex på viktig
sektor: energieffektivisering: ofta är effektiviseringen sämre närmre
konsumenten, hur förpackar vi tjänster för att tjäna konsumenten
och företag ska tjäna pengar?
• Implementering av nya resultat och lösningar. Omställningen
kommer att vara en skakig resa, det kommer att dyka upp lösningar
som sedan visar sig vara fel och tas bort. Samtidigt måste vi våga.
Vi behöver strukturer som stödjer investeringar i nya lösningar. Det
krävs löpande förbättring av kunskapsunderlaget. Då behövs samverkan och samtalet mellan olika samhällssektorer, offentligt, privat.
Kommunikation av den senaste forskning men också kostnader och
nyttor kopplat till åtgärderna.
• Få till en teknikutveckling för hållbara lösningar. Utveckla policys
för att hantera målkonflikter. Följa upp och utvärdera teknikutveckling och policy för att lära av vad som görs. Energilösningar och
Material nämns som viktiga områden. Hitta nya lösningar även på
anpassningssidan.
• Konsumtion och välfärd - minska ekologiskt fotavtryck, försörjningstrygghet, systemperspektiv, nya ekonomiska modeller, beteendeförändring, gör det lätt att göra rätt.
• Få ihop kunskap över tvärvetenskap och tvärsektoriella gränser. Allt
från grundforskningsbehov ända ut till kommuner som ska använda
kunskapen/lösningar. Utveckla tillämpad kunskap. Interaktion för
gemensamt lärande mellan olika samhällsaktörer. Hitta former för
att systematisera och organisera den data som finns så att den blir
användbar för samhället.
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• Att kunna se till helheten, ett systemperspektiv. Behov av forskning
som har systemperspektiv. Viktigt att lyfta blicken och utforma
det svenska arbetet utifrån det globala perspektivet. Verktyg för att
hantera målkonflikter/effektoptimering.
• Hur säkerställa livsmedelsproduktionen? Uppnå försörjningstrygghet. Omställning av jordbruket med nya tekniska lösningar.
Klimatanpassning av jordbruket. Öka jordbrukets bidrag som
kolsänka. Hållbar produktion och konsumtion av livsmedel
(särskilt kött och nya proteinkällor.). Minska matavfall. Diet och
livsstilsförändringar.
• Utsläppsminskningar i alla samhällssektorer - transporter (bra democase), basindustri (stål/cement), livsmedel, fokusera på områden/
sektorer med synergier, effektivisering, substitution av icke fossila
material och resurser utan att riskera biologisk mångfald.
• Hantera målkonflikter: Griper över många områden: De flesta
aktörer är rationella men har olika mål - inte utgå från att folk är
dumma. Aktörer behöver hitta gemensamma mål och utmaningar. Förståelse för hur målkonflikter kan påverka olika intressen.
Politiskt viktig utmaning! Idag suboptimerat.
• Trendbrott krävs: hur engagera och mobilisera människor i förändringsarbetet – hur byta beteende- och -livsstil? Det är en riktig
utmaning att byta sin cirkel mot en annan. Se de nödvändiga trendbrotten som möjligheter som bidrar till tex hållbar konsumtion.
Pressar företagen och beslutsfattare till rätt beslut. Viktigt måna
om jämlikhetsmål, inte förändring på bekostnad av någon särskild
(svag?) grupp utan viktigt med allas lika värde och rättigheter.
Teknik är en möjliggörare.
• Omställning av hela transportsektorn. Substitution av fossilt bränsle. Nya sätt att transportera sig inklusive beteende- och konsumtionsfrågor. Styrmedel och regelverk m.m. för ”modal shift” från ett
transportslag till ett annat.
• Styrning och politik - synliggöra multipla effekter och de goda
exemplen, skapa incitament, bristande samordning mellan myndigheter och departement, inkludera beslutsfattare som tydliga
kravställare i satsningar.
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2. Vilka kunskapsområden/lösningsområden är viktigast att
satsa på [för att nå detta]?
• Hur kan finansmarknaden kan förändras till att ta mer långsiktig hänsyn (grön ekonomi). Utveckling av beslutsstöd.
Beteendevetenskaplig forskning som är inriktad på hur vi fattar
beslut kortsiktigt som gynnar det långsiktiga perspektivet (både på
individnivå och organisationsnivå).
• Klimateffektiv samhällsbyggnad: Sätt människan i centrum.
Systemperspektiv i stadsplanering. Vetenskapligt baserade mål.
Attraktiva hållbara lösningar. Tillförlitligt beslutsdata för stadsplanering (konstruktionsutsläpp). Energi- och livsmedelsproduktion i
städer. Innovationsledning i offentlig sektor. Vattenvägar i staden.
• Hållbar användning av globala resurser – Forskning som har ett systemtänk. Tvärvetenskaplig forskning. Innovationer och nya lösningar för att öka resurseffektiviteten. Verktyg för konsumenter för att
kunna konsumera klimatsmart. Nya produkter. Kunskapsöverföring
till andra länder. Leda arbetet och utbilda lokalt, nationellt och
globalt.
• Kopplingen mellan behoven i grön infrastruktur och finansieringen av dessa. Vi vet att det finns stora investeringsbehov i grön
infrastruktur men få investeringsbara objekt. Pengarna finns på
kapitalmarknaden men projekten är inte konstruerade så att de går
att investera i, det finns för få gröna obligationer att investera i.
• Prioritera områden där Sverige kan vara ett gott exempel – träbyggande, samverkan, förnybara drivmedel (lignocellulosa), avfallshantering, cirkuläritet.
• Styrmedel – Utvärdering av insatserna är viktiga att satsa på.
Systemtänket där man bedömer oväntade positiva och negativa
effekter av insatser. Viktigt att beslutsfattare har med ett helhetsperspektiv i beslutsprocesser. Forskning om styrmedel, dess effekter och
effekter av olika kombinationer av styrmedel. Kunskapsspridande
till relevanta aktörer.
• Åtgärder för klimatanpassning – Forskning på klimateffekter på
lokal och regional skala. Omsätta kunskapen till praktiskt användbara verktyg och metoder, samt involvera användarna tidigt in i
projekten. Kunskapsspridning, göra informationen tillgänglig för
relevanta aktörer. Underlätta beslut under osäkerhet. Vi behöver öppen och tillgänglig data. Mer forskning inom kostnad nytto-analyser. Tydliggöra ansvarsförhållanden mellan stat, kommun, enskilda.
• Hur skapar vi mer investeringsmöjligheter i gröna lösningar på
klimatproblemen som uppfyller investerarnas krav på avkastning.
Mer stöd till testmiljöer, proof of concept.
• Människan i centrum – kunskapsspridning, beteendeforskning,
living labs, tvärvetenskap.
• Incitament för att ta tillvara innovationer – styrning, omställning
tjänster istället för prylar, delningsekonomi, mer miljöanpassade prylar,
effektivisering, metaanalyser, metoder och modeller för att synliggöra
multipla värden, forskning om hinder och drivkrafter för omställning.
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• Hur ska en långsiktig hållbar förvaltning av vatten, jordbruk och
skogsbruk se ut. Åtgärdsinriktad forskning, som visar på synergier,
möjligheter och målkonflikter.
• Konsumtion: Kunskap om styrmedel och incitament, spridningsvägar för kunskap. Forskning om beteende o konsumtion. Mobility
as a service. Ny finansiella system/affärsmodeller - kan användas i
många sektorer. Attraktiva affärsmodeller för att stimulera hållbara
val. Simuleringar och scenarier. Undersöka vad påverkar människans val.
• Möjligt Trendbrott: hur engagera/mobilisera förändrarbetet: Hjälpa
politiker hantera osäkerhet/rädsla för impopularitet? Planera största
samhällsförändringarna? Stimulera innovation. Hantera förändringar (framtids- & beteendeforskning, förändringsbenägenhet) &
få politiker & väljare gå hand i hand? Media- & kommunikationsforskning. Kultur kring samhällsintresse och levnadsvillkor? Visa
på helhet, vem gör vad & hur svara på utmaningar? Göra affärer!
Tekniska biten viktig, mkt kunnande som produceras når ej fram.
• Bredvid de listade samhällsområdena så vill vi lägga till samhällsplanering, samhällsbyggande, infrastruktur och hälsa (konflikter,
migration) i relation till klimatanpassning.
• Hantera målkonflikter: Alla områden! Främst: Institutionella och
organisatoriska förutsättningar, territoriellt perspektiv, bidra till planering. Förståelse f politiska processer: när når forskare/myndighet
bäst fram m budskap? Lärdomar från andra samhällsområden och
länder. Åtgärdsvalsstudier. Hitta framgångsfaktorer. Problembaserat
/case. Temporal del av målkonflikter. Bygga tillit till processen och
till gemensamma mål, även i implementering. Vad måste vi förstå
för att komma vidare? Förstå steg som behövs! Backcasting.
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Bilaga 6 Uppdraget om klimat
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 samhällsbyggande (Formas) att inrätta nationella forskningsprogram för klimat respektive 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 genomförandet 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 inkluderande 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.
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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 klimatpolitiska målen. Behovet av forsknings- och innovationsinsatser för att möta
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 ambitiösa 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
naturvetenskap 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.
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Bilaga 7 Remissinstanser utkast agenda för det
nationella forskningsprogrammet om klimat
Universitet och högskolor

Stiftelsen Högskolan i Jönköping

Blekinge tekniska högskola

Stockholms konstnärliga högskola

Chalmers tekniska högskola

Stockholms universitet

Ersta Sköndal Bräcke högskola

Sveriges lantbruksuniversitet

Försvarshögskolan

Södertörns högskola

Gymnastik- och idrottshögskolan

Umeå universitet

Göteborgs universitet

Uppsala universitet

Handelshögskolan i Stockholm

Örebro universitet

Högskolan Dalarna

Forskningsinstitut

Högskolan i Borås

Institutet för framtidsstudier

Högskolan i Gävle

IVL Svenska Miljöinstitutet

Högskolan i Halmstad

RISE Research Institutes of Sweden

Högskolan i Skövde

SEI Stockholm Environment Institute

Högskolan Kristianstad

Skogforsk

Högskolan Väst

VTI Statens väg- och
transportforskningsinstitut

Karlstads universitet
Karolinska institutet
Konstfack
Kungl. Konsthögskolan
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Kungl. Tekniska högskolan
Linköpings universitet
Linnéuniversitetet

Forskningsfinansiärer som
inte ingår i programkommittén
Handelsrådets forskningsfond
KK-Stiftelsen
Länsförsäkringars forskningsfond
Riksbankens jubileumsfond
Stiftelsen för strategisk forskning

Luleå tekniska universitet

STINT Stiftelsen för internationalisering
av högre utbildning och forskning

Lunds universitet

Wallenbergsstiftelserna

Malmö universitet

Myndigheter

Mittuniversitetet

Boverket

Mälardalens högskola

Folkhälsomyndigheten

Röda Korsets Högskola

Havs- och vattenmyndigheten

Sophiahemmet Högskola

Jordbruksverket
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Konjunkturinstitutet

SIP Viable Cities

Konsumentverket

SIP BioInnovation

Lantmäteriet

SIP Lättvikt/Lighter

Livsmedelsverket

SIP Re:Source

Länsstyrelserna
(Klimatanpassningsportalen)

Civilsamhällsorganisationer

Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap

WWF

Naturskyddsföreningen

Riksantikvarieämbetet

Branschorganisationer

Sametinget

Avfall Sverige

Skogsstyrelsen

Energiforsk

SMHI Sveriges meteorologiska och
hydrologiska institut

Hagainitiativet

Statens geologiska undersökning
Statens geotekniska institut
Statens veterinäranstalt
Statistiska centralbyrån
Trafikverket

IQ Samhällsbyggnad
Jernkontoret
Lantbrukarnas riksförbund
Livsmedelsföretagen
Skogsindustrierna
SveBio

Övriga offentliga sektor

Svensk kollektivtrafik

AP7 Sjunde AP-fonden

Svensk solenergi

Klimatkommunerna

Svensk vindenergi

SKL Sveriges kommuner och
landsting

Svenskt näringsliv

Strategiska innovationsområden och andra
forskningscentra

Sveriges byggindustrier

Svenskt vatten

Teknikföretagen

f3, kunskapscentrum för förnybara
drivmedel

Vetenskapsakademier

InfraSweden 2030

IVA Kungl.
Ingenjörsvetenskapsakademien

Lighthouse, maritimt
kompetenscentrum
Nordregio
SDSN Northern Europe
SIP Drive Sweden
SIP Smart Built Environment

KSLA Kungl. Skogs- och
Lantbruksakademien
KVA Kungl. Vetenskapsakademien
Sveriges unga akademi
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Tankesmedjor
Fores
Global utmaning
SNS Studieförbundet Näringsliv
och Samhälle
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