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Dialogmöte
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Katarina Buhr



Dagens program
09:30-09:35  
Välkomna! Katarina Buhr, forskningssekreterare, Formas 
 
09:35-10:00  
Erik Westin, ordförande i IQ Samhällsbyggnads Framtids- och omvärldsutskott, 
berättar om idéskriften Är vi redo för en samhällsomvandling? 
 
10:00-10:20  
Katarina Buhr, Formas, informerar om utlysningen och besvarar frågor 
 
10:20-10:40  
Eva Persson från Pufendorfinstitutet vid Lunds universitet, som sedan 2009 har 
arbetat med att främja tvärvetenskapliga samarbeten över fakultetsgränserna, pratar 
om fallgropar och framgångsfaktorer. 
 
10:45-11:35  
Match-making-aktivitet som uppmuntrar nätverkande med andra potentiella sökande 
och tvärvetenskapliga partners.  
 
11:40-12:00  
Paneldiskussion om synteser med Formas, Energimyndigheten och Vinnova. Vad 
hoppas finansiärerna få ut av synteserna? Vad innebär det att ta fram en syntes av 
god kvalitet? 
 
12:00-13:00  
Mingellunch med wraps 

Twittra gärna!

@formasforsk @openlabsthlm #samhällsbyggnad 
#hållbar #swgreen #bopol



• Är vi redo för en 
samhällsomvandling?

En idéskrift från IQ Samhällsbyggnad



Om idéskriften

• Syfte att ge Inspiration och underlag till 
diskussion

• Resultatet av Omvärlds- och 
framtidsutskottets arbete 2016-2017

http://www.iqs.se/library/3086/iq-samhaellsbyggnad-id%C3%A9skrift-webb-uppslag.pdf


Utveckling som utmanar

• Ökad komplexitet
• Motstridigheter
• Kreativt kaos
• Resilience - kontra
• Föränderbarhet
• Systemanalys
• Multiperspektiv
• Sociala frågorna



FYRA NORMFÖRÄNDRINGAR



Vardagslivets normer



Vardagslivets normer

• Hur kombinera långsiktiga 
fastighetsvärden med behov att mycket 
snabbare ändra och förnya?

• Hur påverkas användning av det 
offentliga rummet?  

• Hur påverkas juridiska och 
ekonomiska ramar för 
fastighetsägande?



Ägande kontra delande



Ägande kontra delande 

• Hur kan våra affärsmodeller integreras 
in i den nätverksbaserade kollaborativa 
ekonomin?

• Vilka individuella beteenden förändras 
och hur påverkas vi? 

• Multifunktionella ytor: Hur ska 
förvaltning, ägande, ansvar och estetik 
hanteras?



Bilen som norm för vår byggda miljö



Bilen som norm för vår byggda miljö 

• Vilka åtgärder kan utgöra broar i en 
övergång från bilstaden till en stad för 
cyklister, gångtrafikanter och 
kollektivtrafik? 

• Hur ser en ny infrastrukturen och hur 
bygger vi ut den? 

• Hur ser vårt framtida mobilitetsbehov 
ut?



Multistadielivet



Multistadielivet

• Vad händer med samhällskontraktet i 
våra transföreringssystem?

• Vilken betydelse kommer nätverk av 
olika slag ha för lokalsamhällets 
uppbyggnad?

• Hur kan ekonomisk tillgänglighet 
säkerställas och hur hantera konflikt 
mellan ekonomisk tillgänglighet och 
fysisk tillgänglighet? 



SEX TRENDER



Människans påverkan på miljön



Människans påverkan på miljön

• Hur kan big data stödja planeringen gällande 
människans påverkan på naturen?

• Hur stor miljöpåverkan har städer? Hur ska 
resursflödena hanteras?

• Vilka moderniseringar behöver göras av lagar 
och regler för att de bättre ska bidra till en 
långsiktigt hållbar utveckling?



Demografisk förändring



Demografisk förändring 

• Vilka nya önskemål och krav på vår 
samhällsbyggnad uppstår när Sveriges 
demografi förändras? 

• Vilka boendeformer efterfrågas i framtiden och 
hur kan den byggda miljön bli mer flexibel för att 
möta förändrade krav? 

• Behöver vi annan kompetens för att kunna möta 
nya grupper och deras behov?



Urbanisering



Urbanisering

• Hur kommer en tätare stad att påverka människor i 
staden och hur attraktiv staden uppfattas?

• Hur kombinerar vi en engagerad medborgardialog 
med behovet av snabba planeringsprocesser?

• Hur kommer relationen stad – land att se ut i 
framtiden? Vilken roll kommer landsbygden att 
spela i framtidens samhälle? 



Fler om mindre och fler om samma



Fler om mindre och fler om samma 

• Hur löser vi långsiktig tillgång till 
dricksvatten och vatten för att odla?

• Hur kan vi nyttiggöra den infrastruktur som 
tjänat ut?

• Vilka nya affärsmodeller behövs för en 
cirkulär samhällsbyggnadsekonomi? 



Klyftor och skillnader



Klyftor och skillnader 

• Kan nya upplåtelseformer för bostäder bidra till 
ökad ekonomisk tillgänglighet?  

• Kan multifunktionella byggnader bidra till minskad 
segregation? 

• Hur kan vi få bredare engagemang i 
samhällsbyggnadsprocessen? 



Digitaliseringen som spelförändrare



Digitaliseringen som spelförändrare 

• Vilka kompetenser behövs i framtidens 
samhällsbyggnadssektor? 

• Hur kan vi bli en mer aktiv del av den 
innovation och utveckling som behövs för att 
skapa framtidens samhälle?  

• Hur påverkas de traditionella 
handelsplatserna och våra rörelsemönster 
kring dessa av E-handeln?



• Beställ eller ladda hem 
idéskriften på www.iqs.se



Om utlysningen
Synteser och forskningsprojekt för hållbart samhällsbyggande



Forskningsrådet Formas
ett forskningsråd för hållbar utveckling

Miljö Areella näringar       Samhällsbyggande



• Grundforskning
• Behovsmotiverad forskning
• Innovation

• Högsta vetenskapliga kvalitet 
• Relevant för samhället

Nyckelord om Formas



Formas anslag 1,3 miljarder kr/år

Årliga öppna utlysningen                    50%

Riktade utlysningar                          25%

Internationella utlysningar                   15%
Kommunikationsprojekt, akututlysningar       (10%



Nationella forskningsprogrammet 
för hållbart samhällsbyggande



Nationella forskningsprogram
• Sju nationella forskningsprogram
• Tioåriga satsningar
• Bidra till att lösa prioriterade samhällsutmaningar
• Stärka samverkan mellan forskningsutförare, forskningsfinansiärer och 

samhällsaktörer
• Utgå från en gemensam nationell forskningsagenda



FN:s 
hållbarhetsmål

Sociala mål och 
jämställdhetsmål 

Mål kulturmiljöarbetet, 
arkitektur, formgivning, 

design  

Mål bostäder, byggande, 
transportpolitik, infrastruktur, 

samhällsplanering  

Sveriges miljömål 

Mål samhällssäkerhet och 
brottsförebyggande 

arbete

Programmets utgångspunkter

FN:s 
urbana 
agenda

Städernas utmaningar  Omställning till ett förändrat klimat

Fossilfritt välfärdssamhälle



Översikt utlysningen

Två delutlysningar:
1. Synteser av kunskapsläge och kunskapsbehov
2. Forskningsprojekt med medborgare och aktörer i fokus

Tidsplan
Öppnar 14 december 2017
Stänger 28 februari 2018, kl. 14.00.
Beslut 26 september 2018

Ansökan skickas in via Prisma.



Två delutlysningar: 
Likheter
- Tvärvetenskap

- Inom samma eller mellan olika vetenskapliga discipliner

- Vem kan söka? Huvudsökande ska vara
- Disputerad forskare
- Verksam vid svenskt universitet, högskola, forskningsinstitut eller 

myndighet med forskningsuppdrag
- Godkänd medelsförvaltare

- Frågeställning med relevans för området ”Hållbar samhällsbyggnad”



Hållbart samhällsbyggande:
Områdets omfattning

Stad och land Bostäder Byggprocessen Transporter Energi Avfall

Dricksvatten Trygghet Ekosystemtjänster Cirkulär ekonomi Kemikalieanvändning Konsumtion och 
produktion

Giftfri vardag Hälsa Luftkvalitet Kulturvård Tillgänglighet Klimatförändringar

Resurseffektivitet Riskbedömning och 
riskhantering Styrmedel och policy Samverkansprocesser 

och målkonflikter
Val, attityder och 

beteende Livscykelperspektiv



Två delutlysningar:
Skillnader
Synteser
Projekten ska identifiera etablerad 
kunskap och kunskapsluckor genom en 
systematisk kunskapsöversikt

Så mycket kan du söka: 1–1,5 MSEK/år
Projektets längd: 1 år
Maximal projektbudget: 1,5 MSEK
Formas, Vinnova och EM delar totalt ut: 
Ca 16,5 MSEK

Forskningsprojekt
Frågeställningen ska fokusera på 
medborgarna eller aktörerna i det 
hållbara samhällsbyggandet

Så mycket kan du söka: 1–3 MSEK/år
Projektets längd: 3 år
Maximal projektbudget: 9 MSEK
Formas delar totalt ut: Ca 85 MSEK



FN:s hållbarhetsmål



FAQ

- Kan jag skicka in fler än en ansökan?
- Kan företag vara med i projekten? Hur?
- Kan pensionärer söka i denna utlysning?
- Hur stora skillnader mellan forskarna krävs för att kvalificera som 

tvärvetenskap?
- Passar min projektidé in i utlysningen?

- Frågor om ansökningssystemet Prisma



Tvärvetenskap
fallgropar och framgångsfaktorer

PUFENDORFINSTITUTET





EIGHT
 FACULTIES
And more than 30 world-leading research fields





Diskutera förväntningar:

- resultat?
- process?



- What do we expect to see?

- What do we hope to see?

- What would we love to see?



Likheter och skillnader 
metoder, modeller, begrepp, teorier



Tid och plats





Grundförutsättningar
närhet och likhet





Matchmaking

(Uppehåll i webbsändning! Återupptas till syntespanelen kl. 11.40.)

Syfte:

• Främja nya samarbeten
• Inspirera till utveckling av projektidéer
• Uppmuntra sökande att relatera projektidéer till de globala hållbarhetsmålen



Vägledande frågor för matchmaking

• Vilken forskning skulle du tycka är särskilt intressant inom denna 
utlysning?

• Vilka kompetenser behövs för att komplettera denna forskning?
• Vilket av de 17 globala målen för hållbar utveckling (utöver målet för 

hållbara städer och samhällen) är mest relevant för den forskning du är 
intresserad av inom denna utlysning?



Matchmaking: 
17 globala hållbarhetsmål



Syntespanel

• Katarina Buhr, Formas

• Marie Karlsson, Vinnova

• Kajsa-Stina Benulic, Energimyndigheten



Fler frågor om utlysningen?

Kontaktpersoner
Ansvarig
Katarina Buhr, forskningssekreterare 
Telefon: +46(0)8-775 40 19
E-post: katarina.buhr@formas.se

Administrativt stöd
Anna Kuznetcova, forskningsadministratör
Telefon: +46 (0)76-000 24 95
E-post: anna.kuznetcova@formas.se

mailto:katarina.buhr@formas.se
mailto:anna.kuznetcova@formas.se
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