
Framtidens 
forskningspolitik



Program
15.30 Välkommen

Formas inspel - Erik Eriksson, avdelningschef Analys och Policy, Formas 
Vinnovas inspel - Maria Johansson, enhetschef Samhällsutveckling, Vinnova
Sektorns gemensamma inspel - Anita Aspegren, vd IQ Samhällsbyggnad
Reflektioner från sektorn
Diskussion om framtidens forskningspolitik

16.30 Avslut



Kunskap för hållbar omställning
Erik Eriksson, avdelningschef Analys och Policy, Formas







Vetenskap och innovation
kan visa vägen

• Världen förändras allt snabbare
• Världens länder 

behöver arbeta tillsammans
• Världen behöver modiga politiska beslut



Forskning och utveckling i dag

Från Vetenskapsrådets Forskningsbarometer 2019. 



Ett forsknings- och 
innovationssystem för hållbarhet

• Tydligare strategiskt arbete behövs från politiken, lärosäten 
och forskningsfinansiärer

• Meriteringsanställningar bör följas upp

• Systemet med indirekta kostnader bör utredas

• Bättre samordning bland forskningsfinansiärerna 

Tillgänglig, inkluderande och ansvarsfull forskning

• Vidare tillämpning av lagstiftningen om oredlighet i forskning

• Formas kommer införa krav på omedelbar öppen tillgång

• Formas kommer fördjupa jämställdhetsarbetet



Kunskap bygger en hållbar värld

Formas bidrar med:
• Forskarinitierad forskning
• Forskning inom breda tematiska områden
• Praktiknära forskning
• Innovation
• Kunskapssammanställningar
• Kommunikation

Vi verkar i dialog och samverkan med andra aktörer



Mot gemensamma mål – forskning 
och innovation för omställning

• Nytt nationellt forskningsprogram om 
hav och vatten

• Förstärkta nationella program för klimat, 
livsmedel och hållbart 
samhällsbyggande

• Fortsätta utvecklingen av de strategiska 
innovationsprogrammen

• Särskilda insatser för biologisk mångfald



Nationellt forskningsprogram för 
hållbart samhällsbyggande
• Uppdrag sedan 2017 om ett Nationellt program om hållbart 

samhällsbyggnad (HÅS)
• Minst 75 miljoner kronor per år till HÅS, och minst 30 miljoner kronor 

till forskning om social bostadspolitik 
• Sedan 2018 finns en strategisk agenda.
• Som stöd i arbetet har Formas etablerat en kommitté, med en extern 

ordförande (Ulrika Francke) 

• Strategiska innovationsprogrammen är ett viktigt komplement till de 
nationella programmen (Viablie Cities, Smart Built Environment, IoT
Sverige och InfraSweden).
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Nationellt forskningsprogram för 
hållbart samhällsbyggande & SIP
• För att möjliggöra riktade insatser som stödjer en kunskapsbaserad 

och långsiktigt hållbar klimatanpassning av den byggda miljön samt 
för att tillgodose kunskapsbehovet inom social bostadspolitik behövs 
stärkta insatser. 

• Formas föreslår att myndigheten får en förstärkning av medel till det 
nationella programmet för hållbart samhällsbyggande med 50 miljoner 
kronor per år, åren 2021–2024.

• Formas föreslår att de strategiska innovationsprogrammens 
finansiering säkras och bibehålls så att utvecklingen mot strategiska 
innovationsprogram 2.0 kan påbörjas. 
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Ny kunskap till en föränderlig värld

• Vi genomför systematiska utvärderingar, 
analyser och sammanställningar av 
resultat från publicerad forskning.

• Vi identifierar styrmedel och åtgärder vars 
effekter det saknas tillräcklig kunskap om.

• Viktig länk mellan forskningsfinansiering 
och kunskapsanvändare.

• Bra respons från miljömålsmyndigheter 
och andra aktörer.

Ökade obundna medel
• Satsningar för oförutsedda 

forskningsbehov
• Stärka och utveckla 

forskarinitierad forskning



Kunskap för välgrundade beslut

• Ökade medel för evidensbaserade 
miljöanalyser för att stödja kommuners 
och myndigheters arbete med att nå 
miljömålen

• Ge fler forskare möjlighet att delta i 
internationella vetenskapliga organ



Förstärkt internationellt samarbete

Ökade medel för internationellt 
samarbete
• Möjligheterna för svenska aktörer att delta i 

forsknings- och innovationssamarbeten 
inom EU måste stärkas

• Möjligheten till ökade samarbeten med 
låginkomst- och lägre medelinkomstländer 
bör utredas 

• Förutsättningarna för Formas att finansiera 
forskare i andra länder bör utredas



Från finansiär till aktiv partner

• Formas instruktion bör 
ses över för att skapa en modern
och sammanhållen utformning
av myndighetens uppdrag 
och styrning

Formas kommer:
• Initiera en 

oberoende, internationell
och framåtsyftande 
utvärdering av Formas



Formas föreslår

att Sverige gör ytterligare kraftfulla investeringar 
i forskning och innovation för hållbar omställning

att Formas forskningsanslag tillförs ytterligare medel 
under perioden 2021 till 2024 för att möjliggöra:
• Nytt nationellt forskningsprogram för hav och vatten
• Förstärka områdena klimat, livsmedel, hållbart samhällsbyggande och biologisk mångfald
• Stärkta möjligheter att bedriva forskarinitierad forskning
• Fler kunskapssammanställningar som beslutsunderlag för olika samhällsaktörer
• Flexibla insatser på forskning och innovation 
• Omfattande internationellt samarbete för hållbar utveckling globalt, nationellt och lokalt
• En modern styrning som bättre speglar Formas breda uppdrag



Tack!





Resursförstärkning för 
en hållbar omställning



Systeminnovation för en hållbar 
framtid
Maria Johansson, enhetschef Samhällsutveckling, Vinnova



Systeminnovation för 
en hållbar framtid
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Världens första fossilfria 
välfärdsland
FÖRUTSÄTTER SYSTEMINNOVATION



Marknadsmisslyckanden
(Neoklassiskt perspektiv)

Strukturella systemmisslyckanden
(Innovationssystemperspektiv)

Transformativa 
systemmisslyckanden
(Systeminnovationsperspektiv)

1) Begränsad experimentell ekonomi 
Svaga incitament och assymetrier i information 
och utvecklingsresurser hämmar nya idéer och 
idéprövning

1) Infrastrukturmisslyckanden
Underinvesteringar i infrastrukturer pga. stora 
osäkerheter, hög risk, stor skala och långa 
tidshorisonter

1) Riktningsmisslyckanden
Svaga incitament och brist på gemensamma 
visioner samt svagt aktörssamspel hindrar 
systemförnyelse

2) Underinvesteringar i FoU och innovation
Genuin osäkerhet om resultat och 
approprierbarhet gör cost-benefit-kalkyler 
omöjliga och hämmar drivkrafter

2) Institutionella misslyckanden
Lagar, äganderätter, regleringar, tillit, värderingar, 
normer och attityder kan ge negativa 
innovationsincitament

2) Efterfrågemisslyckanden
Oartikulerade användar- och samhällsbehov 
samt svag efterfrågeförmåga hämmar 
systemförnyelse

3) Negativa effekter – utanför privata kalkyler
Samhälleligt negativa effekter kan uppstå då 
privata aktörer inte har incitament att inkludera
dessa i kalkyler

3) Nätverksmisslyckanden
Svag samverkan begränsar kunskapsutbyte, 
lärande och kraftsamling – alltför starka kluster 
kan leda till inlåsningar 

3) Policykoordineringsmisslyckanden
Systemförnyelse hindras av outvecklade 
processer för multinivåpolicy och 
politikområdesövergripande policy 

4) Överexploatering av allmänna tillgångar
Allmänna tillgångar – land, vatten, miljö –
tenderar att överexploateras om de inte prissätts

4) Förmågemisslyckanden
Brist på nyckelkompetens, ledarskap och 
organisatorisk förmåga hämmar tillgång till ny 
kunskap och innovation

4) Reflexivitetsmisslyckanden
Outvecklade system- och förnyelseperspektiv i 
policy, utvärdering och policylärande hindrar 
systemförnyelse 

1945- 1990- 2010-



National

Regional

Municipal 

1 / National/municipal ‘airgap’ 2 / Research and innovation in ‘silos’ 3 / Bias away from implementation

Vi behöver samarbeta på nya sätt





#1 Mobilisera för ett hållbart samhälle

#2 Stärk strategisk forskning och
forskningsinfrastruktur

#3 Stärk Sveriges innovativa ekosystem



Mobilisera för ett hållbart samhälle
Nationella missions ger fokus
Demonstrera systeminnovation på riktigt
Vidareutveckla strategiska innovationsprogram
Öka internationell uppkoppling



Mobilisera för ett hållbart samhälle:

Nationella missions 
ger fokus



Source: Mazzucato, M., MISSIONS - A problem-solving approach to fuel innovation-led growth, February 2018

Portfölj av projekt
som möjliggör flera 

alternativ,
designade med 

systemperspektiv



Demonstrera 
systeminnovation 

på riktigt

Mobilisera för ett hållbart samhälle:



Systemdemonstratore
r
Infrastruktur

Teknik

Etik

Affärsmodell

Upphandling

Regelverk

Beteende





Vidareutveckla strategiska 
innovationsprogram

Mobilisera för ett hållbart samhälle:



Strategiska innovationsprogram

2013
2014

2015
2016

Medtech4Health

InnovairSmartare 
elektroniksystem

STRIM LIGHTer

InfraSweden 2030

PiiAProduktion2030

IoT Sverige SIO Grafen

RE:Source Drive Sweden

BioInnovation

Viable Cities

Swelife

Metalliska material

Smart Built
Environment



Öka internationell 
uppkoppling

Mobilisera för ett hållbart samhälle:



Horisont 2020
Horisont Europe





Stärk Sveriges innovativa ekosystem
Koppla ihop strategisk forskning och experimentell ekonomi 
Stärk stödet till innovativa startups
Stärk stödet kring immateriella tillgångar
Utveckla smart policyutveckling och reglering
Utveckla innovationsledarskap i offentlig sektor
Styr finansiering mot innovativa och hållbara investeringar
Stärk lärosätenas incitament till samverkan och det livslånga lärandet



Testa center



Grafen

Ekosystem



Stärk Sveriges innovativa ekosystem
Koppla ihop strategisk forskning och experimentell ekonomi 
Stärk stödet till innovativa startups
Stärk stödet kring immateriella tillgångar
Utveckla smart policyutveckling och reglering
Utveckla innovationsledarskap i offentlig sektor
Styr finansiering mot innovativa och hållbara investeringar
Stärk lärosätenas incitament till samverkan och det livslånga lärandet





Vad behövs för innovativ 
policyutveckling?
Tillåtelse (dispens)
Incitament (styrning, finansiering)
Kapacitet (tillgång till kompetens)

Regulatoriska växthus
Policy labb

(Government Innovation lab)



TACK!

/Vinnova /Vinnovase@VinnovaseVinnova.se



Inspel till den 
forskningspolitiska

proposition



Rättvisa/dem
okratiska 
livsmiljöer 

Långsiktighet i 
forsknings-

program

Mer forskning 
om 

förändrings-
processer 

Digitalisering har 
gett oss många nya 
verktyg för att möta 
förändringen

Automatiserade 
transporter

Bättre och 
effektivare 
samording

mellan 
aktörer -> 
konsensus 

Vi bygger 
byggnader som 
en del i energi-

systemet 

Effektivare 
användning 

av det 
befintliga 
beståndet

Flexibilitet i 
utvecklingsf

örmågaBehövs nya 
affärs- och 

verksamhets
modeller 

Plattform för 
samarbete –

forskare, 
näringsliv, 

offentlig sektor

Följeforskning 
i kommuner

Innovations-
ekosystem

Nyttiggörande – från 
forskning och 

innovation till praktisk 
tillämpning 

Industri- och 
kommun-
doktorander

Attraktiva 
livsmiljöer 

för alla

Policy lab, 
testbäddar, 
living lab

Anpassning 
och 

resiliens

Testa och 
skala upp

Yrkes-
långt 

lärande



Utmaningar och möjligheter

• Tidsperspektivet: Här och nu, och i framtiden 
• Urbanisering: Ett gott samhälle för alla
• Social hållbarhet: Goda jämlika livsmiljöer för alla
• Digitalisering: Nya förutsättningar



Accelerera omställningen och säkra långsiktig 
kunskapsuppbyggnad

• Tätposition Sverige
• Attraktiva livsmiljöer
• Kunskapsuppbyggnad och livslångt lärande



Tätposition Sverige 

Vi föreslår förstärkta satsningar:
Klimatomställning
• cirkulär ekonomi, resurseffektivitet, nya material och 

materialutveckling, fossilfritt byggande, 
transformering och förvaltning av den redan byggda, 
nya affärs- och verksamhetsmodeller

Modernt och effektivt byggande 
• industriellt byggande, minskade byggskador och 

standardisering
AI & digitalisering
• standardisering för digitala informationsflöden och 

datatillgänglighet, affärs- och verksamhetsmodeller 
och industriella processer



Attraktiva livsmiljöer 

Vi föreslår förstärkta satsningar:
• Nytt strategiskt innovationsprogram inriktat på 

attraktiva livsmiljöer med social hållbarhet, delaktighet 
och gestaltning i fokus

• Tvärsektoriella satsningar -utformning jämlika och 
inkluderande samhällen utifrån samtliga 
hållbarhetsaspekter

• Resurser och resiliens –hållbara städer och 
samhällen, säkerhet, matproduktion, 
dricksvattenförsörjning, klimatanpassning, mark- och 
resursanvändning

• Satsningar på metoder, processer och affärs- och 
verksamhetsmodeller, med särskilt fokus på nyttjande 
av den redan bebyggda miljön



För att lyckas med att ta Sverige till en tätposition och bygga 
attraktiva livsmiljöer krävs kunskapsuppbyggnad och livslångt lärande

Vi föreslår förstärkta satsningar:
• Akademin behöver långsiktiga satsningar för att säkra 

kunskapsuppbyggnaden
• Doktorandutbildningen – finansiering, 4 år
• Tvärvetenskapliga satsningar –möta komplexa frågor i 

samhällsförändringen, beteende 
• Tvärsektoriella satsningar – följeforskning, kommun- och 

näringslivsdoktorander
• Rörlighet –flexibilitet i utbildningssystemet, utökade 

möjligheter att gå mellan akademin och 
näringsliv/offentlig sektor

• Underlätta för forskaren och institutionerna -förenkla 
ansökningsförfarandet



Styrkan finns hos aktörerna

Sektorns aktörer kommer också fortsättningsvis 
aktivt driva på för att utveckla framtidens 
hållbara samhällsbyggande med syfte att skapa 
attraktiva livsmiljöer.  

Förutsättningar behövs: 
• Långsiktighet 
• Test- och demonstration 
• Nyttiggörande
• Öka forskningsmedel till samhällsbyggnad



Samhällsbyggnad – mitt i samhället

• Förändringsledarskap, 
innovationsledning

• Affärs- och 
verksamhetsmodeller

• Myndigheter – kombinera 
forsknings- & 
innovationsmedel med 
nyttiggörande insatser och 
regelverk

Tätposition Sverige

• Strategisk 
innovationsområde

• Resiliens

• Hållbara stadsdelar & 
boendemiljöer – människan i 
centrum

Attraktiva livsmiljöer

• Användning av kunskap 
för klimatomställning och 
konkurrenskraft

• Långsiktig 
kunskapsuppbyggnad

Kunskapsuppbyggnad och 
livslångt lärande



Reflektioner från sektorn och diskussion 
om framtidens forskningspolitik
• Anders Persson, näringspolitisk chef, Innovationsföretagen
• Birgitta Olofsson, vice VD och forskning- och utvecklingschef, Tyréns
• Johan Silfwerbrand, professor i brobyggnad, KTH, och styrelseledamot i 

Sveriges Bygguniversitet
• Anita Aspegren, vd IQ Samhällsbyggnad
• Erik Eriksson, avdelningschef Analys och Policy, Formas
• Maria Johansson, enhetschef Samhällsutveckling, Vinnova


