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Förord

År 2015 blev ett historiskt år. FN:s antagande av Agenda 2030 och de 17 hållbar
hetsmålen samt klimatöverenskommelsen i Paris skickar en stark signal till värl
dens nationer. Det finns därmed ett globalt ramverk för den samverkan som nu 
måste ske lokalt, nationellt och internationellt för att skapa en långsiktigt hållbar 
utveckling. Denna samverkan förutsätter en fokusering kring konkreta utmaning
ar och en förmåga till systemsyn. Avgörande för framgång blir också en fortlöpan
de kunskapsförsörjning samt dialog mellan alla samhällets sektorer. I detta har 
forskningen en nyckelroll. Det är idag nödvändigt att få en fördjupad förståelse för 
den roll forskningen och akademin kan ha för att finna lösningar på dagens utma
ningar i ett långsiktigt och systemorienterat perspektiv. Det Vetenskapliga Rådet 
för Hållbar utveckling har låtit en av sina ledamöter, Professor Måns Nilsson, göra 
en första kartläggning och beskrivning av forskningens roll. Syftet är att skapa en 
konstruktiv diskussion kring frågor som genereras av denna kartläggning, med 
målet att genom integrerad samverkan uppnå effekt i samhället.

Professor Karin Markides
Ordförande i det Vetenskapliga Rådet för Hållbar Utveckling
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Forskningens roll för att förverkliga  
den nya hållbarhetsagendan

Måns Nilsson
Vetenskapliga Rådet för Hållbar Utveckling (VRHU)

1. Introduktion
Den snabba ekonomiska utvecklingen i stora delar av världen har lett till ökat väl
stånd för många människor och stora framsteg i fattigdomsbekämpning, men ock
så ökande resursanvändning, akuta miljöproblem och politiska och sociala spän
ningar. Efter millennieskiftet har insikten vuxit fram att den övergripande globala 
synen på utveckling måste ändras för att inte framstegen på sikt ska tillintetgöras 
pga miljöförstöring och växande klyftor, spänningar och utanförskap i samhället. 
I september 2015 beslutade FNs generalförsamling om en ny utvecklingsagenda 
för hela världen, 2030 Agendan, med ambitionen att artikulera och ge vägledning 
till världens alla länder kring vilka är de avgörande utvecklingsprioriteringarna de 
närmaste 15 åren. Agendan ska verkställas med start i januari 2016, och är det upp 
till alla länder att genomföra den. Regeringar, men också näringsliv, kommuner, 
akademin och olika aktörer i civilsamhället måste samverka för att 2030 Agendan 
ska bli verklighet. 

2030 Agendan fastställer 17 övergripande målsättningar (Sustainable Deve
lopment Goals – SDG) och hela 169 delmål. Ambitionen som beskrivs i doku
mentet (United Nations, 2015) är mycket hög: agendan anlägger ett utpräglat sys
temperspektiv och ska betraktas som en integrerad och odelbar helhet som syftar 
till ”transformativ” förändring av samhället på en relativt kort (15 år) tidshori
sont. Ett så ambitiöst, omfattande och komplext ramverk skapar naturligtvis sto
ra utmaningar – för politik och samhällstyrning, för marknader och företagande 
och inte minst inom forskningen. Det är därför angeläget att länder som Sverige, 
som internationellt ligger relativt bra till (till och med i topp), på de preliminära 
SDG bedömningarna (Bertesmann Stiftung, 2015; SDNS, 2016) tar ett tydligt led
arskap i att addressera dessa utmaningar – både på hemmaplan och i det interna
tionella samarbetet. 

Detta korta diskussionspapper fokuserar på forskningens roll för att förverkli
ga 2030 Agendan.1 Vilken roll kan forskningen spela för att Agendan ska bli verk
lighet och inte bara en högtidlig FN deklaration som inte följs av verklig handling? 

1  Begreppet forskning får i detta diskussionspapper ha en bred innebörd och innefatta både vetenskap, 
teknikutveckling och innovationsprocesser, i syfte att kunna relatera fullt ut till begreppet “Science, Technology 
and Innovation” som är det vedertagna språkbruket inom det multilaterala systemet. Dessutom knyter det direkt 
an till högre utbildning.
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Pappret har tagits fram inom ramen för regeringens vetenskapliga råd för hållbar 
utveckling (VRHU) i syfte att inleda en diskussion kring på vilka sätt forskning
en kan behöva komma in i genomförandet av 2030 Agendan både i ett svenskt 
och internationellt perspektiv. Pappret går igenom ett antal forskningsstrategis
ka aspekter av 2030 Agendan, på vilka sätt forskningen kan bidra, och vilka im
plikationer detta medför för forskningens organisering, processer och fokus. 
Aktörssamverkan, integration, internationalisering, och omställning är några av 
de aspekter som diskuteras. 

2. 2030 Agendan: ”Transforming our World”
2030 Agendan artikulerar en mängd målsättningar samt en deklaration. Agendan 
i sin helhet reflekterar internationella normer och politiska ambitioner för den 
globala samhällsutvecklingen som vuxit fram under de senaste decennierna. 
Försättsbladet av deklarationen ”Transforming our World” avslutas med en passa
ge som väl belyser essensen i dessa normer: 

“The interlinkages and integrated nature of the Sustainable Development Goals 
are of crucial importance in ensuring that the purpose of the new Agenda is rea-
lised. If we realize our ambitions across the full extent of the Agenda, the lives of 
all will be profoundly improved and our world will be transformed for the better.”

Sålunda betonar 2030 Agendan integrering och universalitet (”lives of all”) som dri
vande principer för hållbar utveckling, och även att hållbar utveckling innebär en 
djupgående omställning i samhället – transformation. Anslaget ger en tydlig signal 
att världen inte kan fortsätta med ”business as usual”. 

”Our world will be transformed for the better” är en väldigt skarp formulering. 
Det transformativa anslaget i Agendan kan sägas representera ambitionen att väl
stånd och ekonomisk utveckling måste fortsätta med stor kraft för att lyfta alla 
människor ur fattigdom, men att detta måste ske inom ramen för ett stort antal 
kritiska sociala och miljörelaterade hänsyn och målsättningar. Det läggs stor beto
ning på vikten av en mycket mer jämlik fördelning av makt och resurser i samhäl
let och ett ”inkluderande” perspektiv på exempelvis tillväxt, utbildning, industriell 
utveckling och stadsutveckling. 

Även universalitetsbegreppet är både centralt och mångfacetterat. Här speglar 
Agendan den nya spelplanen för internationella relationer och maktförhållanden, 
att hållbar utveckling berör samtliga länder, och att det ej längre är meningsfullt att 
dela upp världen i fattiga respektive utvecklade länder. En annan viktig nyans av 
universalitet är internationalismen, dvs man ser hållbar utveckling som en gemen
sam utmaning och ett gemensamt ansvar fär världens alla länder. Agendan betonar 
också universalitet i ägarskapet och vem som har makt att agera – att en mångfald 
av aktörer utanför staten har en allt viktigare roll i utvecklingen, såsom privata fö
retag, lokala civilsamhällen och religiösa samfund: “We acknowledge the role of the 
diverse private sector, ranging from micro-entreprises to cooperatives to multi-natio-
nals, and that of civil society organizations and philanthropic organizations in the im-
plementation of the agenda.” (para 41). 
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Vad gäller integrationsbegreppet speglar Agendan det senaste decenniets nya in
sikter om en god miljö som en grundval för utveckling men även utveckling som 
en förutsättning för miljön. Detta innebär att man inte längre ska betrakta ”Rio
dimensionerna” av hållbar utveckling som ”pelare” utan som länkade och sam
beroende. Man ser att i enskilda mål såsom SDG 2, ”End Hunger, Achieve Food 
Security [...]”, sammanvävs sociala, ekonomiska, miljömässiga och institutionella 
delmål. Att förstå kopplingar mellan utvecklingsprocesser är centralt: tex hur en 
effektiv mödravård hänger ihop med jämställdhet och flickors möjlighet till skol
gång, eller hur ett fungerande skolsystem och sjukvård kräver tillgång till modern 
energi. Kopplingarna berör också storskaliga systemiska skiften och systemisk risk, 
tex hur ekonomiska risker omvandlas till livsmedelssäkerhetsrisker och andra sä
kerhetrisker, hur klimatförändringar bidrar till spridning av sjukdomar och hur 
vattenbrist kan vara en bakomliggande orsak till flyktingkriser. 

Implikationen är tydlig: utvecklingsstrategier måste ta större hänsyn till dessa 
relationer, och barriärer och ”silos” mellan sektorer måste brytas ner för att nå bätt
re samstämmighet. Just frågan om samstämmighet i politik och institutioner blir 
så avgörande att det till och med har fått ett eget delmål under rubriken ”Systemic 
issues – Policy and institutional coherence”: 17.14 Enhance policy coherence for 
sustainable development. Agendan innehåller alltså inte bara traditionella produk
tionsmål och hänsynsmål utan artikulerar också ett antal mål för institutionell ut
veckling, samhällstyrning och organisation. Detta reflekterar insikten utifrån de 
senaste två decenniernas utvecklingsarbete och erfarenheter kring institutioners 
betydelse för en stabil och inkluderande samhällsutveckling.

Tankegångarna i 2030 Agendan är knappast nya, men sättet på vilket de har vävts 
samman och kraften med vilken den har artikulerats innebär ändå ett skifte i den 
globala diskursen – en spegel av en ny global konsensus kring vikten av hållbar ut
veckling och komplexiteten i dess drivkrafter och mål. 

Vilken roll för forskningen i 2030 Agendan?
Vad säger 2030 Agendan egentligen explicit om forskningens roll? Agendan och de 
processer som pågått runt den inom det internationella systemet (tex Addis Abeba 
konferensen om Financing for Development) betonar på flera ställen ”Science, 
Technology and Innovation” för att bidra till att uppfylla målen, exempelvis att bi
dra till skapa sysselsättning och hållbar ekonomisk tillväxt och att hitta lösning
ar på kritiska utmaningar kring vatten, energi och mat. Frågan omnämns speci
fikt i några delmål, ibland som research, ibland som technology eller innovation och 
ibland som scientific (min understrykning):

2.a Increase investment, including through enhanced international cooperation, in 
rural infrastructure, agricultural research and extension services, technology deve-
lopment and plant and livestock gene banks in order to enhance agricultural produc-
tive capacity…
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3.b Support the research and development of vaccines and medicines for the commu-
nicable and non-communicable diseases that primarily affect developing countries…

9.5 Enhance scientific research, upgrade the technological capabilities of industrial se-
ctors in all countries, in particular developing countries, including, by 2030, encoura-
ging innovation and substantially increasing the number of research and develop-
ment workers per 1 million people and public and private research and development 
spending

14.a Increase scientific knowledge, develop research capacity and transfer marine 
technology […], in order to improve ocean health and to enhance the contribution of 
marine biodiversity…
Forskningen är vidare en uttrycklig del av genomförandeåtgärderna (means of im
plementation) i SDG 17. 

17.6 Enhance North-South, South-South and triangular regional and international 
cooperation on and access to science, technology and innovation and enhance know-
ledge sharing on mutually agreed terms, including through improved coordination 
among existing mechanisms, in particular at the United Nations level, and through a 
global technology facilitation mechanism

17.7 Promote the development, transfer, dissemination and diffusion of environme-
ntally sound technologies to developing countries on favourable terms, including on 
concessional and preferential terms, as mutually agreed 

17.8 Fully operationalize the technology bank and science, technology and innova-
tion capacity-building mechanism for least developed countries by 2017 and enhan-
ce the use of enabling technology, in particular information and communications 
technology
Slutligen lanseras en tekniköverföringsmekanism, ett aktörsforum och en onli
neplattform för teknik: 

We hereby launch a Technology Facilitation Mechanism in order to support the 
sustainable development goals. The Technology Facilitation Mechanism will be 
based on a multi-stakeholder collaboration between Member States, civil society, 
private sector, scientific community, United Nations entities and other stakehol-
ders and will be composed of: a United Nations Interagency Task Team on Science, 
Technology and Innovation for the SDGs, a collaborative Multistakeholder Forum 
on Science, Technology and Innovation for the SDGs and an on-line platform. 
(para 70) 

Hur dessa mekanismer ska fungera i praktiken är ännu oklart, men klart står att 
Agendan pekar på att utvecklingssamarbetet måste arbeta mer samstämmigt med 
forsknings och innovationspolitiken för att skapa förutsättningar för internatio
nellt samarbete inom forskning och innovation så att hållbara lösningar kan kom
ma även fattigare länder till del. Betoningen i relation till forskning är helt klart på 
denna internationella dimension. 
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Mindre tydligt är huruvida 2030 Agendan pekar på särskilda forskningsinsatser 
också i den rika delen av världen såsom i Sverige och EU. Det är emellertid natur
ligtvis så att även utvecklade länder behöver både ny forskning, teknikutveckling 
och fungerande innovationssystem för att ställa om till hållbara lösningar och göra 
dem konkurrenskraftiga. Internationella expertorgan har också fastställt att forsk
ning och innovation kommer att vara en drivkraft och förutsättning för att upp
fylla 2030 Agendan (UN Scientific Advisory Board, 2015; European Commission, 
2015). Europeiska Kommissionen ser också framför sig en omorientering av sina 
forskningsstrategier och instrument i linje med 2030 Agendan (CEC, 2015). 
Framtagandet av en ny forskningspolitisk proposition under 2016 ligger väl till 
tidsmässigt då det skapar förutsättningar för att orientera även svenska forsknings
prioriteringar i linje med 2030 Agendan.

3. Var landar 2030 Agendan? Forskningen i samhället 2015
Forskarsamfundets beredskap att hantera 2030 Agendan är betydligt bättre idag 
än den hade varit om Agendan kommit på plats för tio år sedan. Den utmanings
drivna forskningen har varit en viktig strategisk utgångspunkt i forskningspoliti
ken åtminstone sedan slutet av 00talet. ”Lund Declaration”, som fastställdes un
der det svenska EUordförandeskapet 2009, betonar vikten av ett forskningsfokus 
på stora samhällsutmaningar (”Grand Challenges”), samstämmighet mellan natio
nella och europeiska instrument, involvering av offentliga och private aktörer och 
att den globala dimensionen beaktas (European Council, 2009). (Deklarationen 
låg till grund för Horizon 2020 programmet – världens största forskningsprogram 
på 80 miljarder Euro.) I ”Lund Revisited” konferensen i december 2015, gjordes 
en statusbedömning. ”Lund Declaration 2015” pekar på att Europa måste stärka 
arbetet med att hantera ”grand challenges” genom fyra prioriteringsområden: po
litisk vilja att fokusera forskningen, investeringar i excellent vetenskap, men ock
så entreprenörskap och innovationssystem, starkare kopplingar med partners glo
balt, och starkare fokus på forskning i samverkan med användare i både offentliga 
och privata sfärer (VR, 2015).

Principerna för europeisk forskningspolitik stämmer alltså relativt väl överens 
med 2030 Agendan. I praktiken finns det idag en vana och förståelse inom fors
karsamfundet (hos både finansiärer och forskare) för att utveckla projekt som be
aktar internationella dimensioner, samhällsrelevans och innovationspotential. 
Samtidigt befinner sig forskningen i en omställning, och på många sätt har forsk
ningsvärlden blivit mer svårnavigerad – både på utbuds och efterfrågesidan.

På utbudssidan ser vi hur digital kommunikationsteknik förändrar i princip 
samtliga samhällsområden. Staten och näringslivet befinner sig i en experimentell 
fas vad gäller att hantera och dra nytta av den nya datavärlden (UN, 2014). ”Data 
Revolution” transformerar även forskningens villkor genom att möjliggöra en ex
plosion av forskningsproduktion. Världen publicerar idag mer än 23,000 tidskrif
ter och utöver det en snabbt ökande andel proceedings och onlinepublikationer. 
Därtill kommer sociala media som en allt viktigare kommunikationskanal för fors
kare och institutioner. Informationsöverflödet påverkar så klart även forskningens 
input – genom den veritabla explosion av möjligheter inom datainhämtning och 
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dataanalys som öppnar upp inom alla möjliga områden. En exponentiell ökning 
i datamängder och nya datakällor (större, snabbare och mer detaljerad än någon
sin) bör i grunden vara en tillgång för forskningen. Men många grupper och länder 
saknar resurser, kunskap och verktyg att dra nytta av utvecklingen – vilket kan leda 
till snabbt ökande klyftor mellan de som kan använda data och de som inte kan.
Det råder konsensus om att hållbar utveckling kräver forskningsbidrag från i stort 
sett alla discipliner. Det är svårt att generalisera men utifrån ett europeiskt perspek
tiv ser vi att under många år har vissa discipliner och ämnen dominerat i forsk
ningen kring hållbar utveckling. Frasen ”Sustainability Science” har anammats av 
jordsystemforskare, klimatologer, ekologer och andra som sysslar med storskaliga 
miljöförändringar och global systemdynamik. Denna gruppering har på senare år 
också lyckats strukturera sig och orientera sig globalt genom exempelvis ”Future 
Earth” plattformen. Inom forskningen har även teknikvetenskaperna, samhällspla
nering och nationalekonomin under flera decennier orienterat sig mot att addres
sera hållbarhetsutmaningar. 

Samhällsvetenskap och humaniora har också varit mer och mer aktiv under 
de senaste 20 åren inom samhällsdimensionerna av hållbar utveckling (Formas, 
2007). Dess discipliner, såsom exempelvis statsvetenskap och sociologi, har gjort 
viktiga bidrag, och ofta utifrån ett empiriskt djupgående, bakåtblickande, reflekte
rande och problematiserande perspektiv (Nilsson, mfl 2011). Också inom humani
orans discipliner såsom historia, filosofi, etik, konst och litteratur, har gjorts viktiga 
bidrag inom exempelvis praktisk etik och rättvisefrågor inom och mellan genera
tioner. Inom det humanistiska fältet ser vi idag att mer kan göras för att stärka forsk
nings och utbildningsmiljöer och skapa nya samarbetsstrukturer som kan bidra 
till att orientera fältet mot hållbar utveckling (MISTRA, 2013). Ytterligare perspek
tiv, från psykologi och annan beteendevetenskap, kan också komma att bli allt vik
tigare i samband med att hållbarhetsagendan får ett starkare fokus på beteenden, 
livsstilar och beslutsfattande. 

I nystartade internationella initiativ såsom Future Earth,(Sustainable 
Development Solutions Network, och International Resources Panel rör sig fors
karvärlden tydligt i riktning mot att vara aktörer för både kunskapsproduktion och 
för förmedling och tolkning av vetenskaplig kunskap för beslutsfattare. Detta stäl
ler stora krav på forskningens innehåll (att den faktiskt klarar av att generera robust 
kunskap som kan användas inom politisk arbitrering), såväl som forskarens obero
endeställning (Haas, 1992). Vissa forskare tar sig hela vägen in i den politiska de
batten och blir en politisk aktör. Den starka drivkraften hos många (inte alla) fors
kare att vara aktiva i samhällsdebatten accentueras också av universitens uppdrag, 
värdegrund och numera i ökande utsträckning ekonomiska incitament att uppvi
sa samhällsnytta för att motivera sina anslag. 

På efterfrågesidan ser vi att detta steg in i samhällsdebatt och politik både accep
teras och välkomnas, delvis pga ökande krav på sk evidensbaserade beslut (åtmins
tone inom vissa sektorer). Detta ser man särskilt tydligt inom hälsosektorn varifrån 
”evidensbaserad”begreppet ursprungligen kommer. Också inom SDG processen 
läggs stor emfas nu på att utveckla vetenskapligt robusta uppföljningsystem genom 
indikatorer, peer granskning av nationella åtgärder, en global hållbarhetsrapport – 
GSDR, och etablerandet av ett globalt vetenskapligt råd – SAB.
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Parallellt med detta politiska inflytande sker förstås en problematisering av 
forskningen. Det ofrånkomliga resultatet av samhällsengagemenget är att forska
ren inte längre ses som en oförvitlig sanningshållare utan en åtminstone delvis po
litisk aktör. Alldeles oavsett inriktning på de ambitioner forskningssamhället har 
i förhållande till genomförandet av 2030 Agendan, så finns det idag alltid en pro
blematisering kring politik, maktanspråk, och de normativa utgångspunkter för 
hållbar utveckling som olika aktörer har. Detta drivs både av nya generationers 
minskade förtroende för auktoriteter och ”kunskapsrelativism” (Höjer, 2006) och 
en stark evidensbas kring forskningsvärldens politiska och sociologiska mekanis
mer (Jasanoff, 2004; Bourdieu, 1975). Den visar att forskare färgas av djupt liggan
de normativa utgångspunkter och grundvärderingar (som kan ligga bakom varför 
de sökte sig till ett särskilt fält från början), av de vetenskapliga modeller man ut
går ifrån, och sedan ytterligare av sin professionella diskurs och den sociala sam
varon med kollegor. 

Ofta drabbas forskaren av en omedveten ”confirmation bias”, en förstärkt tolk
ning av de forskningsresultat man gärna vill se. Framväxten under senare hälften 
av 1900talet av kvalitativa och interpretiva metoder som knappast låter sig replike
ras har varit positiv och nödvändig, men har också accentuerat dessa frågor jämfört 
med den fundamentala och naturvetenskapliga forskningen. Men det finns trots 
allt idag, inte minst genom en växande litteratur inom science and technology stu-
dies (STS) en starkare acceptans för att vetenskaplig produktion går bortom tradi
tionell vetenskaplig metodik i Karl Poppers anda, och innefattar en bredare arsenal 
av kunskapsgenerering och även aktörssamverkan bortom traditionella vetenskap
liga processer. Denna breddning är förstås inte utan invändningar pga samman
smältningen av vetenskap med normer och politik, och leder också till att forsk
ningen ofta ifrågasätts.

Ifrågasättande, ”contestation”, som en del av forskningens realitet förstärks ytter
ligare som en konsekvens av att ha hållbar utveckling som analysrum. De centra
la frågeställningarna inom detta fält kräver avvägningar och bedömningar baserat 
på normer såväl som på vetenskapliga evidens, och de flesta stora frågorna inom 
olika fält avtvingar forskarsamfundet svar som nästan alltid (kan) utmanas, tex:

• Utmaningar inom teknikvetenskapen: Hur mycket väderberoende el kan el
systemet ta upp innan balanseringen blir för problematisk?

• Utmaningar inom naturvetenskapen: Hur robusta är utpekanden av absoluta 
miljögränser såsom carrying capacity lokalt eller planetära gränser globalt?

• Utmaningar mellan vetenskapsfält: I vilken mån är det rimligt att med 
ekonomiska metoder räkna av miljöskador mot ekonomiska nyttor med 
costbenefit analyser?

Konkreta roller för forskningens bidrag till 2030 Agendan
Vilka konkreta bidrag kan då forskningen ge till genomförandet av 2030 Agendan 
och SDG? Tre övergripande roller kan urskönjas – alla med betydande bidrag från 
en mångfald av discipliner:
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Forskning som gör diagnostik 
Identifiering och karakterising av olika hållbarhetproblem inklusive deras orsaker 
och effekter, och vilka åtgärder och strategier som kan vara verkansfulla. Vad bety
der de i olika sammanhang? Häri ligger digert empiriskt arbete för att förstå sam
band i och mellan samhälle, människa och miljö som har pågått i flera decennier. 
En viktig aspekt som ofta lyfts fram är behoven av forskning för att förstå koppling
ar och samband, inklusive både synergier och målkonflikter inom och mellan SDG 
och dess delmål (ICSU, 2015). Här finns också en mycket viktig anticiperande roll 
– vilka samhällsrisker och utmaningar ser vi på horisonten? 

Uttolkning av mål i olika kontexter, nationellt, regionalt eller för olika aktörer. 
Detta är en delvis ny roll, men en viktig roll som ännu inte är anammad. Det hand
lar helt enkelt om vilka målområden och delmål som ska gälla i olika kontext – och 
på vilket sätt bör de förstås? Häri ligger nyckeln för den nya universalitetstanken  
att målen ska gälla alla och att alla aktörsgrupper i samhället mobiliseras och ”äger” 
agendan. Utan uttolkning blir det inget ägandeskap. Denna typ av uttolkning är så 
klart huvudsakligen en politisk och strategisk fråga – men forskningen har en vik
tig roll att informera processen (Weitz, mfl 2015). 

Uppföljning av mål: Forskningen kommer att ha en roll i att såväl ta fram re
levanta indikatorer som att faktiskt skapa evidensbaserade verktyg och procedu
rer för att mäta och utvärdera måluppfyllelse inom både miljömässiga som sam
hällsekonomiska och även beteendemässiga parametrar. För dessa mätetal finns 
idag en redan kolossal men också snabbt växande ny kunskapsmängd i ”big data” 
(UN, 2014). Mycket forskning behövs för att hitta sätt att använda denna data för 
måluppföljning.

Forskning som tillhandahåller lösningar
Forskningen ska accelerera omställningen till hållbar utveckling genom att utveck
la nya tekniska och sociala innovationer såsom nya produktionsprocesser, tjänster 
och produkter såväl som nya affärsmodeller, beteenden och organisationsformer. 
Innovationer kan minska både kostnader och negativa sociala och miljökonse
kvenser och erbjuda bättre prestanda för användaren. Alla innovationer bottnar 
inte i forskning, men forskningen kommer att fortsätta vara en huvudkälla för att 
generera lösningar på hållbarhetsproblemen. Att 2030 Agendan betonar en trans
formativ ambitionsnivå betyder också att innovationer blir allt viktigare, och uni
versalitetsprincipen sätter ett premium på innovationer som kan skalas upp inter
nationellt och bidra till problemlösning också i andra länder. 

I relation till 2030 Agendan finns ett tydligt behov av förstärkningar i innova
tionskedjan inom vissa fält för att svara emot de samhällsutmaningar som artiku
lerats. Försörjning av säkra och hälsosamma livsmedel, energiinfrastruktur, bostä
der, och kommunikationer måste utvecklas samtidigt som samhället ställer om till 
fossilfria och hållbara värdekedjor och samtidigt som välfärdssystemen (vård, sko
la och omsorg) kan fortsätta att växa. Forskningspolitiken behöver därför vidare
utveckla breda tematiska strategier som har potentialen att slå positivt på ett flertal 
målområden samtidigt. Sådana strategier kan utvecklas inom tex jordbruk, stads
utveckling, energi och transportsystem, tillverkning och värdekedjor, och dess 



13

kopplingar till människors hälsa, psykiska och sociala välbefinnande, och delta
gande i samhället. Exempel på sådana tematiska strategier kan vara bioresursbase
rad ekonomi, cirkulära industriella system, elektrifiering, och klimatsmarta land
skap och jordbruk. Under dessa strategier krävs mer strategisk grundforskning och 
platformsforskning där de praktiska tillämpningarna kanske inte är direkt påvisba
ra, inom exempelvis bioteknik, nanoteknik och digitalisering. 

Här behövs också mer forskning kring samhällsstyrning, tex avseende institu
tionell samordning, aktörssamverkan och deltagande, och politikens konsekven
ser. Det behövs vetenskapligt grundade underlag för att utforma politiskt möjliga, 
effektiva och verkansfulla styrmedel på nationell nivå. På internationell nivå finns 
det stora kunskapsluckor kring lösningar för global samhällsstyrning (governance) 
– hur styr man internationella ansträngningar att nå universella mål kring jordens 
ekonomiska och ekologiska system? Till exempel har vi idag inte svar på hur det in
ternationella samarbetet ska se ut för att genomföra klimatöverenskommelsen från 
Paris. Kunskapsluckor finns också kring beteenden och normer, tex avseende om 
och hur man bör / kan påverka människors vilja och förmåga att ändra beteende 
eller anamma nya sociala eller tekniska lösningar. I slutändan är hållbar utveckling 
endast möjlig om innovationerna och lösningarna inte bara förbättrar på margina
len dagens beteenden utan även bidrar till att beteenden förändras och utvecklas.

Konsekvens och koherensanalys av åtgärder är ett annat viktigt bidrag – för 
att nå målen kommer åtgärder och strategier att genomföras. Forskningen måste 
tillhandahålla metodik och kunskap om interaktioner för att informera om åtgär
derna kommer att verka, och inte minst hur andra mål kan påverkas – att motver
ka målkonflikter och dra nytta av synergieffekter (coherence). Vikten av detta ac
centueras av 2030 Agendans betoning på integrering och kopplingar mellan mål. 

Forskning som samhällsinstitution
En i vissa utvecklingssammanhang förbisedd roll för forskningen är av mer in
direkt karaktär, där de institutionella aspekterna av en innovativ och stark forsk
ningsverksamhet har en positiv roll i att stärka samverkan mellan samhällets olika 
aktörer och bidra till demokrati och stabilitet.

Plattform för dialog – forskarsamfundet (till exempel universitet och institut) 
kan spela en viktig roll som en neutral mötesplats och plattform för dialog, koordi
nering och lärande mellan samhällsaktörer inom akademi, näringsliv, civilsamhäl
le och det offentliga – både lokalt, regionalt och nationellt såväl som internationellt. 
För 2030 Agendan handlar detta om att bland annat tillhandahålla plattformar för 
att uttolka SDG och göra prioriteringar för genomförande. Forskningens roll kan 
då bli att tydligt visa på både efterfrågan och kunskapen som existerar och är redo 
att användas även om det finns ekonomiska och politiska intressen som motarbe
tar förändring och omställning. 

Forskningsinstitutioners indirekta utvecklingseffekt – forskning är självklart 
djupt beroende av en högkvalitativ högre utbildning. Inom utvecklingssamman
hang har högre utbildning länge betraktats av exempelvis Världsbanken som en 
privat investering och angelägenhet. Men under de senaste 20 åren har man fått 
upp ögonen för de positiva utvecklingseffekterna som kommer genom långsiktiga 
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forskningsinvesteringar – inte endast genom nyttiggörandet av forskningsresul
tat utan även genom de institutionella mekanismerna som aktiveras genom att det 
helt enkelt existerar ett forskarsamfund i ett land – och en därtill hörande utbil
dad medelklass. 2030 Agendans fokus på institutionsutveckling bär vittnesmål om 
vikten av institutioner. I det forskningsinriktade utvecklingssamarbetet kan detta 
motivera ett steg bort från enbart projektbaserade forskningssamarbeten till mer 
långsiktigt byggande av miljöer för forskning och högre utbildning, inklusive sats
ningar på forskningsinfrastruktur. 

4. Två korta exempel på SDG och forskningens roll i dem
Hälsomålet (3): ”Ensure healthy lives and promote wellbeing for all at all 
ages” är ett brett och komplext målområde med hela 9 delmål och ytterligare 4 
genomförandemål. Forskningens roll som diagnostik inom mål 3 berör självklart 
exempelvis traditionell medicinsk forskning kring underliggande orsaker till väl
färdssjukdomarna (3.4), social forskning kring missbruk (3.5), trafikforskning 
kring olyckor (3.6). Men diagnostiken innefattar här bland annat också hälsomå
lets starka koppling till miljömålen. Ett exempel är hur dålig luft och vattenkvalitet 
dödar miljontals människor varje år (7 miljoner människor dör årligen i förtid pga 
luftföroreningar enligt WHO (2014)). Ett annat är hur den globala uppvärmningen 
gynnar spridningen av sjukdomar samt indirekta hälsoeffekter av klimatrelatera
de katastrofer (Jönsson, 2015). I ett längre perspektiv så kan klimatfrågan enligt le
dande folkhälsoforskare bli kanske det största hotet mot den globala folkhälsan un
der detta århundrade (Lancet Commission on Health and Climate Change, 2015). 
Forskningen syftar till att tillhandahålla lösningar både för inhemska och globa
la folkhälsoproblem. Inom den utvecklingsagendan behöver mediciner och vacci
nationer bli tillgängliga för fler folkgrupper liksom metoder för att minska möd
ra och barnadödlighet, inklusive förbättring av kvinnors ställning (kopplar till 
mål 5), rent vatten (med avseende på både bakterier och kemiska gifter) och god 
sanitet (kopplar till mål 6). På hemmaplan i Sverige måste trenderna vändas inom 
välfärdssjukdomarna med preventiva lösningar och nya behandlingar (3.4). Inte 
minst den ökande psykiska ohälsan bland unga är ett orosmoment, där orsakssam
banden är oklara men mycket tyder på att de bakomliggande orsakerna finns i soci
alt ohållbara samhällsförändringar under de senaste decennierna (Socialstyrelsen, 
2013). Forskningen har ett viktigt uppdrag kring hur hållbara systemlösningar i 
samhället kan bidra till att komma till rätta med ohälsa och utanförskap.

Målet för en hållbar produktion och konsumtion (12), ”Ensure sustainable 
consumption and production patterns”, är ett annat mångfacetterat mål med hela 
8 delmål och 3 genomförandemål. Forskningen måste utveckla kunskapen kring 
hur delmål såsom effektiv användning av naturresurser (12.2), minska matavfal
let (12.3), kemikaliehantering och föroreningar (12.4), bättre hantering av avfall 
(12.5), och hållbart företagande och hållbarhetsrapportering (12.6) och hållbar 
upphandling (12.7) samverkar med andra mål, både på miljösidan och vad gäller 
sysselsättning och ekonomi, men också hur de olika delmålen samspelar sinsemel
lan. Ny forskning behövs för att förstå förändrade produktion och konsumtions
mönster, och dess orsaker och effekter, inte minst på samhällsekonomin i Sverige. 
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Samtidigt finns det en stor mängd tänkbara interaktioner (både positiva och ne
gativa) med andra länder. Påverkan som sker i andra delar av världen till följd av 
svensk konsumtion behöver studeras och detta är redan ett område som attrahe
rat mycket forskning under de senaste åren. Konsumtion i ett globalt system an
ses generellt ha många positiva effekter kopplade till exportinkomster och möj
ligheter till ekonomisk utveckling i producentländerna, men det kan även finnas 
negativa effekter på exempelvis miljö, arbetskydd och hälsa. Därför är det viktigt 
att kartlägga och analysera de viktigaste möjliga målkonflikterna och synergierna 
samt utifrån detta identifiera eventuella åtgärder. Vad gäller lösningar torde de om
råden som täcks av delmålen alla vara sådana där svensk forskning och näringsliv 
i samverkan har bra förutsättningar att vara ledande i världen och där det redan 
idag finns mycket samverkan mellan akademi, stat, och näringsliv. Ändå behövs 
mycket ny forskningen för att utveckla kunskapen kring exempelvis cirkulär eko
nomi, en biobaserad ekonomi, och en omställning mot fossilfritt av de industri
ella och finansiella systemen. En viktig övergripade fråga är hur vi kan skapa lös
ningar och styrmedel som vidmakthåller Sveriges fortsatta position som ledande 
industrination, och däri inte minst hur svensk basindustri ska kunna bli klimat
neutral, samtidigt som den fortsätter att generera jobb och välfärd för Sverige. 
Ökad användning av biobaserade material samtidigt som vi når mål om hållbar 
produktion och välfungerande ekosystem i jord och skogsbruk är områden som 
är viktiga för Sverige och har stark koppling till klimatfrågan.

5. Diskussion och slutsatser
Genomförandet av 2030 Agendan måste vila på en solid kunskapsgrund, från 
grundforskning, tillämpad forskning och till mer innovationsnära forskning och 
evidens för beslutsstöd. För vissa forskningsdiscipliner kan detta innebära att ac
ceptansen behöver öka för att lämna den akademiska trygghetszonen och dels till
lämpa tvärvetenskapliga angreppssätt, dels ta sig an en mer aktiv roll i samhällsde
batten. För att forskningen fullt ut ska kunna bidra till att uppfylla SDG krävs större 
bidrag än idag från exempelvis humaniora och beteendevetenskap. För att långsik
tigt utveckla och bredda kunskapsunderlaget för en hållbar utveckling behövs såväl 
inomvetenskapliga som tvärvetenskapliga miljöer. Detta kräver långsiktig stabilitet 
avseende finansiering, eftersom kortsiktig extern finansiering ofta inte är tillräck
lig för att skapa nya excellenta miljöer. 

En effektiv politik för hållbar utveckling förutsätter en stark närvaro av håll
barhetsmålen i den forskningspolitiska planering som nu pågår. Detta är en utma
ning eftersom ett stort antal aktörer omfattas. Risken finns att målen faller mellan 
stolarna mellan olika sektorsintressen och att ingen kommer att driva de globala 
målen för hållbar utveckling. I själva verket kan målen vara en strategisk utgångs
punkt för forskningspolitiken. Hållbarhetsmålen visar visionen, vad vi vill uppnå. 
Forskningspolitiken bör vara ett centralt verktyg för att uppnå dem. 

Integrationsprincipen i 2030 Agendan bör innebära ett starkare fokus på att ut
veckla kunskapsbasen för hur samspel och systeminteraktioner kan förutspås och 
hanteras, både på kort och lång sikt. Här behöver också kunskapsbasen kring syn
ergier och målkonflikter mellan olika områden (tex mellan olika SDG) stärkas, för 
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att kunna identifera lösningar och resilienta strategier som kan slå flera flugor i en 
smäll såväl som att belysa avvägningar och eventuella målkonflikter. 

Universalitetsprincipen innebär ett skifte i hur vi ser på forskningens roll. De 
förändrade internationella relationerna och de nya aktörsrollerna kan till exem
pel innebära att forskningssamarbetet inom biståndet kan behöva förändras till att 
mer främja samverkan mellan länder. Det kan också innebära att offentliga inves
teringar i forskning i större utsträckning ska inriktas på att att drivas i samverkan 
med samhällsaktörer (både privata och offentliga), kanske genom koordinerat an
svar från samverkande universitet för att garantera långsiktigt hållbara lösningar. 
Forskningen måste samtidigt i stor utsträckning betraktas som en allmän nyttig
het (public good) och det kommer att bli nödvändigt att se över balansen mellan 
intellektuella rättigheter /immaterialrätt och främjandet av universell tillgång och 
spridning av ny teknik. 

Den internationalistiska ansatsen kopplar till universalitet men berör mer 
forskningens organisation. Det internationella kompetensuppbyggandet är cen
tralt för den globala utvecklingen. 2030 Agendan lägger vikt vid ökat samarbete 
över landsgränserna, vilket både är ett sätt att berika svensk forskning (Formas, 
mfl 2015) och att ta ett ansvar för kapacitetsutveckling i andra länder, främst lågin
komstländer (European Commission, 2015). Det är problematiskt att fattiga länder 
har så begränsad kapacitet att diagnosticera och hitta lösningar på stora hållbar
hetsutmaningar. Samarbete inom forskning och utbildning för att bygga kapacitet 
i fattiga länder bör vara en prioritet för biståndet i dess arbete mot hållbar utveck
ling. Därtill bör forskningen inom Sverige och EU också bidra till kapacitetsupp
byggnad och högre utbildning i mindre resursstarka regioner. Globala frågor ställs 
i 2030 Agendan, och många av dem kräver globala svar. I detta sammanhang kan 
Sverige också verka internationellt för att investeringarna till forskning når upp till 
23% av BNP globalt. 

Innovationsprocesser omfamnas regelmässigt av samhällets alla intressen och 
schatteringar, och det finns en stark tilltro att lösningarna kommer. Insikten väx
er nu fram att stora systeminnovationer inte normalt uppstår spontant i en mark
nadsekonomi. Innovationssystemet kräver policystyrning, både vad gäller inom 
vilka områden som innovationsresurserna används, och för att innovationer be
höver gynnsamma affärsförhållanden för att ta sig genom ”dödens dal”, så som ex
empelvis tillgång till billig finansiering, riskdelning, och nichemarknadsstöd ge
nom exempelvis offentliga upphandlingar. Det offentliga har en viktig roll att spela 
men staten har under många år varit delvis handlingsförlamad delvis beroende på 
en ideologisk beröringsskräck inför att stödja vissa teknikområden (”picking win
ners”) och delvis beroende på EU’s statsstödsregler  eller hur man som land väljer 
att tolka dem. Värt att notera i sammanhanget är hur USA, den fria marknadens 
främsta utpost, inte har eller har haft några som helst politiska problem med stor
skaliga industriella innovationssatsningar inom ett stort antal specifika teknikom
råden (Mazzucato, 2013).

De stora kraven på aktörssamverkan i 2030 Agendan (och för att få fart i inno
vationskedjorna) pekar mot ett behov av insatser för att förbättra forskningens till
gänglighet för beslutsfattare. Det krävs investeringar i samverkan mellan forskare 
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och olika aktörer i samhället. Samverkan handlar idag mycket om olika former av 
avnämardialoger och referensgrupper på projektnivå. Genom mjukvaruutveck
lingen har man kunnat använda sig av visualisering, onlineverktyg och användar
gränssnitt på ett sätt som helt revolutionerat möjligheterna att kommunicera. Man 
kan också stärka användargränssnittet genom transdisciplinära metoder (tex fo
kusgrupper) och genom användarsamverkan redan i forskningens design. Särskilt 
starka forskningsmiljöer och större anslag bör bedrivas med tydliga krav på detta. 
Många forskningsmiljöer präglas fortfarande av en ”vi vet bäst” mentalitet och en 
bristande förståelse för beslutsfattandets villkor, exempelvis kring vilka problem 
som finns på agendan, vilka motstridiga krav som måste hanteras i beslutproces
ser, och vilka lösningar är politiskt, ekonomiskt och institutionellt möjliga att ar
beta med. Det kan behövas en ny och övergripande institutionell arkitektur för 
samverkan mellan forskning och användare som ger förutsättningar för systema
tiska kopplingar istället för de ad hoc interaktioner som sker idag på projektnivå 
(FORMAS, mfl 2015). För att lyckas med hållbara lösningar även i låginkomstlän
der måste också användare i ”pyramidens bas” vara delaktiga i innovationsproces
serna kring exempelvis nya energi och vattensystem, material och byggnadstekni
ker, och produktionskedjor. Detta kräver ibland en omorientering av forskningen 
från tekniskt sofistikerade lösningar till enklare och robustare lösningar (UN 
Scientific Advisory Board, 2015). 

Slutligen: utgångspunkten i detta diskussionspapper har varit hur forskningen 
kan bidra till att 2030 Agendan, dvs det har genom sin utgångspunkt tillämpat en 
utpräglat instrumentell syn på forskningen – i rollen att direkt addressera och bi
dra till att lösa samhällets hållbarhetsutmaningar. Denna syn, som har fått ökat ge
nomslag i forskningspolitik och hos forskningsfinansiärer under de senaste åren, 
kan och bör problematiseras. En alltför långt gången instrumentalisering av forsk
ningen, för att uppnå SDG eller andra samhällsnyttor, kan leda till spårbundenhet 
och kortsiktiga lösningar och den behöver balanseras med ökande investeringar 
också i den fria, nyfikenhetsdrivna forskningen och grundforskning där den direk
ta samhällsnyttan inte är uppenbar. 
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Det Vetenskapliga Rådet för Hållbar Utveckling har skapats för att vara  
en arena för dialog mellan regeringen och vetenskapssamhället och för att 

bidra till att politiken för miljö och hållbar utveckling ges en systemsyn med  
så god vetenskaplig bas som möjligt. Rådet ska lyfta fram vetenskapligt  

underlag och bidra till långsiktigt och tvärsektoriellt tänkande. 

Mer information om rådet hittar ni här:  
http://www.sou.gov.se/jo-1968a-vetenskapligt-rad-for-hallbar-utveckling/


