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Uppdrag att inkomma med analyser som underlag till
regeringens forskningspolitik
Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd
(Forte), Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
(Formas), Rymdstyrelsen, Statens energimyndighet, Verket för innovationssystem (Vinnova) och Vetenskapsrådet att utifrån sina respektive ansvarsområden göra analyser och lämna rekommendationer som kan bidra till regeringens forskningspolitik.
Myndigheterna ska dels göra en individuell analys av situationen och de långsiktiga forskningsbehoven inom det egna verksamhetsområdet, inklusive en
bedömning av hur pågående riktade satsningar fungerar och kan utvecklas,
dels en gemensam analys samordnad av Vetenskapsrådet. Analyserna kommer att utgöra underlag för kommande propositioner. Om förslag lämnas
ska en bedömning av eventuella kostnader göras och om de medför ökade
kostnader ska finansiering presenteras.
Myndigheterna ska inom sina respektive uppdrag identifiera områden där
svensk forskning är eller har potential att bli internationellt ledande samt områden där svenska satsningar ger forskare ökade möjligheter att vara framgångsrika i EU:s ramprogram, inklusive de för de kommande ramprogrammen nya initiativen (missions) rörande uppdrag och partnerskapsprogram.
Vidare ska områden identifieras där forskningen kan bidra till samhällets utveckling, näringslivets konkurrenskraft eller som svarar mot att finna lösningar på de samhällsutmaningar vi står inför.
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Myndigheternas individuella analyser ska senast den 31 oktober 2019 redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet för Forte, Utbildningsdepartementet för Rymdstyrelsen och Vetenskapsrådet, Miljödepartementet för Formas, Näringsdepartementet för Vinnova samt Infrastrukturdepartementet
för Statens energimyndighet, med kopia till övriga nämnda departement).
Den gemensamma analysen som ska göras i samverkan mellan forskningsfinansiärerna ska redovisas av Vetenskapsrådet till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet med kopia till Socialdepartementet, Miljödepartementet,
Näringsdepartementet och Infrastrukturdepartementet) senast den 31 oktober 2019.
Bakgrund

I regeringsförklaringen 2019 har statsministern uttalat att Sverige är en ledande forskningsnation och att den positionen ska försvaras, samt att den
fria forskningen ska värnas samtidigt som forskningspolitiken ska svara mot
globala och nationella samhällsutmaningar.
Målet för forskningspolitiken presenterades 2016 i propositionen Kunskap i
samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft (prop.
2016/17:50, bet. 2016/17:UbU12, rskr. 2016/17:208). Där anges att ”Sverige
ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en ledande kunskapsnation, där högkvalitativ forskning, högre utbildning och innovation leder till samhällets utveckling och välfärd, näringslivets konkurrenskraft och svarar mot de samhällsutmaningar vi står inför, både i Sverige
och globalt”.
Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen bör fortsatt vara vägledande
när samhällsutmaningar pekas ut och utgöra grund för regeringens olika insatser. De statliga forskningsfinansiärerna har en fortsatt viktig roll i att
stödja forskning som möter samhällsutmaningarna.
Delar av regeringens politik bygger på Januariavtalet, som är en sakpolitisk
överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och
Miljöpartiet de gröna. Här anges flera insatser där de offentliga forskningssatsningarna kan bidra till att stärka konkurrenskraften och kompetensförsörjningen bl.a. till näringslivet, svensk skola, vård och omsorg, jord- och
skogsbruk, vattenbruk, arbetet för klimat och miljö och för utveckling av en
cirkulär och biobaserad ekonomi. I detta arbete behövs även investeringar i
2 (3)

forskning inom områden som säkerställer utbildningarnas forskningsanknytning och kvalitet och som bidrar till regeringens strategiska samverkansprogram med näringslivet.
Regeringens avsikt är att med dessa underlag som utgångspunkt ange inriktningen för forskningspolitiken fr.o.m. 2021 i kommande propositioner.
På regeringens vägnar
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