
11 november 2011 

Forskning för framtiden kräver bred ansats   

I den kommande forsknings- och innovationspolitiska propositionen bör Sverige satsa 

på forskning och konkurrenskraft för hållbar utveckling. Framgångsrik forskning är 

långt mer än ett medel för att generera innovation och tillväxt. En bred ansats som 

inkluderar fattigare länder och tar sig an globala utmaningar skulle stärka områden 

där Sverige ligger långt framme och samtidigt skapa drivkraft för innovationer. Det 

skriver Svenska Unescorådet med anledning av ”Världsvetenskapsdagen” den 10 

november.  

Regeringens ambitioner att stärka grundforskningen och att stärka konkurrenskraften 

genom innovationer är bra. Men dessa satsningar skulle vinna på att kompletteras med en 

mer global ansats. Den 10 november firar Unesco ”Världsvetenskapsdagen för fred och 

utveckling”. Svenska Unescorådet uppmärksammar dagen med fyra förslag till 

regeringens kommande innovations- och forskningspolitiska proposition.  

1. Uppmärksamma framstående svensk forskning och lärande om hållbar utveckling.  

Svensk forskningspolitik behöver tydligt formulerade mål för hur svenska forskare och 

innovatörer kan bidra till hållbar utveckling, klimatanpassning och att hantera snabba 

samhällsförändringar. Effektiva svenska bidrag till internationella forskningsprogram 

kräver ökad samordning mellan de som ansvarar för och finansierar svensk forskning, 

deltagande i internationella organ, bl.a. Unesco, och bilateralt forskningssamarbete.  

2. Anta en strategi för forsknings- och innovationssamarbete som långsiktigt bidrar 

till kapacitetsuppbyggnad, demokrati och hållbar utveckling i Afrika  

Unescos rapport Knowledge Divides visar växande klyftor mellan de som förstår och 

påverkar samhällsutvecklingen och de som står utanför. Forskningsresurser är ojämnt 

fördelade över världen och viktiga forskningsfrågor riskerar därför att inte besvaras. 

Sverige kan strategiskt stödja internationella forskningssatsningar med forskare och 

forskningsperspektiv från fattiga länder.  

Många fattiga länder tappar kunskap när de välutbildade flyttar till länder där de får bättre 

försörjning eller möjlighet att bedriva forskning. Men svenska erfarenheter visar att ökad 

mobilitet bland forskare kan kombineras med att utveckla universitet i hemländerna om 

forskningssamarbetet har gemensamma kunskapsmål.  

3. Stärk forskning inom humaniora och samhällsvetenskap för global 

demokratiutveckling.  

Bättre teknik är viktig för att förbättra människors livsvillkor. Men det räcker inte, 

identitetspolitik och frågor om social, etnisk och religiös tillhörighet kan hindra 

utveckling. Samhällsvetenskap och humaniora kan bidra till att förbättra människors 



samlevnad och samförstånd mellan länder och regioner och därmed bana väg för kreativa, 

gemensamma lösningar.  

4. Sök nya sätt att bedöma och belöna den forskningsbaserade kunskapens bidrag till 

hållbar utveckling. 

Bibliometriska publiceringsmått är viktiga för att avläsa hur svenska forskare positionerar 

sig i den internationella konkurrensen, men ger inte underlag för att bedöma forskningens 

bidrag till hållbar utveckling. Länder i Afrika syns knappt på den bibliometriska 

världskartan. Bra forskning inom samhällsvetenskap och humaniora kring lokala problem 

riskerar att hamna utanför blickfältet. Alternativa sätt att mäta måste beskriva den relativa 

ökningen av kvalitet på utbildning, universitet och lärosäten, samt deras samverkan med 

den hållbara utvecklingens aktörer i privat och offentlig sektor samt inom civilsamhället.  

Framtidens globala utmaningar måste hanteras. Men det som är globala utmaningar för 

beslutsfattare är också en möjlighet till fruktsamma samarbeten för forskare och en 

framtidsmarknad för svenska innovationer.   
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