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Den kommande svenska forskningspropo-
sitionen, planerad till hösten 2016, förbe-
reds i en tid som skulle kunna innebära ett 
begynnande uppbrott från den gängse  
nationellt-instrumentella forskningspolitiska 
regim som länge rått i Sverige precis som i 
de flesta andra länder. En sådan utveckling 
har redan börjat. Den finansiella krisen 
2008-2009, och de parallella krisfenome-
nen med klimatfrågans stora genombrott 
2006-2007 jämte en serie andra kriser och 
omvandlingsfenomen i de moderna sam-
hällena, har lett till att nya utgångspunkter 
börjar tas på större allvar i det kunskaps-
politiska tänkandet. 

Den nya situationen bryter med epo-
ken som startade på mitten av 1980-talet 
med en nyliberal politisk ordning, målstyr-
ning och utvärdering och prestationsmät-
ningar istället för politisk planering. Glo-
baliseringen angav tonen och internationell 
konkurrenskraft av betydelse främst för 
näringslivet prioriterades. Det gällde inte 
minst i Sverige där krisbekämpningen un-
der 1990-talet i hög grad bestämde dag-
ordningen.

Världens nya volatilitet 
En startpunkt för den nya situationen kom 
under andra halvan av 2000-talet med fi-
nanskrisen 2008-2009, som redan före-
gåtts av en växande insikt om en förestå-
ende klimatkris och en energikris, kopplad 
till en politisk kris med djupnande pro-
blem i sönderfallande stater i Afrika och 
de arabiska länderna med omfattande 
återverkningar, särskilt i Europa. Denna 
regim är präglad av en växande svårförut-
sägbarhet i världsutvecklingen, vad Jürgen 

Habermas kallade «die neue Unübersicht-
lichkeit». Vi upplever också en växande 
volatilitet med sönderfallande stater, dif-
fusa konflikter och «långsamt våld» (Rob 
Nixon) mot människor och miljö. En del 
av detta har sammanfattats med begreppet 
«utmaningar», som redan kan uppfattas 
som ett understatement. Dessa kommer 
delvis till uttryck i EU:s Horizon 2020-pro-
gram, vars rötter fanns i The Lund De-
claration från 2009 där den s.k. utma-
ningsagendan lades fast. 

De senaste årens framväxande policy-
logik utgår från en värld som kännetecknas 
av att såväl möjligheter som risker är de-
lade på ett mycket mer påtagligt sätt än 
tidigare.  Vi är på gott och ont förbundna 
med varandra. De miljarder i världen som 
har för litet av demokrati, sjukvård, skola, 
välfärd, kultur, och möjligheter att resa 
och välja arbete kommer med all sannolik-
het att få förbättrade levnadsvillkor. Det 
leder till ökade möjligheter för alla att er-
bjuda de varor och tjänster som dessa 
människor efterfrågar. 

Men den ofrånkomliga belastningen 
på klimat och miljö som dessa välstånds-
förbättringar ger kommer också att drab-
ba alla. De har redan skruvats upp av det 
välstånd som finns hos de mer välbeställda 
i världen. Detta väcker också berättigade 
förväntningar i andra delar av världen att 
få leva materiellt goda liv. Konsekvenserna 
av att de «planetära gränserna» överskrids 
– för koldioxid, försurning av världsha-
ven, utarmning av den biologiska mångfal-

den, osv. – fördelas över hela planeten, 
oavsett vem som var upphov till dem. 

Det är, än så länge, en värld av enorma 
ojämlikheter och de bara växer, inom sta-
ter och mellan stater. Riskerna delas också, 
men inte lika. Ömsesidiga beroenden 
växer. Inget land kan ensamt ta emot alla 
världens flyktingar, utan är beroende av 
andra. Om samarbete misslyckas ökar ris-
kerna för fler. Sedan länge är det en tumre-
gel att när ekonomierna växer med en 
procent växer världshandeln med två 
procent vilket antyder de ohållbara sam-
banden mellan växande ekonomier, trans-
porter och resande.  Religiöst eller ideolo-
giskt betingat våld i en del av världen 
påverkar alla. 

Världens sammanflätning gäller också 
kunskapsproduktionen själv. De ca 96-97 
procent av världens forskning som sker i 
resten av världen är själva livsvillkoret för 
den forskning som sker i de nordiska län-
derna och för en stor del av vår innovati-
on. Att klara sig själv är inte längre möj-
ligt, även om en växande nostalgisk 
politisk opinion hoppas på just det.    

Ansvarstagande forskningspolitik
Denna höga grad av integrering och kom-
plexitet, med växande möjligheter och väx- 
ande risker, medför, menar jag, en modifi-
ering av kunskapsutvecklingens grund-
läggande logik och även av hur vi bör se på 
dess mål. I den aktuella debatten talas det 
nu om transition och transformation som 
grundläggande element i kunskapens ut-

Den nya forskningspolitiken
Forskningspolitik styrs mindre av evidens än av värderingar. Den som tror  
att det bara är kunskap och förnuft som vägleder forsknings- och innovations-
politiken motsägs av de övergripande dragen under hela den period, sedan 1930- 
talet, som det förekommit något som kan kallas organiserad forskningspolitik.  
Därför bör vi tala betydligt mer om värderingar, och just nu är ett ovanligt  
bra tillfälle att göra det, hävdar Sverker Sörlin i denna artikel.
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“Initiativet i den forskningspolitiska diskus-
sionen tycks vara på väg att glida över från 
konkurrenskraft till krishantering”

“I förlängningen handlar det om forskning 
för att åstadkomma radikala samhällsom-
ställningar, en idé som än så länge förts fram 
främst apropå behoven att åstadkomma zero 
carbon-samhällen”

veckling och i synen på den riktning för 
samhällena som den bör stödja. Tanken är 
att det som kunskapen eftersträvar är  
mindre risk med bevarade möjligheter. 

Flera internationella program och ini-
tiativ pekar just nu i den riktningen. Det 
internationella jätteprogrammet Future 
Earth för vidare den geovetenskapliga 
forskningen om jorden och klimatet som 
ett sårbart system. Inom samhälls- och  
humanvetenskaperna kan man peka på 
International Panel on Social Progress 
som f.n. samlar flera hundra tongivande 
forskare under ledning av bl. a. Nobelpris-
ekonomen Amartya Sen för att formulera 
en samlad agenda för dessa kunskapsom-
råden. En motsvarande vidgning kan ses 
inom biomedicin och materialvetenskap, 
där sociala och individuella förhållanden 
vävs in i kunskapsutvecklingen (personalized 
medicine, Key Enabling Technologies, etc.). 

Begreppet «social progress» är intres-
sant eftersom det går bortom det mer be-
gränsade «ekonomisk tillväxt» och även 
bortom begrepp som «innovation» och 
«hållbarhet», som stått centralt i de forsk-
ningspolitiska motiveringarna. Man kun-
de säga att tillväxt, innovation och håll-
barhet ingår som förutsättningar för 
«social progress», men ett sådant samhäl-
leligt framsteg förutsätter på ett mer grip-
bart sätt erkännandet av värden och där-
med av mer komplexa värderingar. Man 
kunde sammanfatta denna tendens med 
ett ord som ansvarstagande, för en 
kunskapsutveckling som är ägnad inte 
bara att möta utmaningar, i bemärkelsen 
hantera kriser och hot, utan också tar som 
sin uppgift att stödja samhällen i deras 
förändring i riktning mot ett mer önskvärt 
tillstånd, exempelvis sådant det uttryckts i 
de 2015 av FN antagna 17 «hållbara ut-
vecklingsmålen», SDG, men knappast be-
gränsat till dessa. 

Värdepolitik och kunskapsval
I denna mening håller forskningspolitiken i 
vår tid på att i högre grad än tidigare bli en 
«politik», där vägval och värderingsfrågor 
blir mer framträdande. Ny kunskap inne-
bär kunskapsval, som kan kallas hållbar-
hetspolitiska och handlar om val av färd-
riktning för samhällena och därför inte 
ansvarsfullt kan få avgöras av befintliga 
styrkeområden eller nationella ekonomiska 
eller strategiska intressen (som i föregående 
regimer). Forskningspolitisk samordning för  

tendens i denna förskjutning är att makten 
över kunskapsproduktionen inte längre, 
som under tidigare forskningspolitiska re-
gimer, är en fråga primärt om strategiska 
stöd till nationella samhällsfunktioner som 
militären, den högteknologiska industrin, 
eller den nationella konkurrenskraften (för 
övrigt funktioner kring vilka det var förhål-
landevis enkelt att bilda konsensus). Da-
gens makt över forskningens prioriteringar 
går djupare och handlar på ett mer påtag-
ligt sätt om samhällsvärderingar. 

gemensam stabilitet och hållbarhet blir med 
andra ord inte bara önskvärd utan alltmer 
rationell.  

Hur kunskapsproduktionen sker, för 
vad, inom vilka områden, och med vilka 
prioriteringar får därmed allt större bety-
delse. I förlängningen handlar det om forsk-
ning för att åstadkomma radikala sam-
hällsomställningar, en idé som än så länge 
förts fram främst apropå behoven att åstad-
komma zero carbon-samhällen. Men var-
för stanna där? Även andra av de stora 
planetära hoten kan kräva radikala om-
ställningar baserade på ny kunskap. Om 
det visar sig att kapitalismen i sin nuva-
rande form producerar så stora ojämlikhe-
ter att stabiliteten inom och mellan sam-
hällen hotas så finns det knappast något 
som hindrar att forskningen inriktas på att 
förse oss med mer hållbara modeller för 
att producera frihet, jämlikhet, broder-
skap och välstånd…! 

Initiativet i den forskningspolitiska dis-
kussionen tycks vara på väg att glida över 
från konkurrenskraft till krishantering. En 

Samhällenas färdriktning
Vad som hänt sedan dess är att de kopp-
lade kriserna sedan mitten av 2000-talet 
gjort världens volatilitet och ökande risker 
akuta. En rimlig förmodan är därför att 
både nationell och internationell forsk-
ningspolitik kommer att vridas mer och 
mer mot samhällenas allmänna färdrikt-
ning och för våra samlade livsvillkor. 

Det låter förstås som ett radikalt av-
steg från det normala, men kanske är av-
steget bara stort i förhållande till den nyli-
berala regim som vi nyligen levt igenom 
och som kännetecknades av en riskbeja-
kande globalisering. I forskningspoliti-
kens barndom var säkerhet tvärtom cen-
tralt, låt vara att den främst tolkades 
militärt och vapenteknologiskt. Den sä-
kerhet vi nu behöver handlar om hot som 
ingenstans går att placera på andra sidan 
om tydliga gränser. De finns överallt och 
även vi deltar i skapandet av dem. Just att 
det är så borde egentligen inge hopp. Det 
handlar om samhällenas färdriktning, om 
oss själva.
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