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KröniKA 

d et kom inte precis som någon överraskning – att forskning om marina miljöproblem håller 

hög klass i sverige. kanske är det vår långa och varierande kust i kombination med ett 

vida utbrett naturintresse som lockar studenter och forskare att ägna sig åt att studera vad 

som försiggår under havsytan.

Livet och processerna i havet påverkas av samspelet arter sinsemellan samt mellan arter och den 

fysiska miljön, men även av mänskliga aktiviteter. att kunna förstå sambanden och förutsäga hur 

olika mänskliga aktiviteter påverkar havet kräver forskning och forskare i världsklass. men för att 

miljömålet ”Hav i balans” ska kunna nås krävs det också att myndigheternas tjänstemän och andra 

beslutsfattare har tillgång till en förenklad och sammanfattad version av forskningsresultaten.  
forskningsrådet formas ägnar sig inte enbart åt att dela ut medel till forskning. vi har också 

i uppdrag att utvärdera den forskning som genomförs och ansvar för att popularisera och kommu-
nicera forskningsresultat. förra året utvärderades marin miljöforskning finansierad av formas och 
naturvårdsverket under perioden 2003–2008. Den internationella panel som granskade forskningen 
drog slutsatsen att den håller hög vetenskaplig kvalitet. Däremot var panelen inte lika nöjd med hur 
forskningsresultaten kommuniceras vidare till samhället. undantaget var de större program där tid 
och resurser för kommunikation var avsatta redan från början. 

i maj i år anordnade vi tillsammans med naturvårdsverket ett seminarium för både forskare och 
användare. syftet var att diskutera kommunikation av forskningsresultat. Det blev en intressant dag 
där många olika synsätt, svårigheter och möjligheter diskuterades. alla anser att det är viktigt att 
resultat från högkvalitativ forskning förmedlas vidare. men hur ska den enskilde forskaren ha tid 
och kraft även för detta? Hur ska forskare och användare av resultaten kunna mötas och förstå var-
andras frågor och problemställningar? Det krävs fler arenor att mötas på, mer resurser avsatta för 
kommunikation och för att ”översätta” forskningsresultat till användbara verktyg för myndigheter 
och beslutsfattare. 

formas kommer att arbeta mer aktivt med att underlätta dialogen både mellan forskarna inbördes 
och mellan forskare och användare. Det kan ske genom till exempel seminarier i olika skeden av en 
forskningssatsning. Dessutom skulle det kunna vara dags att utveckla och förtydliga kraven på kom-
munikation i utlysningstexter och instruktioner till sökande. 

Förankra
forskningen 
Kommunicera mera!
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