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– hvordan Forskningsrådet har tatt dette 
inn i vårt arbeid, strategisk og operativt

IDÉKRAFT VERDEN TRENGER

https://appsource.microsoft.com/nb-no/product/office/WA104380621?tab=Overview
https://appsource.microsoft.com/nb-no/product/office/WA104380621?tab=Overview
https://appsource.microsoft.com/nb-no/product/office/WA104380621?tab=Overview


Behov for økt bærekraft  
i samfunn og næring

Begrepet bærekraft fanger 
ulike aspekter og 

tilnærminger
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«da bærekraft fikk fart og retning 
knyttet til 17 tydelige mål»

• Agenda 2030 og FNs 
bærekraftsmål – et globalt veikart 
for nasjonale og internasjonale 
tiltak som tar sikte på å løse store 
samfunnsutfordringer –
innen 2030

Året 2015
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Alternative 
perspektiver 
på bærekrafts-
målene

Kate Raworth, UiOxford Johan Rockstrøm, Stockholm Resilience Center



11.03.2021 5

Norge og vår del av verden leverer godt på mange 
bærekraftsmål



11.03.2021 6

Men – det kommer med en stor kostnad. 
Vi er alle «utviklingsland» når de kommer til SDGene….

Kate Raworth, Universitetet i Oxford,       Skjermdump Bergen SDG konferanse 2021                       



Så bærekraftsmålene inviterer til 
økt innsats og nye grep...
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«Til dømes har Forskingsrådet 
nyleg hatt ei utlysing av midlar til 
eit forskingsprosjekt om korleis dei 
ulike ledda i matsystema verkar 
saman, og kva delar av systemet 
som kan og bør transformerast. 
Målet er langsiktige og 
berekraftige matsystem som 
fremjar eit konkurransedyktig 
norsk næringsliv og er med på å 
omstille Noreg og verda».

Agendasettende – også for forskningens rolle og retning

• ny forståelse av utvikling - (økonomisk) vekst og sosial 
velstand - på lag med planetens tåleevne

• inviterer til nytenkning og eksperimentering- 2030 kommer 
fort- vektlagt ansvarlighet og åpenhet

• kaller på evnen til å håndtere - og prioritere - blant iboende 
målkonflikter

• kaller på systemtilnærminger - og ditto behov for å 
understøtte transformasjoner

• invitere til samarbeid mellom aktører -  på nye måter

• er et globalt oppdrag – kaller på dugnad og deling av 
kunnskap, innsikt og løsninger på tvers av land
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Vår reise (1)… hvor bærekraft og bærekraftsmålene er tungt 
forankret i våre strategier 

2015 2016 2019 2021

Forskningsrådets strategi for 
bærekraft
Forskningsrådet skal utvikle 
kunnskap og løsninger for å:
• Møte nasjonale og globale 

samfunnsutfordringer 
knyttet til bærekraft

• Bidra til næringsutvikling 
som gir økt bærekraft og 
grønn konkurransekraft



Forskningsrådet skal innrette 
sin innsats for å oppnå:

• Økt internasjonalt forsknings- og 
innovasjonssamarbeid om globale 
samfunnsutfordringer hvor Norge har særlige 
forutsetninger for å gjøre en forskjell 

• Nyskapende forskning- og innovasjonsinnsats 
for bærekraft på tvers av fag, sektorer og 
finansieringskilder

• Dreining av forsknings- og innovasjonsinnsatsen 
innen de fem strategiske områdene i mer 
bærekraftig retning

April 2020 Strategi for Norges forskningsråd 2020 – 2024 / Bærekraftig utvikling9

Fo
to

: Jo
n

as B
en

d
iksen



11.03.2021 10

Vår reise (2)… hvor bærekraft og 
bærekraftsmålene er tungt forankret 
i vårt operative arbeid

Vi etterspør bærekraft 
og bærekraftsmålene i 
utlysningstekstene

Vi baker bærekraft og 
bærekraftsmålene inn i 
vurderingskriteriene

Vi måler porteføljen opp 
mot bærekraftsmålene
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Aggregerte tall for innsats på bærekraftsmålene (2015-2021) 
– knappe 4 mrd. kroner fordelt over ca. 1 000 prosjekter
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Bærekraftsportefølje, per fag og sektor
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Forskningsrådet har tydelige ambisjoner om å styrke forskning og innovasjon for bærekraft 
og bærekraftsmålene gjennom å:
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Veien videre for bærekraft og bærekraftsmålene i 
Forskningsrådet

1. rette innsatsen 
inn mot utvalgte 
innsatsområder 
der norske 
miljøer har 
forutsetning for å 
bidra- nasjonalt 
og globalt

2. anvende 
bærekrafts-
målene som en 
strategisk 
inngang til 
internasjonalt 
samarbeid

4. bidra med 
eksperimentering 
med arbeids-
former og 
partnerskap

5. understøtte 
system-
tilnærminger

6. kontinuerlig 
måle og evaluere 
innsatsen – for 
derigjennom sette 
nye ambisjoner

3. understøtte 
det næringslivet 
og den del av 
offentlig sektor 
som står klare til 
å bidra



Takk for meg!

Vidar Skagestad
Norges forskningsråd
NARMA årskonferanse 2021
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