
Pressmeddelande från Formas och BIC 2002-12-12 
  
Nytt samarbete mellan Formas och BIC 
  
Formas och BIC har idag undertecknat ett samarbetsavtal. De kommer att arbeta för att svensk 
byggforskning ska få en stark ställning i arbetet för hållbar utveckling. 
  
- Vi anser båda att universitet och högskolor borde satsa ytterligare på grundläggande forskning av hög 
kvalitet, säger Lisa Sennerby Forsse, huvudsekreterare för Formas (Forskningsrådet för miljö, areella 
näringar och samhällsbyggande). Det här är ett sätt att dra vårt strå till stacken. 
  
- Genom samarbetsavtalet skapar vi bättre förutsättningar för att utveckla nya produkter och tjänster inom 
byggande och förvaltning, framhåller Åke Skarendahl, VD för BIC (Byggforskningens Innovationscentrum).  
  
Formas kommer som en följd av avtalet att göra en speciell utlysning med bygginriktning efter samråd 
med byggsektorn via BIC. BIC och Formas planerar också att anordna ett antal seminarier om 
byggforskningens framtida inriktning och organisation. 
  
För mer information kontakta: 
Lisa Sennerby Forsse, tel. 08-775 4058 
Åke Skarendahl, tel. 08-411 16 40 
Anneli Megner, pressansvarig, tel. 08-775 4009, 073-642 3288, anneli.megner@formas.se 
 
 

 
 
Undertecknande av avsiktsförklaring om samverkan Formas / BIC. Fr v Lisa Sennerby Forsse och Sture 
Blomgren Formas samt Lennart Apleberger och Åke Skarendahl BIC. 
 
 
 



Avsiktsförklaring 
 
Forskningsrådet för Miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) och 
Byggsektorns Innovationscentrum (BIC) har för avsikt att i samverkan arbeta för att 
svensk byggforskning får en stark ställning nationellt och internationellt i arbetet för 
hållbar utveckling och ekonomisk tillväxt genom hållbart byggande. Den principiella 
inriktningen för denna samverkan preciseras i denna avsiktsförklaring. 
 
Formas 
Formas verksamhetsidé är att främja framstående forskning för hållbar utveckling. 
Formas stödjer grundforskning och behovsstyrd forskning inom områdena miljö, 
areella näringar och samhällsbyggande samt fördelar medel till utvecklingsarbete 
inom bebyggelseområdet. Formas främjar en ekologiskt hållbar tillväxt och utveckling 
i samhället, mång- och tvärvetenskaplig forskning samt internationellt 
forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte. Formas ansvarar vidare för information 
om forskning och forskningsresultat. Formas skall också utvärdera den forskning och 
utveckling till vilken medel har fördelats och därvid särskilt bedöma kvalitén och 
betydelsen för samhället. Enligt instruktionen skall Formas också utreda vilka 
forskningsbehov som är angelägna inom rådets verksamhetsområde, redovisa 
resultaten av dessa utredningar samt ta initiativ till och främja den forskning och det 
utvecklingsarbete inom bebyggelseområdet som behövs för att tillgodose sådana 
behov.  

BIC 
Byggsektorns InnovationsCentrum (BIC) vill vara katalysatorn för nödvändiga 
förändringar i riktning mot helhetssyn på bygg- och förvaltningsprocessen och ett 
innovativt klimat. Genom engagemang hos företagsledningar och aktivt deltagande i 
projekt kan nya vägar prövas och förtroende byggas upp mellan köpare och säljare i 
olika led i kedjan byggherre-konsult-entreprenör-materialtillverkare-förvaltare. Målet 
är att åstadkomma en kostnadseffektivare bygg- och fastighetssektor med fokus på 
funktion, kundnytta och ett hållbart byggande. 
Verksamhetsidén för BIC är att bidra med en ökad helhetssyn inom byggsektorn 
genom att initera och driva forskning och utveckling och implementering inom 
byggprocessfrågor, hållbart byggande och förvaltning samt byggsystemfrågor. Vidare 
skall BIC bearbeta och implementera nationella och internationella FoU-resultat i 
svenska företag och organisationer. Det är särskilt viktigt att forskningsresultat 
kommer små företag till del och i detta arbete skall BIC fungera som en bro mellan 
forskning och näringsliv. BIC skall vara nationellt unikt och internationellt intressant 
som samarbetspartner. 
 
Nya strukturer i samverkan 
Efter förändringen av den statliga organisationen för forskningsfinansiering 1 januari 
2001 finns anledning för Formas och BIC att överväga framtida samverkansformer i 
linje med Formas instruktion och BIC:s verksamhetsidé. Formas har övertagit BFR:s 
pågående insatsområden och projekt. De flesta kommer att avslutas inom de närmaste 
åren. Samma sak gäller de samverkans- och samarbetsavtal som BFR hade slutit med 



en rad aktörer inom byggsektorn. Mot den bakgrunden befinner sig delar av den 
svenska byggforskningen i ett nytt läge som innebär nya möjligheter. 
 
Eftersom BIC på sikt avser att bli representativ för alla grupper inom byggsektorn är 
det ut Formas synvinkel naturligt att i en avsiktsförklaring tillsammans med BIC staka 
ut kursen, innehållet och formerna för ett framtida samarbete mellan Formas och 
byggsektorns aktörsgrupper genom BIC. Avsiktsförklaringen är också ett konkret 
resultat av de diskussioner och den brevväxling som förevarit mellan parterna sedan 
Formas bildande. 
 
 
Gemensam problemuppfattning 
Nedanstående figur har utgjort startpunkten för diskussionen om Formas och BIC:s 
gemensamma syn på och bedöming av byggsektorns behov när det gäller forskning 
och utveckling, implementering och innovation. Parterna gör gemensamt den 
generella bedömningen när det gäller den bebyggelserelaterade forskningen att 
universitet och högskolor i Sverige borde satsa ytterligare på grundläggande forskning 
av hög kvalitet. Universiteten och högskolorna i Sverige prioriterar för närvarande 
tillämpad forskning och direkt utvecklingsarbete som i andra länder utförs av 
forskningsinstitut och företag. Detta kan delvis förklaras av att det svenska FoU-
utförande systemet har relativt få och små forskningsinstitut jämfört med övriga EU-
länder och i ett större internationellt perspektiv. 
 
Bilden nedan skall dels uppfattas som vitala delar i innovationsprocessen. I det 
perspektivet föreligger ingen tudelning mellan Universitet och Högskolor å ena sidan 
och Institut och Företag å den andra. Samtliga har – som parterna ser det – viktiga 
roller i hela innovationsprocessen, men tyngdpunkterna ligger på olika delar i detta 
system. Universitet och Högskolor har sin tyngdpunkt i forskningen men är resurser i 
implementeringsarbetet (utbildning, information, rekommen-dationer etc.). Institut 
och Företag bedriver forskning och implementering främst i processens senare del, 
men utgör också väsentliga resurser i grundläggande forskning. Inom vissa områden 
bedriver företag ibland mer grundläggande arbete än vad Universitet och Högskolor 
gör. 
 
Att finansiera forskningsverksamhet vid universitet, högskolor och forsknings-institut 
med hög kvalitet som bygger på inomvetenskapliga kriterier och bedöms och 
utvärderas av kompetenta berednings- och utvärderingsgrupper är Formas 
ansvarsområde i inom ramen för samverkan mellan Formas och BIC. BIC:s 
ansvarsområden inom ramen för denna samverkan kan beskrivas i termer av initiering, 
samordning och implementering av FoU inom byggsektorn i vid mening. Formas ser 
BIC som en samtals- och samarbetspartner för frågor som rör hela byggsektorn. Detta 
utesluter inte att Formas såväl som BIC också samverkar med andra aktörer vid sidan 
av denna avsiktsförklaring. 
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BIC består för närvarande av aktörer inom områdena bygg, anläggning och  
förvaltning. Arkitekter ingår i byggruppen. BIC:s ambition är att spela en roll som  
forskningssamordare och koordinator och på sikt forskningsledare. Att förbättra 
innovationssystem är den huvudsakliga intresseinriktningen. BICs verksamhet i 
detta avseende är starkt beroende av det politiska systemet, näringslivet och 
forskarsamhället. Alla tre behöver samverka för att driva innovationsprocessen. 
Inom byggsektorn är samhällsinflytande mycket stort i form av regelverk, 
upphandlingar och innovationssystem. Formas verksamhet utgör en viktig del av 
innovationssystemen inom byggsektorn. Det är viktigt att förstå samspelet mellan 
alla tre delar i systemet för att ambitionen att skapa ett hållbart byggande skall bli 
framgångsrik. Formas och BIC bör samarbeta med olika aktörer i byggprocessen på  
områden där dessa har hög kompetens och där det finns en huvudsaklig finansiär 
som känner ansvar för verksamheten.  
 
Parterna har också en gemensam syn på formerna för hur forskning skall initieras 
och finansieras. Formas modell med en årlig stor utlysning på ämnesområden inom 
byggområdet bygger på forskarinitiativ och att bedömningen sker på 
inomvetenskapliga kriterier inom vetenskapliga beredningsgrupper. Detta utgör en 
garanti för kvalitén i forskningen. Parterna anser också att Formas modell med 
kompletterande riktade utlysningar är en fruktbar metod som kan användas  för den 
bebyggelserelaterade forskningen. En årlig utlysning tillämpas för grundläggande 
forskning för att skapa goda  forskarmiljöer. Vid satsningar på vad som kan kallas 
”parameterstudier” där forskningen närmar sig ”utveckling” kan särskilda 
utlysningar komplettera bilden. 
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Den samverkan mellan Formas och BIC som inleds i och med denna 
avsiktsförklaring inriktas inledningsvis på en bred diskussion om vilka 
ämnesområden inom byggsektorn som på sikt behöver få ökade FoU-satsningar. En 
gemensam strävan är också att stärka byggsektorns roll i arbetet på att skapa en 
hållbar utveckling och en hållbar tillväxt. Detta är inte minst viktigt mot bakgrund 
av byggsektorns stora användning av naturresurser och energi. Parterna är också 
överens om behovet av en utvärdering och/eller en ”bench-marking” av svensk 
byggrelaterad forskning i ett internationellt perspektiv. Dessutom ser parterna 
behovet av någon form av framsynsliknande studie av svensk byggsektor för att den 
vägen få pejling på framtida utmaningar för forskningssystemet och sektorn i sin 
helhet och/eller en speglingsstudie där man jämför olika branschers syn på och 
förhållningssätt till forskning exempelvis inom energisektorn och skogsnäringen. 
 
Framtida samarbetsformer 
 
1. Formas och BIC anordnar ett eller flera brainstorming-seminarier om 

byggforskningens framtida inriktning och organisation samt idéer om 
hur samverkansformerna mellan Formas och BIC och byggsektorn i 
sin helhet kan utvecklas. 

  
2. Formas kommer att göra en speciell utlysning med bygginriktning  

efter samråd med byggsektorn - via BIC - om vad den gemensamma 
satsningen skall omfatta, hur den skall finansieras och vilket/vilka 
ämnesval som skall göras. Erfarenheterna från seminarieverksamheten 
vägs också in i denna bedömning. Utvärdering sker för att skapa 
erfarenhetsunderlag för fortsatt samverkan.  

 
3. Formas och BIC överväger formerna för en framsyns-studie av svensk 

byggsektor eller ett gemensamt speglingsprojekt av svensk 
byggsektors förhållningssätt till FoU jämfört med andra branscher. 

 
 
4. Formas och BIC utvärderar den nu föreslagna samverkans-modellen 

när konkreta resultat från några av ovan nämnda projekt gemensamt 
bedöms föreligga. 

 
Stockholm den 12 december .2002 

 
För Formas   För BIC 
 
Signerat   Signerat 
 
Lisa Sennerby Forsse  Åke Skarendahl 
Huvudsekreterare  VD 

 


