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Remiss angående nationella 

forskningsprogrammet om hav och vatten: 

Kraftsamling för friska hav och vatten 

Om du svarar på annat sätt än via den elektroniska enkäten ska följande uppgifter anges och 

frågestrukturen följas. 

Bakgrundsinformation som ska anges: 

Förnamn 

Efternamn 

Organisation 

Typ av organisation 

• Universitet eller högskola, forskningsinstitut eller forskande myndighet 

• Annan offentlig organisation (myndighet, kommun osv) 

• Forskningsfinansiär 

• Företag 

• Civilsamhällsorganisation eller branschorganisation 

• Privatperson 

• Annat 

E-postadress arbete 

Organisationens e-postadress (Till registrator eller liknande. Om du svarar som privatperson, 

ange samma e-postadress som ovan.) 

Mandat 

• Jag intygar att jag har mandat att svara för organisationens räkning i detta ärende. 

• Jag svarar som privatperson. 

 

Frågestruktur 

Har du några övergripande kommentarer på texten som helhet? (Max 3 000 tecken)  

 

Tema 1: Stärka de akvatiska ekosystemens resiliens 

Tycker du att något saknas eller bör förstärkas? (Max 1 500 tecken) 

Tycker du att något bör tas bort eller tonas ned? (Max 1 500 tecken 
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Tema 2:  Utveckla hållbar vattenresurshantering 

Tycker du att något saknas eller bör förstärkas? (Max 1 500 tecken) 

Tycker du att något bör tas bort eller tonas ned? (Max 1 500 tecken 

Tema 3: Öka samhällets handlingskraft för hållbara hav och vatten 

Tycker du att något saknas eller bör förstärkas? (Max 1 500 tecken) 

Tycker du att något bör tas bort eller tonas ned? (Max 1 500 tecken) 

Perspektiv 1: Systemperspektiv 

Givet att agendan endast ska ge en mycket kort beskrivning av perspektivet, är det något väsentligt 

som du tycker bör läggas till eller tas bort? (Max 1 500 tecken) 

Perspektiv 2: Öppen vetenskap och delaktighet 

Givet att agendan endast ska ge en mycket kort beskrivning av perspektivet, är det något väsentligt 

som du tycker bör läggas till eller tas bort? (Max 1 500 tecken) 

Perspektiv 3: Från lokalt till globalt 

Givet att agendan endast ska ge en mycket kort beskrivning av perspektivet, är det något väsentligt 

som du tycker bör läggas till eller tas bort? (Max 1 500 tecken) 

Har du något ytterligare medskick till Formas? (Max 3 000 tecken) 


