
Workshop: Tyck till om 
nästa forskningspolitiska 

proposition



Program
Välkommen
Inledning: Erfarenheter från arbetet med inspel till tidigare 
forskningspolitiska propositioner, Olle Samuelson, IQ Samhällsbyggnad

Inspirationstalare: Olga Kordas, programchef för det strategiska 
innovationsprogrammet Viable Cities

Workshop kring samhällsbyggnadssektorns inspel inklusive 
eftermiddagsfika. David Bohn Stoltz och Anita Aspegren, IQ 
Samhällsbyggnad

Sammanfattning och avslut



IQ Samhällsbyggnad och  
forskningspropositionen



Vi är sektorns röst!



IQ Samhällsbyggnad tar Sverige till 
en tätposition inom hållbart 
samhällsbyggande
IQ Samhällsbyggnad skapar samhällsnytta genom ökad kompetens och 
fler innovationer inom samhällsbyggandet. Vi gör detta genom att:

• Påverka och initiera forskning och innovation 
• Samla och mobilisera sektorn
• Leda och samordna program och projekt
• Främja nyttiggörande   



FoI-propositionen 2012 –

Vad sa vi?



Inspel till FoI-
propositionen 2012
Kraftfull kompetensuppbyggnad inom 
samhällsbyggande genom en 
gemensam offentlig–privat satsning 
på forskning och innovation

IQ Samhällsbyggnad, Sveriges
Bygguniversitet, Arkitekturakademin,
näringslivsrepresentanter

100-200 personer medverkat
på olika sätt



Aktiviteter 2010-2012
Hösten 2010 Beslut om att göra ett gemensamt inspel från sektorn

Våren 2011 Identifiering av för regeringen viktiga frågor
• Genomgång av utredningsdirektiv, budgettexter m.m.
• Informella kontakter med tjänstemän
• Deltagande i Rundabordssamtal hos Socialdepartementet

Hösten 2011 Formulering av sektorns inspel samt kommunikation 
• Workshops för att identifiera angelägna FoI-områden
• Konferens med Delegationen för hållbara städer
• Formulering av inspelstext
• Beredning i FoI-utskott
• Beslut i styrelse
• Artikel av vd:ar i branschorganisationer i branschpress
• Informella kontakter med tjänstemän 



Aktiviteter 2010-2012
Våren 2012 Uppvaktningar med mera

Uppvakningar av statssekreterare/minister på 5 dep
Seminarium i Almedalen 
Informella kontakter  

Hösten 2012 Resultatet! 
Budgetproposition
Proposition ”Forskning och innovation”
Forskning och Innovation för ett hållbart energisystem
Innovationsstrategi

26 okt 2012 Frukostseminarium IQ Samhällsbyggnad



Sammanfattning
• Utmaningar

• Uppnå: Hållbar tillväxt
• Möta: Klimatförändringar, Urbanisering, Nya demografiska förhållanden

• Sektorn behövs
• Samhällsbyggnadssektorn kan bidra. Det behövs mer F, U och I och 

samverkan mellan alla aktörer behövs: Privat, Offentlig och Akademi

• Förslag
• Tre konkreta förslag: 1) Pengar, 2) Samordning, 3) Strategisk satsning

• Erbjudande
• Näringslivet skjuter till lika mycket som staten



Tre förslag till FoI-
propositionen
1.Fördubbla de statliga satsningarna på 
samhällsbyggande i FoI-proppen (nuläge ca 250 
miljoner kr/år) 
2.Inrätta ett FoI-råd Samhällsbyggnad för bättre 
samordning mellan berörda finansiärer
3.Etablera ett strategiskt innovationsprogram för 
samhällsbyggande enligt 
forskningsfinansiärernas förslag

… och ett åtagande:
De privata aktörerna inom sektorn åtar sig att gå 
in med lika stora resurser som staten. 



Dubbel utväxling på pengarna

Resultatet



FoI-propositionen 2016 –

Vad sa vi?



Läget 2016
• Samhällsbyggande etablerat som viktigt 

område
• Flera stora satsningar:

• Formas riktade satsning – 100 Mkr/år från 2016
• Vinnovas satsningar på samhällsbyggande ökat 

från 20 Mkr (2008) till 140 Mkr (2014)
• Energimyndigheten bl a E2B2 – 280 Mkr på fyra 

år
• Flera SIO-program inom samhällsbyggandet

• Bostads-, stadsbyggnads- och IT-minister på 
näringsdepartementet

• Många politiskt viktiga utmaningar: bostäder, 
klimat, urbanisering, infrastruktur, 
demografiska förändringar



Brett underlag i inspelsarbetet

Cirka 200 personer 
delaktiga i arbetet

Efter att inspelet lämnades:

• Debattartikel

• Seminarium 

• Förankring på 
departement

Workshoppar 4x2 i 
utskott

Öppna workshoppar i 
Sthlm, Gtb

SBU-konferens 
workshop

Kontakter med andra 
aktörer som gör inspel

Inläsning och analys 
av relevant material

Löpande avstämning 
med Formas, 
Vinnova, (EM)

Deltagande på 
seminarier och 

konferenser

IQ Samhällsbyggnads 
styrelse löpande 

avstämning

Avstämning på 
departement

Inspel lämnas  2/11



1. Samhällsbyggnad – en 
gemensam angelägenhet
Viktig sektor som står för 25 % av BNP (1000 
mdr, 500 000 anställda)
För att klara en hållbar tillväxt spelar 
samhällsbyggnadssektorn och dess utveckling 
en central roll.

• Sektorn använder idag 40 % av naturresurserna, 
35 % av energin och genererar 40 % av avfallet.

Samhällsbyggnadssektorn kan bidra med 
innovativa lösningar för att klara ett 
resurseffektivt samhälle, energimål, bra 
bostäder med gott inomhusklimat och god 
tillgänglighet, samt omställningen till en grön 
ekonomi.



2. Samhället står inför stora 
utmaningar och förändringar
Sverige och världen står inför stora 
samhällsutmaningar de närmsta åren. 
Samhällsbyggnadssektorn är en viktig spelare för 
att lösa dessa.
Dessa utmaningar / trender/tendenser ser vi

• Urbanisering
• Klimatförändringar
• Ändrade demografiska förhållanden
• Den ekonomiska geografin förändras
• Migration
• Digitalisering
• Ny-industrialisering

Samverkan med brukare i fokus
Näringsliv, stat, kommun, akademi, den ideella 
sektorn viktig för att hitta lösningar



3. Förslag
Fortsätt satsningen på forskning och innovation inom samhällsbyggnadssektorn 
genom att den ökning av de årliga anslagen som inleddes i den nu liggande 
propositionen fortsätter (växlas upp?)

Säkerställ långsiktighet inom samhällsbyggnadsområdet genom tillämpning av en 
struktur för hur program ska kunna drivas under längre tidsperioder. Detta gäller 
bland annat den fortsatta satsningen på strategiska innovationsområden, 
utmaningsdriven innovation, innovationsplattformar och Energimyndighetens 
satsningar inom området. 

Möjliggör demonstration och testbäddar i olika former av teknik, processer och 
regelverk. Samhällsbyggnad kräver stora investeringar och har långa cykler samt är 
projektbaserad och fragmentiserad. Det finns ett stort behov att testa innan man 
implementerar.

Stöd nyttiggörande av ny kunskap genom att öka mottagarkapaciteten för 
innovationer hos behovsägare, genom stimulansåtgärder för att öka rörligheten 
mellan akademi och näringsliv samt offentlig sektor och stimulera innovationsvänlig 
upphandling. 

Vårt erbjudande kvarstår:
Vi samfinansierar med lika mycket som staten och vi vill vara en aktiv part i 
byggandet av ett hållbart attraktivt samhälle



Resultat
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Finansiering av FoI-inom samhällsbyggnadsområdet i Mkr. Siffrorna för 2020 är 
en uppskattning. 

Forskningsfinansiärer Uppskattad samfinansiering



Olga Krodas
Viable Cities



FoI-propositionen 2020?



Tidplan Q1 2019
• Intressentanalys
•Faktainsamling
•Kontakt-/relationsskapande
•ws utskott, nätverk etc

Q2 2019
•Öppen budskapsplattform, ws
11/4

•ws årsstämman 9/5
•Avstämning styrelsen 11/6
•Öppen ws i Stockholm 13/6
•Remissvar STRUT-utredningen

Q3 2019
•Framtidsseminarium i Almedalen
•Öppen ws i Malmö 21/8
•ws avstämning utskott, SBU-
konferens

•Formulering av inspel
•Samordning med andra aktörer

Q4 2019
• Inspel lämnas (november?)
• Inspel till Energiforskningsprop.
•Seminarium kring inspel
•Förankringsarbetet påbörjas

Q1-Q2 2020
•Uppvaktningar på departement, 
utbildningsutskott m.fl.

•Almedalsseminarium

Q3-Q4 2020
•Utfall i form av budgetproposition 
i september

•Propositionen lämnas till 
riksdagen i november

Q1 2021
•Riksdagen godkänner 
propositionen



Nu gör vi oss redo igen!

Underlag och analys
• Politiska kartan idag?

• Svensk forsknings ställning?

• Förväntningar på 
propositionen?

• Vad tycker våra medlemmar?

• Vad tycker vår omvärld och 
konkurrenter?

Innehållet mejslas fram
• Huvudbudskap formuleras

• Inspel formuleras

• Politisk förankring

• Proposition läggs = resultatet



Omvärldsanalys
Resultat från intervjuer



Tolkning: Spänningsfältet inför propositionen

Forskning

Autonoma 
lärosäten

Styrning mot 
samhällsut-
maningar (ex 
hållbarhet)

Utbildning

STRUT-
utredningen

De stora 
universiteten, SACO

LO, Unionen

Instituten, tekniska 
högskolor, näringslivet, 
miljöopinionen

College-system



Så här tycker IQ 
Samhällsbyggnads 

medlemmar



Hållbarhet/klimat Digitalisering Utveckla byggandet Kompetensbrist/försörjning
Social hållbarhet Nya affärsmodeller Skapa innovation FoI-frågor
Teknik vs människa Mobilitet/transporter/infrastruktur Cirkulär ekonomi Lagstiftning
Nyttja det befintliga Urbana system Finansiering Övrigt

Vilka är de tre viktigaste 
utmaningarna för sektorn? Topp 5

1. Hållbarhet/klimat
2. Digitalisering
3. Utveckla byggandet
4. Kompetensförsörjning/

brist
5. Social hållbarhet



Digitalisering inkl AI Hållbarhet/klimat Kompetens/utbildning/rekrytering
Effektivt byggande Nyttiggöra kunskap, implementering Social hållbarhet
Nya material Industralisering Organisatoriska frågor
Systemperspektiv Livscykelperspektiv Regelverk
Beställarkompetens Finansieringsfrågor Incitament för innovation
Infrastruktur/transporter Renovering Testbäddar
Övrigt

Vilken kunskap saknar vi? Inom 
vilka områden bör vi satsa? Topp 4

1. Digitalisering
2. Hållbarhet/klimat
3. Kompetens/utbildning/

rekrytering
4. Effektivt byggande



Inom vilka områden 
ligger vi långt framme?

Digitalisering Byggteknik
Energieffektivisering Hållbarhet/miljö
Organisatoriska frågor inkl samverkan och affärsmodeller Hållbara städer/samhällen
Arbetsmiljö och säkerhet Transporter/mobilitet
Övrigt

Topp 5
1. Digitalisering
2. Byggteknik
3. Energieffektivitet
4. Hållbarhet/miljö
5. Organisatoriska frågor



Huvudbudskap 
(så här långt)



Stora förändringar i samhället väntar! 
• Klimatförändringarna är vår tids 

ödesfråga
• Övergång till det hållbara 

samhället
• Människan i centrum
• Smarta städer

• Digitaliseringen förändrar 
samhället i grunden

Sverige står inför ett paradigmskifte!



Samhällsbyggnadssektorn är 
avgörande för om vi kan lyckas

• Det vi bygger nu och de system 
som skapas utgör grunden för 
de närmsta 50-100 årens 
samhällsutveckling

• Vi behöver vara mer 
framåtsyftande och långsiktiga 
än andra



Hållbart och kunskapsintensivt 
samhällsbyggande



Det behövs en politik som stödjer 
en samhällsbyggnadssektor för 
hållbar utveckling
• Forskningspolitik
• Innovationspolitik
• Politik för högre utbildning



Workshop – IQ Samhällsbyggnads 
årsstämma
• Framtidsbilden: Vilka värden ska 

samhällsbyggnadssektorn skapa i framtidens hållbara 
samhälle? 

• Vad behöver sektorn för att förverkliga värdena?



Resultat

Förändrings-
kraft

Digitalisering

Håll-
barhet

Samordning

Effektivisering

Beslutsunderlag

Byggmaterial

Innovationskraft

Livslångt lärande

Riskhantering

Säkerhet

Stadsutveckling



Workshop
• Gå till menti.com
• Ange kod 953574



Kort tid –
definiera tids-
horisont
År …

Lång tid –
definiera 
tidshorisont
År …

Stor effekt i 
relation till 
paradigm

Liten effekt i 
relation till 
paradigm
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