
Forskning, frihet, framtid 
– kunskap och 

innovation för Sverige 



Långsiktighet – Test och demonstration – Nyttiggörande – Ökade forskningsmedel

IQ Samhällsbyggnad tar 
Sverige till en tätposition inom 

hållbart samhällsbyggande
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Välkommen satsning!
• Kraftig ökning av medel generellt

• Fokus på samhällsutmaningar snarare än sektorer

• Hållbart samhällsbyggande

• Innovation och näringsliv 

• Akademisk frihet stärks – i lag och med mer medel



Fokuserar på fem 
samhällsutmaningar

• Klimat och miljö
• Hälsa och välfärd
• Digitalisering 
• Kompetensförsörjning och arbetsliv
• Demokratiskt och starkt samhälle.



Tätposition Sverige
• Klimatomställning
• Digitalisering
• Modernt och effektivt byggande

Satsningar:
o Förstärkning nationella forskningsprogram klimat 

och hållbart samhällsbyggande
o Innovationssatsningar för näringslivets 

klimatomställning
o Medel till RISE för arbete med färdplanerna
o Satsning på ny digital teknik inkl. AI
o Forskningsprogram om digitaliseringens påverkan 

på samhället



Attraktiva livsmiljöer
• Beteenden 
• Livsmiljöer
• Strategiska innovationsprogram

Satsningar:

o Medel för Strategiska innovationsprogram 2.0

o Satsningar för att stärka samverkansprogrammen 
och insatser inom dem

o Socialt bostadsbyggande

o Nytt nationellt forskningsprogram om segregation



Kunskapsuppbyggnad 
och livslångt lärande
• Doktorandutbildning, långsiktig finansiering
• Tvärvetenskapliga och tvärsektoriella 

satsningar
• Förutsättningar för rörlighet 
Satsningar:
o Ökning av forskningsanslagen 2024 med 900 

miljoner – fördelas till lärosäten i hela landet
o stöd till systemforskning – tvärvetenskapligt för att 

utveckla lösningar för klimatneutralitet. 
o Högskolelagen - samverkan med omgivande 

samhälle; akademisk frihet; livslångt lärande
o Uppdrag och mål för ökad jämställdhet
o Mobiliteten mellan högskolan och andra sektorer 

ska öka 



Övriga satsningar
• Ytterligare satsningar på test- och 

demonstrationsmiljöer
• Stor satsning på forskningsinfrastrukturer –

både akademi och näringsliv
• Sänkta trösklar för nyttiggörande och 

kommersialisering
• Internationalisering: starkare europeiskt 

samarbete, strategi för högskolan, strategi för 
svenskt deltagande i Horisont Europa

• Basresursen till lärosätena höjs från 12 000 
kr/student till 17 500 kr/student



Saknas något?
• Uppdrag om SIP 2.0
• Satsningar på små och medelstora företag
• Fler riktade satsningar mot samhällsbyggnad
• Perspektivet på utmaningar istället för sektorer 

kräver kommunikativa insatser
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