
IQ SamhällSbyggnad – Föreningen för innovation och kvalitet inom 
samhällsbyggandet – driver frågor om forskning, innovation och 
kvalitet i skärningspunkten mellan företag, akademi, institut, kom-
muner och politik/myndigheter. IQ Samhällsbyggnad har cirka 110 
medlemsföretag och organisationer som tillsammans tagit fram ett 
inspel till den kommande forskningspropositionen. Medlemmarna 
representerar alla delar av samhällsbyggnadssektorn. 

IQ SamhällSbyggnad har på regeringens begäran lämnat under-
lag och synpunkter till den forskningspolitiska proposition som 
regeringen lägger hösten 2016. Här presenterar vi bakgrunden till 
inspelet och de fyra viktigaste punkterna  som vi  vill att regeringen 
tar ställning till.
Läs inspelet i dess helhet på www.iqs.se.

Så vill vi satsa på 
framtidens forskning



IQ Samhällsbyggnad har på regeringens begäran lämnat underlag och syn-
punkter till den forskningspolitiska proposition som regeringen planerar 
att lägga hösten 2016. Här presenterar vi bakgrunden till inspelet och de 
fyra viktigaste punkterna  som vi vill att regeringen tar ställning till.    

Läs inspelet i dess helhet på www.iqs.se.

BAKGRUNDEN TILL VÅRA ARGUMENT
Sverige står inför stora sociala, miljömässiga och samhällsekonomiska utmaning-
ar. Nya metoder och kunskaper finns, men används inte tillräckligt effektivt för 
att vi ska kunna realisera ett hållbart samhällsbyggande. Samhällsbyggnadssek-
torn har en strategiskt viktig uppgift för att Sverige ska kunna svara upp mot de 
stora utmaningarna. 
Vi vill se ett resurssnålt CO2-neutralt byggande till 2025 och ett fysiskt integrerat 
samhälle med minskade byggkostnader och bostadspriser samt en hållbar och 
smart infrastruktur som är resilient över tid. Det gör vi genom att agera facilitator 
och förändringsagent för att öka kunskapsöverföringen, sprida forskningsresul-
tat, initiera forsknings- och innovationsprogram och bidra till att omsätta forsk-
ningsresultat till praktisk nytta.

IQ Samhällsbyggnads inspel till den  
forskningspolitiska propositionen 2016

De fyra viktigaste argumenten för att  
satsa på samhällsbyggnadssektorn

1. FORTSÄTT SATSNINGEN PÅ FOI FÖR ATT SKAPA  
HÅLLBARA SAMHÄLLEN
Samhällsbyggnadssektorn är av strategisk betydelse för att lösa våra stora sam-
hällsutmaningar. Fortsätt därför ökningen av öronmärkta medel till forskning 
och utveckling inom samhällsbyggandet.

2. LÅNGSIKTIGHET OCH RELEVANS
Mer riktade utlysningar och ökad prioritering av relevans i bedömningsprocesser. 
Tillämpa en struktur för hur program ska kunna drivas under längre tidsperioder. 
Ge ytterligare stödåtgärder för deltagande i internationella forskningsprogram. 
Premiera satsning på och vidareutveckling av högre utbildning.

3. DEMONSTRATION OCH TESTBÄDDAR
Stimulera lärande av framgång och misslyckanden genom stöd till test och demo 
som visar vilka idéer som är hållbara och realistiska.

4. FORSKNING OCH INNOVATION TILL PRAKTISK NYTTA
Höj mottagarkapaciteten och vanan hos organisationer för att ta emot nya produk-
ter, tjänster och processer. Tillämpa nya upphandlingsformer och använd offentlig 
sektors roll som första kund för att anamma nya innovationer. Skapa program för 
mobilitet mellan akademi, näringsliv 
och den offentliga sektorn. Höj kom-
petensen inom området forsknings- 
kommunikation. Stöd utveckling av 
ny kunskap på bredden där tekniskt 
och socialt kunnande berikar varan-
dra.

 


