
Workshop



Inspel till 

forskningspropositionen



Vårt viktigaste strategiska arbete

• Viktigt: En enad samhällsbyggnadssektor

• Vår sektor viktig för att nå de politiska målen

• Bred och omfattande process

• Välförankrat hos medlemmarna

• Relevant: Riktat mot politiken

• Vårt erbjudande till politiken

• Vi kan bidra!

• Vårt behov inom FoUoI

• Konstruktivt: Effektfullt utfall

• Statliga medel riktade i satsningar inom 
samhällsbyggnad har fördubblats

• Samhällsbyggnadsmiljarden



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



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

•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



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



Digitalisering Byggteknik

Energieffektivisering Hållbarhet/miljö

Organisatoriska frågor inkl samverkan och affärsmodeller Hållbara städer/samhällen

Arbetsmiljö och säkerhet Transporter/mobilitet

Övrigt

Inom vilka områden 

ligger vi långt framme?

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

• Framtidsbilden: Vilka värden ska samhällsbyggnadssektorn skapa i 
framtidens hållbara samhälle? Vad behöver sektorn för att förverkliga 
värdena?

• Bonusfråga: Kalibrering rundringning: Vad gör ni för reflektioner av 
resultaten från rundringningen? Delar ni bilden? Vill ni 
komplettera/bredda?

Instruktion: Presentera er för varandra. Välj en ordförande. Ni har 20 
minuter totalt på er. IQ Samhällsbyggnad dokumenterar. Gemensam 
uppsamling och avslutning.



Fler tillfällen att komma med input till 

det sektorsgemensamma inspelet

• Öppen workshop den 13 juni i Stockholm

• Framtidsdiskussion: Blir samhällsbyggnadssektorn kvar på perrongen 
när framtidståget går? Den 3 juli i Visby

• Öppen workshop den 21 augusti i Malmö


