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Förord
Vi på Formas vill rikta ett stort tack till alla de aktörer som på olika sätt bidragit 
i arbetet med att genomföra arbetet inom det nationella forskningsprogrammet 
för hållbart samhällsbyggande. Sedan programmets tillkomst år 2017 och fram till 
och med 2021 har programmet initierat ett femtontal utlysningar, finansierat drygt 
150 projekt och medverkat till en rad olika aktiviteter för att främja kunskaps- 
utveckling och kunskapsspridning för att nå mot ett hållbart samhällsbyggande. 
För aktuell information om programmet, se formas.se/samhallsbyggande. Stort 
tack alla som har bidragit!

Vi vill även rikta ett stort tack till alla aktörer som har bidragit med kloka inspel, 
skrivningar och reflektioner i samband med revideringen av denna strategiska 
agenda vars syfte är att vägleda arbetet för det nationella forskningsprogrammet 
för hållbart samhällsbyggande. 

Det gäller deltagarna i forskningsprogrammets programkommitté och arbets-
grupp: Boverket, Energimyndigheten, Forte, Lantmäteriet, Mistra – Stiftelsen 
för miljöstrategisk forskning, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Sida, Tillväxtverket, Trafikverket, 
Vetenskapsrådet och Vinnova. 

Det gäller även de forskare och praktiker i Rådet för hållbara städers rådgivande 
grupper med flera som deltagit i diskussioner i samband med revideringen av 
agendan, men också alla aktörer som var med i det gedigna arbetet som lade 
grunden för den första versionen av programmets strategiska forskningsagenda. 

Vi vill även rikta ett stort tack till programkommitténs ordförande 2017–2021, 
Ulrika Francke.

Vi ser fram emot fortsatt samverkan!

Stockholm, december 2021

Ingrid Petersson 
Generaldirektör, Formas 
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Sammanfattning
Det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande finansierar 
forskning och innovation som kan bidra till ett transformativt och hållbart 
samhällsbyggande. Forskningsprogrammet grundar sig i ett regeringsuppdrag till 
Formas och sträcker sig från 2017 till 2026. Forskningsprogrammet för hållbart 
samhällsbyggande är ett av tretton nationella forskningsprogram som är inrättade 
för att samhället ska kunna hantera centrala komplexa samhällsutmaningar. 

För att vi som samhälle ska kunna nå ett mer hållbart samhällsbyggande, krävs 
flera strukturella skiften som kräver att vi ställer om våra sociotekniska och 
socioekologiska system. Sådana skiften innebär en transformativ förändring som 
omfattar teknisk innovation, förändringar av beteenden, kultur och normer samt 
förändring hos våra styrande institutioner. Att arbeta för denna omställning kräver 
kontinuerliga och integrerade processer för innovation, kunskapsuppbyggnad 
och reflektion. Uppgiften för det nationella forskningsprogrammet för hållbart 
samhällsbyggande är att stödja en hållbar omställning både genom att se till att 
ny forskning och innovation finansieras och se till att den kunskap som tas fram 
kan omsättas i handling. 

Forskningsprogrammet avser att bidra till politiska mål, men en viktig uppgift är 
också att kritiskt granska, komplettera och tänka bortom dagens politiska mål. 
Forskningsprogrammet omfattar därför en bredd av forskningsansatser och initiativ.

I denna strategiska agenda presenterar vi mål, tematiska inriktningar och arbets-
sätt för det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande. 
Den är en reviderad version av den ursprungliga agendan som publicerades 2018 
när programmet kom till. Revideringen är gjort mot bakgrund av de lärdomar 
som vi har dragit under programmets första år och den medelsförstärkning 
som regeringen tillförde programmet från och med år 2021. Revideringen har 
genomförts under 2021. 

Forskningsprogrammet och forskningsagendan ska utgöra en plattform för 
forskning och innovation och skapa synergier mellan aktörer som kompletterar 
varandra vad gäller kunskap, kompetens och uppdrag. Därför bistår en 
programkommitté och en arbetsgrupp i arbetet med forskningsprogrammet. 
I dem ingår statliga forskningsfinansiärer med relevans för området. 
Programkommittén leds av en extern ordförande. I den här agendan framgår 
vilka roller och inriktningar som de olika aktörerna har. Tack vare vårt gemen-
samma arbete med revideringen av forskningsagendan kan den fungera som 
utgångspunkt för dialog och koordinering av kommande satsningar forsknings-
finansiärerna emellan. 

I agendan identifierar vi ett antal centrala teman och perspektiv som behöver 
prioriteras. Inom dem behövs mer kunskap och nya lösningar för att samhället 
ska kunna gå mot ett transformativt och hållbart samhällsbyggande. Vi har 
identifierat följande teman: 

• Hållbara boende- och vistelsemiljöer fokuserar på hållbart gestaltade 
och inkluderande fysiska miljöer och en bostadsförsörjning för alla. 

• Hållbara mobilitetssystem för alla fokuserar på integrerad och 
samordnad transportplanering, ökad andel hållbara resor och 
transporter och hållbara mobilitetspraktiker. 
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• Människors hälsa och välbefinnande fokuserar på livsmiljöer 
som påverkar folkhälsan positivt och minskade miljöföroreningar i 
bebyggelse, luft, mark och vatten. 

• Säkerhet och trygghet för människor och samhällen fokuserar 
på tillgång till säkra och trygga offentliga platser, säkerhet och 
robusthet för samhällsviktig verksamhet och minskade risker i den 
byggda miljön. 

• Hållbar konsumtion och produktion fokuserar på livsmiljöer för 
minskad och hållbar konsumtion samt minskade klimatavtryck och 
utsläpp i byggande och förvaltning. 

• Hållbar mark- och vattenanvändning fokuserar på samhällsplanering 
med långsiktig markanvändning och mark- och vattenanvändning 
som också är anpassad till kommande klimatförändringar. 

Som komplement till dessa teman har vi identifierat fem perspektiv som går på 
tvärs genom temana: 

• Styrning, policy och ekonomi adresserar behovet av transformativa 
former av styrning, policyutveckling och hållbara samhällsekonomiska 
modeller.

• Organisation, samverkan och ledarskap adresserar den komplexitet 
och mängd av aktörer som kännetecknar samhällsplanering samt 
behovet av att samordna processer för att skapa förutsättningar för 
helhetslösningar. 

• Tillgänglighet, jämlikhet och jämställdhet adresserar vikten av 
att tidigt i samhällsplaneringen beakta användarnas perspektiv och 
olika behov och förutsättningar, för att öka förutsättningarna att 
uppnå helhetssyn på samhällsbyggande och för att inkludera sociala 
frågor i högre utsträckning. 

• Demokrati och delaktighet adresserar att fungerande samhälls-
planering ska kännetecknas av öppenhet, rättvisa, delaktighet och 
transparens. 

• Digitalisering och artificiell intelligens adresserar dagens 
möjligheter och utmaningar utifrån nya tekniska lösningar för en 
mer samverkande, integrerad och hållbar samhällsplanering och 
förvaltning.

De olika temana och perspektiven går in i varandra och ska inte behandlas 
som stuprör. De behöver förhålla sig till samtliga planeringsnivåer i samhället 
och utgå från historiska erfarenheter, nutida förutsättningar och utmaningar 
och framtida konsekvenser och möjligheter. Behovet av mer kunskap och nya 
lösningar inom respektive perspektiv berör samtliga teman. I forsknings- 
programmet stödjer vi därför forskning och innovation som kombinerar flera 
teman och perspektiv. 
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Summary
The national research programme for sustainable spatial planning funds research 
and innovation that can contribute to a transformative, sustainable planning 
and built environment. The research programme stems from a government 
commission received by Formas and spans the period 2017–2026. The research 
programme for sustainable spatial planning is one of 13 national research 
programmes established to enable society to address key complex challenges. 

Planning and building more sustainably societies require several structural shifts 
that will compel us to change our socio-technical and socio-ecological systems. 
Such shifts represent a transformation that encompasses technological innovation, 
changes in behaviour, culture and norms, and changes in our governing 
institutions. Working towards this transformation requires continuous, integrated 
processes for innovation, knowledge building and reflection. The task of the 
national research programme for sustainable spatial planning is to support a 
sustainable transformation by ensuring that new research and innovation are 
funded and that the knowledge generated can be translated into action. 

The research programme aims to contribute to policy objectives, but another 
crucial task is to critically review, complement and think beyond today’s 
policy objectives. The research programme thus covers a wide range of research 
approaches and initiatives.

In this strategic agenda, we present the objectives, thematic orientations and 
work approaches of the national research programme for sustainable spatial 
planning. This is a revised version of the original agenda, which was published 
in 2018 when the programme was created. The revision has been made in light 
of the lessons learned during the first years of the programme and the additional 
funding provided by the government starting in 2021. The revision was carried 
out in 2021. 

The research programme and research agenda provide a platform for research 
and innovation, and create synergies between stakeholders that complement each 
other in terms of knowledge, expertise and projects. Therefore, a programme 
committee and a working group provide support for working on the programme. 
These groups are comprised of public research funders that are relevant for the 
area. The programme committee is headed by an external chair. This agenda 
shows the roles and specialisations of the various stakeholders. Thanks to our 
joint efforts on revising the research agenda, it can serve as a starting point for 
dialogue and coordination of future initiatives among the research funders. 

In the agenda, we identify a number of key themes and perspectives that must 
be prioritised. More knowledge and new solutions are needed in these areas so 
that society can shift to transformative, sustainable spatial planning. We have 
identified the following themes: 

• Sustainable residential and public environments focuses on 
sustainably designed and inclusive physical environments and a 
housing supply for everyone. 

• Sustainable mobility systems for all focuses on integrated and 
coordinated transport planning, increased sustainable travel and 
transport, and sustainable mobility practices. 
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• Human health and well-being focuses on living environments that 
have a positive impact on public health and to reduce environmental 
pollution in buildings, air, soil and water. 

• Security and safety for people and societies focuses on access 
to safe and secure public spaces, the safety and robustness of vital 
public functions, and reduced risks in the built environment. 

• Sustainable consumption and production focuses on living 
environments for reduced and sustainable consumption as well as a 
lower carbon footprint and emissions in construction and building 
management. 

• Sustainable land and water use focuses on spatial planning where 
long-term land use and land and water use are adapted to future 
climate change. 

As a complement to these themes, we have identified five perspectives that 
intersect the themes: 

• Governance, policy and economics addresses the need for 
transformative governance approaches, policy development and 
sustainable socio-economic models.

• Organisation, collaboration and leadership addresses on the 
complexity and variety of stakeholders involved in spatial planning 
and the need to coordinate processes in order to enable comprehensive 
solutions. 

• Accessibility, equity and gender equality addresses the importance 
of considering the perspective of end users as well as their different 
needs and abilities early on in the planning process. This will help 
to achieve a holistic view of spatial planning and to include social 
issues to a greater extent. 

• Democracy and participation addresses that openness, fairness, 
participation and transparency should form the essence of a 
well-functioning spatial planning process. 

• Digitalisation and artificial intelligence addresses today’s  
opportunities and challenges concerning new technology solutions 
for more interactive, integrated and sustainable planning and 
management.

The different themes and perspectives intersect and should not be treated as 
silos. They relate to all planning levels in society, and take as their starting 
point historical experiences, modern-day conditions and challenges, and future 
impacts and opportunities. The need for more knowledge and new solutions 
within each perspective affects all themes. In the research programme, we 
therefore support research and innovation that combines multiple themes and 
perspectives. 
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1. Programmets  
utgångspunkter och mål
I det här inledande avsnittet beskrivs regeringens uppdrag till forskningsrådet 
Formas om att inrätta ett nationellt forskningsprogram för hållbart samhälls-
byggande. Vi redogör för programmets utgångspunkter och mål. Programmet ska 
vägledas av denna strategiska forskningsagenda som sätter ramarna för programmet. 
I följande avsnitt redogörs för hur agendan tagits fram och vad den innehåller. 

1.1 Uppdrag om ett nationellt forsknings-
program för hållbart samhällsbyggande
Regeringen gav redan 2017 Formas i uppdrag att utveckla ett tioårigt nationellt 
forskningsprogram för hållbart samhällsbyggande i samverkan med andra 
forskningsfinansiärer (bilaga 1). Den forskningspolitiska proposition som kom 
2020 innebar dessutom ökade medel för det nationella programmet för hållbart 
samhällsbyggande. 

I regeringsuppdraget ingår att utarbeta en strategisk forskningsagenda som 
programmets innehåll och aktiviteter ska utgå från. Den strategiska agendan 
Forskning för ett integrerat och hållbart samhällsbyggande togs fram under 2018 
och denna reviderade agenda Forskning för ett transformativt och hållbart samhälls- 
byggande har tagits fram under 2021.  

En programkommitté för programmet skapades 2017. I den kommittén ingår 
representanter från Energimyndigheten, Formas, Forte, Mistra, Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB), Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, 
Sida, Tillväxtverket, Trafikverket, Vetenskapsrådet och Vinnova. Program-
kommittén leds av en extern ordförande. Till forskningsprogrammet hör även 
en arbetsgrupp. Arbetsgruppen består av representanter från samtliga finansiärer 
som ingår i programkommittén samt från Boverket och Lantmäteriet som är 
centrala myndigheter inom samhällsbyggnadsområdet.

Det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande ska, enligt 
regeringens närmare beskrivning av uppdraget, utgå från de samhällsutmaningar 
som städer och samhällen står inför. Det ska bidra med kunskap för omställning 
till ett fossilfritt och tillgängligt välfärdssamhälle, anpassning till ett förändrat 
klimat och till att nå internationella och nationella mål som är centrala för ett 
hållbart samhällsbyggande. Ett övergripande mål för att uppnå ett hållbart 
samhällsbyggande är, enligt regeringsuppdraget, att stärka svenska städers och 
samhällens förutsättningar att utvecklas till levande, gröna, hälsosamma och 
trygga platser där människor möts och utvecklas. 

De globala hållbarhetsmålen (Agenda 2030) och FN:s nya urbana agenda 
(United Nations, 2017) utgör centrala utgångspunkter för programmet. FN:s nya 
urbana agenda bidrar i huvudsak till det globala hållbarhetsmålet 11 Hållbara 
städer och samhällen. Utöver mål 11 relaterar majoriteten av de 17 globala 
hållbarhetsmålen på olika sätt till olika aspekter av utmaningarna för ett hållbart 
samhällsbyggande. Sveriges miljömål är viktiga nationella utgångspunkter 
för programmet, och bland dem är det främst följande mål som är relevanta: 
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Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Giftfri miljö, Grundvatten av god kvalitet, 
God bebyggd miljö och Generationsmålet. Övriga nationella strategier med fokus 
på hållbart samhällsbyggande som är relevanta för programmet är exempelvis 
regeringens strategi för levande städer och politik för gestaltad livsmiljö. För mer 
specifik information om målen och strategierna, se bilaga 2.

1.2 Vad innebär ett hållbart samhällsbyggande?
Begreppet samhällsbyggande handlar till lika stora delar om planering, byggande, 
användning och förvaltning av byggnader, infrastruktur och kultur- och natur- 
miljöer, som om planering och främjande av inkluderande, delaktiga och 
trygga samhällen där människor vill och kan leva. Hållbart samhällsbyggande 
innebär att, med alla dessa aspekter i åtanke, ställa om till ett socialt, kulturellt, 
miljömässigt och ekonomiskt hållbart samhälle. Ett hållbart samhällsbyggande 
behöver se till sambanden mellan alla dimensioner och även utforska spänningar 
och mål- och intressekonflikterna dem emellan, för såväl städer som omland, 
tätorter, samhällen och landsbygder.

Städer och tätorter är ihopkopplade med den omgivande landsbygden och 
med varandra i regionala nätverk. Demografiska omflyttningar sker både från 
landsbygden till städer och inom olika landsbygder med växande tätortsnära 
befolkning. Förändrad demografi medför sociala och ekonomiska utmaningar. 
Det krävs ett fungerande samspel mellan städer, tätorter och landsbygder, bland 
annat för att kunna tillhandahålla samhällsservice.

Ett annat centralt begrepp är samhällsplanering. I denna agenda används det som 
ett samlingsnamn för flera närliggande begrepp, som exempelvis fysisk planering 
och stadsplanering eller, kort och gott, planering. Samhällsplaneringens syfte är 
att tillgodose grundläggande behov i samhället och den rör planering av både stad 
och land i samspel. Den innehåller både långsiktig strategisk planering och mer 
detaljerad planering. Hållbar samhällsplanering grundas på en balanserad helhet 
som innefattar samspelet med miljön såväl som användningen av ekonomiska och 
sociala resurser.

Begreppet samhällsbyggnad används inom vissa sektorer för att beskriva hela 
kedjan av aktiviteter från tidig planering till genomförande och förvaltning.  
I agendan används huvudsakligen begreppen samhällsplanering och förvaltning. 
Förvaltning inkluderar här drift, underhåll, anpassning och utveckling av befintlig 
byggd miljö som tar hänsyn till framtida generationers behov och samspelar med 
planeringen för ny byggd miljö.

1.2.1 Ökat behov av hållbar transformativ förändring

Den globala uppvärmningen och koldioxidutsläppen fortsätter att öka globalt 
och ojämlikheten mellan de fattigaste och de rikaste i världen, och i Sverige, har 
inte minskat. I långtidsutredningen (2019) framgår att inkomstskillnaderna i 
Sverige förväntas att fortsätta att öka1. Budskapet i FN:s senaste klimatrapport är 
tydligt: läget för klimatet är akut och människan är ansvarig. IPCC konstaterar 
att vi nu har nått aldrig tidigare skådade nivåer av koldioxidkoncentration och 
att temperaturökningen, havsnivåhöjningen och isavsmältningen från glaciärer 
och polerna under de senaste decennierna har skett i en ojämförbart snabb takt, 

1. Långtidsutredningen 2019, huvudbetänkande, SOU 2019:6,  Långtidsutredningen 2019. Huvudbetänkande, SOU 2019:65 (regeringen.se), 
2021-09-01
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vilket intensifierats ytterligare de senaste åren.2 Världens fattiga drabbas värst 
redan idag och bedömningen är att de kommer drabbas värst även i framtiden, 
vilket dessutom gör klimatförändringarna till en stor rättvisefråga.3 

Det är mindre än tio år kvar innan Agenda 2030-målen ska vara uppnådda.  
Nu är det tid att agera, att omsätta kunskap till handling och se till att forskning 
och innovation kommer till nytta för att ställa om till ett hållbart samhälls- 
byggande som inte överskrider de planetära gränserna. Samtidigt som detta 
måste göras, behöver också nya utmaningar problematiseras och tid ges för att 
upptäcka nya problem och lösningar vi inte ens kan föreställa oss i dag. 

När denna reviderade agenda skrivs är det våren 2021. Även om det bara är tre år 
sedan 2018, då den första versionen av den strategiska agendan togs fram, så har 
det skett ett antal förändringar i omvärlden som påverkar utmaningarna och för-
utsättningarna för ett hållbart samhällsbyggande. En betydande förändring som 
påverkat våra sätt att leva och röra oss i samhället är den covid-19-pandemi som 
vi befinner oss i när detta skrivs. Vilka konsekvenser denna pandemi kommer 
att ha på lång sikt för samhällsbygget är svårt att sia om. Konsultbolaget WSP 
Group tog under hösten 2020 fram en rapport på uppdrag av Rådet för hållbara 
städer. Där urskiljer de en rad möjliga konsekvenser av pandemin som möjliga 
utmaningar för hållbart samhällsbyggande4:

• Pandemin har synliggjort svagheter och orättvisor i samhället, 
organisationer och system. 

• Pandemin har accelererat pågående förändringsprocesser såsom 
digitalisering, stadskärnans förändrade roll och segregation. 

• Pandemin har skapat ett fönster för omställning men det kräver 
aktiv handling för att kunna utnyttjas. 

Dessa konsekvenser innebär till viss del nya utmaningar och kunskapsbehov, 
men kanske främst förstärker de vissa aspekter av hållbart samhällsbyggande 
som redan tidigare identifierats. 

För att vi som samhälle ska kunna nå ett mer hållbart samhällsbyggande, krävs 
flera strukturella skiften som kräver att vi ställer om våra sociotekniska och 
socioekologiska system. Sådana skiften innebär en transformativ förändring som 
omfattar teknisk innovation, förändringar av beteenden, kultur och normer samt 
förändring hos våra styrande institutioner. Att arbeta för denna omställning kräver 
kontinuerliga och integrerade processer för innovation, kunskapsuppbyggnad 
och reflektion. Uppgiften för det nationella forskningsprogrammet för hållbart 
samhällsbyggande är att stödja en hållbar omställning både genom att se till att 
ny forskning och innovation finansieras och se till att den kunskap som tas fram 
kan omsättas i handling. 

Forskningsprogrammet avser att bidra till politiska mål, men en viktig uppgift  
är också att kritiskt granska, komplettera och tänka bortom dagens politiska 
mål. Forskningsprogrammet omfattar därför en bredd av forskningsansatser  
och initiativ.

2. IPCC (2021) Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_
WGI_Full_Report.pdf; Vad säger den senaste IPCC-rapporten? – Naturskyddsföreningen (naturskyddsforeningen.se), 2021–09–02

3. https://www.wwf.se/klimat/konsekvenser/, 2021-09-01

4. Pandemins påverkan på hållbara städer och samhällen, WSP GROUP 2020
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1.3 Mål för forskningsprogrammet
Forskningsprogrammets mål har delats in i två kategorier: 

• forskningspolitiska mål som formulerats i regeringsuppdraget

• tematiska mål som är framtagna i bred dialog i arbetet med agendan 

De tematiska målen syftar till att tydligare peka ut en riktning vad programmet 
ämnesmässigt vill uppnå inom hållbart samhällsbyggande.

1.3.1 Forskningspolitiska mål

Regeringens ambition med det nationella forskningsprogrammet är att skapa 
goda förutsättningar för att stärka forskning och innovation för ett hållbart 
samhällsbyggande. Programmet syftar till att vara en plattform för pågående 
forskning och skapa synergier mellan olika aktörer som kompletterar varandra 
vad gäller kunskap, kompetens och uppdrag inom hållbart samhällsbyggande.

För att lösa de komplexa samhällsutmaningarna som samhället står inför ska 
programmet ha bred, tvärvetenskaplig prägel och stödja tvärsektoriell samverkan. 
En central ambition med programmet är att främja nyttiggörande och kommuni-
kation av forskningsresultat och bidra till forskningens genomslag i samhället  
i form av utveckling, kunskapsuppbyggnad, evidensbaserad politik och förvaltning. 
Programmet kan omfatta hela kedjan från forskning, innovation och teknik- 
utveckling, till demonstration, marknadsintroduktion och spridning. 

Forskningspolitiska mål som står i uppdraget till programmet för hållbart 
samhällsbyggande är sammantaget att det ska

• verka som en plattform för pågående forskning inom  
hållbart samhällsbyggande

• skapa kraftfulla synergier mellan olika aktörer inom  
hållbart samhällsbyggande

• skapa förutsättningar för tvärvetenskaplig och  
tvärsektoriell samverkan

• utgöra en naturlig länk till internationella forskningsprogram och 
förstärka det svenska deltagandet i de europeiska programmen

• bidra till forskningsanknytning av den högre utbildningen

• bidra till jämställdhet

• bidra till forskningsresultatens genomslag i samhället

1.3.2 Tematiska mål

Ett antal tematiska mål har för formulerats programmet för att tydliggöra 
programmets inriktning och vad det syftar till att uppnå inom hållbart samhälls- 
byggande. De är en vidareutveckling av programmets teman som togs fram  
i den första versionen av den strategiska forskningsagendan 2018 och de syftar 
till att konkretisera vad programmets insatser ska bida till ämnesmässigt. Dessa 
programspecifika tematiska mål utvecklas i nästkommande kapitel, Perspektiv 
och teman för programmet. Där beskrivs programmets sex teman och även fem 
perspektiv som går på tvärs genom alla teman och tillsammans skapar ett 
ramverk för programmet. De tematiska målen berör flera perspektiv och teman 
och går in i varandra, men sorteras här nedan för tydlighetens skull under de  
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sex tematiska områdena. För att nå mot en transformativ förändring av samhälls- 
byggandet behövs kunskap och nya lösningar inom samtliga dessa tematiska mål. 

Tema: Hållbara boende- och vistelsemiljöer:
• hållbart gestaltade och inkluderande fysiska miljöer

• bostadsförsörjning för alla

Tema: Hållbara mobilitetssystem för alla:
• integrerad och samordnad transportplanering

• ökad andel hållbara resor och transporter

• hållbara mobilitetspraktiker 

Tema: Människors hälsa och välbefinnande:
• livsmiljöer som påverkar folkhälsan positivt

• minskade miljöföroreningar i bebyggelse, luft, mark och vatten

Tema: Säkerhet och trygghet för människor och samhällen:
• tillgång till säkra och trygga offentliga platser

• säkerhet och robusthet för samhällsviktig verksamhet 

• minskade risker i den byggda miljön

Tema: Hållbar konsumtion och produktion:
• livsmiljöer för minskad och hållbar konsumtion 

• minskade klimatavtryck och utsläpp i byggande och förvaltning

Tema: Hållbar mark- och vattenanvändning:
• planering för långsiktig mark- och vattenanvändning 

• mark- och vattenanvändning som är anpassad till 
klimatförändringar. 

1.4 Hur agendan har tagits fram
Den strategiska forskningsagendan sätter ramarna för forskningsprogrammet 
och agendan uppdateras regelbundet under forskningsprogrammets program-
period. Arbetssättet utvecklas kontinuerligt genom ständigt lärande, vilket 
ligger i linje med anvisningarna i regeringsuppdraget som säger att de nationella 
forskningsprogrammen bör bedrivas i flexibel form.

En första version av forskningsagendan togs fram under 2018 och denna reviderade 
agenda har tagits fram under 2021. Forskningsagendan gäller fram till 2026 och 
utgör ett strategiskt ramverk för programmet. Dessutom är den tänkt att vara 
ett verktyg för dialog mellan forskningsfinansiärer, forskningsutförare och andra 
samhällsaktörer, såsom civilsamhällsorganisationer, offentlig sektor och näringsliv.  
Vid behov kan agendan komma att revideras igen.

Processen för att ta fram den första versionen av agendan innefattade en 
bred dialog med samhällsaktörer och forskningsutförare. I det arbetet deltog 
programkommitté och arbetsgrupp för programmet samt flera lärosäten, forsk-



  15

ningsinstitut, myndigheter, branschorganisationer, företag, kommuner, ideella 
organisationer och andra aktörer. Deltagandet skedde i form av workshops, 
intressentdialoger och gav inspel via ett remissförfarande.5 

Under våren 2021 har såväl programkommitté som arbetsgrupp involverats 
i arbetet med att revidera agendan. Digitala workshops har genomförts med 
både programkommitté och arbetsgrupp angående hur teman och perspektiv 
kan utvecklas. Arbetsgruppen har även haft i uppgift att skriva en kort text om 
respektive finansiär eller organisation som ingår, deras roller inom samhällsbygg-
nadsområdet och vilken forskning de finansierar. Ett utkast av hela den revi-
derade agendan har sedan diskuteras med programkommitté och arbetsgrupp. 
De perspektiv och teman som är centrala för forskningsprogrammet har även 
diskuterats med Rådet för hållbara städers rådgivande kommungrupp, närings-
livsgrupp och forsknings- och innovationsgrupp samt Sveriges bygguniversitet 
och akademinätverket för gestaltad livsmiljö.

1.3.1 Agendans innehåll

I nästa kapitel identifieras de centrala perspektiv och teman som adresserar 
utmaningar, kunskapsbehov och mål för ett hållbart samhällsbyggande. Dessa 
perspektiv och teman är styrande för aktiviteter inom programmet och identifierar 
vilka utmaningar och kunskapsluckor som programmet ämnar medverka till att 
lösa för att åstadkomma ett transformativt hållbart samhällsbyggande. 

I kapitlet därefter följer en övergripande beskrivning av hur forskning och 
innovation inom samhällsbyggnadsområdet finansieras, nationellt och i Europa. 
Kapitlet innehåller även korta beskrivningar av respektive organisation i program- 
kommittén och arbetsgruppen, och vilka olika roller de fyller i forsknings- och 
innovationsfinansieringssystemet för att stödja det nationella programmet för 
hållbart samhällsbyggande. 

I det sista kaplitet redogörs för hur programmet bedrivs och genomförs med 
fokus på programmets organisation, aktiviteter och planerad uppföljning och 
utvärdering.

5.  Se forskningsagenda 2018
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2. Perspektiv och teman för 
forskningsprogrammet

Figur 1. Programmets perspektiv och teman skapar tillsammans förutsättningar för forskning 
och innovation som bidrar till ett transformativt och hållbart samhällsbyggande. Rumsligt berör 
dessa perspektiv och teman såväl lokala, regionala, nationella som globala sammanhang.  
De berör städer och landsbygder av skiftande karaktär såväl som de kopplingar och synergier 
som finns mellan dem. Tidsmässigt är historiska, nutida och framtida aspekter viktiga.

I arbetet med den första versionen av agendan identifierades fem perspektiv och 
sex teman för forskningsprogrammet. Dessa togs fram utifrån de utmaningar 
och kunskapsbehov som pekats ut i regeringsuppdraget, i workshops med 
samhällsintressenter, genom en kartläggning av forskningsfinansiering inom  
området, genom arbete i programkommittén och arbetsgruppen samt genom att 
dra slutsatser från aktuella rapporter. I samband med den revidering av agendan 
som skett under våren 2021 så har perspektiv och teman omarbetats tillsammans 
med programkommittén, arbetsgruppen samt Rådet för hållbara städers 
rådgivande kommungrupp, näringslivsgrupp och forsknings- och innovations-
grupp, Sveriges bygguniversitet samt akademinätverket för gestaltad livsmiljö. 
Diskussionerna i arbetet med revideringen av agendan har resulterat i att perspektiv 
och teman i stort sett behålls som de är formulerade på övergripande nivå i 

Teman

Perspektiv Styrning, policy 
och ekonomi

Organisation, samverkan 
och ledarskap

Tillgänglighet, jämlikhet 
och jämställdhet

Demokrati 
och delaktighet

Digitalisering och 
artificiell intelligens

Hållbara 
boende- och 

vistelsemiljöer

Människors 
hälsa och 

välbefinnande

Hållbar 
konsumtion 

och produktion

Hållbar mark- 
och vatten-
användning

Säkerhet 
och trygghet 
för människor 
och samhällen

Hållbara 
mobilitetssystem 

för alla
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agendan från 2018, men med några tillägg. Perspektiven och temana har dock 
reviderats innehållsmässigt och skrivits om för att peka ut en tydligare riktning 
mot vad som behöver åstadkommas för ett hållbart samhällsbyggande. Inom 
varje tema har två till tre underrubriker formulerats som pekar ut de tematiska 
målen för programmet. 

I detta avsnitt beskrivs de reviderade perspektiven och temana som utgör ramarna för 
det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande. Perspektiven 
och temana adresserar utmaningar, kunskapsbehov och mål för ett transformativt 
och hållbart samhällsbyggande och är vägledande för aktiviteterna inom forsknings-
programmet. Tillsammans skapar perspektiven och temana förutsättningar för 
forskning och innovation som bidrar till ett kunskapsbaserat och transformativt 
hållbart samhällsbyggande. Rumsligt berör dessa teman och perspektiv såväl lokala, 
regionala, nationella som globala sammanhang. De berör städer och landsbygder av 
skiftande karaktär, såväl som de kopplingar och synergier som finns mellan dem. 
Tidsmässigt är historiska, nutida och framtida aspekter viktiga. 

Temana beskriver områden inom hållbart samhällsbyggande och perspektiven 
beskriver grundläggande aspekter av samhällsplanering och förvaltning som är 
centrala för samtliga teman. De olika temana är nära sammankopplade och över-
lappar delvis varandra. Agendans perspektiv och teman ska således inte betraktas 
som separata stuprör. Kunskapsbehov och lösningar är ofta sammanflätade 
och berör flera teman och perspektiv. I praktiken betyder det att till exempel 
perspektivet Styrning, policy och ekonomi är viktigt för samtliga teman och för 
sambanden mellan olika teman. De fem perspektiven skapar förutsättningar för 
kunskapsuppbyggnad inom och mellan alla teman och bidrar därmed till ett 
transformativt och hållbart samhällsbyggande. Tillsammans utgör perspektiven 
och temana ett ramverk för programmet. 

Perspektiv

• Styrning, policy och ekonomi
• Organisation, samverkan och ledarskap
• Tillgänglighet, jämlikhet och jämställdhet
• Demokrati och delaktighet
• Digitalisering och artificiell intelligens

Teman

• Hållbara boende- och vistelsemiljöer
• Hållbara mobilitetssystem för alla
• Människors hälsa och välbefinnande
• Säkerhet och trygghet för människor och samhällen
• Hållbar konsumtion och produktion
• Hållbar mark- och vattenanvändning

I kommande avsnitt redogörs för de utmaningar, kunskapsbehov och mål som 
identifierats för varje perspektiv och tema som behöver adresseras av forsknings-
programmet för hållbart samhällsbyggande. Att arbeta i riktning mot transformativ 
förändring kräver kontinuerliga och integrerade processer för innovation, kunskaps- 
uppbyggnad och reflektion. Inom varje tema pekas ett antal komplexa centrala 
områden ut som är i särskilt behov av mer kunskap och nya lösningar för ett 
transformativt hållbart samhällsbyggande. 
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Beskrivningarna av kunskapsbehov gör inte anspråk på att vara  uttömmande. 
Forskare och olika aktörer i samhället bidrar kontinuerligt med att 
identifiera kunskapsbehov och frågeställningar för att bidra till att lösa 
samhällsutmaningarna.

Berörda perspektiv och teman relaterar även till programmets olika målområden. 
De ska tydliggöra hur framtida forskningssatsningar och aktiviteter kan utvecklas 
och följas upp i förhållande till de globala hållbarhetsmålen, FN:s nya urbana 
agenda och de nationella mål som angetts i uppdraget.6 

För att betona vikten av att perspektiven tillämpas på samtliga teman, inleds 
nästa avsnitt med en genomgång av perspektiven. Därefter följer en beskrivning 
av agendans teman i närmare detalj. Tillsammans bidrar perspektiv och teman 
till förutsättningar att uppnå helhetslösningar för ett hållbart samhällsbyggande 
(se figur 1). 

2.1 Perspektiv för ett transformativt  
och hållbart samhällsbyggande
De perspektiv som har identifierats utgör tillsammans grundläggande aspekter 
av samhällsplanering och förvaltning och bygger på följande resonemang. 

Samhällsplanering sker på flera olika nivåer i samhället: nationellt, regionalt, 
lokalt och på EU-nivå. Därför krävs samarbete mellan sektorer och styrning 
på flera nivåer samtidigt som kan skapa förutsättningar för ett hållbart och 
transformativt samhällsbyggande. Former behöver också utvecklas för dialog och 
samverkan mellan medborgare, offentliga aktörer, akademi och näringsliv.

Många lösningar finns lokalt och kan genomföras på lokal nivå. Kommunerna 
behöver förutsättningar för att öka takten i omställningsarbetet mot ett hållbart 
samhällsbyggande. Även den nationella och regionala planeringen behöver 
utvecklas för att hantera de frågor som är av regional betydelse. Svenska städer, 
tätorter och landsbygder påverkas av globala utmaningar och behöver också i 
planeringen förhålla sig till globala mål och internationella överenskommelser 
och direktiv. Sverige behöver även ta del av den kunskap och erfarenhet som 
finns globalt och bidra till att lösa globala utmaningar.

De olika perspektiven som beskrivs i kommande avsnitt behöver förhålla sig 
till samtliga planeringsnivåer i samhället och utgå från historiska erfarenheter, 
nutida förutsättningar och utmaningar och framtida konsekvenser och möjlig-
heter. Behovet av mer kunskap och nya lösningar inom respektive perspektiv 
berör samtliga teman. 

2.1.1 Perspektiv: Styrning, policy och ekonomi

Många frågor inom ramen för samhällsplanering är nära kopplade till varandra, 
men hanteras i dag på olika nivåer och i skilda processer som styrs av olika 
lagstiftning. Styrning sker på många varierande sätt, exempelvis genom regelverk, 
lagar och policyer, resurs- och medelstilldelning och ekonomiska incitament, men 
även genom normer och värderingar. Upphandling, kravställning och samhälls- 
ekonomiska värdemodeller är viktiga och kraftfulla instrument i styrningen. 
Den snabba teknikutvecklingen och klimatförändringarna ställer dessutom krav 
på förändringar i lagstiftningen.

6. Relationen mellan de globala målen och åtagandena i FN:s urbana agenda baseras på en kartläggning gjord av Global utmaning (2016).
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Perspektivet Styrning, policy och ekonomi pekar på behov av mer kunskap 
och nya lösningar för samtliga teman om hur olika former av styrning på och 
mellan olika nivåer (lokal, regionala, nationella och internationella) inverkar på 
samhällsbyggandet. Frågor kopplade till makt, inflytande och hur mål, - samt 
intressekonflikter hanteras idag, och skulle kunna hanteras annorlunda i styr-
ningen, är centrala delar i denna förståelse och för hur hållbara samhällen kan 
åstadkommas. Hur exempelvis samskapande och experimenterande aktiviteter 
kan användas för att testa förändrade sätt att styra är relevant i sammanhanget,  
i likhet med metoder för värdering, prioritering och uppföljning. 

Samhällsbyggnadsprojekt och samhällsplanering styrs av en kombination av 
ekonomiska och politiska drivkrafter. Det behövs mer kunskap om hur dessa 
olika drivkrafter påverkar samhällsnyttan av investeringarna och hur nyttan kan 
värderas på lång sikt, till exempel kunskap om alternativa samhällsekonomiska 
värdemodeller. Styrningen behöver inriktas mot andra värden än enbart de 
ekonomiska och för detta behövs nya affärsmodeller och nya samhällsekonomiska 
kalkyler. Hur upphandling och kravställning kan användas som ett verktyg och 
hur upphandlingsinstrumentet kan utvecklas i förhållande till lagstiftningen är 
relevant i detta sammanhang. Företag och det privata näringslivet har här också 
en viktig roll och ett stort ansvar. Det krävs ett hållbarhetsfokus både på offentligt 
och privat kapital i samtliga investeringar i samhällsbyggandet. 

2.1.2 Perspektiv: Organisation, samverkan och ledarskap

Samhällsplaneringens organisation är komplex och består av många olika 
aktörer – allt från riksdag, regering, länsstyrelser, kommuner, fastighetsägare, 
till byggherrar och entreprenörer, konsulter och näringsliv, men även boende och 
kommuninvånare samt olika intresse- och frivilligorganisationer. Många frågor 
inom ramen för samhällsplanering har nära koppling till varandra, med direkta 
eller indirekta konsekvenser på närliggande områden. Trots detta sker planering 
och förvaltning i separata processer. Det finns därför ett stort behov av att 
samordna processer och lagstiftning inom samhällsplanering, både nationellt och 
internationellt, för att skapa förutsättningar för helhetsperspektiv.

Perspektivet Organisation, samverkan och ledarskap adresserar behov av mer 
kunskap och nya lösningar för samtliga teman om för samverkansprocesser, roller 
och samspel mellan olika aktörer (offentliga aktörer, näringsliv och civilsamhälle) 
inom planering och förvaltning och hur dessa kan utvecklas. Kunskap behövs 
också om hur olika regelverk (policy och styrning) inverkar på möjligheterna till 
samverkan. Det är också viktigt att undersöka på vilken nivå olika frågor bör 
ligga, vem som har rådighet över vad, och vem som äger och bör äga vilken fråga 
(exempelvis det offentliga eller det privata).

Det finns begränsningar i hur nuvarande organisationsstrukturer och sätt att leda 
kan hantera svårlösta problem och målkonflikter. Det existerar därför behov av 
mer kunskap om och lösningar för hur nya organiseringsformer, ledningsmodeller 
och samverkans- och ledarskapsförmågor för innovation och systemförändring 
kan utvecklas för att möjliggöra förändrade arbetsformer och metoder för 
samskapande. Ledarskapets effekter och samband mellan politiskt ledarskap och 
tjänstemannaroller, såväl som förändrade och nya yrkespraktiker inom planering 
och förvaltning utgör centrala delar i detta.
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2.1.3 Perspektiv: Tillgänglighet, jämlikhet och jämställdhet

Tillgänglighets-, jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv behöver integreras 
tidigt i samhällsplaneringen och finnas med i alla steg av planeringsprocessen för 
att beakta människors olika behov och förutsättningar. Detta kan beaktas genom 
att ställa frågor såsom exempelvis: Vem är det vi bygger för och på vilket sätt 
gör vi det? Får besluten och planerna olika konsekvenser för olika grupper och 
olika individer? Vem är det som planerar och vem bygger? Var och när byggs det 
inte, eller bör inte byggas? I en medborgardialog kan det handla om vem som får 
möjlighet att vara delaktig, vilka mötesformer som används, hur representationen 
ser ut i fokusgrupper och valet av samtalsledare. Att applicera ett tillgänglighets- 
jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv ökar förutsättningarna för att uppnå 
en helhetssyn på samhällsbyggandet och att sociala frågor inkluderas i högre 
utsträckning. 

Perspektivet Tillgänglighet, jämlikhet och jämställdhet adresserar behov av 
mer kunskap och nya lösningar för samtliga teman om hur jämställdhets-, 
jämlikhets- och tillgänglighetsperspektiv kan integreras i samhällsplanering 
och förvaltning med fokus på underrepresenterade och diskriminerade grupper 
i samhället. Beroende på sammanhang är det viktigt att lyfta konsekvenser och 
påverkan för exempelvis äldre, barn, kvinnor respektive män, flickor respektive 
pojkar, socio-ekonomiskt svaga grupper eller utlandsfödda. Det finns också ett 
stort behov av att förstå och adressera betydelsen av intersektionalitet, det vill 
säga att olika former av ojämlikhet förstärker varandra. 

Mer kunskap och nya lösningar behövs kring utformning, gestaltning och 
anpassningar i befintlig miljö utifrån ett jämställdhets-, jämlikhets och tillgäng-
lighetsperspektiv. Det handlar också om tillgänglighet och inkludering i den 
fysiska miljön, transporter och anläggningar samt tillgång till varor, produkter 
och tjänster. En viktig aspekt är att utgå från ett användarperspektiv i samhälls-
planeringen, det vill säga att utgå från dem som ska använda en funktion, tjänst 
eller plats i det offentliga eller privata rummet och deras olika behov. 

2.1.4 Perspektiv: Demokrati och delaktighet

Att ställa om samhällen och samtidigt tillgodose människors olika behov kräver 
många svåra konfliktfyllda beslut och processer. Detta kan sätta demokratin på 
prov och kräver att de tendenser som finns till bristande tilltro till demokratiska 
institutioner tas på allvar. En väl fungerande samhällsplanering förutsätter  
demokrati och delaktighet. Det finns behov av mer kunskap och nya lösningar 
som belyser konflikter, ansvarsutkrävande, legitimitet, rättvisa, tillit, konsekvenser 
och möjligheter med olika former av demokrati och delaktighet. 

Perspektivet Demokrati och delaktighet adresserar behov av mer kunskap och 
nya lösningar för samtliga teman om hur en deltagandebaserad och inkluderande 
planering och förvaltning som beaktar alla människors sociala och socio-ekonomiska 
förutsättningar kan utvecklas och stärkas, hur rättigheter kan främjas och 
skyldigheter tydliggöras. Här kan behövas nya former för medborgardialog och 
dialog i tidiga skeden i planprocessen. Samverkan mellan offentlig sektor, ideella 
organisationer och näringsliv behöver utvecklas och stärkas, samt civilsamhällets 
roll för förändring och omställning. Offentliga platser, natur- och kulturmiljöer 
bör i stor utsträckning gestaltas och användas för att öka delaktighet, social 
inkludering och sammanhållning.
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Inom samhällsplaneringen vägs olika samhällsintressen mot varandra och mot 
enskilda intressen i en öppen och demokratisk process, till exempel genom 
samråd. Genom medborgarförslag, medborgardialoger, opinionsbildande 
aktiviteter, sociala medier och mobilisering kan civilsamhället och olika sociala 
grupper ges möjlighet att påverka styrning och utformning av våra städer. Hur 
dessa processer utformas och ges legitimitet är av stor vikt att undersöka och 
utveckla. Det behövs även mer kunskap om vad som kan hota de grundläggande 
demokratiska fri- och rättigheterna, samt försvåra delaktighet och hur samhälls-
byggnadsprocesser kan utvecklas för att säkerställa hänsyn till demokratiska 
fri- och rättigheter.

2.1.5 Perspektiv: Digitalisering och artificiell intelligens

Med hjälp av digitalisering kan planering, byggande och förvaltning bli mer  
effektivt och i större utsträckning nyttja och utveckla de möjligheter som 
big data och öppna data innebär. Digitalisering kan utgöra ett verktyg för en 
transformativ och hållbar samhällsplanering och förvaltning. Tekniken för 
smarta städer och samhällen har stor utvecklingspotential. Här kan samordnade 
tjänster kring bland annat transport- och logistikflöden, energi, vatten, avlopp, 
effektivisera förvaltning, drift och underhåll, men även utveckla demokrati och 
delaktighet genom information och kommunikation och tjänster som möjliggör 
delande och underlättar människors vardag. 

Artificiell intelligens (AI) har också stor potential för ett hållbart samhällsbyggande 
och används redan idag inom transportområdet, samt ingår i många applikationer 
och tekniska lösningar. Det finns en risk med att digitalisering och AI bidrar 
till ökad energianvändning och resursförbrukning och att vissa individer och 
grupper av människor blir exkluderade eller förlorar sinaarbeten. Förståelse för 
användarperspektivet och de samhälleliga konsekvenserna är centralt vad gäller 
digitalisering och AI inom samhällsbyggandet. 

Perspektivet Digitalisering och artificiell intelligens adresserar behov av mer 
kunskap och nya lösningar för samtliga teman om en rad frågeställningar. 
Exempelvis om hur data kan samlas in, kvalitetssäkras, tillgängliggöras och  
användas för ett hållbart samhällsbyggande. Kunskap behövs även om hur 
enhetliga dataserier kan utvecklas som kan reproduceras på lokal, regional och 
nationell nivå, om hur data ska tolkas med hänsyn till osäkerheter eller data-
luckor, om hur nationella indikatorer och nyckeltal kan utvecklas för hållbart 
samhällsbyggande och om hur myndigheternas uppföljningsmetoder kan 
utvecklas. Det finns även ett behov av kompetenshöjande insatser och ökad 
tillgång till grundläggande och uppdaterad information för befintliga fastigheter.

Det är också centralt att utveckla metoder och verktyg för att identifiera och  
undanröja sårbarheter och risker relaterade till informations- och  cybersäkerhet 
och för hur dessa kan integreras i samhällsplanering och förvaltning. Lag-
stiftning och juridik behöver även utvecklas för att stödja digitalisering och 
AI som bidrar till ett hållbart samhällsbyggande. Detta perspektiv berör också 
media i dess olika former, såväl traditionella medier som sociala medier, som 
idag ofta har en styrande effekt och ett stort genomslag. Här finns behov av mer 
kunskap om och nya lösningar om hur sociala medier och digitala plattformar 
används och bör användas inom samhällsbyggnadsområdet för att involvera 
medborgare, påverka beteenden, normer och konsumtionspreferenser.
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2.2 Teman för ett transformativt  
och hållbart samhällsbyggande
Som tidigare nämnts identifierades i processen med den första agendan sex teman 
som tillsammans med perspektiven tar sig an utmaningar och kunskaps behov för 
ett hållbart samhällsbyggande. Tillsammans med perspektiven är temana väg-
ledande för framtida aktiviteter inom forskningsprogrammet. I revideringen av 
agendan (2021) har tematiska mål under varje tema formulerats för att tydligare 
peka ut ett antal komplexa centrala områden där det behövs ökad kunskap och 
nya lösningar för att nå mot ett transformativt och hållbart samhällsbyggande. 

Kommande avsnitt beskriver dessa teman samt de nationella och internationella 
mål som aktiviteter inom forskningsprogrammet kan bidra till.

2.2.1 Tema: Hållbara boende- och vistelsemiljöer

Hållbara boende- och vistelsemiljöer innebär att alla har tillgång till fullgoda, 
säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder, såväl som grundläggande service 
och grönområden. Planering, byggande och förvaltning behöver också möta 
demografiska förändringar såsom en åldrande befolkning och ta hänsyn till 
olika åldersgrupper, exempelvis genom att inkludera ett barnperspektiv. För att 
uppnå hållbara boende- och vistelsemiljöer finns behov av mer kunskap och nya 
lösningar inom en rad områden. Två tematiska mål pekas ut nedan.7 

Mål: Hållbart gestaltade och inkluderande fysiska miljöer

Hållbara fysiska miljöer behöver utformas med hänsyn till hur arkitektur, 
formgivning och gestaltning påverkar individer, grupper, social sammanhållning 
och inkludering. Det behövs inkluderande offentliga rum, blå-grön infrastruktur 
och förståelse för hur platsers utformning kan påverka exempelvis medborgar-
inflytande, ekosystemtjänster, jämställdhet och trygghet. Det är centralt att 
använda natur- och kulturmiljöer som resurser i utformandet av inkluderande 
vistelsemiljöer. Vidare är det viktigt att människor som har olika behov och 
är i olika skeden i livet har tillgång till service, kulturmiljöer och natur- och 
grön områden. Det behövs också mer kunskap och nya lösningar om exempelvis 
delning i olika former samt hur flera funktioner kan samsas och använda samma 
ytor eller samma fastigheter.

Mål: Bostadsförsörjning för alla

En socialt hållbar bostadsförsörjning för alla innebär att det finns med bostäder 
och goda boendemiljöer som är tillgängliga för sociala grupper med mindre 
ekonomiska resurser. Det behövs det mer kunskap och nya lösningar för hur  
policyer, lagar, regleringar, gestaltning, förvaltning och innovationer kan med-
verka till en social bostadspolitik och bostäder med goda boendemiljöer för alla. 

Det behövs också mer kunskap om och nya lösningar för att minska boende- 
segrationen. Det kan beröra hur socioekonomiska frågor samspelar med samhälls- 
planering, bygg- och gestaltningsfrågor, men även hur individers preferenser och 
handlande inverkar på boendesegregationen. Det behövs även ökad förståelse om 
och nya lösningar för hur sociala, ekonomiska och tekniska aspekter av hållbart 
byggande och renoveringar samspelar.

7. Genom satsningar och aktiviteter inom temat hållbara boende- och vistelsemiljöer skapas förutsättningar att nå flera internationella och 
nationella mål: främst särskilda delmål inom de globala målen 11 och 15, delmål inom de nationella målen för byggande, samhällsplanering, 
arkitektur med flera och miljömålet om god bebyggd miljö. Se bilaga 3 för relaterade agenda 2030-delmål.
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2.2.2 Tema: Hållbara mobilitetssystem för alla

Hållbara mobilitetssystem innebär fossilfria, säkra och tillgängliga transporter, 
resor och sätt att röra sig som är ekonomiskt överkomliga och tillgängliga för 
människor med olika behov och förutsättningar. Det omfattar också hållbar 
logistik och hållbara godstransporter. Hållbara transportsystem i städer innebär 
också en strävan efter omfördelning av gatuutrymmet från privat motortrafik till 
kollektivtrafik, cykling och gång. 

En transformativ samhällsplanering behöver både bidra till att underlätta att välja 
ett hållbart transport- och resebeteende och till att minska behovet av resor och 
transporter. För att skapa hållbara mobilitetssystem för alla finns behov av mer 
kunskap och lösningar inom en rad områden. Tre tematiska mål pekas ut nedan.8

Mål: Integrerad och samordnad transportplanering 

Det behövs ökad samordning mellan transport- och samhällsplanering lokalt, 
regionalt och nationellt. Hållbara mobilitetssystem behöver planeras i relation 
till andra funktioner i samhället (och vice versa), såsom bostäder och bebyggelse, 
arbete, vård och omsorg, transport av farligt gods och service. Här ryms frågor 
om hur smart mobilitet och mobilitetstjänster kan integreras eller komplettera 
olika färdmedel. En viktig aspekt är även ägande av infrastruktur och mobilitets-
system, och skillnader i konsekvenserna av om de ägs och styrs i offentlig eller 
privat regi, på nationell, regional eller lokal nivå. 

Mål: Ökad andel hållbara resor och transporter

Andelen hållbara resor och transporter behöver öka samtidigt som den totala 
mängden resor och transporter behöver minska. Detta innebär bland annat att 
det behövs mer kunskap om och nya lösningar för hur det ska skapas en hållbar 
transportförsörjning med hållbara färdmedel med utgångspunkt i människors 
olika behov och förutsättningar. Det behövs förutsättningar för ökad kollektiv-
trafik och säker gång- och cykeltrafik i såväl tätare som glesare miljöer. Det 
finns också behov av att förändra logistiskflöden och effektivisera och skapa mer 
miljövänliga godstransporter utifrån olika regionala förutsättningar.

Mål: Hållbara mobilitetspraktiker 

Det behövs ökad förståelse för mobilitetspraktiker och människors mobilitets-
strategier och om hur mer hållbara förändringar i beteenden och praktiker kan 
uppnås för resor och transporter. Detta berör människors resvanor och värde-
ringar, livsval, normer och föreställningar om exempelvis trygghet och hälsa i 
förhållande till resande. De berör också hur tillgänglighet kan skapas utan behov 
av resor eller transporter i olika delar av landet. Det ömsesidiga förhållandet 
mellan transporteffektivitet och social hållbarhet ses som ett viktigt område för 
att få till hållbara mobilitetssystem för alla.

2.2.3 Tema: Människors hälsa och välbefinnande

Människors hälsa och välbefinnande påverkas av både inomhus- och utomhus-
miljöer. För en god hälsa och välbefinnande behöver förekomsten av skadliga 
kemikalier och föroreningar i luft, vatten och mark minskas. Människors hälsa 
och välbefinnande påverkas också av hur livsmiljöer gestaltas samt hur bebyggelse 

8. Genom satsningar och aktiviteter inom temat Hållbara mobilitetssystem för alla skapas förutsättningar att nå flera internationella och nationella 
mål: främst vissa delmål inom de globala målen 11 och 9 samt delmål inom de nationella målen för transport och infrastruktur, samhällsplane-
ring, arkitektur, jämställdhet och tillgänglighet.
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placeras och utformas. Hälsa och välbefinnande påverkas av estetiska, konstnärliga 
och kulturhistoriska värden, åtkomst till dagsljus, nivåer av buller, tillgång till 
natur- och rekreationsområden, förutsättningar för en aktiv fritid och socialt 
umgänge samt delaktighet och inflytande i samhället. För att öka människors 
hälsa och välbefinnande finns behov av mer kunskap och lösningar inom en rad 
områden. Två tematiska mål pekas ut nedan.9

Mål: Livsmiljöer som påverkar folkhälsan positivt

Det är viktigt att våra fysiska miljöer främjar en aktiv vardag både gällande 
mobilitet till fots och på cykel. De fysiska miljöerna ska också tillhandahålla 
ytor för rekreation, exempelvis gröna miljöer som bidrar till fysisk och mental 
hälsa, tillgång till natur- och kulturmiljöer, friluftsliv och lekmiljöer. De gröna 
miljöerna har även positiv betydelse för biologisk mångfald. Ett folkhälso- 
perspektiv behöver integreras som en del i samhällsplanering och förvaltning 
för att åstadkomma hälsosamma miljöer. Det är även viktigt att integrera ett 
rättviseperspektiv då sociala förutsättningar, trångboddhet, uppväxtmiljö och 
närhet till exempelvis tätortsnära natur inverkar på människors hälsa. 

Mål: Minskade miljöföroreningar i bebyggelse, luft, mark och vatten

För att förbättra människors hälsa och välbefinnande behöver miljöföroreningar 
i luft, mark och vatten samt kemikalieanvändning minska. Det är viktigt att 
skapa giftfria miljöer samt att säkert fasa ut, hantera eller destruera ämnen i 
förorenade material och avfall. Det behövs kunskap om hur fysiska faktorer i 
miljön, till exempel bullernivåer och åtkomst till dagsljus, påverkar människors 
hälsa och välbefinnande. Denna kunskap behöver integreras i planering, byggande 
och förvaltning. Kunskapen behövs också för att bedöma risker för miljö och 
människors hälsa och för att minska konsekvenserna om riskerna blir verklighet. 

2.2.4 Tema: Säkerhet och trygghet för människor och samhällen

Samhällsviktig verksamhet som upprätthåller de funktioner som är av betydelse 
för befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet samt för att grund-
läggande värden behöver fungera för att bidra med säkerhet och trygghet för 
människor och samhällen. Bland annat behöver samhällsviktig verksamhet 
skyddas och anpassas till klimatförändringar. 

Människor och samhällen behöver också tillgång till säkra, trygga, inkluderande 
och tillgängliga offentliga platser, vistelsemiljöer och grön- och naturområden. 
Säkerhet och trygghet upplevs olika av olika individer och grupper. Detta tema 
berör därför också frågor kring upplevd trygghet och kring tilliten till samhället. 
För att öka säkerheten och tryggheten för människor och samhällen finns behov 
av mer kunskap och nya lösningar inom en rad områden. Tre tematiska mål 
pekas ut nedan.10

9. Genom satsningar och aktiviteter inom temat Människors hälsa och välbefinnande skapas förutsättningar att nå flera nationella och interna-
tionella mål: främst vissa delmål inom de globala målen 5, 6, 7, 11, 12 och 15, delmål inom de nationella målen för transport och infrastruktur, 
byggande, samhällsplanering, miljömålet frisk luft och giftfri miljö samt folkhälsopolitikens mål och målområden.

10. Genom satsningar och aktiviteter inom temat Säkerhet och trygghet för människor och samhällen, skapas förutsättningar att nå flera interna-
tionella och nationella mål: främst vissa av delmålen inom de globala målen 9, 11, 13 och 16 samt delmål inom de nationella målen samhällssä-
kerhet, byggande och samhällsplanering.
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Mål: Tillgång till säkra och trygga offentliga platser

Säkerhet och trygghet i samhällsbyggandet behöver adresseras utifrån ett rätt-
viseperspektiv och ett socialt perspektiv, eftersom olika individer upplever och 
påverkas av säkerhet och trygghet på olika sätt. Det finns behov av att integrera 
trygghetsfrågor och brottsförebyggande arbete i samhällsplanering och förvaltning. 
Samverkan mellan olika aktörer behöver utvecklas och arbetet anpassas efter 
lokala förutsättningar. 

Mål: Säkerhet och robusthet för samhällsviktig verksamhet 

Vårt samhälle och den kritiska infrastrukturen måste fungera i alla sammanhang, 
även vid störningar, kriser, krig och terrorbrott. Det är viktigt att i samhälls-
planeringen säkerställa funktionalitet och förmåga att förebygga, hantera och 
återhämta sig från allvarliga störningar hos samhällsviktiga verksamheter. 
Privatisering, teknikutveckling och ökad internationalisering ställer nya krav 
på hur samhällsviktiga byggnader och anläggningar för kritisk infrastruktur 
behöver utformas för att uppnå önskvärd robusthet, säkerhet och funktionalitet. 
Det finns ett behov av att utveckla och integrera risk- och sårbarhetsanalyser i 
samhällsplaneringen samt att integrera åtgärder och lösningar i såväl förvaltning 
som planering. 

Mål: Minskade risker i den byggda miljön

Samhällsbyggandet behöver anpassas för att förebygga negativa konsekvenser  
till följd av klimatdrivna händelser, förändrande nederbördsmönster, temperatur- 
förändringar och naturolyckor. Det behövs klimatanpassning av byggd miljö, 
och klimattjänster och ekosystemtjänster för befintlig bebyggelse och infra-
struktur. Det är vidare viktigt att byggnader är säkra för människor att vistas i, 
exempelvis brandsäkra, och att eventuella säkerhetsrisker förebyggs och hanteras 
samt att samhällsplaneringen inte resulterar i och bygger in nya risker.

2.2.5 Tema: Hållbar konsumtion och produktion

Hållbar konsumtion och produktion innebär effektiv användning av resurser 
inom de planetära gränserna. Genom att integrera system och tjänster för att  
använda, återanvända och återvinna resurser i planering, byggande och förvaltning 
skapas förutsättningar för kretslopp och effektiv material- och resurs användning 
i städer och i samhällen och mellan stad och land. Livsmiljöer behöver utformas 
så att de uppmuntrar till minskad resursförbrukning och minskad konsumtion. 
Det finns behov av mer kunskap och nya lösningar inom en rad områden. Två 
tematiska mål pekas ut nedan.11 

Mål: Livsmiljöer för minskad och hållbar konsumtion 

Det behövs ökad förståelse för den rumsliga utformningens och den fysiska 
miljöns roll för produktions- och konsumtionsmönster. Vidare behövs nya 
lösningar för resurshushållning, kretslopp och cirkulära flöden i och mellan 
städer och landsbygd. Detta område berör även hur alternativa ekonomiska 
och sociala modeller, policy och styrning inom samhällsbyggnadsområdet kan 
påverka konsumtionen. 

11. Genom satsningar och aktiviteter inom temat Hållbar konsumtion och produktion skapas förutsättningar att nå flera internationella och natio-
nella mål: främst vissa av delmålen inom de globala målen 11, 12, 15, delmål inom de nationella målen för byggande och samhällsplanering 
samt miljömålen för giftfri miljö, grundvatten av god kvalitet och begränsad klimatpåverkan.
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Det är av vikt att integrera frågor om gestaltning, konsumtionsbeteenden, cirkulär 
ekonomi, logistiskflöden, avfallshantering och förvaltning av den befintliga 
byggda miljön och förstå hur livsmiljöer kan utformas för att främja både mer 
hållbara konsumtionsmönster och minskad konsumtion.

Mål: Minskade klimatavtryck och utsläpp i byggande och förvaltning

Det är av stort vikt att minska klimatavtrycket och utsläppen i nyproduktion, 
renovering och förvaltning av bostäder, byggnader, produktionsanläggningar 
och infrastruktur. För detta behövs kunskap och nya lösningar för bygg- och 
konstruktionsteknik, bygglogistik och industriellt byggande samt för en resurs- 
effektiv cirkulär ekonomi. Den befintliga bebyggelsen bör användas i större 
utsträckning för att minska behovet av nybyggande. Ett livscykel- och långtids-
perspektiv behöver även integreras i planering, byggande, drift och underhåll 
med avseende på kulturmiljöer, bygg- och konstruktionsmaterial, avfallshantering, 
återvinning och återanvändning.

2.2.6 Tema: Hållbar mark- och vattenanvändning

Samhället behöver planera för en hållbar mark- och vattenanvändning. Det 
innebär att underhålla befintlig och kommande bebyggelse och infrastruktur så 
att dessa anpassas till föränderliga förutsättningar, tillgodoser människors olika 
behov och främjar biologisk mångfald. Åtkomst till mark och vatten är grund-
läggande för all samhällsplanering och innebär ofta mål- och intressekonflikter. 
Det finns behov av mer kunskap och lösningar inom en rad områden. Två 
tematiska mål pekas ut nedan.12

Mål: Planering för långsiktig mark- och vattenanvändning 

Mark behövs för olika ändamål, exempelvis bebyggelse, infrastruktur, grön-
områden, ekosystemtjänster, livsmedelsproduktion med mera. Därför står olika 
intressen ofta mot varandra. Tillgången på byggbar mark är begränsad, framförallt 
i större tätorter. För att åstadkomma en långsiktigt hållbar mark- och vatten- 
användning måste olika intressen och anspråk beaktas. Kunskapsunderlag, styr-
medel och tydliga riktlinjer behövs för att möjliggöra långsiktiga avvägningar 
mellan olika samhällsmål. Ett exempel är när kommunerna tar fram långsiktiga 
planer för hur marken ska användas och måste väga olika värden mot varandra. 
För en hållbar vattenanvändning behöver exempelvis beaktas hur dricksvatten-
täkter påverkas av andra sektorer, till exempel avloppsvattenhantering, jordbruk 
och vägtransporter och hur grundvattnet påverkas av föroreningar och av för 
stora uttag. Det behövs också ett livscykel- och långtidsperspektiv som integreras 
i planering, byggande, drift och underhåll med avseende på dricksvatten- 
försörjning, vatten- och avloppsfrågor och hantering av dagvatten.  

Mål: Mark- och vattenanvändning som är anpassad till klimatförändringar 

Det behövs mer kunskap om klimatförändringars effekter på markförhållanden 
och på befintliga och nya geokonstruktioner och infrastruktur. Med utgångs-
punkt i denna kunskap behövs mark- och byggrelaterade klimatanpassnings-
åtgärder. Det är även viktigt att integrera vatten och klimatreglerande ekosystem- 
tjänster i urbana miljöer. En hållbar vattenanvändning behöver en integrerad 
vattenförvaltning som tar hänsyn till effekter av klimatförändringar, använder 

12. Genom satsningar och aktiviteter inom temat Hållbar mark- och vattenanvändning skapas förutsättningar att nå flera internationella och natio-
nella mål: främst vissa av delmålen inom de globala målen 6, 9, 11, 12, 13, 15, delmål inom de nationella målen för byggande och samhällspla-
nering samt miljömålen för giftfri miljö, grundvatten av god kvalitet och begränsad klimatpåverkan.
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åtgärder som reducerar dagvattenavrinning och minskar risk för översvämningar 
och utsläpp av föroreningar. Det är viktigt att dagvatten- och avloppssystem  
beaktas tidigt i planering och implementeras i byggande för att möta samhälls- 
och klimatförändringar samt att öka förståelsen kring människors förhållnings-
sätt till dricksvatten och användning av vatten. Vidare är et viktigt att ta hänsyn 
till värmeböljor och andra relaterade konsekvenser av klimatförändringarna 
tidigt i planeringen och i anpassningar av den befintliga miljön.
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3. Forskning- och innovations-
finansiering för ett hållbart 
samhällsbyggande
Ett mål med forskningsprogrammet är att skapa kraftfulla synergier mellan olika 
aktörer som kompletterar varandra vad gäller kunskap, kompetens och uppdrag. 
Programmet ska även kännetecknas av en aktiv och strategisk koordinering 
av forskningsfinansiering och andra aktiviteter. Det innebär bland annat att 
forskningsprogrammet redovisar satsningar och program hos de involverade 
forskningsfinansiärerna i programkommittén. Det underlättar bedömningen av 
synergier och att forskningsmedlen kan utnyttjas optimalt. 

I det här avsnittet redovisas den nationella och europeiska finansieringen av 
forskning och innovation inom samhällsbyggnadsområdet. Syftet med genom-
gången är att skapa en översikt av respektive finansiärs roll och inriktning.

3.1 Avgränsningar i kapitlet
Samhällsbyggnadsområdet karaktäriseras av många olika aktörer inom flera 
sektorer och forskningsområden. I den här genomgången redovisas dock 
endast de statliga forskningsfinansiärerna och organisationer som ingår i 
program kommittén och arbetsgruppen för forskningsprogrammet för hållbart 
samhällsbyggande: Energimyndigheten, Formas, Forte, Mistra − Stiftelsen 
för miljöstrategisk forskning, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 
Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Sida, Tillväxtverket, Trafikverket, 
Vetenskapsrådet, Vinnova samt Boverket och Lantmäteriet. 

I avsnittet inkluderas även de strategiska innovationsprogram som berör hållbart 
samhällsbyggande och finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. 
I slutet av kapitlet presenteras också kort europeiska satsningar på forskning och 
utveckling inom samhällsbyggnad. 

Det finns också andra aktörer och satsningar inom området för hållbart samhälls- 
byggande, men som inte beaktats i redovisningen. Bland de satsningar som 
inte beaktats är branschfinansierad forskning, som exempelvis SBUF (Svenska 
Byggbranschens Utvecklingsfond) som delar ut bidrag till forskning och utveckling 
inom svensk byggindustri och Svenskt Vatten Utveckling som finansierar 
tillämpad forskning och utveckling av särskild betydelse för de kommunala 
vattentjänsterna. Även Wallenbergstiftelserna, Riksbankens jubileumsfond och 
Länsförsäkringars forskningsfond finansierar projekt inom programmets område. 
Det finns även andra statliga aktörer såsom ArkDes Think Tank, Delegationen 
mot segregation (Delmos) och Statens konstråd som i viss utsträckning finansierar 
forskning om hållbart samhällsbyggande. Ungefär hälften av den finansiering 
som erhålls av lärosäten sker också via direkta anslag, så kallade basanslag.13 
Dessa medel kan fördelas över alla de forskningsområden där läro sätena är verk-
samma. Den del av basanslagen som går till projekt inom området för hållbart 
samhällsbyggande ingår inte i den här redovisningen.

13. 2020 Budgetproposition 2021, Prop. 2020/21:1, utgiftsområde 16, tabell 6:1.
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Nedan följer först en kort beskrivning av ansvar och inriktning för varje statlig 
forskningsfinansiär som är med i programkommittén och arbetsgruppen för det 
nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande. Sedan följer korta 
beskrivningar av de strategiska innovationsprogram som berör hållbart samhälls- 
byggande och sist en kort beskrivning av europeiska satsningar på området.

3.2 Finansiärernas ansvar och inriktning 
I denna del beskrivs kortfattat ansvar och inriktning för de forskningsfinansiärer 
och myndigheter som är representerade i det nationella forskningsprogrammet 
för hållbart samhällsbyggande. Först presenteras forskningsfinansiärerna i 
bok stavsordning och efter det Boverket och Lantmäteriet som är centrala 
myndigheter inom samhällsbyggnadsområdet men som inte har forsknings-
finansieringsuppdrag. Se respektive organisations webbplatser för mer information 
om aktuella program, utlysningar och aktiviteter.

Energimyndigheten

Energimyndighetens uppdrag och verksamhetsidé är att leda samhällets omställning 
till ett hållbart energisystem. Energimyndighetens roll kan beskrivas som styrande, 
stödjande och expert. Bland annat stödjer myndigheten forskning, innovation 
och affärsutveckling, förmedlar fakta, kunskap och analyser, tar fram statistik 
och prognoser, driver nätverk och deltar i internationellt klimatarbete. 
Energimyndigheten ser omställningen av energisystemet som en integrerad del 
av samhällsutvecklingen såväl lokalt, regionalt, nationellt som internationellt 
och arbetar för en omställning i alla sektorer. 

Energimyndigheten stöttar forsknings-, och innovationssatsningar med cirka 
1,5 miljarder kronor om året inom sex övergripande områden. Satsningarna 
syftar till att bidra till de energi- och klimatpolitiska målen från energiöverens-
kommelsen. Dessa tematiska områden är: Hållbara transporter i ett jämlikt och 
tillgängligt samhälle, Resurseffektiv och hållbar bebyggelse, Konkurrenskraftig 
och hållbar svensk industri, Förnybart elsystem för en hållbar klimatomställning, 
Hållbar bioenergi från samhällets restströmmar och Människor och Samhällen 
driver energiomställningen. 

Energimyndigheten har bredvid de 6 tematiska forsknings-, och innovations-
områdena även identifierat sju angelägna insatsområden, eller nyckellösningar, 
där möjligheterna till uppväxling och behoven av förstärkning är stora för att 
möjliggöra energi- och klimatmålen: 1) digital transformation 2) elektrifiering 
3) energilagring 4) negativa utsläpp 5) cirkulära flöden 6) hållbara samhällen 
7) ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor. De två sista nyckellösningarna 
foku serar på att det är människor som får omställningen att hända genom 
förändringar av beteenden och värderingar.  

För mer information om aktuella utlysningar och aktiviteter se:  
www.energimyndigheten.se 

Formas – ett forskningsråd för hållbar utveckling

Formas är ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling som finansierar forskning 
och innovation, utvecklar strategier, gör analyser, utvärderar samt kommunicerar 
om forskning och forskningsresultat. Verksamhetsområdena finns inom miljö, 
areella näringar och samhällsbyggande. Under 2021 ska Formas fördela drygt 
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1,8 miljarder kronor i stöd till forskning och innovation för hållbar utveckling. 
Inom samhällsbyggnadsområdet finansierar Formas forskning och innovation 
inom samtliga teman och perspektiv som berörs i denna agenda. 

Formas är sedan 2017 värdmyndighet för det nationella forskningsprogrammet 
för hållbart samhällsbyggande. Inom ramen för programmet betalar Formas ut 
drygt 125 miljoner kronor årligen till forskning och innovation. I uppdraget för 
programmet ligger även att Formas koordinerar arbetet i en programkommitté 
och en arbetsgrupp samt att kommunicera om pågående och avslutad forskning. 

Förutom de satsningar som görs inom programmet har Formas en årlig  öppen 
utlysning och flera andra riktade utlyningar där forskningsmedel går till samhälls- 
byggandsområdet. Formas deltar också i många internationella sammanhang 
och satsningar inom Horisont Europa, exempelvis partnerskapsprogrammet 
Driving Urban Transitions. Tillsammans med Energimyndigheten och Vinnova 
finansierar också Formas de strategiska innovationsprogrammen.

För mer information om programmet se:  
formas.se/samhallsbyggande

Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Forte är ett statligt forskningsråd som finansierar vetenskaplig forskning för 
människors hälsa, arbetsliv och välfärd som bidrar till mer jämlika och hållbara 
samhällen. Forte utvärderar forskningens effekter och hur resultaten kan 
omsättas i praktiken. Forte arbetar dessutom med aktiv kunskapsspridning. 
Fortes verksamhet ska bidra till genomförandet av Agenda 2030 och till att 
nå de globala målen för hållbar utveckling, särskilt avseende de mål som har 
bäring på de sociala och ekonomiska dimensionerna i agendan, bl.a. mål 3 Hälsa 
och välbefinnande, 5 Jämställdhet, 8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk 
tillväxt och 10 Minskad ojämlikhet.

Varje år förmedlar Forte drygt 700 miljoner kronor till både grundläggande 
och behovsstyrd forskning. Det handlar om allt från enskilda projektbidrag till 
satsningar för att bygga upp forskningsmiljöer i världsklass. Forte fördelar också 
pengar med syfte att stimulera forskningssamarbeten över gränserna, både inom 
EU och i övriga världen.

Fortes bidrag till samhällsbyggnadsområdet sker såväl direkt som indirekt. 
Direktfinansiering i form av tematiska satsningar har dels skett i samarbete 
med Nordforsk, dels sker det i form av finansiering av forskningsprojekt som 
lyfter frågor med direkt koppling till mål 11 av de globala hållbarhetsmålen. 
Fortes bidrag omfattar cirka 50 miljoner kronor per år. Indirekt utvecklar Forte 
området via stöd till forskningsprojekt som lyfter relevanta frågeställningar, även 
om det stödet inte uttalat ingår i det nationella forskningsprogrammets mål 
eller fokusområdena i det globala mål 11. Forskningen som Forte finansierar 
inkluderar frågor om åldrande, tillgänglighet, hälsosam livsstil, arbetsmarknad, 
inklusive arbetslivets organisering och styrning, samt välfärdsfrågor för olika 
åldrar och sociala grupper. Folkhälsa är ett av Fortes huvudområden.

För mer information om aktuella utlysningar och aktiviteter se:  
www.forte.se 
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Mistra – Stiftelsen för miljöstrategisk forskning

Mistra är en oberoende forskningsstiftelse som årligen investerar cirka 200 
miljoner kronor i olika forskningssatsningar. Målen med Mistras investeringar är 
att bidra till lösningar på viktiga miljöproblem, skapa starka forskningsmiljöer av 
hög internationell klass och stärka svensk konkurrenskraft. Forskningsresultaten 
ska vara användbara och bidra till hållbar utveckling. Många miljöutmaningar är 
komplexa och målet är att forskningsresultaten ska komma till praktisk användning 
genom nya produkter, tjänster och arbetsmetoder. Därför är forskningssatsningarna 
tvärvetenskapliga och sker i samarbete mellan olika vetenskapliga discipliner. 
Lärosäten och forskningsinstitut är aktivt involverade i forskningen, liksom 
företag, myndigheter, ideella organisationer och andra aktörer. 

Mistras forskningsportfölj består av ett 20-tal forskningsprogram och forsknings- 
centrum, i de flesta fall åttaåriga satsningar. Forskningsportföljens innehåll 
varierar över tid och täcker in områden som rör allt från mobilitetslösningar  
och friluftsliv till underhåll av kommunal infrastruktur och konsumtion. 

Mistra har startat initiativet Mistra Dialog för att stärka kopplingen mellan 
Mistrasprogrammens forskning och det omgivande samhällets behov av kvalificerad 
kunskap. Mistra Dialog skapar länkar mellan resultat och kunskap från Mistras 
forskningssatsningar och aktuella frågor på den miljöpolitiska dagordningen  
i såväl Sverige som EU. 

För mer information om aktuella utlysningar och aktiviteter se:  
www.mistra.se

MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

MSB arbetar för ett säkrare samhälle i en föränderlig värld. MSB ska stärk 
samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor, kriser och konsekvenser 
av krig. MSB ska värna människors liv och hälsa, samhällets funktionalitet och 
grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter. 
Förändrade utmaningar, hot och möjligheter kräver utvecklad förmåga och 
ny kunskap. Därför finansierar MSB forskning inom området samhällsskydd 
och beredskap, vilket omfattar allt från ofta återkommande vardagsolyckor till 
händelser som är storskaliga, inträffar sällan eller kan ha systemhotande konse-
kvenser för samhället. 

MSB finansierar behovsinriktad forskning som ska vara möjlig att tillämpa i 
samhället. Forskningen ska utgå från ett behov i samhället som på sikt ska leda 
till ny förståelse, nya metoder eller nya produkter. De som får finansiering är 
externa aktörer såsom universitet, högskolor eller forskningsinstitut. MSB satsar 
110–120 miljoner kronor per år på forskning. Ungefär fem till tio nya projekt 
startas varje år och forskningsprojekten pågår i tre till fem år. 

Forskningen omfattar många vetenskapliga discipliner. MSB uppmuntrar även 
tvärvetenskaplig forskning för att MSB på ett bättre sätt ska kunna analysera och 
förstå fenomen i samhället och tillämpa resultaten. Målet är att ta fram kunskap 
som efterfrågas, behövs och används för att stärka förmågan att möta nutida 
och framtida utmaningar inom samhällsskydd och beredskap. MSB samarbetar 
nära med aktörer och andra forskningsfinansiärer. I ett internationellt perspektiv 
prioriterar MSB det nordiska samarbetet inom bland annat NordForsk, 
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säkerhetsforskningen inom EU:s ramforskningsprogram samt de samarbetsavtal 
Sverige har med USA och Kanada.

För mer information om aktuella utlysningar och aktiviteter se:  
www.msb.se

Naturvårdsverket

Naturvårdsverket är den myndighet som har överblick över miljöns tillstånd och 
hur miljöarbetet går. Naturvårdsverkets vision är ”en bra livsmiljö för människan 
och allt annat levande, nu och för kommande generationer”. Myndigheten 
har ansvar för sex av de sexton miljömålen och har en roll i utvecklingen av 
hållbar fysisk planering och arbetet med frågor som rör hållbar stadsutveckling, 
fysisk planering, miljöbedömningar, klimatanpassning och gränsöverskridande 
miljöpåverkan. Naturvårdsverket vägleder inom flera områden bland annat 
klimatanpassning, grön planering, naturbaserade lösningar, transporteffektivitet, 
friluftsliv, stadsplanering och urbanisering och hållbar plastanvändning.

Naturvårdsverket finansierar behovsinriktad och faktabaserad forskning 
med cirka 94 miljoner kronor årligen. Forskningen ska vara till stöd för 
Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens arbete med miljökvali-
tetsmålen, genomförandet av det klimatpolitiska ramverket, miljöbalken och 
ge underlag för internationellt förhandlingsarbete. Forskningen ska vara av hög 
vetenskaplig kvalitet med hög praktisk miljörelevans. Utlysningarna är förank-
rade i de kunskapsbehov som identifierats av Naturvårdsverket och Havs- och 
Vattenmyndigheten och omfattar de tre huvudområden: natur, klimat och 
hållbart samhälle. Syftet med utlysningarna är att främja att bygga miljöarbete 
på bästa tillgängliga kunskap.

För mer information om aktuella utlysningar och aktiviteter se:  
www.naturvardsverket.se

Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet som leder och stödjer arbetet 
med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Myndighetens verksamhet 
ska bidra till att uppfylla de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga 
kulturmiljöarbetet. Riksantikvarieämbetets ansvar omfattar i första hand frågor 
om kulturlandskap, kulturmiljöer, kulturföremål och museer. 

I uppdraget ingår att verka för att kulturarvet tas tillvara i samhällsutvecklingen, 
att främja musei- och kulturarvsarbete, att skapa och förmedla information 
och kunskap om kulturarvet samt att fördela bidrag och forskningsmedel inom 
kulturarvsområdet. Årligen fördelas cirka 280 miljoner kronor till insatser för 
att vårda och tillgängliggöra värdefulla kulturmiljöer samt till arbetslivsmuseers, 
hembygdsmuseers och andra ideella organisationers kulturarvsarbete. Drygt 
20 miljoner kronor fördelas till praktiknära forskningsinsatser inom området 
kulturarv och kulturmiljö. Syftet är att främja kunskapsuppbyggnad och hålla 
forskningen levande samt att förtydliga och stärka de historiska och humanistiska 
perspektiven i arbetet för en hållbar samhällsutveckling.

För mer information om aktuella utlysningar och aktiviteter se:  
www.raa.se
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Sida

Sida är Sveriges biståndsmyndighet. Genom samarbete med civilsamhället, 
myndigheter och företag arbetar Sida för hållbar utveckling och skapar förutsätt-
ningar för människor som lever i fattigdom och förtryck att förändra sina liv.

Forskning är ett av mänsklighetens främsta verktyg för att lösa problem och 
utvecklas. Men låginkomstländer har väldigt lite egen forskning. Sida stödjer 
därför forskning som på sikt kan förbättra livet för människor som lever i 
fattigdom. Sidas arbete med forskning och innovation inriktas bland annat mot 
att stärka kapaciteten för forskning i låginkomstländer genom utbyggnad av 
nationella forskningssystem, stöd till nationell forskning och innovation samt att 
stödja forskning som är relevant för låginkomstländer. 

Stödet till forskning är Sveriges mest långsiktiga bistånd och forskningssam-
arbetena varar ofta i flera decennier. Resultaten i form av minskad fattigdom och 
mer hållbara samhällen kommer vanligtvis först efter många år. I gengäld kan 
effekterna bli stora och långvariga. 2019 uppgick Sidas stöd till forskning och 
innovation till 920 miljoner kronor.

För mer information om aktuella utlysningar och aktiviteter se:  
www.sida.se

Tillväxtverket

Tillväxtverket är en statlig myndighet under Näringsdepartementet. Deras 
uppdrag är att främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt samt 
att förvalta och fördela pengar ur den europeiska regionala utvecklingsfonden 
(ERUF). Tillväxtverket har en särskild roll som ansvarig myndighet inom den 
regionala utvecklingspolitiken, näringspolitiken och för en samordnad lands-
bygdspolitik. Tillväxtverket arbetar för att stärka sambanden mellan hållbar 
regional utveckling och samhällsplaneringen. 

Tillväxtverkets främsta källa för finansiering är den europeiska regionala  
utvecklingsfonden genom åtta regionala program över hela Sverige, ett nationellt 
regionalfondsprogram samt det gränsregionala samarbetsprogrammet Öresund-
Kattegatt-Skagerrak. Ett av regionalfondsprogrammen som Tillväxtverket 
ansvarar för är särskilt inriktat mot hållbar stadsutveckling. Tillväxtverket 
förvaltar även React-EU som ska stärka näringslivets förmåga till omstart och 
omställning efter coronapandemin samt Fonden för rättvis omställning med 
fokus på industrier och regioner med störst koldioxidutsläpp.

Regionalfonden i Sverige ska bland annat förbättra forsknings- och innovations-
kapaciteten och främja användningen av avancerad teknik. Den kan finansiera 
delar av det svenska innovationssystemet som kompletterar satsningar inom 
de nationella forskningsprogrammen. Regionalfonden kan komplettera annan 
forsknings- och innovationsfinansiering, dels i tidiga led i värdekedjan genom 
att utveckla och stärka kapaciteten i forsknings- och innovationsinfrastrukturen 
i hela landet, dels i senare led i värdekedjan genom spridning, tillämpning, 
uppskalning och kommersialisering av resultaten.

För mer information om aktuella utlysningar och aktiviteter se:  
www.tillvaxtverket.se
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Trafikverket 

Inom Trafikverkets verksamhetsområde finns det flera aktörer som erbjuder stöd 
till forskning och innovation, både nationellt och internationellt. Trafikverket är 
till största delen inte en renodlad finansiär, men initierar forskning och innovation 
som motiveras av myndighetens uppgifter.

Trafikverket bidrar till utvecklingen av transportsystemet genom det uppdrag 
som regeringen gett åt myndigheten. Det handlar bland annat om att långsiktigt 
planera transportsystemet och att bygga, driva och underhålla statliga vägar 
och järnvägar. Enligt Nationell plan för transportsystemet 2018–2029 kommer 
Trafikverket att satsa cirka 8 miljarder kronor på forskning och innovation under 
de åren.

I sin roll som samhällsutvecklare samverkar Trafikverket med andra för att skapa 
goda förutsättningar för en aktiv integrering av transportsystemet med annan 
samhällsutveckling. Några viktiga samhällsutvecklingsområden är bostads-
byggande, hållbarhet, arbetsmarknad, besöksnäring och turism och hur dessa 
skapar förutsättningar för godstransporter och varuförsörjning, kollektivtrafik, 
kombinerad mobilitet samt gång och cykel. Genom forskning och innovation, 
demonstrationsprojekt och nationella och internationella samverkansprojekt ska 
Trafikverket utveckla ny kunskap för att stödja en hållbar stadsutveckling och 
smarta städer i enlighet med Agenda 2030. 

Utvecklingen inom automatisering, digitalisering och robotisering får stora 
konsekvenser för staden och för transportsystemet. En ökad andel autonoma 
fordon skulle till exempel påverka olika gruppers tillgänglighet, gators 
utformning och markanspråk. Trafikverket samarbetar med bland annat 
Vinnova, Energimyndigheten, Formas samt flera andra kunskapscenter och 
innovationsplattformar.

Tillsammans med SKR förvaltar och utvecklar Trafikverket kunskapsunderlag, 
handböcker och verktyg som stöd för att realisera ömsesidigt värdeskapande 
mellan infrastruktur- och stads- och regionutveckling och hantera trafikfrågor  
i staden.

För mer information om aktuella utlysningar och aktiviteter se:  
www.trafikverket.se

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till 
forskning inom alla vetenskapsområden. Vetenskapsrådet fördelar sammanlagt 
nästan 7 miljarder kronor varje år till forskning och forskningsinfrastruktur vid 
svenska universitet och högskolor. Myndigheten är även rådgivare till regeringen 
i forskningsrelaterade frågor och deltar aktivt i debatten för att skapa förståelse 
för den långsiktiga nyttan av forskning. Vetenskapsrådet tillgodoser även infra-
struktur och digitala tjänster för Sveriges forskare.

Vetenskapsrådet finansierar forskning med relevans för forskningsagendans 
teman, såväl med medel inom de fria utlysningarna, som i de särskilda satsningar 
och forskningsprogram som myndigheten har i regeringsuppdrag att förvalta. 
Vetenskapsrådet är värd för de närliggande nationella forskningsprogrammen 
för segregation, migration och brottslighet, och ingår även i flera internationella 
samarbeten där forskning med betydelse för programmets teman finansieras.
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För mer information om aktuella utlysningar och aktiviteter se:  
www.vr.se

Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet

Vinnova är en statlig myndighet under Näringsdepartementet och nationell 
kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation. Vinnova 
är också regeringens expertmyndighet inom det innovationspolitiska området. 
Vinnovas vision är att Sverige ska vara en innovativ kraft i en hållbar värld, och 
myndighetens uppdrag är att stärka Sveriges innovationsförmåga för att bidra 
till hållbar tillväxt. Vinnova utgår från de mål för hållbar utveckling som FN 
antagit i Agenda 2030.

Vinnova arbetar inom tio områden för att skapa möjligheter och drivkrafter för 
organisationer att tillsammans möta viktiga samhällsutmaningar. Några av de tio 
områdena angränsar till den nationella forskningsagendan för hållbart samhälls- 
byggande, nämligen Hållbar samhällsbyggnad, Hållbart mobilitetssystem och 
Transformativ offentlig sektor och civilsamhälle. 

Inom samtliga tio områden stimulerar Vinnova samarbeten där kunskap och 
kompetens från olika håll möts och där organisationer lär av varandra. Genom 
Vinnovas stöd får företag och organisationer möjlighet att experimentera och  
testa nya idéer innan de blir lönsamma. Varje år satsar Vinnova ungefär 3 
miljarder kronor på forskning och innovation.

Inom samhällsbyggnadsområdet arbetar Vinnova nära flera andra myndigheter 
och finansiärer av forskning och innovation. Tillsammans med Formas och 
Energimyndigheten finansierar Vinnova flera strategiska innovationsprogram, 
samt deltar i internationella satsningar och kommande partnerskap inom 
Horisont Europa. 

För mer information om aktuella utlysningar och aktiviteter se:  
www.vinnova.se

Boverket

Boverket är en förvaltningsmyndighet med ansvar för frågor som rör samhälls-
planering, byggande och boende. Myndighetens vision är ”ett hållbart samhälle 
med bra boende i livskraftiga miljöer”. Effekterna av ett förändrat klimat och 
sociala hållbarhetsfrågor kopplade till utanförskapsområden och integration är 
exempel på samhällsutmaningar med stark koppling till Boverkets verksamhets-
område. Likaså arbetet med att främja en god inomhusmiljö och delaktighet i 
samhällsbyggnadsprocessen. 

Boverket är ett kompetensstöd för kommuner, branschen och andra myndig-
heter. I arbetet ingår exempelvis att ta fram vägledningar och rapporter, anordna 
och delta i konferenser och seminarier, utveckla ändamålsenliga regler och andra 
styrmedel samt att dela ut statliga stöd och bidrag inom myndighetens verksamhets- 
område. Boverket har ett samordnande ansvar för miljökvalitetsmålet om god 
bebyggd miljö och ett sektorsansvar för funktionshinderpolitiken. 

Boverket har också ett övergripande ansvar för politikområdet Gestaltad livs-
miljö, och arbetar med att skapa förutsättningar för alla som planerar, bygger 
och förvaltar. Många berörs: politiker och tjänstepersoner i offentlig förvaltning, 
näringslivet, vetenskapen, civilsamhället och enskilda invånare. Riksarkitekten, 
placerad på Boverket, leder och samordnar frågorna på nationell nivå. Sedan 
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2018 har Boverket ett regeringsuppdrag om att förstärka arbetet med arkitektur 
och gestaltad livsmiljö i hela landet. Boverket fick 2021 ett uppdrag att koor-
dinera Sveriges deltagande i Europeiska kommissionens initiativ om ett nytt 
europeiskt Bauhaus. 

Lantmäteriet

Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger verkligheten, bestämmer fastig-
hetsgränser och håller reda på vem som äger marken. Lantmäteriet har ett 
regeringsuppdrag inom digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen som syftar 
till att åstadkomma en gemensam digital infrastruktur för geodata och nationella 
standarder för grunddata. Som nationell geodetisk myndighet medverkar 
Lantmäteriet i arbetet med att förverkliga FN-resolution 69/266 (26 February 
2015) A global geodetic reference frame for sustainable development.

Att kunna köpa och sälja mark, hus och lägenheter är en förutsättning för en 
fungerande ekonomi. Hos Lantmäteriet finns information och dokumentation 
om Sveriges geografi och fastigheter. För att samhället ska fungera just nu och 
i framtiden behövs det data som går att lita på. Exempelvis data om fastigheter 
och bebyggelse, vägar, vatten och höjdnivåer. Denna information är en för-
utsättning för att kunna planera framtidens samhällen, även med hänsyn till 
klimataspekter.

Lantmäteriet ser forskningsinsatser som en integrerad del av myndighetens 
kontinuerliga utvecklingsarbete. När Lantmäteriet satsar på forskning ska denna 
avse något av myndighetens verksamhetsområden: geodata inklusive geodesi, 
fastighetsbildning eller fastighetsinskrivning. Forskningen bedrivs i egen regi,  
till exempel genom egenfinansierade doktorander, eller genom att anställda 
deltar i externa forskningsprojekt. 

3.3 Strategiska innovationsprogram
Strategiska innovationsprogram (SIP) är en satsning där ledande aktörer 
från näringsliv, akademi och offentlig sektor själva identifierar och definierar 
områden där de ser behov av en svensk kraftsamling och gemensamma insatser. 
Genom samverkan inom områden som är strategiskt viktiga för Sverige skapas 
förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och en 
ökad internationell konkurrenskraft. De strategiska innovationsprogrammen är 
tolvåriga satsningar som utvärderas vart tredje år. Vinnova, Energimyndigheten 
och Formas finansierar tillsammans sjutton strategiska innovationsprogram. Inom 
samtliga program sker flera utlysningar och andra former av riktade aktiviteter 
och stöd. Medfinansieringsgraden ligger alltid på 50 procent. Av de sjutton 
strategiska innovationsprogrammen är det sex som framförallt berör hållbart 
samhällsbyggande. Dessa presenteras kort nedan.

I forsknings- och innovationspropositionen för åren 2021–2024 beskriver 
regeringen en utveckling av innovationsprogrammen i termer av ”nästa generations 
strategiska innovationsprogram 2.0”. Programmen ska enligt propositionen 
adressera ”områden med bred samhällsrelevans utifrån Agenda 2030 för att få 
till stånd systemförändringar och omfattar en större budget för att ytterligare 
säkerställa deras effekt och påverkan.14” Enligt propositionen bör utvecklingen 
gå mot färre program med större budgetar för att nå kraftfullare systemeffekter 

14. Regeringens proposition 2020/21:60, Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige, sida 164.
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på områden som är strategiskt viktiga för Sverige. Programmen ska också  
ha ett tydligare fokus på fossilfrihet och giftfri cirkulär ekonomi, samt bredare 
samhällspåverkan och stärkt internationell samverkan både inom EU och globalt.

ViableCities

ViableCities är ett strategiskt innovationsprogram med fokus på klimatneutrala 
och hållbara städer. Programmets ”mission” är att snabba på omställningen till 
klimatneutrala städer till 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser. 
Programmet syftar till att vara en katalysator för nya former av samarbete 
mellan städer, näringsliv, akademi, forskningsinstitut och civilsamhälle. Detta 
för att mobilisera för att ställa om våra städers sätt att fungera i linje med våra 
nationella miljö- och klimatmål samt de internationella åtaganden kopplat till 
de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030 och Parisavtalet. ViableCities har ett 
programkontor på KTH.

För mer information om aktuella utlysningar och aktiviteter se:  
www.viablecities.se

Smart Built Environment

Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhälls-
byggnadssektorn kan bidra till Sveriges resa mot att bli ett globalt föregångsland 
som realiserar de nya möjligheter som digitaliseringen för med sig. Programmet 
vill skapa en informationsinfrastruktur för samhällsbyggnadssektorn och 
möjliggöra affärsmässiga tillämpningar som går att realisera genom digitalisering 
och industrialisering samt integrera samhällsbyggandets alla processer så att de 
samspelar till nytta för både sektorns aktörer och samhället i stort. Programmet 
riktar sig särskilt till de företag och organisationer som vill gå före, aktörer med 
förändringsvilja och innovativa lösningar som kan tackla morgondagens problem 
och skapa morgondagens konkurrenskraft. Smart Built Environment har ett 
programkontor på IQ Samhällsbyggnad.

För mer information om aktuella utlysningar och aktiviteter se:  
www.smartbuilt.se

InfraSweden2030

InfraSweden2030 arbetar för att Sverige år 2030 ska ha konkurrenskraftiga 
transportinfrastrukturleverantörer som bidrar till klimatneutrala transporter 
som möter samhällets ekonomiska och sociala utmaningar. Programmet stöttar 
innovationer i transportinfrastruktursektorn som nya material, teknologier, 
arbetsmetoder, kontraktsprocesser och samverkansformer. Genom att göra 
sektorn mer innovativ och dynamisk bidrar programmet till att göra den mer 
attraktiv för högkompetenta människor, och de innovationer som programmet 
stödjer bidrar också till att minska transportinfrastrukturens miljöbelastning. 
InfraSweden2030 har ett programkontor på KTH. 

För mer information om aktuella utlysningar och aktiviteter se:  
www.infrasweden2030.se
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Drive Sweden

Drive Sweden fokuserar på att skapa framtidens mobilitetssystem för människor 
och gods som är hållbara, säkra och tillgängliga för alla. Drive Sweden vill 
skapa ett ekosystem med aktörer från näringsliv, samhälle och akademi som 
tillsammans utvecklar, testar och implementerar effektiva, uppkopplade, delade 
och automatiserade transportlösningar. Drive Swedens programkontor finns på 
Lindholmen Science Park. 

För mer information om aktuella utlysningar och aktiviteter se:  
www.drivesweden.net 

RE:Source

RE:Source arbetar för att genom samverkan kraftsamla Sverige för att accelerera 
innovation och utveckla lösningar för cirkulära materialeffektiva flöden. Arbetet 
är inriktat på att ta fram kunskap och lösningar med fokus på tre teman: hållbara 
erbjudanden, hållbart användande och hållbart cirkulationssystem. RE:Source 
programkontor leds av RISE i samarbete med Chalmers Industriteknik.

För mer information om aktuella utlysningar och aktiviteter se:  
www.resource-sip.se

Internet of Things Sverige

Internet of Things (IoT) Sverige är ett program som ger stöd och finansierar 
innovativa projekt över hela landet inom IoT, sakernas Internet. IoT är ett  
samlingsbegrepp för saker som är uppkopplade och kan prata och dela med sig 
av viktig information till oss människor. IoT innebär helt enkelt en samman-
koppling mellan vår fysiska och digitala värld. Programmet syftar till att finansiera 
projekt inom en mängd olika områden över hela landet. Projekten ska leda till 
nya modeller och prototyper på tjänster, produkter och samhällsservice, alla med 
målet att ge ökad kvalité, hållbarhet och effektivitet för Sveriges invånare med 
hjälp av IoT. Programkontoret finns vid Uppsala universitet. 

För mer information om aktuella utlysningar och aktiviteter se:  
www.iotsverige.se

3.4 Europeiska satsningar  
Det pågår många internationella, europeiska och nordiska satsningar med 
forsknings- och innovationsfinansiering som är relevanta för hållbart samhälls-
byggande. Nedan beskrivs kortfattat de kommande satsningarna inom EU:s 
ramprogram Horisont Europa, med relevanta satsningar på nya partnerskaps- 
program, ”missions” och The New European Bauhaus. Slutligen beskrivs även det 
nordiska samarbetet NordForsk som flera svenska statliga finansiärer bidrar till. 

Horisont Europa, JPI Urban Europe och  
Driving Urban Transitions to a Sustainable Future (DUT)

EU organiserar europeiska forsknings- och innovationssamarbeten i form av 
ramprogram. Nuvarande ramprogram Horisont Europa löper under perioden 
2021–2027. Horisont Europa ska bidra till att uppfylla visioner om ett välmående, 
rättvist och hållbart samhälle och bidra till grön tillväxt och konkurrenskraft. 
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Horisont Europa har tydliga globala mål att bekämpa klimatförändringen och 
verka för hållbar utveckling.

Programmet JPI (Joint Programming Initiativ) Urban Europe har pågått sen 2010. 
Genom JPI Urban Europe finansierar europeiska forskningsfinansiärer tillsammans 
samarbetsprojekt inom stadsutveckling. De svenska forskningsfinansiärer som 
deltar i JPI Urban Europe är Formas, Vinnova och Energimyndigheten. Det har 
varit ett viktigt initiativ som syftar till att skapa europeiska lösningar för hållbar 
stadsutveckling, och målet är att bidra till attraktiva stadsområden som klarar 
omställning till att bli resurseffektiva, ekonomiskt livskraftiga och hållbara. 

Med tio års erfarenhet och forskningsresultat har nu programmet för avsikt 
att öka ansträngningarna och aktiviteterna för att omvandla forskning och 
innovation till handling. Ett nytt europeiskt partnerskapsprogram med namnet 
Driving Urban Transitions to a Sustainable Future (DUT) utvecklas för detta 
ändamål. Inom partnerskapet planeras det för utlysningar och andra aktiviteter 
de kommande åren. 

För mer information se:  
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en och Driving Urban Transitions to  
a Sustainable Future | JPI Urban Europe (jpi-urbaneurope.eu)

Mission: Climate Neutral and Smart Cities

Som en integrerad del av Horisont Europa har fem tematiska ”missions”  
identifierats. De viktigaste målen för detta ”mission” är att: stödja, främja och 
visa upp 100 europeiska städer i deras systemiska omvandling mot klimat- 
neutralitet fram till 2030. Dessa städer ska leda den europeiska gröna given för 
att göra Europa till den första klimatneutrala kontinenten 2050, samtidigt som 
medborgarnas behov hålls i centrum. Inom detta ”mission” introduceras ett 
innovativt tillvägagångssätt genom en ny styrningsmodell med inriktning på en 
systemisk, platsbaserad långsiktig klimatstrategi genom ”klimatkontrakt” som 
ska inkludera lokala, nationella och europeiska myndigheter och erbjuda en ny 
roll för medborgare att samskapa och vara med och implementera lösningar. De 
övergripande målen är att stödja Klimatneutrala och smarta städer i linje med den 
europeiska strategin för en grön giv, nå Agenda 2030-målen och mer specifikt 
bidra till följande effekter: systemisk övergång till klimatneutralitet i städer, 
klimatneutralitet och modernisering av transport- och mobilitetssystem, energi- 
och resurseffektiva renoveringar av byggnader samt renovering av stadsrum som 
kombinerar hållbarhet, inkludering och estetik på ett människocentrerat sätt.

För mer information se:  
https://ec.europa.eu/info/horizon-europe/missions-horizon-europe/
climate-neutral-and-smart-cities_en

New European Bauhaus

Det nya europeiska Bauhaus-initiativet (NEB) är ett tvärdisciplinärt initiativ 
som ska skapa en mötesplats där framtida sätt att leva ska formges, i skärnings- 
punkten mellan konst, kultur, social inkludering, vetenskap och teknik. Initiativet 
syftar till att förbättra hur vi lever tillsammans i den byggda miljön genom att 
främja innovativa lösningar som berör de tre kompletterande dimensionerna 
hållbarhet, estetik och inkludering. Initiativen inom Horisont Europa syftar till 
att lösa stora miljö- och samhällsutmaningar med hjälp av ambitiösa, kreativa,  
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inkluderande och tvärvetenskapliga lösningar som för den europeiska gröna given 
närmare medborgarna. Satsningarna inom Horisont Europa och EU-missionet 
Klimatneutrala och smarta städer delar många mål med NEB-initiativet. Målet 
för NEB är att skapa en rörelse kring design, gestaltning, samhällsbyggande med 
ledorden hållbarhet, estetik och inkludering. Boverket fick 2021 ett uppdrag att 
koordinera Sveriges deltagande i Europeiska kommissionens initiativ om ett nytt 
europeiskt Bauhaus. 

För mer information se:  
https://europa.eu/new-european-bauhaus/index_sv

NordForsk

NordForsk är en organisation under Nordiska ministerrådet som finansierar 
och främjar nordiskt samarbete inom forskning och forskningsinfrastruktur. 
Samarbetet omfattar Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige, samt de tre 
självstyrande områdena Färöarna, Grönland och Åland. NordForsk finansierar 
forskning inom en rad olika områden, bland annat grön tillväxt, migration och 
integration samt stadsutveckling. Ett forskningsprogram som sträcker sig mellan 
2018–2024 är inriktat mot hållbar stadsutveckling och smarta städer. Det 
övergripande målet med forskningsprogrammet är att ta itu med de utmaningar 
som urbana och regionala liv i städer av olika storlekar möter genom analys och 
användande av viktig kunskap för lyckad implementering av lösningar. 

För mer information se:  
https://www.nordforsk.org/sv
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4. Programmets  
genomförande
I detta kapitel redogörs för hur programmet organiseras och styrs, genomförs 
samt följs upp och utvärderas. Vi beskriver hur samverkan organiseras, hur 
programmets aktiviteter tas fram och genomförs samt slutsatser av genomförda 
utvärderingar och planer på kommande uppföljningar. 

De nationella forskningsprogrammen är tioåriga satsningar och den strategiska 
forskningsagendan uppdateras regelbundet under programperioden. Arbetssättet 
utvecklas kontinuerligt genom ett ständigt lärande, i linje med uppdragets 
anvisningar om att de nationella forskningsprogrammen bör bedrivas i flexibel 
form. Genomgående för programmet är att det bedrivs i samverkan mellan 
forskningsfinansiärer, forskningsutförare och andra samhällsaktörer.

4.1 Organisering för samverkan
Formas har fått i uppdrag att inrätta det nationella forskningsprogrammet  
för hållbart samhällsbyggande. En kommitté för programmet skapades 2017.  
I kommittén ingår forskningsfinansiärer med relevans för programmets område. 
Sammansättningen av kommittén kan ändras efter behov. Kommittén har en 
rådgivande funktion och bistår Formas i arbetet med den långsiktiga planeringen 
av programmet, föreslår och rekommenderar utlysningar, ger tillgång till expertis 
inom området och bidrar till synlighet för programmet. Kommittén leds av en 
extern ordförande, som utses av Formas generaldirektör. Aktuell information om 
kommitténs ledamöter och ordförande finns på formas.se/samhallsbyggande. 

Till programmet har även en arbetsgrupp skapats. Arbetsgruppen består av 
representanter från samtliga finansiärer som ingår i programkommittén samt 
från Boverket och Lantmäteriet som är centrala myndigheter inom samhälls-
byggnadsområdet. Arbetsgruppen stödjer det löpande arbetet i programmet. 
I arbetsgruppen diskuteras exempelvis kommande satsningar, utlysningar och 
pågående forskning av relevans för området för bättre koordinering av insatser, 
närliggande regeringsuppdrag eller olika delar av programmets uppdrag.

Den nationella samordningen genom programkommitté och arbetsgrupp under-
lättar en bedömning av möjliga synergier och effektiv användning av medel. 
Arbetet i kommitté och arbetsgrupp bidrar till att koordinera svenska forsknings- 
finansiärers insatser inom samhällsbyggnadsområdet, genom gemensamma 
prioriteringar och mål.

Utöver programkommitténs och arbetsgruppens arbete sker också en regel-
bunden myndighetsdialog mellan de finansiärer som har fått regeringsuppdrag 
att inrätta nationella forskingprogram: Formas, Forte och Vetenskapsrådet. 
Dialogen sker på såväl strategisk nivå som på operativ nivå. Det nationella 
programmet för hållbart samhällsbyggande har ett nära samarbete med Rådet 
för hållbara städer och de myndigheter och organisationer som ingår där. 
Programmet använder sig i olika frågor av Rådet för hållbara städers rådgivande 
kommungrupp, näringslivsgrupp och forsknings- och innovationsgrupp. 
Samverkan sker även mellan de strategiska innovationsprogrammen, genom 
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arbete med klimatkontrakten, samarbete inom Europeiska regionalfonden, och 
via IQ Samhällsbyggnads kommunnätverk.

Inom programmet genomförs också aktiviteter för att koppla programmen 
till den internationella forsknings- och innovationsfinansieringen. I kapitel 3 
finns en översiktlig kartläggning av relevanta internationella satsningar för 
programområdet. Programmet samverkar med andra europeiska forsknings-
finansiärer, till exempel genom ENUTC (Urban Transformation Capacities) 
och DUT (Driving Urban Transitions) inom det nya ramprogrammet Horisont 
Europa 2021–2027 samt det nordiska forskningsfinansiärsnätverket NordForsk. 
Programmet utgör också en nationell samordnad brygga till EU-mission Climate 
Neutral and Smart Cities samt The New European Bauhuas-initativet. 

Utöver dessa formaliserade samverkansformer sker också behovsstyrd dialog med 
forskningsutförare och andra samhällsaktörer som stöd för programmets utvecklings- 
arbete och insatser, exempelvis utlysningar. Samhällsrelevans finns alltid med 
som krav i utlysningar som genomförs inom programmet och programmet har 
också initierat särskilda utlysningar som exempelvis stimulerar rörlighet mellan 
akademi och praktik och nyttiggörande av forskning.

Programmet arbetar särskilt nära de andra nationella forskningsprogrammen 
som Formas ansvarar för (programmen för klimat, livsmedel, samt hav och 
vatten). Genom regelbunden dialog och en sammanhållen utvecklingsprocess 
har programmet möjliggjort gemensamt lärande och metodutveckling av våra 
insatser och utlysningar. Programmet genomför också gemensamma utlysningar 
med andra nationella forskningsprogram och andra forskningsfinansiärer, 
både de som ingår i programkommittén och arbetsgruppen, men också andra 
finansiärer.

4.2 Programmets aktiviteter
Programmets medel fördelas främst genom utlysningar. Utlysningarna kan genom-
föras inom programmet eller i samverkan med andra svenska eller internationella 
aktörer. Vi erbjuder olika bidragsformer för att finansiera forskning, innovation 
och samverkan. Programkommittén är delaktig i att ta fram inriktningen på de 
utlysningar som genomförs inom programmet. Inriktning, upplägg och innehåll 
diskuteras sedan i programmets arbetsgrupp. Inför nya utlysningar genomförs 
olika samverkansaktiviteter och möten för att formulera kunskaps- och lösnings-
behov inom utlysningens tematik med relevanta aktörer. Inför större satsningar 
kan programmet vi beställa förstudier för att på bästa sätt kunna utforma 
utlysningen. Det är Formas forskarråd som beslutar om att öppna utlysningar 
och som tar beslut om fördelning av medel. På formas.se finns information om 
utlysningar inom programmet. 

Programmet bjuder regelbundet in finansierade projekt till konferenser och  
andra arrangemang för att bidra till ny kunskap och för att resultat från forsk-
ning och pågående forskning snabbt ska nå ut i samhället. Det kan exempelvis 
vara genom en kick-off i början av projekttiden, seminarier under pågående 
projekttid eller för avslutade projekt eller temadagar. Under 2020 tog exem-
pelvis programmet initiativ till Mål 11-veckan, som blev en digital vecka med 
seminarier kring hållbar omställning av städer och samhällen. Denna konferens 
kommer nu att återkomma under 2022 med Rådet för hållbara städer som koor-
dinerande arrangör. Under 2021 har programmet inlett en digital seminarieserie, 
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Samhällsbyggnadsforskning – en digital seminarieserie om hållbart samhälls- 
byggande, med fokus på att tillgängliggöra pågående forskning om centrala teman 
inom hållbart samhällsbyggande. Programmet sammanställer också kunskapsöver-
sikter för att belysa kunskapsläget och kunskapsbehoven på viktiga områden.

Inom ramen för programmet och den nationella samordningen inom samhälls-
byggnadsområdet samordnar Formas även gemensamma utskick av nyhetsbrev 
med sammanställningar av utlysningar inom hållbart samhällsbyggande från 
samtliga nationella forskningsfinansiärer inklusive de strategiska innovations-
programmen. Även webbplatsen Hållbarstad.se används som en samlande extern 
kanal för att informera om utlysningar och andra aktiviteter. 

4.3 Uppföljning och utvärdering ska  
informera om framtida vägval
I enlighet med uppdraget följer Formas upp programmet årligen och redovisar 
det till Regeringskansliet. Vi följer också löpande upp insatser och aktiviteter 
som genomförs i programmet, såsom utlysningar, projekt och kommunika-
tionsaktiviteter. Projekt som har beviljats med medel från programmet ingår i 
en projektportfölj som fungerar som ett grundläggande underlag för analyser av 
vilken forskning som har finansierats och vilka prioriteringar som behöver göras 
vid kommande insatser. Finansierade projekt kategoriseras in enligt agendans 
teman och perspektiv. För att uppnå målen med programmet används en så 
kallad programlogik. Programlogiken är en beskrivning av hur programmet 
fungerar för att nå sina mål och bygger på en analys av vilka förväntade resultat 
och effekter som ska eftersträvas för att uppnå målen. 

Eftersom programmet är långsiktigt genomförs även ett antal utvärderingar under 
programperioden. En första utvärdering av Formas tre nationella forsknings-
program med startår 2017 genomfördes under 2020. Syftet var att få underlag 
till effektivisering och utveckling av programmen. Utvärderingen gjordes av 
Ramboll och uppdraget bestod i att undersöka hur ändamålsenlig och effektiv 
organisationen och styrningen av Formas tre nationella forskningsprogram har 
varit sedan starten. Utvärderingen visar bland annat att programmen15 

• är på god väg att etableras som nationellt samlande plattformar 
inom respektive forskningsområde

• har identifierat relevanta forskningsbehov i samverkan

• har bidragit till bättre forskningssamordning och relevanta 
utlysningar.

För att utveckla och stärka det fortsatta arbetet rekommenderar  
Ramboll att Formas

• tydliggör roller, ansvar och nyckelprocesser i programmen för  
alla samverkande parter i programmen

• bejakar och dra nytta av forskningsfinansiärernas olika roller i 
forsknings- och innovationssystemet och skapar ett lärande kring 
hur denna typ av samverkan kan bedrivas

• hittar tydligare former för löpande involvering av olika  
aktörer och behovsägare.

15. Utvärdering av Formas nationella forskningsprogram, Ramboll 2020
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Vetenskapsrådet, Forte och Formas har påbörjat ett arbete med att genomföra 
en halvtidsutvärdering av sju nationella forskningsprogram 2021–2022. 
Utvärderingen ska bedöma programmens potential att uppnå förväntade mål, så 
som det anges i respektive programs uppdrag och strategiska forskningsagenda. 
I detta ingår att bedöma hur väl programmens utformning och insatser svarar 
mot uppdraget och mot respektive programs mål. Utvärderingen förväntas även 
lämna rekommendationer för att utveckla programmen.

På sikt planeras en slututvärdering med fokus på vilka effekter programmet har 
haft på samhällets förmåga att möta utmaningarna och på forskningssystemet.

Utvärderingar, forskningspolitiska propositioner eller större förändringar  
i programmets omvärld, nationellt eller internationellt, kan leda till en om- 
prioritering i programmet och föranleda revideringar av den strategiska  
forskningsagendan. Den reviderade agendan bör förankras hos program-
kommittén, forskningsutförare och samhällsintressenter. Formas forskarråd 
fastställer den reviderade agendan efter samråd med programkommittén.

Figur 2. Övergripande tidsplan för utvärdering och revidering av forskningsagendan.

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Forsknings-
proposition
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Agenda 2.0
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Bilaga 1. Uppdraget till Formas
Regeringens uppdrag att inrätta natio nella forskningsprogram –  allmänt  
uppdrag samt utdrag ur beslut gällande hållbart samhälls byggande.

Uppdrag att inrätta nationella forskningsprogram
Utdrag ur: Regeringsbeslut III:7, 2017-05-18, Utbildningsdepartementet. 

Regeringens beslut

Regeringen ger Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd 
och Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande i uppdrag 
att inom de områden som regeringen i särskild ordning bestämmer inrätta 
tioåriga nationella forskningsprogram som kan bidra till att möta olika samhälls-
utmaningar. För varje nationellt forskningsprogram bör en programkommitté 
bildas i vilken relevanta forskningsfinansiärer ingår. Arbetet med varje program 
ska omfatta utformningen av en koordinerande och strategisk forskningsagenda 
som för varje program tas fram gemensamt av ansvariga finansiärer.

De myndigheter som kommer att ansvara för de nationella forskningsprogrammen 
ska genomföra uppföljningar av programmen och presentera dem i enhetlig 
form. Uppdragen ska redovisas årligen senast den 1 mars till Regeringskansliet 
(Utbildningsdepartementet med kopia till Miljö- och energidepartementet, 
Socialdepartementet, Näringsdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet).

Bakgrund

De statliga forskningsfinansiärerna har i sitt gemensamma underlag till den 
forskningspolitiska propositionen föreslagit att nationella forskningsprogram 
etableras (U2015/05147/F). I den forskningspolitiska propositionen Kunskap 
i samverkan — för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft (prop. 
2016/17:50) aviserade regeringen att den avsåg att inrätta de nationella forsk-
ningsprogram som de statliga forskningsfinansiärerna föreslagit. Nationella 
forskningsprogram förväntas skapa kraftfulla synergier mellan olika aktörer 
som kompletterar varandra vad gäller kunskap, kompetens och uppdrag. 
Forskningsprogrammen förväntas också skapa förutsättningar för tvärvetenskaplig 
och tvärsektoriell samverkan. De kan även verka som en plattform för pågående 
forskning inom ett område. Nationella forskningsprogram förväntas utgöra en 
naturlig länk till internationella forskningsprogram och förstärka det svenska 
deltagandet i de europeiska programmen.

De nationella forskningsprogrammen kommer, tillsammans med de befintliga 
strategiska forskningsområdena och strategiska innovationsområden samt de 
nyinrättade samverkansprogrammen, att utgöra kompletterande delar i ett 
kraftfullt forsknings- och innovationssystem för ökad svensk konkurrenskraft 
och hantering av de stora samhällsutmaningarna.

Närmare om uppdraget

För att de nationella forskningsprogrammen ska ha långsiktiga planeringsförut-
sättningar kommer programmen vara tioåriga. Varje nationellt forskningsprogram 
bör ha en programkommitté som under ansvarig myndighetsledning kan 
bistå forskningsfinansiären med utformning, genomförande och regelbunden 
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uppdatering av den strategiska forskningsagendan. I programkommittén ska  
berörda forskningsfinansiärer ingå. Även andra finansiärer än statliga forsknings- 
finansiärer bör kunna knytas till programkommittén. Till kommittén kan 
knytas rådgivande grupper med bred kompetens att bedöma samhällets 
kunskapsbehov inom respektive utmaning och nationellt forskningsprogram. 
Programmen ska drivas utifrån en strategisk forskningsagenda som tas fram 
för vart och ett av programmen av den ansvariga finansiären i samråd med de 
andra berörda finansiärerna. Den strategiska forskningsagendan bör redovisa 
både gemensamma och befintliga satsningar och program hos forsknings- 
finansiärerna, och kan när så är lämpligt inkludera utveckling och innovation. 
Programmen kan initiera forskning inom identifierade och prioriterade kunskaps- 
luckor. Programmen bör anpassas och utformas till de olika forskningsområdenas 
förutsättningar och bedrivas i flexibla former. Finansiärerna utgår i sitt arbete 
inom de nationella forskningsprogrammen från sina befintliga underlag och 
analyser inom respektive myndighets verksamhetsområde där så är lämpligt. De 
nationella forskningsprogrammen ska bidra till en ökad forskningsanknytning 
av den högre utbildningen och bör även bidra till jämställdhet och till att öka 
forskningsresultatens genomslag i samhället i form av utveckling, kunskapsupp-
byggnad, evidensbaserad politik och förvaltning.

Programmen förväntas utgöra en naturlig länk till internationella forsknings- 
program, exempelvis i s.k. Joint Programming Initiatives.

Programmen bör utvärderas med jämna mellanrum och kontinuerligt följas upp. 
Regeringen avser därför att initiera framtida utvärderingar medan uppföljningar 
genomförs av myndigheterna i enlighet med detta uppdrag.

Uppdrag att inrätta nationella forsknings- 
program om klimat respektive hållbart 
samhällsbyggande
Utdrag ur: Regeringsbeslut I:12, 2017-05-18, Miljö- och energidepartementet. 

Regeringens beslut

Regeringen uppdrar åt Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhälls-
byggande (Formas) att inrätta nationella forskningsprogram för klimat respektive 
hållbart samhällsbyggande, i enlighet med den form som beskrivs i regeringens 
beslut den 18 maj 2017 (dnr U2017/02404/F). Uppdraget löper under tio år, 
fram t.o.m. 2026. Formas ska också lysa ut särskilda medel under tre år till stöd 
för forskning om en social bostadspolitik. Formas ska årligen redovisa genom-
förandet av uppdraget om nationella forskningsprogram till Regeringskansliet 
(Miljö- och energidepartementet) i samband med sin årsredovisning.

Bakgrund

Nationellt forskningsprogram för hållbart samhällsbyggande, 2017–2026

Ett hållbart samhälle innebär bland annat att medborgarna har en giftfri vardag 
med ren luft, rent vatten och bullernivåer som inte skadar hälsan. För att möta 
samhällsutmaningarna behövs forskning och utveckling om bl.a. planerings-
processen, byggande, mobila lösningar, trygg och säker dricksvattenförsörjning, 
hållbar avfallshantering och kemikalieanvändning, riskbedömningar för miljö 
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och hälsa, livscykelanalyser och styrmedel. Hållbart samhällsbyggande, i Sverige 
såväl som globalt, rör också människors levnadsvillkor och rättigheter, livsmiljö, 
sociala förutsättningar och säkerhet, ekonomisk och social inkludering samt 
stärkt folkhälsa, bl.a. genom friluftsliv. Regeringen vill stärka städernas förut-
sättningar att utvecklas till levande, gröna, hälsosamma och trygga platser där 
människor möts och utvecklas och där innovationer skapas. Det ökade byggandet 
innebär möjligheter till hållbar stadsutveckling i samtliga tre dimensioner – 
miljömässigt, ekonomiskt och socialt. Ökad kunskap behövs om val, attityder 
och beteendemönster hos konsumenter och enskilda hushåll.

Användarperspektivet är en viktig utgångspunkt. Även forskning kring samverkan, 
målkonflikter och användning av styrmedel i samhällsplaneringsprocessen 
behövs, samt om medborgares involvering i samhällsplaneringen och hur roll- 
fördelningen mellan samhället och medborgaren förändras. Viktiga forsknings-
områden i planerings- och byggprocesserna är också kravformuleringar, metoder 
för upphandling och att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Många lösningar 
finns lokalt och regeringen ska underlätta för kommunerna att växla upp takten  
i omställningsarbetet.

Människors tillgång till bostäder, arbete, service, naturområden, kultur- och lek-
miljöer samt andra fritidsaktiviteter är centralt för en god livskvalitet, tillväxt och 
utveckling. Transporter skapar tillgänglighet för både medborgare och näringsliv 
men kan samtidigt påverka hälsa, miljö och klimat negativt. Tillgänglighet utan 
mobilitet kan vara en lösning, men transportsystemet behöver ändå utvecklas 
till ett grönare, smartare och trafiksäkrare system vilket förutsätter ett trafik-
slagsövergripande angreppssätt. Ett hållbart transportsystem byggs genom bl.a. 
integrerade lösningar för kollektivtrafik, gång och cykel samt bättre utnyttjande 
av befintliga transportsystem. Ny kunskap om hur styrmedel, teknik och  
innovationer inom transportområdet kan utvecklas kommer att vara nödvändigt, 
inklusive livscykelanalyser. Det behövs också forskning om människors val och 
attityder i relation till mobilitet och transporter.

Ett hållbart samhälle bygger på säkerhet och trygghet. Detta kräver förmåga att 
skapa en säker omgivning och att kunna skydda samhället och individen mot 
olika typer av inre och yttre hot. Det krävs också att säkerhets- och trygghets- 
frågorna blir en naturlig del i byggprocessen och att den fysiska planeringen.

För detta krävs nationell forskningskapacitet gällande brottsförebyggande arbete, 
säkerhet och samhällsskydd, vetenskap och teknik men också de utmaningar 
som finns i klimatförändringsdrivna händelser som torka och översvämningar, 
skogsbränder och extrema väderhändelser.

Närmare om uppdraget

Nationellt forskningsprogram för hållbart samhällsbyggande, 2017–2026

Formas ska inrätta och driva ett tioårigt nationellt forskningsprogram för 
hållbart samhällsbyggande. Detta program bör utgå ifrån de olika samhälls-
utmaningar som städerna står inför. Det gäller omställningen till ett fossilfritt 
välfärdssamhälle och till ett förändrat klimat, hållbarhetsmålen i Agenda 2030, 
FN:s nya urbana agenda, liksom relevanta miljömål. Det gäller också nationella 
mål för kulturmiljöarbetet, mål för arkitektur, formgivning och design samt 
regeringens mål för bostäder, byggande, transportpolitik, infrastruktur, samhälls-
planering och samhällssäkerhet, brottsförebyggande arbete, sociala mål och 
jämställdhetsmål. Programmet ska även främja universell utformning. I städerna 
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finns en stor konkurrens om mark samtidigt som vi behöver hitta lösningar på 
hur fler funktioner kan samsas på samma yta, vilket bl.a. ställer krav på effektiva 
lösningar för markåtkomst och ersättning. Detta innebär också ett behov av mer 
kunskap om hur sådana komplexa sammanhang och processer kan hanteras.

Det nationella programmet ska ha bred, tvärvetenskaplig prägel, stark koppling 
till användare av forskningsresultat och ett internationellt perspektiv. Vidare 
bör programmet relatera till regeringens samverkansprogram. Forskningen 
bör innehålla komponenter av samverkan, nyttiggörande och kommunicering 
av forskningsresultat. Programmet kan omfatta hela kedjan från forskning, 
innovation och teknikutveckling, till demonstration, marknadsintroduktion  
och spridning.
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Bilaga 2. Globala och nationella mål som  
programmet ska bidra till att uppnå 

Agenda 2030 – De globala målen för hållbar utveckling

Det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande knyter an 
till mål och delmål i Agenda 2030. Länk till de globala målen och deras delmål: 
www.globalamalen.se.

Sveriges miljömål 

Se även länken: www.sverigesmiljomal.se.

Generationsmålet
Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna 
över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade 
miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Generationsmålet är ett 
inriktningsmål för miljöpolitiken. Målet ger vägledning om de värden som ska 
skyddas och den samhällsomställning som krävs för att nå önskad miljökvalitet. 
Generationsmålet är vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället.

God bebyggd miljö
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam 
livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kultur-
värden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras 
och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning 
med mark, vatten och andra resurser främjas.

Frisk luft
Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden 
inte skadas. Att andas in luftföroreningar påverkar hälsan negativt. För många 
människor kan föroreningar i luften även bidra till förkortad livslängd. De luft-
föroreningar som är skadligast för hälsan är inandningsbara partiklar, marknära 
ozon och vissa kolväten.

Begränsad klimatpåverkan
Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för 
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan 
på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i 
en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen 
säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras.

Grundvatten av god kvalitet
Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till 
en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.

Giftfri miljö
Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället 
ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av 
naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa 
och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är 
nära bakgrundsnivåerna.
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Strategi för Levande städer – politik för en hållbar 
stadsutveckling

Strategin innehåller övergripande mål för hållbara städer och nya etappmål 
i miljömålssystemet tillsammans med prioriteringar och nya insatser med 
tyngdpunkt på miljömässigt hållbar stadsutveckling. Regeringen vill stärka 
kommunernas förutsättningar för att utveckla gröna, hälsosamma och trygga 
städer där människor möts och innovationer skapas. Städer behöver utvecklas 
så att alla dimensioner av hållbar utveckling – miljömässiga, ekonomiska och 
sociala – tas till vara. I städerna finns möjligheter att klara många av klimat- och 
miljöutmaningarna, och arbetet för en hållbar stadsutveckling är viktigt för att 
uppnå miljömålen.

Se även:  
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/skrivelse/2018/04/skr.-201718230/

Politik för gestaltad livsmiljö 

Regeringen har presenterat en ny arkitektur-, form- och designpolitik för hållbara 
gestaltade livsmiljöer. Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, 
jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, 
där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den gemensamma 
miljön.

Se även: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2018/02/
prop.-201718110/
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Bilaga 3. Agenda 2030-delmål kopplade till  
programmets teman
Genom satsningar och aktiviteter inom temat Hållbara boende- och vistelse-
miljöer skapas förutsättningar att nå flera internationella och nationella mål,  
i relation till Agenda 2030-målen framför allt nedan delmål:

• 11.1 Säkra bostäder till överkomlig kostnad

• 11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering

• 11.4 Minska städers miljöpåverkan

• 11.7 Skapa säkra och inkluderande grönområden

• 15.5 Skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer

Genom satsningar och aktiviteter inom temat Hållbara mobilitetssystem för 
alla skapas förutsättningar att nå flera internationella och nationella mål,  
i relation till Agenda 2030-målen framför allt nedan delmål:

• 11.2 Tillgängliga hållbara transportsystem för alla

• 11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering

• 9.1 Skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande 
infrastrukturer

Genom satsningar och aktiviteter inom temat Människors hälsa och  
välbefinnande skapas förutsättningar att nå flera nationella och internationella 
mål, i relation till Agenda 2030-målen framför allt nedan delmål:

• 3.9 Minska antalet sjukdoms- och dödsfall till följd av skadliga 
kemikalier och föroreningar

• 11.4 Minska städers miljöpåverkan

• 11.7 Skapa säkra och inkluderande grönområden

• 6.3 Förbättra vattenkvalitet och avloppsrening samt öka 
återanvändning

• 12.4 Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall

• 12.8 Öka allmänhetens kunskap om hållbara livsstilar

• 15.5 Skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer

• 15.9 Integrera ekosystem och biologisk mångfald i nationell och 
lokal förvaltning

Genom satsningar och aktiviteter inom temat Säkerhet och trygghet för 
människor och samhällen, skapas förutsättningar att nå flera internationella 
och nationella mål, i relation till Agenda 2030-målen framför allt nedan delmål:

• 11.1 Säkra bostäder till överkomlig kostnad

• 11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering

• 9.1 Skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande 
infrastrukturer

• 13.1 Stärk motståndskraften mot och anpassningsförmågan till 
klimatrelaterade katastrofer
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• 16.1 Minska våldet i världen

• 16.6 Bygga effektiva, tillförlitliga och transparenta institutioner

Genom satsningar och aktiviteter inom temat Hållbar konsumtion och  
produktion skapas förutsättningar att nå flera internationella och nationella 
mål, i relation till Agenda 2030-målen framför allt nedan delmål:

• 11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering

• 12.2 Hållbar förvaltning och användning av naturresurser

• 12.4 Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall

• 12.5 Minska mängden avfall markant

• 15.5 Skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer

Genom satsningar och aktiviteter inom temat Hållbar mark- och vatten- 
användning skapas förutsättningar att nå flera internationella och nationella 
mål, i relation till Agenda 2030-målen framför allt nedan delmål:

• 6.1 Säkert dricksvatten för alla

• 6.3 Förbättra vattenkvalitet och avloppsrening samt öka 
återanvändning

• 6.4 Effektivisera vattenanvändning och säker vattenförsörjning

• 6.5 Integrerad förvaltning av vattenresurser

• 6.6 Skydda och återställ vattenrelaterade ekosystem

• 9.1 Skapa hållbara, motståndskraftiga och inkluderande 
infrastrukturer

• 11.3 Inkluderande och hållbar urbanisering

• 11.4 Minska städers miljöpåverkan

• 13.1 Stärk motståndskraften mot och anpassningsförmågan till 
klimatrelaterade katastrofer

• 12.2 Hållbar förvaltning och användning av naturresurser

• 12.4 Ansvarsfull hantering av kemikalier och avfall

• 15.1 Bevara, restaurera och säkerställ hållbart nyttjande av ekosys-
tem på land och i sötvatten

• 15.5 Skydda den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer

• 15.9 Integrera ekosystem och biologisk mångfald i nationell och 
lokal förvaltning
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