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Kunskapslyft för ett 

starkare samhälle
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• Kunskapslyftet innebär en omfattande 

utbyggnad av högskolan i hela landet.

• Särskilt prioriterat: utbildningar där det 

krävs investeringar för att klara samhällets 

framtida kompetensförsörjning. 

• Nu fördelas 530 miljoner inklusive 

studiemedel 2020 och 650 miljoner 2021. 

• Regeringen satsar därtill 7 miljoner 2020 

och 15 miljoner 2021-2022 på att förbättra 

tillgången till distansutbildningar. 

* Total nivåökning sedan Kunskapslyftet inleddes

Fler ska komma i arbete



Tillskott i BP20, miljoner kronor

Kunskapslyftet 

fortsätter
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2020 2021

Utbyggnad högskolan 2015 33 33

Utbyggnad lärar- och förskollärarutbildningar 108 162

Utbyggnad ingenjörsutbildningar 80 110

Utbyggnad samhällsbyggnadsutbildningar 55 76

Utbyggnad läkarutbildning 35 53

Sommarkurser 37 37

Totalt 348 471
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• Arbetet för fler kunniga och kompetenta 

lärare är en av Sveriges viktigaste 

framtidsfrågor.

• Därför föreslår regeringen en satsning på ett 

paket med åtgärder för att stärka 

lärarförsörjningen:

• Jobba och studera till lärare samtidigt 

• Fler kunniga och kompetenta lärare (KPU/VAL)

• Utveckling av övningsskolor 

• Fler högskoleutbildade ska kunna bli lärare

• Fler lektorer och ämneslärare

Fler behöver bli lärare

Foto: Maskot / Folio
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Fler behöver bli lärare
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Förslag (mnkr) 2020 2021
perm/ 

slutår

Jobba och studera till lärare 

samtidigt
30 30 2026

Fler kunniga och kompetenta 

lärare
16 16 16

Utveckling av övningsskolor 10 10 10

Fler högskoleutbildade ska kunna bli lärare

Flexibla utbildningsvägar platser 14 14 22

Poänggivande kompetensutv./ 

introkurser
12 10 10

Fler lektorer och ämneslärare

Forskar-KPU 23,1 16 2021

Totalt lärarförsörjning 105,1 96 58
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Kvalitetssatsning 

fortsätter
• Utöver dessa satsningar fortsätter 

satsningen på ökad kvalitet i 

lärarutbildningen och på HUM/SAM, 

med fokus på lärarledd tid 

• Ca 250 miljoner kronor årligen. 
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• Fusk på högskoleprovet är helt 

oacceptabelt. Det ska inte vara möjligt att 

kunna fuska sig in i högskolan, och 

dessutom ta platsen ifrån någon som har 

studerat hårt för att kunna komma in på en 

utbildning. 

• Därför måste fusket på provet stoppas.

• Regeringen tillför 15 miljoner kronor 2020-

2022 till UHR för åtgärder mot fusk. 

Stoppa fusket på 

högskoleprovet
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• Rymdstyrelsen får permanent ökning om 150 

miljoner kronor per år fr.o.m. 2020.

• Rymdstyrelsen får dessutom tillskott på 150 

miljoner redan under 2019.

• Satsningen kommer att möjliggöra nya nationella 

forskningsprojekt med utvecklingsmöjligheter för 

alla svenska rymdaktörer.  

• Sverige kommer också kunna fortsätta och utveckla 

sitt deltagande i europeiska rymdprogram. Detta 

stärker Sverige som rymdnation och även 

positionen för Sveriges rymdbas.  

Satsningar på 

rymdsektorn
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• Basanslagen ökar i enlighet med 

forskningspropositionen. Sedan 

2018 har de totalt ökat med ca 1,3 

miljarder kronor. 

• Forskarskolor – 70 mnkr

• Hum/Sam – 20 mnkr

• Jämlika villkor – 10 mnkr

• Biobanker/register – 10 mnkr

• Klinisk forskning – 5 mnkr

Satsningar på forskning

Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet
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Utgiftsområden

• UO 9 – karriärtjänstreform för specialistsjuksköterskor
• Vidareutbildning – ökar från 400 mnkr till 500 mnkr 2020–2022

• Karriärtjänster – 100 mnkr fr.o.m. 2020 

• UO 4 – Fler poliser

• UO 6 – Militära försvaret

Inkomstreformer

• Finansplanen – FoU avdrag

Andra områden som berör sektorn
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• Regeringen analyserar remissvaren(160st)

• Det är många förslag och de kan behöva 

hanteras på olika sätt

Styr- och resursutredningen

Utbildningsdepartementet 11



• Nästa proposition planeras till hösten 2020

• Uppdrag till forskningsfinansiärerna att göra 

analyser och lämna rekommendationer som kan 

bidra till regeringens forskningspolitik

• Inspel till forskningspropositionen 

• Forskningsberedning

Kommande forskningspolitiska 

propositionen
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