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Staten måste investera 
mer i forskning
DEBATT
Vi uppmanar regeringen: se inte forsk-
ningspolitik isolerat från annan politik, 
skriver 17 företrädare för universitet 
och företag.

Under Nobelveckan firas 
forskningens triumfer, i Sve-
rige och runt om i världen. 
Nobelpriserna tydliggör 
hur forskningens borrande 
i grundläggande veten-
skapliga frågeställningar 
driver utveckling i samhäl-
let. Mycket av det vi ser som 
självklart kommer ur forsk-
ning: effektiva behandlingar 
när vi blir sjuka, mobiltele-
fonen som bank, bibliotek 
och resebyrå, metoder för 
konflikthantering. Samti-
digt finns stora utmaningar.

 
Klimatfrågan kräver 
stora forskningsresurser 
från många områden; det 
brådskar att bryta ut
släppskurvan.

 
Datavetenskapliga landvin-
ningar inom automatise-
ring och AI innebär både 
enorma möjligheter och 
stora utmaningar för sam-
hället. Forskning och ut-
bildning stärker vår förmå-
ga att möta framtida, ännu 
okända, utmaningar.

Svenska universitet och 
företag i kunskapsfronten 
bidrar till Sveriges, världens 
och planetens framtid. 
Ministern för högre utbild-
ning och forskning Matilda 
Ernkrans (S) uttrycker (Svd 
3/10) en vilja att försvara 
Sveriges position som kun-
skapsnation. Då krävs en 
politik som stödjer en så-
dan utveckling.

Arbetet med 2020 års 
forskningsproposition 
går just nu in i sitt mest 
intensiva skede och som 
företrädare för några av 
nyckelaktörerna i svensk 

forskning vill vi se betydligt 
större politiskt engage-
mang och kraftfulla finan-
siella satsningar om inte 
Sverige ska tappa mark som 
en innovativ industri- och 
kunskapsnation.

 
Till att börja med får det 
inte finnas någon mot
sättning mellan hög kva
litet och samhällsnytta 
i forskningspolitikens 
utformning.

 
Kraven är desamma: Den 
måste mobilisera tillräck-
liga resurser, vara långsik-
tig samt driva mot högsta 
möjliga kvalitet i forskning, 
samverkan och nyttiggö-
rande. Det är så genombrot-
ten kommer, som placerar 
Sverige i den internatio-
nella forsknings- och inno-
vationsfronten. Endast så 
kan vi fortsätta attrahera 
kunskapsintensiva företag, 
få Nobelpris, bidra till ener-
giomställningen eller lösa 
antibiotikaresistenskrisen. 
Endast så kan vi lära oss 
förstå hur demokratiska 
fri- och rättigheter stärks 
respektive försvagas eller 
hur religion och samhälle 
samspelar när konflikter 
uppstår. 

Forskning verkar i ett in-
ternationellt sammanhang. 
När andra delar av världen 
storsatsar lockas forskare 
och företag dit, när EU läg-
ger om sin forskningspoli-
tik, eller kronkursen faller, 
får det konsekvenser som 
direkt påverkar oss i Sverige. 

 
Stora delar av forskning
en är i dag beroende av 

avancerad forsknings
infrastruktur som inget 
enskilt lärosäte eller 
företag har råd med: hög
teknologisk utrustning, 
avancerade instrument, 
testbäddar, databaser och 
system.

 
Kostnaderna har under 
flera år stadigt ökat och 
fortsätter att öka utan att 
finansieringen hängt med. 
Utan verktyg för att be-
driva forskning avstannar 
utvecklingen, att placera 
infrastrukturen i centrum 
för forskningspolitiken de 
kommande åren har blivit 
en ödesfråga.

Forskningens nödvän-
diga infrastruktur måste 
finansieras och samordnas 
nationellt. Den behöver 
även göras tillgänglig för 
företag med forskning och 
utveckling i Sverige. Svens-
ka framsynta investeringar 
i storskalig forskningsin-
frastruktur har potential 
att stärka Sveriges interna-
tionellt ledande roll. Det 
krävs dock en ökad statlig 
ram på närmare en miljard 
kronor den kommande 
fyraårsperioden för att sä-
kerställa långsiktig drift och 
vidareutveckling av stora 
infrastrukturer som MAX 
IV, SNIC, ESS och SciLifeLab, 
utan att utarma nödvändig 
annan forskningsinfra-
struktur. Det kan handla 
om testmiljöer för automa-
tisering och fossilfria trans-
porter. Andra brådskande 
exempel är infrastruktur för 
informations- och kommu-
nikationsteknologi samt för 
att utveckla vävnads-, cell- 
och molekylärbiologiska 
tekniker och koppla sådana 
data till hälsodata med må-
let att förbättra prevention, 
diagnos och behandling av 
sjukdom. 

 
En nationell strategi för 
forskningsinfrastruk

tur är nödvändig för att 
skapa långsiktighet i 
satsningarna, tydliggöra 
ansvar och säkerställa 
bättre samordning, till
gänglighet och sam
utnyttjande.

 
Vi behöver stimulera gräns-
överskridande samverkan 
och mobilitet vid infra-
strukturerna med attraktiva 
karriärvägar för de fors-
kare som väljer att arbeta 
med att vidareutveckla 
infrastrukturerna. Såväl 
näringslivet som akademin 
berikas av att anställda rör 
sig mellan sektorerna. I en 
föränderlig värld bör också 
universitetens uppdrag att 
arbeta med livslångt lä-
rande för yrkesverksamma 
förtydligas.

Politiken måste i alla 
lägen styra mot kvalitet. Det 
handlar om att skapa ett 
finansieringssystem som är 
långsiktigt och prioriterar 
kvalitet. De bästa idéerna, 
forskarna och samarbetena, 
oavsett var de finns, måste 
prioriteras när medel förde-
las och de med bäst förut-
sättningar och kompetens 
ges förutsättningar att vida-
reutveckla sina idéer för att 
möta globala utmaningar. 
Incitament som stärker läro-
sätenas strategiska förmåga 
är i detta sammanhang 
viktiga, och forskningsin-
frastrukturerna kan bli de 
plattformar som bildar ett 
kitt för den främsta forsk-
ningen; inomvetenskaplig 
eller i tvärsektoriell sam-
verkan, som stärker innova-
tionsförmågan och därmed 
Sveriges konkurrenskraft.

 
Statens investeringar i 
forskning måste succes
sivt öka. Ett enprocents
mål är ett fullt rimligt 
mål att eftersträva.

 
Vi uppmanar Sveriges reger-
ing att inte se forsknings-

politiken isolerat från an-
nan politik. Den hör sam-
man med framsteg inom i 
stort sett alla andra politik-
områden: framtidens jobb, 
skola, ekonomi och nä-
ringsliv, vård- och omsorg, 
klimat och miljö, kultur 
och integration samt säker-
het. En väl genomtänkt och 
långsiktig satsning på forsk-
ningspolitiken främjar ut-
vecklingen av Sverige som 
en hållbar kunskapsnation.
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