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Värdefulla katalysatorer

Inspel till regeringens proposition för
högre utbildning, forskning och
innovation
Sveriges Bergmaterialindustri, SBMI, vars medlemsföretag producerar bergkross, naturgrus och
återvunnet material för bygg- och anläggningsändamål, vill med denna skrivelse lämna ett inspel till
den kommande propositionen för högre utbildning, forsknings och innovation.
SBMI har medverkat i motsvarande inspel från Svenskt Näringslivs och står helt bakom detta. SBMI
vill i tillägg till detta inspel främst betona värdet av industriforskningsinstituten. De
strategiska innovationsprogrammen som har etablerats är mycket värdefulla.
Industriforskningen får enligt SBMIs uppfattning en betydligt mindre del av statens totala
forskningssatsning än vad den ur ett långsiktigt nyttoperspektiv borde få. De strategiska innovationsprogrammen bör vidareutvecklas inom flera områden och finansieringen av de redan
beslutade programmen bör öka med minst 50-100 miljoner kronor per område. Främst
Vinnovas resurser bör stärkas.
Särskilt fokus behöver riktas mot sådan forskning som kan bidra till att lösa viktiga
samhällsutmaningar, som klimat, transport och hälsa. Behoven av bostäder och infrastruktur de
kommande åren är betydande och värdet av energisnålare klimatsmartare lösningar är stort.
Samhällsnyttan av att utveckla bättre teknik inom bygg- och anläggningssidan är mycket stor.
SBMI menar att synergier mellan olika steg i byggandets värdekedja inte tas tillvara. Utan yttre stöd
och stimulans kommer aktörer främst att ”tänka inom den egna boxen”. Den katalysatoreffekt som
Vinnovas och Formas program medför är betydande.
Vad gäller samverkan mellan industri och akademi bör meritvärdesystemet ses över. Forskare i företag
missgynnas i dagens akademiska karriärsystem. Ofta ger forskning i näringslivet inte någon akademisk
meritering alls. Frågan är om några år vid en industriell utvecklingsavdelning skulle kunna värderas
likvärdigt en forskargärning vid högskolan under samma tid?
SBMI menar att man borde belöna de forskare som forskat utanför akademin. Det skulle gynna flödet
av människor och idéer mellan akademi och industri.
Med vänliga hälsningar
Björn Strokirk
VD, Sveriges Bergmaterialindustri

