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Propositionens huvudsakliga innehåll 

En framgångsrik forsknings- och utvecklingsverksamhi:t är en förutsätt

ning för att Sverige på längre sikt skall kunna återvinna sin ekonomiska 

styrka, slå vakt om sitt nationella oberoende och få möjligheter till fortsatt 

reformverksamhet och kulturell utveckling. I propositionen läggs en rad 

förslag om insatser för att stärka den svenska forskningen. 

I propositionens inledande avsnitt redovisas forskningspolitikens hu

vudfrågor idag och vissa övergripande prioriteringar. 

En central forskningspolitisk uppgift är att stärka den grundläggande 

J;m·kning som finansieras via anslag till högskola och grundforskningsråd. 

Också di:n längsiktiga riktade kunskapsuppbyggnadi:n inom olika sam

hällssi:ktorer bör ges ökad tyngd. Den vetenskapliga k\'l1/itelen i forskning

en måste hävdas med ökad kraft. 

Att främja rekrykringen av unga forskare är en avgörande förutsättning 

for en framgångsrik forskningsverksamhet, liksom att höja forskningens 

effektivitet genom förbättringar av forskarnas arbetsvillkor. 

Av grundläggande betydelse är vidare att utveckla formerna för samver

kan mellan näringslivet och den statliga forskningen samt att fortsatl 

stimulera det internationella forskarutbytet. 

De långsiktiga områdesprioritcringar som angavs i 1982 års forsknings

politiska proposition föreslås fortfarande i huvudsak gälla. Särskild upp

märksamhet riktas mot forskning och utveckling inom fyra områden, näm

ligen miljövårdsinriktad forskning samt informationsteknologi, material

teknik och bioteknik. 

Inom utrikesdepar1ementet.1· verksamhetsområde redovisas olika åtgär
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der för att intt:nsiliera s;idan ro1:skningsvcrksamhet som har siirskild 

utrikes- lh.:h siikerhetspolitisk rekvans. Siirskilda n11.:dcl anslils rör forsk

ningssamarbe1e med de Europeiska gemenskaperna (EUJ. 

Fiir.1·1·11r.\/i1rsk11i11ge11 innehilller miinga delar som iir gemensamma med 

forskningen i samhiilkt i övrigt. I flera fall finns inom försvarsrorskningen 

unik kompetens. I propositionen framh{1lls vikten av att samhiillets tlltala 

forskningsresurser sanwrdnas i ökad utstriii.:kning. El! samlat flirslag till 

den llygtekniska forskningens inriktning Higgs fram. Förslaget innebiir 

bl. a. alt den civila andelen ökas g·~nom ett lkriirigt ramprogram fiir i:ivil 

llygteknisk forskning. 

Forskningsinsatsana rörande de soci11/a ko11k1·,·11s,·1w1 av utvei:klingen 

inom arbetslivet samt forskningen inom SlH.:ialfiirsiikringsomri1det betonas, 

liksom forskning inom soi:ialt behandlingsarbete, miljiimedii:in oi:h primiir

vård. Bristen pi\ kompetenta forskare liksom pii handledare inom social

forskningssektorn iir stor. I propositionen föresliis d;irrör fort salta iltg;irder 

för att rekrytern forskare till omriidet och bygga upp kompetens som grund 

för en tillämpud forsknings- och uuecklingsvcrbamhet. 

Pii ko1111111111ik111i1111s11111/'1ld<' 1 sammanförs t ransplll·t rors k n ingsdelega

tionc n och kollektivtrafikberedningen till en ny myndighet. transportforsk

ningsberedningen. Den nya mynJ ighetens uppgirt blir all sttidja forsk

nings- oi:h utvecklingsverksamhet inom transportomriidi:t lH.:h all samord

na transportforskningen. Den lungsiktiga kunskapsuppbyggande forsk

ningen inom omrfakt försliirks. 

Anslagen till forskning oi:h forskarutbildning inom l/fhild11i11g.1ilep111·11·

me111e1s omr[1de foresliis öka med sammanlagt 110 milj. kr. utöver klllll

pensation för löne- och prisökningar. Merpart.:n av ökningarna giilkr 

teknik. naturvett:nskap och medicin, men även humaniora lld1 samhiillsv..:

tenskap för..:slås få ökade resurser. Forskningsri1dens anslag ökar med 28 

milj. kr. Fakulteternas s. k. basresurser ökar med 26 milj. kr .. varav minst 

75 procent skall användas till nya tjänster som docen1 od1 rmsL1rassistent. 

Ett begränsat antal nya professun::r inrättas. För dyrbar vetenskaplig ut

rustning föreslas en ökning med 10 milj. kr. Siirskilda medel anvisas för 

forskning inom mikroelektronik. bioteknik och toxikologi. M..:del föreslas 

för fem forskartjiinster inom jämstiilldhetsforskning. 

Forsknings- och utvecklingsverksamheten vid mindre högskole..:nheter 

får ett särskilt stöd. Förbättringar föreslås inom studiefinansieringen i 

forskarutbildningen och åldersgriinsen för utbildningsbidrag för doktoran

der avskaffas. 

Det internationella forskarutbyt~t förstiiri-;s genom olika i'1tgiirder. 

Förslag läggs också fram om hur kultursektorns forskningsbehov kan 

tillgodoses. 

I fråga om de areella 11iiri11gam11 föreslås i proposition..:n all forskning..:n 

koncentreras kring frågor rörande de grundläggande sambanden mellan 

olika processer i de biologiska systemen. Ytterligare insatser föreslås för 
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att möjliggöra en fördjupning inom bl. a. markekologi, mikrohioiligi, gene

tik och immunologi. Som ett led i satsningen på den långsiktiga kunskaps

upphyggnaden föreslås medel för tjänster som docent och forskarassistent 

och för doktorandtjänster. 

För att möjliggöra tillämpning av genll.!knik på friimst viixter sker omfat

tande satsningar på kunskapsupphyggande forskning inom ämnesomrädet 

bioteknik. 

I friiga om mi/jiil'(lrden betonas behovet av att forskningen bedrivs med 

utgångspunkt i en helhetssyn. Förstiirkta insats1:r förutses bl. a. niir det 

gäller forskning rörande försurningens effekter samt övergödning av söt

vatten och marin miljö. 

Inom arbt't.1·mllrk11adsdepllrtL'llll'!lTer.1· vcrksamhetsomräde behandlas 

frägor som rör forskning om arbetsmarknadspolitik, arbetsliv och arbets

miljö, invandring samt jämställdhet. 

Inom bygg11ad.1:fiJrsk11ingt'11 läggs större vikt vid den långsiktiga kun

skapsuppbyggnaden. Forskning om byggsektorn i samhällsekonomin, om

byggnad och u111.lcrhåll av byggnader och frågor om decentralisering och 

demokrati prioriteras. 

Forsknings- och ut vecklingsinsatsernas betydelse för den industriella 

ti//1·iixten uchjiJrnye/sen betonas. Ett nytt treårigt program föreslt1s för det 

stöd som styrelsen för teknisk utveckling (STU) lämnar till teknisk forsk

ning och utveckling under budgetåren 1984/85-1986/87. Nya stödformer 

föreslås,. liksom inrättandet av en teknisk forskningsrådsfunktion inom 

ramen för STU: s kunskapsutvecklingsprogram. 

I propositionen läggs vidare fram ett förslag till nytt treårigt program för 

L'11ergiji1rsk11i11ge11 omfattande 1 220 milj. kr. Det gäller insatser för forsk

ning och utvecklingsarbete om energianvändning i bebyggelse, transporter 

och samfärdsel samt för energitillförsel. Ökad vikt läggs vid insatser på 
långsiktig och grundläggande forskning inom energisektorn. 

När det gäller for~kning om den ojf'entliJ;ll sektorn redovisas att en 

delegation inrättas och knyts till civildepartementet med uppgift att vara 

främst ett organ för informationsutbyte mellan de aktiva forskarna och 

företrädare för den statliga och kommunala sektorn. Forskarutbildningens 

merit värde föreslås höjas vid tillsättning av statligt reglerade tjänster. 



Prop. 1983/84: I 07 

Utdrag 

PKOTOKOLL 

vid rcgeringssammantriide 

1984-02-09 

Närvarande: statsriidct I. Carlsslln, ordförande och statsriidl.'n Lundkvist, 

Feldt, Sigurdsen, Gustafsson, Leijon. Hjelm-Walkn, Peterson. Boström. 

Bodström, Göransson, Gradin, Dahl. K. Carlsson. Holmberg. Hellström. 

Thunborg, Wickbom 

Föredragande: statsddcn I. C1rlsson, Bodström. Hellström. Thunborg. 

Sigunlsen, Boström, Hjelm-Wallen, Göransson. Lundkvist. Leijon. Gra

din, Gustafsson, Peterson. Dahl. Holmberg 

Proposition om forskning 

Statsrådet Ingvar Carlsson anför. 

1 Inledning 

Den statsfinansiella situationen i Sverige är anstriingd. Rt:geringens bud

getförslag för 1984/85 präglas diirför av stramhet. Miinga omr{1den av dt:n 

statliga verksamheten får vidkiinnas nedskärningar. Hf1rda krav på rationa

liseringar gäller för hela förvaltningen. 

Samtidigt är det en central del av regeringens politik att främja investe

ringar inom omri:iden som ökar produktiviteten m:h stimulerar 1.kn ckono

miska tillväxten. Dt:t gällt:r I. t:X. energisektorn. transponverksamht!ten 

och hyggandc:t. Dt!I giilkr ocksä forskning och teknisk utveckling. 

En framgångsrik forsknings- och utvecklings verksamhet iir en förutsiitt

ning för att Sverige på längre sikt skall kunna återvinna sin ekonomiska 

styrka, slå vakt om sitt nationella oberoende och få möjligheter till fortsatt 

reformverksamhet och kulturell utveckling. 

Forskning och ny teknik har lagt grunden för värt lands utveckling från 

ett fattigt agrarsamhälk till en modern välfärds- och industrination. Tek

niska genombrott har stärkt industrins konkurrensförmäga och därmed 

spelat en viktig roll för den ekonomiska tillväxten. Därigenom har resurser 

skapats för det sociala reformarbetet, som i sin tur i hög grad byggt på 

forskning och ny kunskap inom samhällslivets alla omr<lden. Nya rön inom 

den medicinska forskningen har kontinuerligt och genomgripande föränd

rat värt sjukvårdssystcm. I ett samspel och en växelverkan mellan tek-
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niska framsteg m:h socialt reformarhete har det svenska viilfiirdssamhiillet 

vuxit fram. 

I dag framsttir behovet av ytterligare kunskap för att förstiirka resursba

sen och angripa samhiillsprohlemen med siirskild skärpa. 

En lfmgsiktig förstiirkning av Sveriges industriella och tekniska kun

skapsbas iir niidviindig för att sl{1 vakt om och utveckla industrins interna

tionella konkurrenskraft. En djupg<°1ende omstrukturering av det svenska 

niiringslivet har inletts. l\i;°inga faktorer pek:ir p;°1 att vi under de ni"irmaste 

tio ;°1ren kommer att liigga grunden till en kvalitativt ny industriell utveck

ling. Detta sker s:'1viil genom förnyelse inom v;'ira hasniiringar o.ch traditio

nella indu~trigrcnar som genom framviixten av nya. kunskapsintensiva 

branscher. 

Ny produktionsteknik. nya produkter och styrsystem kommer fram som 

resultat av landvinningar inom hioteknik rn:h mikroelektronik. Nya materi

al med revolutionerande egenskaper. t. ex. keramer. fiberkompositer och 

plaster. triinger in p;°1 allt fler omr<'1den. Mikroelektronikens möjligheter har 

iinnu hara utnyttjats i liten skala. And:'t har Sverige redan nu. i forhf1llande 

till industrins omfattning. fler numeriskt styrda maskiner och robotar än 

n{1got annat land. P:°1 informationsteknologins område har hasen hreddats 

viisentligt under senare ;°1r hf1de industriellt och forskningsmiissigt. 

Inom det hiotekniska omr:'1det. diir intresset mer och mer knyts till 

hyhrid-DNA-tekniken. har forskningen redan en ansenlig omfattning. Det 

industriella utnyttjandet har hör:iat inom liikemedclsindustrin och. om ock

så i hetydligt mindre utstriickning. inom kemisk industri i övrigt. Biotekni

kens betydelse för industrins utvecklin!! p;01 flera omr:'1den iir oomtvistli!,!. 

Inom energiomrf1det kriivs en omfattande utvecklin!! av ny teknik för att 

möjliggöra en successiv övergfmg till energisystem som i huvudsak baseras 

p;°1 effektiv energianviindnin!! och varaktiga. helst förnyhara och inhemska 
energikiillor med minsta möjliga miljöp;°1verkan. 

För framtiden kriivs st1viil fortsatta kraftiga satsningar p;°1 teknisk ut

veckling och forskning inom industrin som en bred och kvalitativt högtstå

ende forskning vid vt1ra universitet och högskolor och andra offentli!,!t 

finansierade organ. ri'irutom teknisk forskning behövs !_!rtmdlii!_!gande 

forskning inom naturvetenskaperna och inte minst biovetenskaperna. 

Den snabba tekniska utvecklingen inom t. ex. elektronikomr:'1det griper 

in i samhällets alla omrf1den och för med si!! stora effekter för enskilda 

människors da!,!li!_!a liv. Politiska beslutsfattare ställs inför mån!_!a och svåra 

beslut diir själva hasti!_!heten i den nya teknikens utveckling och tillämp

ning i sig utgör ett prohlem. Det iir en central uppgift för forskare från 

skilda discipliner att i samverkan belysa de möjliga effekterna socialt, 

kulturellt. ekologiskt osv. av olika tiinkhara utvecklingslinjer. 

Inom det svenska samhiillet upplever vi idag prohlem inom skilda områ

den. De regionala klyftorna kvarstiir fortfarande i hög grad. Arhctslöshe

ten innehiir inte hara ett omedelbart slöseri med mänskliga resurser utan 
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har också negativa sociala kon~;ekvenser. Utslagning. alkoholmissbruk 

och bruk av andra beroendeframkallande medel iir allvarliga rrohlem. V;°1rt 

ekologiska system utsiitts för allt mer omfattande störningar. Vi hehöver 

bättre kunskap om människors levnadsförhållanden och om möjligheterna 

att påverka dessa med åtgiirder iriom arbetslivet. det sociala trygghetssy

stemet och hiilso- och sjukvf1rden. För att tillgodose detta kunskapshehov 

krävs en hred och kvalitativt hög,tstftende forskning inom såviil samhiills

vetenskap. medicin och humaniorn som naturvetenskap. 

Den kunskap som tas fram om människan. hennes livsvillkor och hehov 

hör utnyttjas aktivt för att liinka teknikutvecklingen in i för samhiillet och 

människorna rätta banor. 

Den humanistiska forskningen hnr ett egenviirde i ett demokratiskt sam

hälle. Den förhiittrar vf1ra föruhiittningar att fiirst{1 och samverka med 

andra kulturer och liinder. Kulturlivets vitalitet stöds av forskning och 

utveckling på en li'tng rad omrf1den. Både skapande och urplcvelse inom 

konst. musik och litteratur kan hiimta kraft 01.:h insriration i humanistisk 

forskning. 

Behovet av forskning hnr allts:'i en direkt korpling till de rroblem vi i dag 

upplever. Insatserna måste ske i samsrel med och avviigas mot andra 

investeringar inom resrektive område. Men forskningen har en viktig 

uprgift också i att förbereda oss för de problem vi i dag inte kan förutse. att 

bygga upp en kunsknrsbas inför framtiden. 

Därmed för forskningen en vidare och djurare innehörd. 

Forskning handlar ytterst om människors hehov av att orientera sig i tid 

och rum. om att göra verkligheten tydlig och tolkningshar. om att fiirstf1 de 

skeenden som lett fram till dagen~; viirld och om möjligheter att viilja viignr 

in i framtiden. Miinniskor har alltid gjort sig förestiillningar om viirldsall

tets tillhlivelse och om sin rlat:; i universum. om det egna och andra 

samhällens historia. om legitinu1 metoder att styra och hiirska och om 

naturens och de materiella tingens väsen. Förestiillningar och insikter har 

överförts från generation till generation. De hinder miinniskor samman 

som individer och samhiillsmedlemmar. 

Vår insikt om dagens viirld har vi iirvt. Vi har en skyldighet att förvalta 

detta arv och ytterligare vidgn synfältet. I detta rersrektiv iir forskning en 

kulturell förrliktclsc och ett förhftllningssiitt i kamr mot vidskcrclse och 

kunskarsförakt. 

Dessa skiil för att forska kan inte skiljas från de mer nyttoorienterade. 

Vår strävan efter sammanhang och hegrirlighet iir också motiverad av en 

önskan att lösa problem och att kunna styra och pf1verka utvecklingen. Pft 

ett mer konkret plan hcror Sverig•~s framtid som kulturnation och viilfiirds

samhälle rå hur klokt vi kan förvalta och använda forskningens framsteg. 

Ett viktigt resultat av en allmän satsning r<'i forskning iir att vi för 

vetenskapligt kunniga miinniskor som iir tränade hfale att kritiskt granska 

nya ideer och att lösa rrohlem. skapa och förnya. Att det finns m{111ga 
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miinniskor med denna kompetens iir vitalt för v;'ir samhiillsdebatt och 

kultur. De bidrar ocksi'1 till att iippna v:lrt samhiille mot omviirlden och 

förmedla kunskap om vi'ir egen utveckling samt till att göra andra Hinders 

vetenskapliga framsteg tillgiingliga fiir oss. 

Att sprida information om forskningen och dess resultat iir en angeliigen 

uppgift i ett demokratiskt samhiille. si'1viil för att tillgodose behov av 

kunskap fiir att kunna lösa egna problem och delta i den demokratiska 

hesl11tspn1cesscn som fiir alt friimja intresse filr forskning. inte minst bland 

barn och ungdomar. 
Forskning och utveckling i'\tnjutcr i dag ett starkt stöd fr:'m breda kretsar 

i v:°1rt land. Det har kommit till uttryck i de politiska partiernas programut

talanden och i de stora intresseorganisationernas och folkrörelsernas pro

gram. Alla de tre stora fackliga huvudorganisationerna har pf1 senare i'ir 
lagt fram egna program för forskning och utveckling. 

Fiirviintningarna p:l forskningen iir sMcdes stora. Forskningen löser 

dock inte i sig samhiillets problem. Det m;°1ste ske i en dialog mellan olika 

samhiillsintressen. Men denna förutsiitter en forskning av tillriicklig hredd 

tlch djup som ger kritiskt prövad kunskap och vidgar v;lr handlingsfrihet. 

Fnrskningcn iir en gemensam. nationell resurs i v{1ra striivanden att hevara 

S\'crige som en materiellt och kulturellt rik och öppen demokrati. 

Diiri ligger en stor forviintan p<t och utmaning till svenska forskare. 

2 Definitioner 

En omfattande hegreppsapparat har ut vecklats fiir att pi'1 ett nyanserat 

siitt beskriva olika typer av forsknings- och utvecklingsverksamhet. Ut

g:'111gspunkten har varit dels forskningsprojcktens /.:ara/.:tiir och .1yfic. dels 
vem som har a11.1·1·ar1·t fiir forsknings verksamheten. 

Den giingse indelningen utifr[m forskningsprojektens karaktiir formule

rades inom Organisationen för ekonomiskt samarhete och utveckling 

IOECDI :lr 1970 och skiljer mellan gnrndforskning. lilliimpad forskning och 
ut vecklingsarhetc. 

Med gn111dfi1rs/.:11i11g avses ett systematiskt och metodiskt sökande efter 

ny kunskap och nya idt!er utan niigon hestiimd tilliirnpning i sikte. Grund

forskning syftar till att ge ett bidrag till den vetenskapliga kunskapsmassan 

inom ett visst omr:'1de. 

Med tilliim(lt1dfi1rs/.:11i11g avses s;'1dant sökande med en bestiimd tilliimp

ning i sikte. 

Med 11tl't'cf.:lingsarhcre avses ef! iderikt och systematiskt utnyttjande av 

vetenskaplig och annan kunskap för att f1stadkomma nya produkter. nya 

processer. nya system eller väsentliga förhiittringar av nu existerande 
s{1dana. 

Denna indelning utnyttjas i den internationella forsknings- och utveck-
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lingsstatistiken, som framför allt heskriver de tekniska och naturveten

skapliga områdena. 

Ett hegrcpp som tillkommit under senare f1r är /c111gsi/..:tig /..:1111s/..:apsupp

h_,.gg11ad som syftar till upphyggnad av kompetens pf1 nya omrt1den moti

verade utifrfm scktoriclla och motsvarande iindam<°1I. Man har dil inte gjort 

en strikt uppdelning mellan grundliiggande och tilliimpadc inslag i forsk

ningsverksamheten. 

Niir det giiller att beskriva ansvarsförhållanden inom forskningen har 

begreppet sc/..:tor.~fi1rs/..:11i11g kommit att anviindas fiir alt heskriva S<tdan 

forskning som motiveras utifrån en viss samhiillsscktors eller hesliillarcs 

hchov av kunskap för att främja vissa ändam<°ll och som finansieras av 

sektorn eller bestiillaren. 

En indelning utifn'm ansvarsa!'.pekten, som utgf1r frfm forskarnas situa

tion, kan göras i.fi1rs/..:11i11g på eget progr<11111111srn1". diir forskarna ges hela 

ansvaret för hur prohlcmcn stiills och uppgifterna löses och redovisas. 

samt 11ppdrag.~(11rs/..:11i11g, där en externhestiillare har avgörande innytande 

på valet av problemområde. 

Forskning p{1 eget programansvar innesluter håde den över högskolc

hudgctcn och forskningsriklcn finansierade forskningen och den scktoriellt 

och industriellt motiverade forskning som syftar till li'1ngsiktig kunskaps

uppbyggnad inom ell visst område. 

3 Den statliga forskningspolitiken 

3. 1 Rak~rund 

Satsningarna på forskning och utveckling IFoU) i Sverige uppskattas till 

sammanlagt ca 18 miljarder kr. hudgetåret 1983/84. De statliga anslagen, 

inkl. stöd till industriell FoU, heräknas uppgå till drygt hälften. ca 9,2 

miljarder kr. Härtill kommer den näringsl~vslinansicrade FoU-verksamhe

ten som friimst avser utveckling. Det betyder att de svenska FoU-satsning

arna nu kan beräknas uppgå till ca 2,5 procent av hruttonationalprodukten 

(BNP) totalt. Endast cll fåtal industriHinder avsiiller mer till FoU i förhål

lande till BNP. Betydande nysatsningar har dock beslutats i ficra av de 

ledande industriländerna: 

De FoU-insatser som utförs inom industrin har efter en viss stagnation 

på 1970-talct börjat öka avsevärt. Från 1979 till 1981 ökade antalet utförda 

pcrsonfu· med 6 procent. Motsvarande ökning mellan f1rcn 1981 och 1983 

uppskattas till 8 procent. Liikcmedelsindustrin iir den hransch som satsar 

mest på FoU i förhållande till förtidlingsviirdet. Forskningsinsatscrna iir 

stora också inom transportsektorn. elektroindustrin och maskinindustrin. 

Den statliga FoU-vcrksamhctcn finansieras via anslag direkt till högsko

lan. via anslag till de forskningsrt1d som fördelar medel friimst efter inom-
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vetenskapliga kriterier samt via anslag till sektorsansvariga myndigheter 

som iiven de i stor utstriickning förlägger sin forskning till högskolan. 

Den nuvarande svenska organisationen för forskning och utveckling har 

växt fram under de senaste decennierna. Forskningsrf1dcn inrättades hu

vudsakligen under senare hälften av 1940-talet som ett komplement till den 

fasta univcrsitctsorganisationen. Under femtio- och sextiotalen genomgick 

universitetsorganisationen en omfattande expansion. Också forskningsrå

dens resurser ökades avsevärt. Samtidigt inleddes en uthyggnad av forsk

ningsorganisationen i övrigt. Delvis med modell från forskningsråden in

rättades under sextio- och sjuttiotalen flera organ för finansiering av forsk

ning inom olika samhällsområden. Några exempel är styrelsen för teknisk 

utveckling <STU ). statens räd för byggnadsforskning, arbetarskyddsfon

den. delegationen för soc:ial forskning och Riksbankens Jubileumsfond. 

som iir en stiftelse under riksdagen. Parallellt härmed tillkom nya forsk

ningsinstitut. Vidare byggdes forskningsorganisationcn ut genom att en rad 

centrala myndigheter fick siirskilda resurser för forskning inom sina områ

den. I. ex. naturvårdsverket. arbetarskyddsstyrclsen och livsmedelsver

ket. 

Utvecklingen från sextiotalet och framåt har alltså inneburit dels att de 

s. k. rörliga resurserna för finansiering av forskning genom forskningsrå

den och motsvarande organ ökat. dels att fasta resurser med .anknytning 

till behov inom olika myndigheters omrf1den byggts ut. De direkta anslagen 

till högskolan har emellertid realt sett stagnerat. Grundforskningsnldens 

anslag har heller inte realt sett ökat niimnviirt under 1970-talet. 

Merparten av den statliga forskningsverksamheten utförs inom högsko

lan. I förhållande till många andra länder har Sverige relativt få fristående 

forskningsinstitut. 

3.2 Statens roll i forskningspolitiken 

En avgörande fr?tga niir riksdagen skall besluta om riktlinjer för de 

kommande årens forskningspolitik iir på vilket siill staten skall ta ansvar 

för styrning och planering av forskning o'ch ut veckling. Ocn mest påtagliga 

uppgiften iir att hesluta om de statliga FoU-rcsursernns omfattning tlch 

fördelning pf1 olika sektorer och organ samt om den organisatoriska ut

formningen av FoU-systemet. Därutöver linns det anledning att uttala 

allmiinna riktlinjer som giiller hela FoU-systemct. 

Det iir uppenbart att samhällets roll i hög grad varierar för olika delar av 

FolJ-systcmet. Beträffande tilHlmpad forskning och utveckling inom olika 

sektorsomrihlcn liksom den hiirtill hörande riktade grundforskningen kriivs 

en medveten planering av insatserna utifdn de politiska f'örutsiittningarna 

inom respektive omri'1de. 

Niir det giiller den allmiinna grundliiggandc forskning som finansieras via 

anslag till högskolan och forskningsr{1d iir statens ansvar friimst att förvissa 
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sig om att det vetenskapliga systemet med dess inhyggda prnee5ser för 

kvalitet skontroll fungerar tillfn:dsstiillande. Detaljerad omd1desstyrning 

bör inte ske. Det kan dock krävas direktiv ntir det giiller mycket resurskrii

vande och långsiktiga insatser som fordrar nationell samordning. 

Allt sådant planeringsarhete 'ir med nödviindighet långsiktigt. Det iir 

viktigt att ändringar i inriktning eller i resurser sker stegvis och inte som 

abrupta omkastningar. Att hygga upp kompetens inom ett omrftde iir en 

mödosam och tidskrävande process. Detta miiste beaktas vid forsknings

politiska ställningstaganden. 

En central fråga iir pi\ vilket siitt underlag tas fram för den forsknings po

litiska planeringen och för heslut som giiller avvägningen :iv resurser 

mellan olika sektorer och omri'ttkn. 

l riksdagens beslut med anledning av proposition 19Xtl82: 106 om forsk

ning m. m. framhölls betydelsen av att fft fram ett underlag för övergri

pande beslut och prioriteringar pft nationell nivå. Regeringen gav därför 

alla sektorsorgan i uppdrag att utarbeta fcmi\rsp\aner för resp. område. 

Dessa planer remitterades till hen)rda högskoleenheter och till forsknings

rf1den. Denna pn1cess har genom ambitiösa insatser av sektorsorg:in och 

högskoleenheter och särskilt universitets- och högskolciimbetet ! U Il Ä) 
lett till en niira nog heltäckande heskrivninµ av den forskning som i dag 

finansieras ~1v sektorsorganen. Det iir angeliigct att den dialog som i sam

band härmed har inletts mellan berörda orµan fortsiittcr. S:'tviil sektorsor

gan som fakultelsniimmler och forskningsrf1d har framfört ideer och förslag 

om fortsättning i olika former. Det torde dock knappast vara erforderligt 

eller iinskviirt att upprepa den process som nu har µenomförts. Av inte 

minst prakliska skäl är del nödviindigt alt i fortsiittningen mer selektivt 

identifiera prohlem och områden som kriiver f1tgiirder och heslut fr;'\n 

riksdagens l1ch regeringens sida. I detta arbete hör tiven forskning~rfats

niimnden tFRNJ kunna medverka. Jag [1terkommer senare till FRN:s roll. 

Ett viktigt beslutsunderlag för regering och riksdag är underlag som 

helyser den vetenskapliga kvaliteten p;'l forskningen inom olika omrtiden. 

Utviirderingar hör successivt göras inom samtliga delar av FolJ-systemet. 

t. ex. av den typ som genomför! s av nalurvetenskapliga forskningsrftdet 

1Nr-R1. STU. Sveriges lantbruksuniversitct !SLU) m. fl. de senasle åren. 

och diir även utländska experter anlitats. eller med andra Himpliga meto

der. Jag återkommer till detta i det följande. 

En betydelsefull del av plancringsprocessen iir självfallet också det 

underlag som tillstiills regeringen i form av anslagsframstiillningar fdin 

olika organ med ansvar för forskning och utveckling. Slutligen iir direkta 

kontakter mellan regeringen och aktiva forskare I. ex. via forskningshered

ningen ett sätt att snahbt identifiera prohlem och behov. De vetenskapliga 

ak~1demierna utgör (1cks[1 en re~rnrs som enligt min mening bör kunna 

utnyttjas i den forskningspolitiska planeringen i större utstrtickning iin som 

hittills skett. 
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En uppföljning av den internationella utvecklingen utgör också ett cen

tralt underlag inte minst när det gäller teknisk forskning och utveckling. 

Genomgångar av den typ STU, lngcnjörsvctcnskapsakadcmien (IVA) 

m. fl. gjort liv angelägna områden mot bakgrund av såväl inhemska förut

sättningar som internationell kunskapsutveckling är av stort värde. 

Utformningen av den statliga FoU-politikcn hör slutligen ske i ett brett 

perspektiv med beaktande av den icke statliga forskning och utveckling 

som bedrivs i industrin eller andra delar av samhället. 

J .. ~ Huvudfrågor inom forskningspolitiken 

Svensk forskning och utveckling är i en internationclljiimförclsc kvalita

tivt högtstående. Resursmässigt h{dlcr vi oss väl framme jämfört med 

andra industrialiserade liinder. Inom många områdt:n finns internationellt 

framst{iende forskargrupper. Många företag ökar sina satsningar på forsk

ning och utveckling. Forskningsklimatet i Sverige är gynnsamt. Genom att 

samordningen av forskningsfrågorna i regeringskansliet har förstärkts och 

genom att forskningsbercdningen har givits en mera framträdande roll iin 

under de senaste åren har regeringen markerat forskningens betydelse för 

landets utveckling. 

Det gäller nu att gå vidare med åtgärder för att lösa de problem som 

finns. Genom fortsatta m:'1lmedvetna forskningspolitiska insatser hör biitt

rc fiirutsiittningar kunna skapas för att verkningsfullt utnyttja de möjlighe

ter för samhiillets utveckling som forskningen rymmer. · 

I det föl_iande kommer jag att närmare beröra några huvudfrågor inom 

forskningspolitikcn. Urvalet av dessa frågor har gjorts mot bakgrund av 

synpunkter sl1m förts fram i anslagsframstiillningar. rapporter och yttran

den fr:'tn olika organ inom det statliga FoU-systemet. i kontakter med 

niiringslivet. med de vetenskapliga akademierna. med de fackliga organisa

tionerna och andra organisationer i samhiillct. vid överläggningar i forsk

ningsheredningens regi samt i kontakter mt:d enskilda forskare. I del 

följande utvecklas dessa huvudfrågor vidare. 

En första central frf1ga för forskningspolitiken. som jag utvecklar i av

snitt 4. iir förhållandet mellan den sektoril'ilr i11rikuu/c.f(1rsk11i11g<'11 och den 

forskning som finansieras via anslag tiil högskola och till grundforsknings

råd. Med grundforskningsråd avser jag humanistisk-samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet (HSFR). medicinska forskningsrf1det (MFRJ. naturveten

skapliga forskningsrådet (N FRI samt skogs- och jordbrukets forskningsrf1d 

IS.IFRl. Sektorsforskningcns expansion. som ägt rum samtidigt som ansla

gen via fakulteter och grundförskningsråd i stort sett legat på oförändrad 

nivå. har inte skett utan problem. 

En andra fr{1ga som niira sammanhänger med detta iir behovet av att 

siikra den vetenskapliga halitl'te11 i forskningsvcrk'>amheten. Samtidigt 

som forskning av hög internationell klass bedrivs p{1 mili1ga områden finns 



Prop. 1983/84: 107 12 

inom andra omrilden pf1tagliga bri•:tcr. K valitetsaspcktcn inom forskningen 

måste hävdas med ökad kraft. Denna frf\ga utvecklar jag vidare i avsnitt 5. 

R<'krytcri11ge11 a1· 1111ga Ji1rska/'c är en avgörande förutsiittning för en 

framgf\ngsrik verksamhet vad gtiller sf1viil den egentliga hiigskolcforsk

ningen som sektorsforskningen och industriforskningen. I dag är situa

tionen inte tillfredsställande. I av mitt 6 avser jag beröra denna fr;iga. 

Den ökade forskningsadministrationen iir ett återkommande tema i den 

forskningspoliliska debatten. Kritiken avser en rad olika aspekter som 

p{1verkar.fi1rskarc11s arhctHillkor. Det giiller t. ex. den interna beslutspro

cessen inom högskoleorganisationen och ans(ikningsförfarandet för att ff1 

externa medel. vilka båda kan vara alltför tidskriivande. Forskningsmiljön 

påverkas ockstr av arbetsenheternas storlek. Inom vissa omrf1den iir insti

tutionerna for smil för att utgöra en stimulerande forskningsmiljö. Det iir 

viktigt att förbiittringar görs i samtliga dessa hiinseenden. Till detta f1ter

kommer jag i avsnill 7. 

Samverkan mellan 11iiri11gs/ii·c1 och statlig .fi1rsk11i11g iir en i hög grad 

aktuell fråga som jag tar upp i avsnitt 8. På mfmga håll tas nu initiativ för att 

uppnå en utökad samverkan i syfte att friimja niiringslive.ts utveckling. 

Samtidigt som en s{idan samverkan iir i scimhällets intresse kriivs att 

formerna utvecklas så all iiven en balanserad och lfmgsiktig kompetens

uppbyggnad friimjcis. 

En livaktig kontakt med forskningen i andra Hinder iir av stor betydelse. 

Del gäller såviil universitet och högskolor m. Il. som industrin. Det i111cma-

1io11dla 111hr1c1 m;'\sle fortsatt stimuleras såväl inom den industriella som 

inom den grundliiggande forsknim!en. I avsnitt 9 diskuterar jag forskning
ens internationella aspekter. 

Att prioritera mellan angeliigna.fi1rsk11i11g.1·0111rt/c/c11 iir en sv;°1r men viktig 

forskningspolitisk uppgift. I 1982 ;lrs proposition om forskning m. m. an

gavs ett antal. relativt breda. omri1den som siirskilt angeliigna. Existensen 

av siirskilda organ för forskning inom vissa samhiillssektorer kan också 

siigas ge uttryck för prioriteringar. Det iir viktigt all omd\desprioriteringar 

verkar l«\ngsiktigt. Diirför kommer ni\gra avgörande föriindringar i dessa 

prioriteringar inte nu att föreslås. Vissa förskjutningar iir dock motiverade 

och nödviindiga. 
Jag kommer att i slutet av d·~nna inledning (avsnitl IOl översiktligt 

redogöra för mina och de olika föredragandenas förslag till resursökningar 

för forskning och utveckling. Jap. kommer diirvid iiven alt kort beskriva 

förslagen till samlade insatser inom ett antal olika omrftden. 
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4 Samspelet mellan sektorsforskning och grundläggande forskning 
inom högskolan 

Sektorsprincipen inom forskningspolitiken innebär att varje samhiills

sektor skall svara för uppbyggande av forskning som tillgodoser både 

kortsiktiga och långsiktiga behov av kunskaper för sektorn i fråga. Det är 

ingen ny princip. De teologiska och juridiska fakulteterna är de äldsta 

uttrycken för denna. De medicinska fakulteterna skall svara for sjukvårds

sektorns behov av kunskap och kompetens. Jordbruks- och skogssektorn 

med lantbruksuniversitetet och tillhörande forskningsdtd är uttryck för 

samma princip. Framväxten av de tekniska högskolorna har delvis följt ett 

likartat mönster. 

De sektorer som byggt upp sin forskning under de senaste decennierna 

har inte alla på samma siitt givits en naturlig anknytning till hogskolesyste

mel. Dit hör den sociah1 forskningcn, hyggn;1dsforskningen, arbetslivs

fobkningen och energiforskningcn vilka utgör stora omr{1den med n:lativt 

sett omfattandc resurser. Inom dessa sektorer har forskningen i huvudsak 

byggts upp som en projektorganisation med kortsiktiga anslag utan en 

samtidig utbyggnad av cn lfö1gsiktig kunskapsbas med tillhörande forskar

tjiinster och forskarutbildning inom högskolans ram. Dc anslagsbeviljande 

sektorsforskningsorganen har hållit resurserna rörliga för hårt tidsbegrän

sade projekt och inte i någon större utsträckning kunnat binda resurser i 

mer liingsiktiga forskningsprogram. Samtidigt som sektorsforskningen ex

panderat har anslagen till högskolans basorganisation i stlH·t sett hiillits p(1 

oförändrad nivft. 

Denna nya sektorsforskning iir sjiilvfallet ocksil beroende av en liingsik

tig kunskapsuppbyggnad inom sina respektive omdden. l\kn den iir samti

digt beroende av Jet fria kunskapssökande SlH11 styrs enbart av inomve

tenskapliga kriterier. S~i iir t. ex. energi forskningen beroende av en kun

sk.1psbas inom grundliiggande naturvetenskaplig forskning diir man inte i 

förviig kan veta inom vilka samhällsområden for~kningen kan komma all 

utnylljas. Ocks~I delta slag av grundforskning har kommit all ~tsido-;iittas i 

samband med den nya sektorsforskningen~ expansion. Forskarna har en

gagerats i kortsiktig•• sektorsforskningsprojckl i stiillet för lilngsik1ig grund

vetenskaplig kompetensuppbyggnad. I dag finansieras en stor del av forsk

ningen vid högskoleinstitutioncrna med ..:X!Crna medcl. huvudsakligen fr{tn 

sektor~l1rgan. Det finns institutioner diir det i stort sett enban bedrivs 

uppdragsforskning med anslag som söks och beviljas för ett i1r i taget. 

Ett siirskilt problem iir all en del av sektorsforskningen snarast fött 

karaktiiren av utn:dningsarbete lKh sammanstiillning av information. Sii

J;m verksamhet bör knappast belasta högskoleorganisationen utan snarare 

bedrivas inom myndigheter och organisationer av forskarutbildad personal 

i niira kuntakt med forskarna inom högskolan. 

Tillämpningen av sektorsforskningsprincipen har sttledes medfört vissa 
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problem. Samtidigt iir behovet av ytterligare kunskap för all utveckla olika 

samhällssektorer uppenbart. Det är också en fördd all detta sker i niira 

kontakt med avnämarna. Vi har siiledes anledning alt sl[t vakt om sektors

forskningsprincipen och därmed pluralismen i svensk forskningspolitik. 

Men formerna för sektorsforskningen mäste utvecklas så att vi i tillräcklig 

omfattning får till stånd långsiktig kunskaps- och kompetensuppbyggnad. 

En ytterst angelägen forskningspolitisk uppgift i dag är därför att stärka 

såväl den långsiktiga riktade kunsl;apsuppbyggnaden inom sektorerna som 

den grundläggande forskning som finansieras via fakultetsanslag och an

slag till grundforskningsråd. 

Många av sektorsorgancn är m~dvetna om behovet av långsiktiga sats

ningar. Den planeringsprocess som nyligen genomförts visar att !1era av 

organen engagerat sig i den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden. Så finansi

erar t. ex. naturvårdsverket och energiforskningsnämndcn professurer vid 

vissa univt:rsitt:t och högskolor och STU fleråriga ramprogram vid de 

tekniska högskolorna. A wn arbetarskyddsfonden finansierar långsiktiga 

program inom högskolan. 

I budgeten för innevarande år forstärkt..:s resurserna för grundläggande 

forskning mt:d ca 140 milj. kr. I det följande kommt:r att fört:slås ytterligart: 

åtgärdt:r som innebär att den grundläggande och långsiktiga forskningen 

stärks i relation till den mer kortsiktigt inriktade sektorsforskningen. 

- I förddningt:n av nytillkommande resurser har den grundläggande 

forskningen prioritaats. Det giiller anslagt:n till högskolan och forsk

ningsråden under utbildningsdt:partcmentets och jordbruksdepartemen

tets huvudtitlar med totalt ca 1:!5 milj. kr. 

En uppstramning föresliis av sektorsforskningen inom energiomradet. 

Insatserna för långsiktig och grundliiggande energiforskning komma all 

öka väsentligt. Särskilda medel för energirdaterad grundforskning till

förs N FR 151 milj. kr. för perioden 1984/85- 1986/87), STU C!5 milj. kr.) 

samt Studs vik Energiteknik AA ( 18 milj. kr.). Vidare ingiir i flera delpro

gram betydande moment av längsiktig kunskapsuppbyggnad. 

- För STU:s dd ökar omfallningt:n av kunskapsutvecklingsprogrammet 

med ca 30 milj. kr. till 236 milj. kr. Samtidigt inrällas en "teknisk 

forskningsrådsfunktion" inom STU:s ram med en omfauning av ca 20 

milj. kr. per är att fördelas efter rekommend<Jtioner fr{in t:ll ti.irskarsam

mansatt råd. 

Ddegationcn for social forskning har inlell ..:tt arbete rm:d att utlysa 

forskartjLinster för att bygga upp kompetens inom vissa omriiden. lnsat

st:rna hiirför av~es öka under d·~ närmaste aren. 

Inom transportforskningsomrt1det föresl[1s en omorganisation som bl. a. 

syftar till att möjliggöra lirngsiktiga sammanhiUlna program. Ikssutom 

föres I ils en viss r..:sursförstärkning ( l milj. kr.) för en l{111gsiktig 

kunskapsuppbyggnad. 
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Även i övrigt kommer de olika föredragandena att understryka betydel

sen av insatser inom respektive sektorsforskningsomrilde for att säkra den 

hingsiktiga kunskapstippbyggnaden. Det gäller t. ex. statens råd för bygg

nadsforskning, naturvärdsverket och arbetarskyddsfonden. 

Jag avser att inleda överliiggningar med berörda organ för att förvissa 

mig om att sektorsorganen i tillräcklig utstriickning beaktar sitt ansvar för 

den längsiktiga kunskapsuppbyggnaden. Jag iimnar ocksii ta upp frågan om 

hur administrationen kan förenklas, såväl vid forskningsutförande som 

forskningsfinansierande organ, för all därmed frigöra resurser for forsk

ning. 

Friigan om avgifter på den externt finansierade forskningen kommer 

senare att behandlas av chefen för utbildningsdepartcmentet. I avvaktan 

pii UHA:s utredningsuppdrag föreslås inga iindringar. 

5 K rnlitct i forskning och utvecklingsarbcte 

En hög kvalitet i forskningen och utvecklingsarbetet iir utonrnrdentligt 

betydelsefull. Forskning som utförs med vetenskapligt högtsti1ende meto

der har alltid ett viin.lc. Om diiremot de metoder som anvtinds inte fyller 

kraven på kvalitet kan resultaten bli ointressanta eller rent av skadliga. 

Tillspetsat uttryckt kan man siiga att dälig forskning iir siimre itn ingen 

forskning alls, bl. a. därför all den tar i anspr{1k resurser som inte ger 

resultat och diirför att den iir vilseledande. Kvalitetskraven giiller alla delar 

av FoU-systcmet och alla typer av forskning, siiviil grundforskning som 

tilliimpad for~kning. Kvalitet ifrilg;t om utvecklingsarbete mtlsti.: miitas 

efter graden av teknisk lKh kommer~iell framg~mg· för produkten eller 

processen. 

Kvaliteten bedöms framför all-t gennm jiimförelser med forskning och 

forskningsresultat i andra litnder Fn kvalitativt högst{iende forskning iir i 

sig en förutsiillning för all vi skall kunna delta i det internationella kun

skapsutbytet. Svensk forskning och utveckling har liinge haft ett gott 

anseende inom viktiga omri\den. Det giiller inte minst den medicinska 

forskningen. Ockd inom naturvetenskap och teknik finns en rad interna

tionellt framst<iende forskargrupper. siiviil inom hög~kolcviisendet som 

inom industrin. 

För all typ av forskning och utvecklingsverksamhet gilller sjiilvfallct att 

hög kvalitet förenad med hög produktivitet bör efterstriivas. Det milste 

understrykas särskilt i en tid d{1 samhällets möjligheter att öka resurserna 

iir begriinsade. 

En be~v:irlig kontlikt mellan problemanknytning och k valitcbkrav kan 

uppstii n~ir ett nytt samhiillsprnblem behöver belysas och forskning m{tste 

bygga~ upp. Utbyggnaden av forskningsorganisation l)Ch resurser m{tste d~t 

göras med stor omsorg i n:ira samspel med intern;1tionell forskning och 



Prop. 1983/84: I07 16 

etablerad forskning inom angrän:;ande områden. Annars är risken stor för 

att kvalitetsproblem uppstår. 

Kvalitetskraven måste bevakas i alla organ som fattar beslut om forsk

ning eller fördelar resurser till forskning. I vårt pluralistiska system inne

bär det att ansvaret fördelas på i första hand forskningsråd, sektorsorgan, 

fakultetsnämnder och enskilda forskargrupper. 

För den forskning som bedrivs på eget programansvar är originalitet och 

kvalitet de enda styrinstrumenten. Forskningens frihet innebär att verk

samheten inte styrs av omedelbara nyttokrav. Forskaren skall fritt kunna 

välja problem, metoder och fonrn:r för redovisning av resultat. Samtidigt 

innebär denna frihet ett srort ansvar för forskarna att se till att den veten

skapliga kvaliteten på metoder och resullat upprällhålls. K valitetsaspt:k

terna måste hävdas i va1:je led av forskningsprocessen, vid antagning av 

forskarstuderande och i forskarutbildningen, vid bedi.imning av medelsan

sökningar, vid tillsättning av tjänster osv. Det är i samhiillets intresse att i 

den successiva urvalsprocess som sker de mest liimpade antas till forskar

utbildning, de mest kompetenta forskarna tilldelas forskningsmedel osv. 

Bedömningar av kvaliteten i g,~nomförd och pågående forskning spelar 

en viktig roll som underlag såväl för de lokala besluten som för regeringens 

och riksdagens övergripande bedömningar. Det finns en rad metoder att 

bedöma den vetenskapliga kvaliteten, t. ex. antalet uppsatser publicerade i 

internationellt erkända vetenskapliga tidskrifter, internationella kontakter, 

refrrenser i den vetenskapliga litteraturen osv. N Fil har vidare genl)m ett 

värdefullt initiativ utvecklat en metod för ut värderingar där internationella 

forskare anlitats för att granska verksamheten inom ett avgriinsat forsk

ningsområde. Också övriga grundforskningsrad, STU, lantbruksuniversi

tetet. naturvärds verket, arbetarskyddsfonJen m.11. har låtit göra olika slag 

av utviirderingar. Därigenom har en vetenskaplig bedömning av de fors

kargrupper som är verksamma inom omri\det presenterats tillsammans 

med konstruktiva förslag till förbällringar rn.:h insatser. 

Det är ,111geliiget att utviirderingar av den vetenskapliga kvaliteten 

punktvis görs inom samtliga delar av FoU-systemet. Diirvid bör även 

forskarutbildningen inom respektive område granskas. Utvärderingarna 

hör genomföras i sådan tid att de kan redovisits inför niista forskningspoli

ti~ka proposition. 

Det är angeläget all kvalitetskriterier tillmäts ökad betydelse vid fördel

ningen av resurser. Det gäller in1e minst inom högskolan. Det finns alltid 

en risk att andra hänsyn och bedömningar påverkar fördelningsprocessen. 

En metod för resursfördelning där institutionernas kvalitetsprestationer 

spelar en viktig· roll har utvecklats av bl.a. medicinska fakultetsnämnden 

vid karolinska institutet. Denna och liknande metoder bör kunna utvecklas 

och användas även inom andra fakulteter. 

Åtgärder krävs också för att främja kvaliteten i forskarutbildningen. 

Chefen för utbildningsdepartemt,ntet kommer senare att behandla dessa 

frågor. 
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Slutligcn vill jag framhålla dcn stora betydclsc de internationella kontak

krna har för att hävda kvalitetskraven i svensk forskning. Jag {iterkommer 

i ett senare avsnitt härtill. 

6 Forskarrckryteringen 

Att rekrytera och utbilda nya forskare är en central uppgift för högsko

lan. Ett ständigt tillflöde av personer som genomgi\r och genomgått fors

karutbildning behövs för att vetenskapssamhiillet skall bibeh{illa sin vitali

kt och utvecklas och stimuleras i sitt sökande efter ny kunskap. Av lika 

stor betydelse är det, att samhiillet i övrigt, företag, organisationer, myn

digheter etc. i stor utsträckning rår tillgång till och utnyttjar personal med 

forskarutbildning. Den triining i metodiskt tänkande, del analytiska arbets

siill och den kritiska skolning som en forskarutbildad ff1tt del av iir av viirdc 

för verksamhct inom snart sagt alla Lrnmhlcn i samhället. 

Mot den bakgrunden har situationen inom forskaruthildningen under en 

lång följd av är varit nedsliiende. Strömmen ut till samhiillslivet av högt 

utbildade experter har pii vissa omr;u.Jen avtagit kraftigt under loppet av 

1970-talet. Medicinsk och odontologisk fakultet har iiksom Handclshtig

skolan i Stockholm upprätthällil en ganska oförändrad cxaminalionsfre

kvi:ns. Inom övriga fakulteti:r har di:t emellertid skett en minskning med 

hälfti:n eller mer av antalet avlagda examina, trnts att tillströmningen av 

nyböijare och antalet närvarande studerande legat på oföriindrad nivä. 

Antalet nya ji1rskar.1·111del'llnde per läs<lr har sedan mitten av 70-talet 

legat ganska konstant kring 2 000. Antalet niirrnl'llnclt forskarstuderande 

har heller inte föriindrats dramatiskt. Hösttcrmincn I 97J uppgick antalet 

närvarande lill ca 11 000. U ndcr de senast.: ären har amalct legat pä rn 

12 000. Andelen kvinnliga forskare har p~t senare f1r vuxit och utgör numera 

ca en tredjedel av samtliga forsk•.lrstudcrande. 

Medel~tldern bäde bland niirvarande forskarstuderande nch bland dem 

som avlagt forskarexamen syncs ha ökat. kraftigt. l\kdebldern bland niir

varandi: studerande var hihten 1981 35 år för miin och 37 iir for kvinnor. 

Inte fullt var tredje niirvarande bedriver studierna p{1 heltid. Cii:nomsnittli

ga brutto- och nettostudii:tider för dem som avlagt doktorsexamen har ökat 

fritn 11,0 respektive 8,7 terminer läsiirct 1974175 till 14,0 respektive 9.8 

terminer. Avseviirda variationer finns mellan fakulteti:rna i dessa avseen

den. 

Den s. k. AnJrenska kommitten bL'LonadL' i hL'tiinkanJct < SOU 1981: 291 

Forskningens framtid handli:daren~ anwar och handledningens betydelse 

för forskaru1bildningen. Riksrevisionsverket har avliimnat en rcvisionsrap

port "Effektivitet i forskarutbildningen" där man pfltalar brister inom 

handledningen. Liknande synpunkter har redovisats fdm universiteten i 

~ Riksdagrn /1}1:1311:1.J. I .w111I. Nr 107 
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Lund och Umeå där omfattande undersökningar genomförts under senare 

år. 

Förutsättningarna för en god rekrytering till forskarutbildning skapas 

genom åtgärder inom en rad olika områden. Att grundlägga ett intresse för 

forskning hos unga människor Lr en viktig förutsättning. Den allmänna 

inställningen till forskning och utveckling i samhället torde ha en stor 

betydelse. Här spelar information om forskning och dess resultat en viktig 

roll. Alla organ inom FoU-systernet bör ha ett ansvar för att sprida infor

mation om.forskning. 

Förhållandena i utbildningssy~;temet - från förskolan till grundutbild

ningen i högskolan - har en särskild betyddse för att påverka såväl 

intresset för forskning och forskarutbildning som kunskapsstandarden hos 

dem som kan komma att gå vidare till forskarutbildning. Jag har erfarit att 

chefen för utbildningsdepartementet vid sin anmälan av en proposition om 

reformering av gymnasieskolan kommer att lägga fram förslag om försök 

med specialarbete och fördjupningsstudier. som iir av betydelse i detta 

sammanhang. Jag vill också erinra om att reglerna för tiilträde till grundläg

gande högskoleutbildning f. n. ses över av en utredning som hon har 

tillkallat. Dagens studieorganisation inom högskolan har för vissa ämnen 

försvårat fördjupade studier. Möjligheterna att i olika utbildningslinjt:r 

inrymma tillräckligt av fördjupningsstudier för att på så sätt lägga en god 

grund för forskarutbildning skall enligt riksdagens beslut med anledning av 

prop. 1981/82: 106 uppmärksammas av UHÄ i arbetet med utbildnings

planer. Vidare spelar kontakt mellan dem som genomgår grundutbildning 

och aktiva forskare en viktig roll. Utformningen av lärartjänstorganisa
tionen bereds för närvarande i regeringskansliet bl. a. mot bakgrund av 

detta förhållande. 
Villkoren för forskarutbildningen har självfallet ett avgörande inllytande 

för dem som väljer mellan att fortsätta som forskarstuderande och att söka 

sig till andra delar av arbetsmarknaden. Det gäller såväl utformningt:n av 

de sociala och ekonomiska villkoren som uppläggningen av handledning 

och kurser. I båda dessa avseend•!n finns i dag brister. 

Slutligen är kanske den viktigaste förutsättningen för att motivera dem 

!.Om gått igenom en grundläggande utbildning att fortsätta med forskarut

bildning att det efter doktorsexamen finns arbetsuppgifter där forskarut

bildningen värdesätts och nyttiggörs. Det gäller såväl arbetsmarknaden 

utanför högskolan som möjlighet1:rna till en karriär inom det akademiska 

systemt.:t. För det senare är en ökad tillgång på tjänster för dem som avlagt 

Joktorsexamen utomordentligt ar,gelägen. En ökning av antalet s. k. mel

lantjänster iir därmed en central fråga. 

En ökad växelverkan mellan högskoleverksamhet och annan verksam

het är önskvärd. En genomströmning i högskolan iir en förutsiittning för en 

vital forskning. 

I det följande föreslås en rad åtgärder på olika områden för att förbiittra 

förutsättningarna för forskarrt:kryteringen. 
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- Genom förstärkningar under fakultetsanslagen kan ca 170 nya mellan

tjänster inrättas. 
· - Genom ett ökat inslag av långsiktiga program inom scktorsanslagcn 

förutses en ytterligare förstärkning av mellantjänster inom högskolan. 

- Genom insatser från sektorsforskningsorganen utökas också antalet 

doktorandtjänster inom högskolan. 

- Studiefinansieringssystemet förb~ittras. bl. a. genom att möjligheterna 

till för!i\ngning av tiden för att inneha utbildningshidrag ökas. 

- En arbetsgrupp inom utbildningsdepartementet skall fortsätta över

synen av studiefinansieringssystemet med sikte på ett ökat inslag av 

doktorandtjänster. 

En förbättring av meritvärdet av forskarutbildningen kommer att före

slås av chefen för civildepartementet. Värdet av forskarutbildning vid 

tillsättning av statliga tjänster understryks och forskarutbildningstiden 

jämställs med innehav av statlig tjänst under viss tid. 

- Högskolans ansvar för handledningen av forskarstuderande och för att 

anrassa antagningen till forskarutbildning till de praktiska förutsättning

arm1 understryks kraftigt. 

7 Arbetsvillkoren för forskare inom högskolan 

Med hänsyn till högskolans många - internt och externt motiverade -

uppgifter pft forskningsområdct är högskoleförhållandena och arbetsvillko

ren för forskare där en övergripande forskningspolitisk angelägenhet. I den 

forskningspolitiska debatten har kritik riktats mot förhållandena inom hög

skolan på en rad punkter. I allmänna ordalag har talats om den växande 

administrationen. Kritiken torde i hög grad avse problemet med den tid 
som måste avsiittas för att delta i den i!lterna beslutsprocessen och för att 

ansöka om medel från externa organ. 

Alt en stor del av forskares tid går åt för avgöranden av vetenskaplig 

karaktär är i sig en viktig förutsättning för forskningsproccssen och krävs 

för att säkra kvalitetskraven i forskningen. Men mycket tid och resurser 

ägnas också åt att utarbeta anslagsframstiillningar och anslagsansökningar 

till sektorsorgan. åt uppgifter av administrativ karaktär. osv. Bristen på 

resurser gör att det ·ofta krävs ansökningar och sammanträden även f('ir att 

förverkliga mycket små insatser och initiativ. Att förenkla den nu alltför 

tidskrfivande rrocessen för anslagsframställning skulle innchiira hetydan

de effektivitetsvinster. Personella resurser skulle då frigöras som kunde 

användas till forskning i stiillet för administrativa uppgifter. 

I det följande lämnas vissa förslag i detta syfte. Således kommer che

ferna för utbildnings-. jordbruks- och kommunikationsdepartementen att 

föreslå att forskningsråden under utbildnings- och jordhruksdepartemen

ten samt det nybildade organet transrortforskningsheredningcn får treåri

ga plancringsramar. 
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Viuare föreslt1s all de större sektorsorganen ska öka inslaget av lfmgsik

tign program. vilket bör leda till att arbetet med ansökningar underlättas. 

Chefen för uthildningsdeparlementct avser att i annat sammanhang <°1ter

komma till fr{1gan om möjlighderna att förenkla formerna för anslagsfram

ställning för högskolans forskning och forskarutbildning. 

Pft liingre sikt bör möjligheten ocksi\ priivas att införa ett system diir 

anslagsframsliillning l'ör högskohns forskning och l'orskarulbildning inte 

hehöver inliimnas va1je ftr. 

Därutöver vill jag starkt under~.tr•.:ka högskoleenheternas ansvar för att i 

q(irsla möjliga utstriickning ~'tstadkomma förenklingar i bcslutsproeesser 

och administration l'ör att därmed hl. a. förhiittra forskningens effektivitet_. 

Jag fftr hiir erinra om vad chefen för uthildningsdepartementet anförde i 

proposition !9!0/!14: 52 om vissa högskoleorganisatoriska frågor beträffan

de högskolestyrelsernas ansvar i detta avseende .. 

Kritik har ocks[1 framförts mot forskningsmiljön inom högskolan. Det 

tycks giilla framför allt inom det samhällsvetenskapliga och humanistiska 

omri\del. l'Vtfmga institutioner iir för sm<°1 för att kunna erhjuda en aktiv och 

stimulerande miljö för forskning. Ansvaret för institutionsindelningen f1vi

lar högskolestyrelserna. De bör aktivt undersöka möjligheterna att organi

sern arbetsenheter som når den kritiska storlek som krävs för att skapa en 

god forskningsmiljö. Jag vill åter erinra om vad som anfördes i detta 

avseende i proposition 1983/84: 52 om vissa högskoleorganisatoriska fn°l

gor. Ja~ har erfarit att ett sådant arhete redan inletts inom högskolan. 

!3rist p:'1 tindam<°ilsenliga lokaler iir ett stort problem för mfmga universi

tet och högskolor. Behovet av forskningslokaler har uppmärksammats i 

samband med {1tgtirdcr för att qimulera sysselsättning och produktion 

inom bygghranschen. Riksdagen har p[1 regeringens förslag under riksmö

tena 19!12/!13 och 19!13/!14 i samband med siirskilda propositioner för att 

friirnja sysselsättningen anslagit ca 400 milj. kr. till lokaler för forskning 

och utbildning. Avcn i forts[i\tningen hör enligt min mening investeringar i 

lokaler för forskning ges hög prioritet niir hehoven sammanfaller med 

hehov av insatser för att friimja byggsysselsiillningen. 

8 Sanwerkan mellan näringslh,et och statlig forskningsvcrksamhet 

Ett genomgftende drag i svensk industris utveckling är att den blir 

alltmer kunskapsintensiv. Trots a'.I den samlade investeringsvolymen fallit 

under en l'iiljd av år har investeringar i forskning och ut veckling ökat. Vid 

mitten av 1970-talet svarade FoU-insatser för ca 20 procent av industrins 

samlade investeringar: nu är motsvarande siffra 40 procent. Denna utveck

ling avspq!lar industrins ökande kunskapsberoende i sig men ocks<t en 

striivan att minska långsiktiga bindningar i traditionella investeringar till 

förmf111 för möjligheter <1tt snahht anpassa sig till ändrade konkurrcnsförut

siittning<1r. 



Prop. 198.VR4: I07 21 

Under rcriodcn fram till sekelskiftet kommer Sveriges industriella struk

tur att undcrgf1 stora föriimlringar. Vi iir rf1 viig att liigga grunden till en 

kvalitativt ny industri. Framför allt hänger detta snmman med den exrlo

siva utvecklingen inom hioteknik. mikroelektronik. informationstcknik. 

fihemrtik. materialteknik. viirmeteknik och verkstadstcknik. Denna ut

veckling iir ofr<°mkomlig om industrin skall kunna behålla sin stiillning i 

internationell konkurrens. Kunskar iir r<'1 viig att bli den dominerande 

konkurrensfaktorn. Detta bör innebiira att Sverige har möjligheter att 

stirka sin internationella konkurrenskraft. Den breda nllmiinna utbild

ningsniv;ln i landet iir jiimförclsevis hög. Det socialn trygghetssystemet ger 

en stabil grund for en industriell utveckling. Den svenskn industrin har en. 

i förhf1llande till sin storlek. betydande hredd. Det hör dessutom finnas 

möjligheter att utnyttja det lilln landets fördelar i form av korta kontaktvii

gar och smidig samordning. 

Dessa gynnsamma faktorer hör komrletteras med en lfmgsiktig komre

tensbyggnad inom de angivna omri\dena. Företagen blir i takt med sin egen 

ökade FolJ-satsning alltmer beroende av högskolans breda komretcns. 

Om företagen inte kan förlita sig rf1 att inom landet finna den forsknings

komretens som behövs ökar risken att de nyttar sina utvecklingsavdel- -

ningar utomlands. 

Under senare år har nera :'1tgiirder vidtagits som stärkt det direkta 

samarbetet mellan högskoleforskning och företagens utvecklingsarbete. 

Det finns nu ett trettiotal s. k. kollektiva forskningsprogram som finansi

eras gemensam! av staten och berörda branscher. Drygt hiilften av dessa 

genomförs vid siirskilda fristående forskningsinstitut. Industrin finansierar 

ett antal tjänster som adjungerad professor vilkas innehavare p[1 deltid 

medverkar i högskolans forskarutbildning. Företag liigger ut forsknings

rrngram pf1 högskl'lcinstitutioner. En verksamhet med kontaktforskare. 

dvs. högskoleforskare som H\nas ut till bl. a. mindre och medelstora fÖre

tag. p[ig<lr sedan mlgra i'tr. Siirskilt utvecklade former för samverkan finns 

sedan ltmg lid niir det giiller liikemedelsforskning, vissa delar av den 

tekniska forskningen och forskning kring de areella näringarna. 

En rad forskarbyar. teknik- och innovationscentra för samarbete mellan 

högskola och omviirld har kommit till under de senaste firen. Det griller 

t. ex. forskarbyn Ideon i Lund. Teknikcentrum i Linköping och Innova

tiono;;centrum vid Chalmers tekniska högskola. Vid högskolan i Luleå har 

sedan dess tillkomst en aktiv och framg:'mgsrik samverkan med regionens 

niiringsliv bedrivits. Planer finns ocksf1 för ett siirskilt elektronikcentrum i 

Kista utanför Stockholm. Även vid universiteten i Umcft och Uprsala 

rlaneras siirskilda organisationer för samverkan med niiringslivet. 

I ett flertal av landets regioner har siirskilda organ skapats för att 

utnyttja forskningens möjligheter att stimulera niiringsliv och sysselsiiU

ning i regionen. 

Intresset för ökad samverkan mellan högskola och näringsliv har ökat 
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starkt i nertalet industriHinder de senaste åren. Det gäller sf1väl USA som 

Japan. Frankrike. Västtyskland och Storbritannien. En rad internationella 

konferenser har anordnats för att utbyta e1farenheter och diskutera lämpli

ga former för denna samverkan: 

I USA finansierar näringslivet numera även grundläggande forskning vid 

universiteten. Där har företagen bl. a. bildat särskilda forskningsråd för att 

stödja grundforskning som p;°1 liingre sikt kan stiirka den kunskapsbas som 

krävs för industrins förnyelse. 

I den svenska debatten höjs också varnande röster mot den utveckling 

som nu pågår med allt större intresse för niiringslivets medverkan i den 

statligt finansierade forskningen och utvecklingen. Man pekar p;°1 riskerna 

för att de tekniska högskolorna förvandlas till konsultföretag där kortsiktig 

uppdragsverksamhet dominerar på ett sådant sätt alt den lf1ngsiktiga. 

grundläggande forskningen och utbildningen drabbas negativt. En annan 

risk med ökad industrimedverkan är att på liingre sikt en styrning av 

forskningens inriktning skulle kunna ske på ett sätt som inte iir förenligt 

med samhällets övergripande intressen. 

Min egen uppfattning: är att en samverkan mellan den forskning som 

finansieras med statliga medel och bedrivs vid högskolor eller andra organ 

och näringslivet otvivelaktigt iir av viirde för samhi11let. 

Vi knyter stora förhoppningar till forskningens möjligheter att bidra till 

förnyelsen i svensk industri och därmed förbättra den svenska ekonomin. 

Det är dt1 uppenbarligen angeliiget att forskningens resultat utnyttjas i 

företagens förnyelse av produktionen och att överföringen av kunskap 

sker så snabbt som möjligt. Detta förutsätter en niira samverkan. 

En nära kontakt med företagen och de problemställningar som uppstår i 

samband med striivandcn att förnya produktionen torde också innebära en 

stimulans och källa till inspiration för dem som iir verksamma vid t. ex. de 

tekniska hi\gskolorna. Det inom Ji:,kemedelsområdet sedan lrtng tid tillbaka 

vill fungerande samspelet i:nellan industrin och statligt finansierad forsk

ning vid universitet och sjukhus torde vara en viktig förklaring till den 

internationellt sett framgångsrika position som såväl liikemedelsindustrin 

som den medicinska och farmaceutiska forskningen intar. 

Samtidigt är det sjiilvfallet nödvändigt att formerna och villkoren för 

samverkan väljs så att negativa effekter på högskolans centrala och li\ng

siktiga uppgifter undviks. 

Mina kontakter med svenska industriföreträdare har övertygat mig om 

att det inom industrin finns en stark medvetenhet om g:rundforskningens 

betydelse för industrins långsiktiga förnyelse. Det gäller av naturliga skäl 

framför allt den tekniska. naturvetenskapliga nch medicinska grundforsk-· 

ningcn. Jag finner den nyss beskrivna internationella utvecklingen av stort 

intresse som ett uttryck för att industrisamverkan också kan gälla den 

grundläggande forskningen och inte begriinsa sig till uppdrag som har 

karaktär av tilHimpad forskning: eller utveckling. Jag avser att inleda över-
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läggningar med företrädare för näringslivet om en utökad samverkan fram

för allt när det gäller den grundläggande forskningen .och den dlirmed 

sammanhängande forskarutbildningen. 

De initiativ som tagits på senare tid vid de svenska universiteten och 

högskolorna för att skapa förutsättningar för industrisamverkan tyder pä 

ett starkt engagemang och en betyd•tnde entusiasm för att bidra till arbetet 

att stärka svensk industri och svensk ekonomi. Det är en viktig uppgift för 

regeringen att underlätta och stödja dessa strävanden. 

Samtidigt är det självfallet angeläget att noggrant följa den verksamhet 

som nu pågår och planeras mot bakgrund av de risker som berörts ovan. 

Även om det lokala engagemanget bör uppmuntras finns det·anledning att 

förutsättningslöst pröva effekterna på högskolans totala vcrksamhct. 

Jag anser det därför motiverat att på ett samlat sätt utvärdera de samver

kansformer som nu byggts upp. En sådan utvänkring bör föreligga i sådan 

tid att den kan behandlas i nästa forskningspolitiska proposition, som bör 

läggas fram i början av år 1987. Jag avser att i särskild ordning ta initiativ 

till en sådan utvärdering. Den bör bedrivas så att den kan ge underlag även 

för de ställningstaganden till former för industrisamvcrkan som kan bli 

aktuella de närmaste åren. 

Det är angeläget att klara regler finns för de enskilda forskarnas industri

uppdrag. I flera år har kritik riktats mot oklarheter i regler för högskolean

ställdas bisysslor. 

På regeringens uppdrag har utarbetats ett förslag till ändring i högskole

lagen och högskoleförordningen som syftar till att ge forskare en vidgad 

rätt att samarbeta med näringslivet och samhället i övrigt i olika former. I 

förslaget förutsätts att samråd därvid sker med högskolemyndigheterna. 

Förslaget remissbehandlas f. n. Chefen för utbildningsdepartementct åter

kommer till denna fråga i det följande. Hon kommer också att ta upp ett 
förslag om en stiftelse för industriuppdrag vid Chalmers tekniska högskola. 

Även chefen för industridcpartemenkt kommer senare idag samt i ett 

förslag till proposition om industriell tillväxt och förnyelse att beröra 

frågan 0111 samverkan med näringslivet. 

Slutligen vill jag erinra om att utbildningen spelar en viktig roll i samver

kan mellan näringslivet och högskolan. Den högre tekniska utbildningen är 

här av särskilt intresse. En stor del av forskningen och utvecklingsarbctet 

inom industrin utförs av civilingenjörer. I årets budgetproposition före

slogs en förstärkning med IO milj. kr. till grundläggande högskoleutbild

ning av betydelse för industriell utveckling. 

9 Internationella kontakter 

l flera sammanhang i det föregående har jag haft anledning att framhålla 

vikten av internationella kontakter för den svenska forskningen. 
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De svenska utgift.-:rna för for~ kning m:h ut veckling uppgiir till I - 2 
proct:nt av viirh.h:ns samlade insaher. För förnyels..:n s<iviil inom industrin 

som inom andra samhiillsomd1J(:n miisk vi delt;1 i det int..:rn;1tionella 

kunskapsutbytet och tillgodogöra oss nya kunskaper som tagits fram ocksa 

i andra hinder. 

I flertalet inJustriliinJer karaktiiriseras utvecklingen under senare i1r av 

en ökad satsning pa FoU-verksamhet, bilJe inom industrin llCh vad giiller 

statliga anslag. Flera lända har ocksii genomfört organisall)l·iska föriinJ

ringar som syftar till all {1staJkomma effektivare styrning od1 samordning. 

I några fall har regeringarna lagt fast eller föreslagit lilngsiktiga miil för en 

ökning av FoU-resurscrna. Jag vill här liimna niigra exempel som bn vara 

av iniresse som bakgrund till mirw fortsatta överviiganJen. 

I Förenta Staterna har industrin; FoU, trots Jen djupa liigkonjunkturen. 

ökat med 2-3 procent r..:alt per är under 80-talet. Under de niirmaste {iren 

vänli.is industrin bygga upp nya forskningslaboratorier i mycket stor om

fattning. Efter n{1gra år av t11stramning i anslagen till civil FoU. föresH1s i 

regeringens budgetförslag för 1984 en betydande ökning av Jet federala 

stödt:t till univt:rsiteten. 

Statens och industrins samlade utgifter för FoU i Japan har ökat realt 

meJ mellan 5 och lO procent per t,r under perilllkn 1978-81. 

1 Frankrike ledde regeringsskiftet 1981 till ökad aktivitet och nyoriente

ring på forskningsområdet. l juli 1982 lade regeringen fram ett lilngtiJspro

gram om omfattning, inriktning 01;h organisat_ion av de statliga FoU-sats

ningarna. För är 1984 föreslås betydande ökningar i första hand inom 

teknologisk FoU men iiven inom grundforskningen. Millet fi.ir den franska 

FoU-politiken är all satsningarna ska uppgå till 3 procent av BNP. 

De statliga anslagen till forskning har under 1980-talet minskat i Storbri

tannien. men under det senaste är~t har stödet till industriell FoU priorite

rats. Den brittiska industrins investeringar har under Je senaste <irens 

1{1gk~rnjunktur i stort sett realt kgat stilla. Inom vissa branscher, t. ex. 

informationsteknologi, har emelle1·tid betydande framtiJssatsningar gjorts. 

Även i Viisttyskland har regering1:ns FoU-stöd ökat. Inom industrins om

riide har det dock övertagits av viixande satsningar fr:ln företagens sida. I 

den norska statsbudgeten för år 1984 ges FoU, i första hand stöd till 

forskning inom industrin, stark prioritet. 

För Kanadas del gäller motsvarande förhiillanden. Aven den australien

siska statsbudgeten innehåller satsningar pa främst FoU inom industrin 

och naturvetenskaplig-teknisk grundforskning. 

Som redan har framgått visar dl: omräden som prioriteras en pMallande 

överensstämmelse. I det övervägande antalet industriländer söker både 

regering och industri all bygga ut kompetens och beredskap inom områden 

som mikroelektronik. informationsteknik. avancerad produktionsteknik 

inom verkstadsindustrin. materialteknik och bioteknik. Den tidigare myc

ket koncentrerade satsningen på l:nergiforskning har ebbat ut och i några 
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fall minskar insatserna pä uetta omrf1ue. I Norg..: domineras emellertiu 

FoU-politiken av oljeverksamhetcn. Humanistisk och samhällsvetenskap

lig forskning har under sena1..: år i flertalet länder fött en relativt styvmo

derlig behanuling. 

Flera länder har genomfört organisatoriska förändringar för att stärka 

styrfunktionen i FoU-systemet. Vanligtvis är skälet att snabbt kunna styra 

resurser mot prioriteraue områden. Nt1gra liinder har inrättat ett särskilt 

departement för forskning medan andra nöjt sig meu att stärka samord

ningsorganens kompetens rn.:h resurser. Bland anura Förenta Staterna och 

Västtyskland har vidtagit åtgiirder för att underlätta samarbetet mellan 

universitet m:h industri. 

Svenska forskare deltar i clag i ett omfattande internationellt utbyte. Det 

framgår av en kartläggning som gjorts inom utbildningsdepartcmentcl. 

Kontakterna med engelskspråkiga länder, frainför allt USA, uominerar. 

Också företagen har under senare år stärkt sina internationella kontakter, 

bl. a. genom att köpa eller köpa in sig i utländska forskningsintensiva 

företag. 

Även om det internationella utbytet i dag är av betyuande omfattning 

krävs yttc:rligare insatst:r för att det ska utvecklas vidare i den utsträckning 

som är önskvärd och nödvändig. Detta gäller såväl inom industrin som 

inom grundforskningen. 

På samhället vilar i första hand ansvaret att undanröja administrativa 

och tekniska hinder, liksom att på olika vägar underlätta och stimulera 

kontakter och utbyte. Det kan t. ex. gälla företagens problem mt:d att 

anställa utländska forskare på grund av den svenska skattclagstiftningen, 

eller universitetens möjlighelt:r att bjuda in utländska gästforskare. Det 

finns också anledning att förbättra möjligheten för yngre svenska forskare 

eller forskarstuderande att vistas vid utländska universitet. 

Ett särskilt problem har varit svfirigheter att efter utlandstjänstgöring få 

tillgodoräkna sig denna i tjänstehänseende. Jag har e1farit att statens 

arbetsgivarverk numera vid sin prövning av tillgodoräknande av tjänstgö

ring utomlands för inplacering i tjänstetids- eller älderstilläggsklass betrak

tar tjänst utomlands som om motsvarande tjänst utövats under ifrågava

rande tid i Sverige. 

Också på regeringsnivå är kontakter med andra länder röranue forsk

ningspolitiska frågor av gemensamt intresse angelägna. Ett omfattande 

antal sådana kontakter har ägt rum under det senaste året, bl. a. med 

Japan, Västtysklanu, Frankrike och Storbritannien. 

Det nordiska FoU-samarbetet torde vara relativt omfattande. Över Nor

diska ministerrådets budget finansieras FoU-institutioner, högre utbild

ning, forskningsprojekt och forskarkurser m. m. Uppskattningsvis upptog 

FoU och därmed sammanhängande funktioner ca 40 procent av anslagen 

inom rådets totala budget år 1982. 

Tyngupunkten i det ·nordiska forskningssamarbetet ligger på den tek-

3 Rik.Hlaite11 198318-1. I .111111/. Nr 107 
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nisk-industridla sidan. Nordforsk, som iir en samarhetslirgani~ation md

lan de nordiska teknisk-vetenskapliga forskningsriiden, vetcnskap~akade

mierna Ol:h motsvarande organ, kanaliserar avseviirda bidrag till d..:t nor

diska teknisk-vetenskapliga samarbete:!. Nordiska industrifonden stödjer 

forsknings- och utvecklingsprojekt av nordiskt intresse. Ett omfattande 

samarbete sker m:kså inom ramen för Tek-X-projektet. Forskningssamar

betet inom det kärntekniska omriidet iir betyddscfullt. .-\ven inom arbets

miljöområdet bedrivs ett intensivt nordiskt·forskningssamarbete. Det nor

diska samarbetet inom forskning och utveckling har rdativt nyligen för

stärkts genom inrättandet av det nordiska forskningspolitiska rildet. 

Övt:rläggningar pågär vidare med de Europeiska gemenskaperna tEGl 

om ett utvidgat samarbete mellan Sverige och EG inom fmskningsomril

det. Inom EG har under det senaste iiret tagits kraftfulla initiativ for all öka 

de gemensamma insatserna på detta omriide. Förslag har lagts fram om ett 

samordnat resursprogram for forskningen. Omfattande insatser föresläs 

bl. a. inom det s. k. ESPR!T-programrnet, som giilkr mikroelektronik och 

informationsteknologi. Redan i dag deltar Sverige i det europeiska samar

betet i olika former via bl. a. COST (projektsamarbc:te inom teknisk FoU ), 

ESA (den europeiska rymdorgani:;ationen). CERN (den europeiska kärn

forskningsorganisationen) och EMBL (dc:t europeiska laboratoriet för mo

lekyHirbiologi). Förhandlingar om ett arbetsmiljöavtal som iiven omfallar 

forskningsfragor befinner sig i ett ;lutskede. 

Ett vidgat svenskt FoU-sanrnrb·~te med EG torde kriiva ett likat eni,:age

mang från såväl statliga organ som svensk industri för all skapa de flirut

sättningar som fordras for ett framg{mgsrikt resultat pil l:tng sikt. 

Swrige ddtar ocksii i diskussioner i mellanstatliga organisatillller som 

Europarildct, OECD och Uncsco. 

I det följande kommer flera i'itgiirdc:r all fore~liis for att l'riimja de: intc:rna

tionella forskarkontakterna. 

Chefrn för utbildningsdepartementet kommer <ttt flireslii att medel anvi

sas för alt underlätta säviil utlandsvistclse för yngre forskare som giistfors

karverksamhet i Sverige. 

Chefen för industridepartementet kommer vidare all föresl:I dels all 

Sveriges teknisk-vetenskapliga altacheer får en resursförstiirkning. dels all 

särskilda medel avsälls inom STU:s resursram för all friimja internationellt 

forskarutbyte. 

Slutligen har jag erfarit all chefrn för finansdepartementet senare denna 

dag avser att begära regeringens bemyndigande att tillkalla en siirskild 

utredare med uppgift att skyndsamt föreslå former för ett system med viss 

skattenedsättning för högt kvalificerade utliindska forskare som under 

begränsad tid tjänstgör i svenska företag eller inom högskolan. 
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10 Fördelning av resurser 

10. I Allmänt 

Forskning och utveckling är, som jag tidigare framhällit, ett område som 

prioriterats i ett för övrigt myckt:t återhållsamt budgetförslag. Det innebar 

att verksamheter med inriktning på forskning och utveckling i stort sett 

föreslås undantagna från nedskiirningar. Det s. k. huvudförslaget med krav 

på 2 procent besparing per år tillämpas inte för forskning och forskarut

bildning inom högskolan. Däremot stiills krav på förnyelse och ompriori

tering i motsvarande omfattning under de närmaste tre åren. Ompriorite

ringar förutsätts ske även inom sektorsorganens anslag. 

Forskning och utveckling föreslås också fä ett nytillskott av n:surser om 

totalt ca 150 milj. kr. för budgetåret 1984/85. 

Även om resurser till forskning och utveckling sålunda prioriteras iir jag 

väl medveten om att forskningsområdet drabbats av kostnadsökningar 

under senare år. bl. a. för utrustning och litteratur. Trots de tillskott som 

nu görs kommer inte alla angelägna behov att kunna tillgodoses. Det 

innebär att stora krav ställs både på dem som slutligt fördelar dessa 

resurser och på de svenska forskare som förviintas göra betydande bidrag 

till samhällsutvecklingen trots knappa resurser. 

Jag vill dessutom framhålla att en framgång för regeringens strävanden 

att förbättra den svenska ekonomin också innebär förbättrade resursförut

sättningar för forskningen. Det gäller inte minst målsättningen att kraftigt 

begränsa inflationen. 

Vid fördelningen av FoU-resurser till olika områden och ändamål har 

den grundläggande forskningen, med stark betoning på kvalitetskraven, 

prioriterats. Därutöver har vid avvägningen mellan olika sektorer det 

tekniska området fått vissa förstärkningar. En uppstramning av insatserna 

på energiområdet har därvid, som jag tidigare nämnt, bedömts vara möjlig 

mot bakgrund av de erfarenheter som vunnits av det hittillsvarande energi

forskningsprogrammet. Den miljövårdsinriktade forskningen får också ett 

visst tillskott. 

Även i övrigt har vid resursfördelningen hänsyn tagits till de prioritering

ar som riksdagen beslutade om i anledning av prop. 1981/82: 106. 

10.2 Grundläggande forskning 

Totalt föreslås till grundläggande forskning inom utbildnings- och jord

bruksdepartementens områden ca 125 milj. kr. i nytillskott. Huvudpunk

terna i satsningen är basresurser, varigenom ca 170 forskartjänster på 

mellannivå kan tillkomma, dyrbar vetenskaplig utrustning, ökade resurser 

till grundforskningsråden samt särskilda medel för att främja internatio

nellt utbyte. Huvuddelen av förstärkningen går till det teknisk-naturveten-
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skapliga omr:idet. men iiven samhiillswknskap och humaniora for ökning

ar. De tekniska. makmatisk-naturvetenskapliga L>eh medicinska fakulte

terna samt MFR och NFR för tillsammans ca 58 milj. kr. Oe samhiillsve

kn~kapliga och humanistiska fakulteterna samt HSFR for ca 10 milj. kr. 

Fakulteterna inom SLU och SJFR fiir tillsammans ca 12 milj. kr. 

Med dessa förstärkningar disponerar högskolan (inkl. SLU) totalt ca 

2100 milj. kr. och grundfurskningsr{1den (inkl. SJFRl totalt c;1 566 milj. kr. 

10.3 insatser inom prioriterade områden 

Riksdagen beslutade i anledning av prup. 1981/82: 106 att fiiljandc l)fllrii

den skulle prioriteras: 

- Forskning som iir en forutsiittning för och konsekvens av dcn starka 

nationella satsningen pil teknisk utveckling. 

- Forskning som avser viktiga problem inom social- och hiilsovilrdsomrii

det. 

- Forskning som kan belysa ekologiska samband och de faktorer som 

förändrar dessa. 

- Insatser för en allmiin volym- m:h kompetenshöjning inom det samhiills

vetenskapliga och humanistiska omrildet. 

- Forskning som avser den olfrntiiga sektorn. di:ss styrning. ekonomi och 

föriindring. 

- forskning som avser kulturyttringar och kulturfriigor med striivan dter 

samlade större satsningar. 

- Forskning som avser livsmedebområdet. 

- Jämställdhi:tsforskning. 

Jag kommer nu att kort beröra olika förslag som kommer att liiggas fram 

mot bakgrund av dessa prioriteringar. 

Insatser för att friimja den rek11isk11 1111·eckli11ge11 görs i1wm i:n rad 

depani:mcnt, bl. a. försvarsdepartemi:nti:t, konununikationsdepani:men

tet, där transportfurskningen förstiirks och diirmed omfattar ca 25 milj. kr.. 

utbildningsdi:partemi:ntel med de ;,11lmiinna satsningarna pil teknisk-natur

vetenskaplig och medicinsk forskning, jordbruksdepartementec med för

stärkt forskning kring bioti:knik, virkesförsörjning, vattenbruk m. m. och 

bostadsdepartementet med byggforskning som för niista budgeliir foresliis 

disponera 197 milj. kr. för forskningsstöd. Inom industridepartementi:t har 

för STU beräknats i:tt mcdelsbehov av 2 145 milj. kr. för den kommande 

treårsperioden. Det innebiir en ökr.ingjämfort med innevarandi: treiirsperi

od med 370 milj. kr. En ökad tyngd läggs därvid på insatser för längsiktig 

kunskapsuppbyggnad. 

Vidare kommer energiforskning·~n. trots en viss åtstramning, att vara av 

betydande omfattning. totalt I 220 milj. kr. för perioden 1984/85- 1986/87. 

Därutöver vill jag framhålla den betydelse som även samhällsveienskap

lig och humanistisk forskning har tör den tekniska utvecklingen och inrikt

ningen av denna. 
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Niir det giiller forskning om viktiga problem inom social- oclr lriilso-

1·tirclsr1111rtldct forcsl:'1s resursökningar dels inom socialdepartementets om

r;°1de med 5 milj. kr.. dels inom utbildningsdepartemcntet rörande medi

cinsk forskning med ca 17 milj. kr. 

Insatser för att allmiint stiirka det .rn111lriil/.1·1·ctc11sf.:11p/iga oclr lr111111111i.1"

tisf.:11 omddct förcsh'\s som jag tidigare niimnt omfattande ca 10 milj. kr. 

Forskning om den offr11t/ig11 1·af.:.1·11111h!'te11 fiiresl:°is friimjas bl. a. genom 

inriittandc av en professur i statsvetenskap samt genom bildamlet av en 

siirskild delq?ation knuten till civildepartementet. 

forskning inom f.:11/r11ro111ri/dl'I behandlas av statsrf1clet Göransslln. Siir

skilda medel om I milj. kr. fiiresliis till musfrr. riksantikvarieiimbetet och 

riksarkivet. 

Betriiffande lin111cdd.1:fiir.1"f.:11i11g kommer chefen för jordbruksdeparte

mentet senare att ;°1terkomma. Ett utredningsförslag remissbehandlas f. n. 

Jii111.1"tiilldlrcrsfi11·.l'f.:11i11g behandlas av cheferna för arbetsmarknadsde

partementet och utbildningsdepartementet. Bl. a. föreslås fem forskar

tjiinster p:°1 mellanniv:'1 fiir detta omr{1de. 

Jaµ kommer nu att mera utförligt behandla m'tgra områden som dels iir av 

stor betydelse. dels berör ett stort antal departement. Det giiller dels 

forskning med anknytning till det· ekologiska området. dels tre omrf1den 

vars betydelse för den industriella utvecklingen jag tidigare franihf1llit. 

niimligcn informationsteknologin. materialtekniken och biotekniken. 

l:'f.:11/ogisf.:t i11rif.:tadforsf.:11i111! 

Vf1r miljö utsiitts för allt mer omfattande störningar. 

Försurningen framstår som ett av våra allvarligaste miljöproblem. Allt

sedan slutet av 1960-talet har forskning pf1gf1tt kring försurningens effekter. 

Sedan mfinga ;°ir är försurning av sjöar uppmiirksammad. Den senaste 

tidens rapporter om skador p;°1 skog och mark s[1väl i vårt land som i 

centraleuropa ger anledning till stor oro. Mot bakgrund av de allvarliga 

lfingsiktiga effekter försurningen kan rn för markens produktionsförmf1ga 

är det angeliiget att forskning rörande såviil luftföroreningars direkta effek

ter som effekter genom markförsiimring intensifieras. 

Odlingsmarken utsiitts för stora påfrestningar som tar sig uttryck i ke

miska. fysikaliska och biologiska föriindringar. Övergödning av våra vat

tenomrf1den iir ett annat allvarligt miljöproblem. liksom bilavgaser och de 

kemiska hiilsoriskerna. Att belastningen på miljön har effekter inte bara på 

fauna och fiora utan också på människors hiilsa iir uppenbart, men på 

vilket sätt och i vilken omfattning iir inte fullt ut klarlagt. 

Grunden för v;0irt viilstånd iir en effektiv och hög produktion inom bl. a. 

de areella niiringarna. Nu viixer emellertid kraven på en iindrad inriktning 

av produktionen för att bevara miljön och biittre hushålla med vårt lands 

naturresurser. 

Fiir att kunna angripa prohlemen krävs ökade kunskaper om de ekolo

giska sambanden i vid mening. 
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I Sverige har miljöfrågor uppm::irksammats tidigare och med större kraft 

än på många andra håll i världen. Inom en rad områden med anknytning till 

miljöfrågorna pågår redan internationellt avancerad forskning och utveck

ling. Många miljötekniska produkter med stor exportpotential har tagits 

fram. För att vi i Sverige skall kunna hemiistra v<°1ra egna problem hättre 

samtidigt som vi hidrar till den internationella kunskapsuppbyggnaden 

krävs fortsatt<! insatser på en rad olika forskningsområden. Det giil!er sf1väl 

grundläggande forskning inom naturvetenskap. medicin och samhällsve

tenskap som mera mf1linriktad forskning kring aktuella miljöproblem. Ock

sf1 fortsatt utveckling av avancerad miljöteknik iir angcliigen. 

Forskning av hetydclse för miljöskyddet bedrivs således vid och finansi

eras av en rad olika organ. Det gäller högskolan. naturvf1rdsverket. arbe

tarskyddsfonden. MFR. Nf-R. S.IFR. STU. statens miljömedicinska laho

ratorium. in<>titutet för vatten och luftvårdsforskning. statens meteorolo

giska och hydrologiska institut. naturhistoriska riksmuseet m. tl. Dessut

om kommer miljövårdsaspekter indirekt in i forskning med annan inrikt

ning. t. ex. energiforskning. Ock~;å inom m:°mga företag pf1g{1r omfattande 

forskning med inriktning p{1 miljö,kyddsfrågor. 

En rad av de förslag som hehandlas i det följande hör förhiittra förutsiitt

ningarna att vinna ytterligare kunskap om miljöprohlem i vid mening och 

utveckla ny miljöteknik. 

De allmiinna_ försrnrkningarna av den grundläggande naturvetenskapliga 

och medicinska forskningen som jag tidigare nämnt iir på sikt av betydelse 

också för den miljövårdsinriktadc forskningen. Detsamma gäller förslagen 

om ökade resurser !3 milj. kr.) för forskning inom växtgenteknik och 

enzymutveckling. Resursökningar föreslf1s också till hl. a. markekologisk 

forskning vid SLU. Den föreslagria ökningen av anslaget till SJ FR med 5 
milj. kr. ger möjligheter till ytterligare insatser av betydelse för kunskapen 

om de ekologiska sambanden. Naturvårdsverket föreslfts vidare få en 

förstärkning med 3 milj. kr. för miljövårdsforskning. 

Miljömedicinsk forskning är viktig för att få underlag för skade- och 

sjukdomsförcbyggande rtlgiirder inom olika samhällssektorer. Denna typ 

av forskning föresl{\s förstiirkas genom medel till utrustning vid statens 

miljömedicinska lahoratorium samt statens institut för psykosocial miljö

medicin. Vidare föreslås inriittanc::Ct av en professur i medicinsk miljögifts

forskning vid karolinska institutet samt en professur i miljö- och naturre

sursinformation vid tekniska högskolan i Stockholm. Därutöver föresh'1s 

särskilda medel för toxikologisk forskning inom högskolan ( 1 milj. kr.). 

Naturhistoriska riksmuseet föresHts få förstiirkta basresurser (400000 kr.). 

STU:s insatser för teknik för avfallsvattenbehandling och f1tcrvinning 

beräknas fortsätta. 

Av betydelse i sammanhanget är vidare ökade insatser inom energiforsk

ningsprogrammet rörande utveckling av miljövtinliga förhriinningspro

cesscr. 
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Informationsteknologin utgör sannolikt den viktigaste indu<;triella för

nyelsefaktorn de niirmaste decennierna. N<°1gon entydig definition av he

grerpet informationsteknologi finns inte. I det följande avser jag den 

teknik som anviinds för att med hjiilp av datateknik och elektronik effekti

visera rroduktion. hantering och utnyttjande av information. 

lnformationsteknnlogiindustrin omfattar företag som tar fram rrodukter 

haserade pi\ elektronik och d;itasystem. Denna industri kiinnetecknas av 

hög innovatinnstakt och stor marknadstillviixt och heriiknas vara en av de 

dominerande industribrans1:herna under 1990-talct. 

Informationsteknologins möjligheter till allt mer integrerad anviindning i 

varuproduktionen. r:'1 kontor <Kh i distrihutionen av varor kan komma att 

innehiira stora <1mviilvningar för m;'mga yrkcsgrurrer 01.:h for miinniskors 

vardagliga liv. Höga krav mi\ste stiillas p{1 att utvc1:kla system som tillvara

tar de miinskliga kvaliteterna i arhetet och svarar mot miinniskors hehov i 

samhiillslivet i övrigt. En st1dan inriktning iir enligt min mening förenlig 

med en industriell exransion. Stora satsningar görs också inom detta 

omr{1dc. Industrins totala satsning rt1 FoU inom informationsteknologinm

r<"1dl'I kan urrskattas till ca '2.7 miljarder kr. eller 8000 f1rsarbeten. 

Ett nmri\de inom informationsteknologin diir utvecklingen iir siirskilt 

snabh iir 111ikmclcktro11ikc11. Allt ner funktioner samlas på en och samma 

kiselbricka. samtidigt som rroduktinnsmetoderna hlir snabhare och tillför

litligare. Inom detta omr:'tde satsas mycket stora helopr på FoU viirlden 

över. Hiir iir den svenska andelen dock betydligt mindre iin inom andra 

delar av informationsteknologin. 

I 01.:h med heslutet att satsa på det nationella mikroelektronikprogram

met !NMP. pror. 1983/84: 8. Nu 11. rskr ()()) har enligt min mening 

Sveriges förutsiittningar för en konkurrenskraftig inhemsk utveckling och 

produktion av mikroelektronikkomronenter förhiHtrats. Inom ramen för 

detta program kommer åtgiirder att vidtas för att höja nivån inom s[1viil 

utbildning som forskning och för att slimulera en industriell utveckling på 

omri\det. En grund har hiirrned lagts för en framtida stark inhemsk systern

industri. Programmet skall inte ses enskilt utan tillsammans med de insat

ser som görs inom hela informationsteknologiområdet. 

Jag kommer senare i dag att redovisa förslag till finansiering av delpro

grammet Grundforskning i NMP. Chefen för industridepartementet kom

mer i ett senare sammanhang i samband med redovisningen av förslagen 

till åtgiirder för industriell tillviixt och förnyelse att lämna en samlad 

redogörelse för den fortsatta finansieringen av hela mikroelektronikpro

grammet. Resursökningarna för nästa budgetår föreslås uppgå till ca 64 

milj. kr. 

En allt ~tarkare tendens är att datatekniken. telekommunikationstekni

ken och mikroelektroniken nyter samman till en teknik. på senare tid ofta 

sammanfattad i hegrerret telematik._ Denna förutsiitter nya former av 
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kraftfulla kommunikationsmetoder. såviil s. k. optiska lihrer som satellit

kommunikationer. 

Jag vill i detta sammanhang nfönna att man inom televerket hedömer ett 

fiberoptiskt långdistansniit vara en realistisk möjlighet att tillgodose de 

ökade kommunikationsbehoven. Ett sådant nät gör det möjligt att överföra 

rnångduhbelt större informationsmängder än i dag. Det linns enligt min 

mening anledning att med stort intresse följa de försök som pf1gt1r inom 

detta område. 

Satelliter spelar redan i dag en viktig roll för den mycket lftngviiga 

internationella teletrafiken. Genom den tekniska utvecklingen blir det eko

nomiskt möjligt att använda satellitkommunikation ock~å pf1 kortare av

stånd. Satellitsystem och markbundna teleniit hör ses som komplement till 

varandra. 

Den nya tekniken stiiller stora krav på infrastrukturen. Omfattande 

investeringar har gjorts för att bygga upp telenät som iir liimpade för nya 

former av kommunikation. Televerket har det senaste {iret satsat ca 175 

milj. kr. för utvecklingsinsatser inom informationsteknologiområdet. 

Ett annat område av betydelse :ir informationshehandling som förenklat 

kan delinieras som den del av informationsteknologin som hehandlar pro

gramvaran och de rutiner som för komponenter. olika slags teknik och 

metoder att uppträda på ett ändamålsenligt sätt. I system för såviil industri

som kontorsautomatisering som telekommunikationer har programvarans 

betydelse och dess andel av de totala utvecklingskostnaderna hela tiden 

vuxit. 

I det fortsalla arhetet med forskning och utveckling av program iir en rad 

vetenskaper berörda. Det gäller såväl datalogi och databehandling som 

matematik. psykologi. filosofi. logik och språkvetenskap. Den tviirveten

skapliga karaktären på forskningen har inneburit att de nya datorvetenska

perna ej haft en naturlig hemvist. Speciellt när det gällt att finansiera 

forskningsprojekt har detta varit e-tt problem. STU: s ramprogram för sys

temteknik har bidrngit till att möjliggöra forskning inom omrf1det. Det iir 

enligt min mening väsentligt att de organ som har till uppgift att stödja FoU 

inom informationsteknologiområdet inte genom alltför snäva och traditio

nella avgränsningar utestänger angeliigna projekt. 

Den svenska kompetensen inom informationsbehandling har under de 

senaste åren vuxit bl. a. genom utökade statliga insatser inom högskolans 

ram. Inom flera omrf1den har en internationellt hög klass uppnåtts. För en 

fortsatt kompetenshöjning är ett intensivt erfarenhetsuthyte med forskare 

från andra länder nödvändigt. 

De statliga forskningsresurser som satsas inom systemteknikområdet 

kommer från flera håll. Pör innevarande budgetår budgeteras vid STU ca 
60 milj. kr., vid försvarets forskningsanstalt (FOA) 30 milj. kr. och vid 

NFR ca I milj. kr. Till detta kommer de medel som g<°1r direkt till högsko

lan. 
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Televerket ökar f. n. insatserna kraftigt inom hela informationsteknolo

giområdet. Vidare satsas avsevärda helopp för utveckling av nya system 

genom upphandling från myndigheterna inom totalförsvaret. 

Cheferna för utbildnings- och industridepartementen kommer senare i 

dag all förcslä <°ttgärder för att förstärka forskningen inom systemtcknik

omnldct. 

Inom verkstadsindustrin har datatekniken kommit att spela en allt vikti

gare roll. Det gäller styrning av verktygsmaskiner samt olika system för 

transport och hantering av material. Industrirobotar har i ökande utsträck

ning tagits i bruk. Datatekniken har också allt mer utnyttjats för konstruk

tion av produkterna. 

Den forskning som idag pågår inom detta omrf1de hedrivs främst vid 

högskolan och vid Institutet för Verkstadsteknisk Forskning (IVF). Den 

totala årliga statliga insatsen är f. n. ca 40 milj. kr. 

Ett nytt utvccklingsomrf1de inom den svenska verkstadsindustrin är s. k. 

flexibla tillverkningssystem (FMS. flexible manufacturing systems), som 

gör det möjligt att förkorta både genomloppstider och omstiillningstider i 

komplicerade tillverkningsförlopp. 

Chefen för industridepartementet kommer vid ett senare tillfälle i sam

band med förslag till åtgärder för industriell tillväxt och förnyelse att 

redovisa förslag som berör FMS. 

En hegränsande faktor för informationsteknologiomri'1det är bristen på 

personal. Ett stort behov av utbildningsinsatser föreligger. Jag vill erinra 

om förslagen i budgetpropositionen att förstärka framför allt den högre 

uthildningen inom främst detta område med 10 milj. kr. 

Under 1980-talet kommer den breda tillväxten av informationsteknisb 

hjälpmedel i allt fler delar av samhället att utgöra en viktig föriindringsfak

tor. Det giiller såväl i arbetslivet som i hemmet. i skolan. i kulturlivet osv. 

Som jag tidigare anfört är det angeläget att kunskap om människor och 

samhället i vid mening utnyttjas för att styra inriktningen och användning

en av den nya tekniken. Det kräver en samverkan mellan forskare från 

skilda discipliner. Jag kommer senare att återkomma till detta vid min 

behandling av FRN:s förslag rörande forskning om datateknikens använd

ning (FRN 1982: 16). 

Jag vill också erinra om att arbetarskyddsfonden inlett ett program 

omfattande 50 milj. kr. under 5 år rörande forskning och utveckling för 

biittre arbetsmiljö och arbctsorganisaiion i samhand med datorisering. 

Jag vill vidare erinra om den utbyggnad som under senare rir skett av den 

s. k. temaforskningen i Linköping bl. a. rörande teknik och social föränd

ring. En ytterligare professur inom detta område föreslfts inr;ittad. Slutli

gen vill jag peka på betydelsen av samhällsvetenskaplig och humanistisk 

forskning i allmiinhet inför de stora tekniska förändringar som förestår. 

Som jag tidigare niimnt föreslås här förstärkningar som bör förhättra möj

ligheterna att bedriva forskning om samhiillskonsekvenser av teknikut

vecklingen. 
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Afaterialtcknik 

Sverige har av tradition ett högt kunnande inom materialteknikområdet. 

Dagens konstruktionsmaterial har utvecklats i en tid med relativt låga 

priser på energi och råvaror. Ökade krav ställs nu på material som vid både 

tillverkning och användning är energi- och resurssnåla. som dessutom iir 

miljövänliga, hållbara och möjliga att återanvända. 

Järn och stål har hittills varit helt dominerande som konstruktionsmate

rial men bö1:jar nu i allt större utsträckning få konkurrens av andra materi

al. En utveckling av nya stålkvc:,Iiteter med förbättrade egenskaper sker 

dock kontinuerligt och stålet torde inom övcrskf1dlig tid behålla en fram

skjuten ställning. Huvuddelen av de resurser som satsas på FoU inom 

materialteknikområdet kommer från industrin och är till stor del inriktade 

rå.iärn- och ståiområdet. Som exempel kan nämnas att industrin satsar ca 

:ZOO milj. kr. per år för FoU inom pulvermetallurgi och snabbstål. 

På triiområdet finns ett stort behov av forskning och utvecklingsarbete. 

Staten har redan genom STU och industriverket gjort en kraftfull satsning 

)nom området träteknik och på den träbearbetande industrin. Ökad urr

märksamhet bör nu ägnas det färdiga byggnadssystemet och byggnadsin

dustrin. Chefen för bostadsdepancmentet kommer i det följande att föror

da att medel för FoU rörande sambanden mellan träkvalitet och funktion i 
olika delar av byggnader ställs till byggforskningsrådets förfogande. En 

samverkan med STU. naturvårds verket. SLU och branschen bör kunna 

medverka till en slagkraftig FoU-insats. 

Jag kommer i det följande att speciellt uppehålla mig vid några relativt 

nya omr{1den inom materialtekniken som jag bedömer kommer att få en allt 

större betydelse i framtiden. fag syftar på polymera material (plaster!. 

fiberkompositer och keramer. 

De polymera materialen används inom en rad olika områden. Tillväxten 

av produktionen har varit i genomsnitt ca 15 procent per år de senaste 30 

åren. 

Forskningen inriktas i dag rå att i olika avseenden förbiittra materialens 

egenskaper. För att höja hållfasl heten används armering med glasfiber. 

Intresset gäller nu i hög grad att utveckla rolymera material med elektriska 

egenskaper och med olika typer av ljuskänslighet. Åldringsegenskarerna 

är ocks;'\ av betydelse. bl. a. vid medicinska tillämpningar. 

Fiherkompositer är sammansatta material där någon form av fiber an

vänds för armering. De har en stor användning inom flygindustrin och vid 

båttillverkning. Inom verkstads- och byggnadsindustrin iir däremot an

vändningen iinnu mycket begränsad. 

För att möjliggöra en bredare användning av avancerade fiberkompo

siter krävs fortsatta och förstärkta FoU-insatser. 

Det statliga stödet till· denna forskning kommer i dag främst från STU 

som satsar ca 20 milj. kr. årligen pt1 forskning om polymera material inkl. 

fiberkompositer. Dessutom finns fasta tjänster inom högskoleorganisa

tionen. Industrin satsar totalt ca 150 milj. kr. 
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Jag går nu över till de keramiska mar'erialcn. Inom keramområdet går 

utvecklingen snabbt och flera tilliimpningar av stort intresse för svensk 

industri kan förutses. 

Keramiska material i form av lergods och porslin har förekommit i 

många tusen år. De egenskaper som gjort dem intressanta iir friimst god 

hållfasthet mot tryck och motståndskraft mot kemiska angrepp. Under 

senare år har intresset för keramiska material utvidgats genom de relativt 

nyutvecklade högpresterande keramerna. Dessa ger möjligheter att minska 

energiförbrukning, råmaterialförbrukning och miljöpåverkan. 

I Sverige inleddes m<'1linriktad FoU-verksamhet rörande högpresterande 

keramer år 1972 genom ASEA:s försök vid högtryckslaboratoriet i Ro

bertsfors. STU har senare byggt upp keramforskningen vid svenska Sili

katforskningsinstitutet (SFI) i Göteborg. Också vid högskolan. som t. ex. 

Chalmers tekniska högskola. bedrivs keramforskning. Detsamma gäller 

FOA. Även vid företag inom t. ex. bilindustrin och verktygsindustrin pågår 

utvecklingsarbete. 

Ett problem vid utvecklingen av konstruktionskeramer är brist på kon

struktörer. Hela keramområdet har länge varit ett försummat område, 

vilket påpekats av utländska experter. 

Utvecklingsperspektivet för högpresterande keramer är mycket långsik

tigt. Ett genombrott bedöms ske inom fem till tio år. varför satsningarna 

måste bli relativt långsiktiga och uthålliga. 

De statliga satsningarna inom de nya materialområdena kanaliseras 

friimst genom STU, FOA, NfR och direkt genom högskolan. Totalt satsar 

STU årligen ca 70 milj. kr .. FOA 11 milj. kr. och NFR ca I milj. kr. Inom 

UHÄ pågår ett arbete med att ta fram en långtidsplan för insatser inom 

materialområdet. 

Chefen för industridepartementet kommer senare i dag i samband med 

redovisningen av förslagen rörande STU:s fortsatta verksamhet att liimna 

förslag till ökade satsningar inom dessa materialomrfiden. 

Chefen för utbildningsdepartementet kommer nit föreslå att en professur 

i keramteknologi med pulvermetallurgi inriittns vid tekniska högskolan i 

Stockholm. Vidare föreslås att en professur i den kondenserade materiens 

teori inriittas vid NFR. 

Bioteknik 

Biotekniken iir ett område som rymmer stora möjligheter till utveckling 

av betydelse for svensk industri under de niirmastc decennierna. Bioteknik 

kan definieras som anviindning och utnyttjande av biologiskt material. 

speciellt celler och cellbestfmdsdclar. i tekniskt-kommersiella processer. 

Tekniken i sig är inte ny. Redan för 10000 ;'\r sedan kunde man utnyttja 

biologiska processer för att tillverka vin och öl samt haka hröd. Den 

moderna biotekniken baserar sig dock pil de senaste 20 ;\rens forsknings

rön och är både forsknin!!sintensiv och teknikintensiv. 
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Sverige har i viss miin ett gott u1gi\ngsliige eftersom det hiir finns en solid 

forskningstradition inom väsentliga grundliiggande omdlden. Det finns 

också små men dfektiva försöksanHiggningar vid 11niversitet llch högsko

k>r och vid vissa industriföretag. 

Karaktiiristiskl för hiotekniken iir att den hygger r[i grundforskningsre

sultat Sllm ofta är relativt unga. ibland mindre iin 10 år. Genom traditionellt 

g(>da kontakter mellan forsk<1re och niiringsliv inom detta omdde finns 

föruhiittningar för en fortsatt effektiv överföring av grundforskningens 

resultat till industrirrodukter. 

Internationellt sett har biotekniken genomgftende givits högsta rrioritet i 

fr[1ga om industriell aktivitet och statliga satsningar. Sverige iir dock bland 

de första euroreiska liinderna som etablerat inhemska gcnteknikföretag. 

Den biotekniska industrin i Sverige har en nf1got annorlunda samman

sättning än i mt\nga andra liinder. Ett marknadsomrftde med mycket stor 

potential för svensk industri utgör den sreciella utrustning samt de hjtilr

medel och system som kriivs för att genomföra biotekniska processer rå 

laboratoriet och industriellt. Sven:;ka företag iir redan ledande inom omril

det men det kriivs fortsatta satsningar p:°t fnrskning. utveckling och utbild

ning for att svensk industri skall kunna behålla sin ledande stiillning. 

Separationsteknik är ett mycket viktigt område inom biotekniken. Här 

befinner sig svensk teknologi p~t tr•rpnivå. Huvuddelen av viirldem insulin 

renas i dag med svensk teknologi. Den stiillning som svensk separations

teknik i dag har går tillbaka till en :;tark svensk akademisk tradition och ett 

gott samarbete mellan universitet och industri. 

Intresset kring biotekniken har de senaste i'iren i hög grad kretsat kring 

genteknik och speciellt den s. k. rekomhinant-DNA-tekniken. Med denna 

teknik kan främmande gener föras in i en bakteriecells arvsanlag. Den 

biologiska cellen kan härvid utnyttjas för frnms@lning av naturliga iimnen 

som idag finns i ytterst begränsade mängder. t. ex. miinskligt insulin. i 

niirmast obegränsade kvantiteter. 

Biomedicinsk industri <liikemedel. diagnostika. medicinsk-teknisk ut

rustning m. m.J iir mycket exransi1' och har redan nf1tt en ansenlig storlek. 

Ett samrådsorgan för företag som iir aktiva vad gäller den industriella 

tilliimpningen av biotekniken i dess moderna former har funnits i IV A:s 

bioteknikkommittc sedan fir 1979. Verksamheten breddas nu väsentligt 

genom den år 19lB bildade '"Indus\rins kommittc för hioteknik'' vid Kemi

kontoret. Kommitten skall iiven fungera som ett språkrör for branschen i 

dialogen med regering och myndigheter om näringspolitiska fr{1gor som 

berör bioteknik. Företagen satsar f. n. ca 300 milj. kr. rer år på forskning 

och utveckling inom hioteknikomr<'1det. Hiiri har inte traditionell liikeme

del~forskning inkluderats. 

Statliga medel till bioteknisk forskning utgår i dag friimst Mm STU. 

NFR. MFR. S.JFR. FOA samt rik:;förhundet mot cancer. De totala ansla

gen för grundl;iggande och tilhimrad forskning urrgf1r budget:lret 1983/84 
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till ca 40 milj. kr. varav STU bidrar med hälften. Diirtill kommer verksam

het inom ramen för högskolans fasta resurser. 

Samtidigt som det svenska samhiillet ökar sina satsningar p~1 bioteknisk 

forskning och utve<!kling milste självfallet regler och kontroll för verksam

heten utformas st1 att miljöhiinsyn kan tas och etiska aspekter tryggas. 

I det följande kommer chefen for utbildningsdepartementet att föreslå 

siirskilda medel till Jet mikrobiologiska centret i Umdi !700000 kr.J. Där

utöva föresläs 4 milj. kr. för basresurser inom bioteknikomddct. Förslag 

till förstärkningar till M FR och N FR iir ocks(1 av intresse i detta samman

hang. 

Chefrn l'ör jordbruksdepartementet föreslitr all en professur i molekylär 

cellbiologi inriitlas vid SLU samt att siirskilda medel anvisas för forskning 

inom viixtgenetik och enzymteknik. Den allmiinna förstärkningen till SJ FR 

hör ockstt möjliggöra ökad forskning inom Jet biotekniska omrt1Je1. 

Statsr{1det Sigurd sen kommer att föreslå en först:irkning av 3 milj. kr. till 

statens bakteriologiska laboratorium. 

Vidare kommer chefen för industridepartt'mentet alt fiircsli"i ökade insat

ser för bioteknikomr;ldet inom STU. 

Jag anser det angcliiget att de olika organ som verkar inom biotcknikom

riiJe1 ctabler;tr kontakt och samordnar sina imal.'ier. FRN har initierat en 

utredning med miilsiittning att ta fram ett underlag för en svensk forsk

ningsstrategi på detta omriide. Det iir ett nationellt intres~e och viktigt för 

wensk indus1ris iniernationclla konkurrenskraft att den biotekniska forsk

ningen och de industriella satsningarna kan ske samordnat och p;i effekti

vast möjliga siitt. Jag avser att niira följa denna ut veckling. 

Statsrilden Bodström, Hellström, Thunhorg. Sigurdscn. Boström, 

Hjclm-Wallt:n. I. Carls~on. Göransson, Lundkvist. Leijon, Gradin. Gus

tafsson, Petcrson. Dahl od1 Holmhcrg anmiiler .~ina fiirslag. Anförandena 

och förslagen redovisas i underpr1:it~)kollt'n för resp. departement. 

Stat~r[idet Ingvar Carlsson anför. 

!\kd hänvisning till vad jag och övriga statsdd har anfört hemst;ilkr jag 

alt regeringen i en propo~ition 

dels bereder riksdagen till fal le alt ta del av rnd jag nu har anfört om 

forsknings- och utvecklingsverksamhet, 

dds l'öreJ;igger rik!-:dagen vad jag och övriga föredragande har anfört 

för de i'itgiirder och iindam<il s(1111 vi har hemst:illt um. 

Regeringen ansluter sig till föredragandens överviiganden och beslutar 

att genom proposition föreliigga riksdagen vad föredragandena har anfört 

för de åtgiirder och ändam[il Sl)m de har hemstiillt om. 

Regeringen beslutar att de anföranden och förslag Sl)lll redovisas i un

di::rprotokollen skall bifogas propositionen som hi/ugomu I -10. 
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Anmälan till proposition om forskning 

Inledning 

Utrikesdepartementets vaksamhet - utrikes" och ~iikerhetspolitik, 

handdspolitik jiimte internationellt samarbete. siirskilt internationellt ut

vecklingssamarbete - omfättfir ett direkt ansvar för vissa forskningsområ

dt:"n av siirskilt intresse för departementets verksamhet. 

- s·rockho/111s i11t<'matio11d/a .fi·cd.1Ji11·sk11i11gsi11stir11r (S/PRIJ filr sedan 

starten 1966 som oberoende stiftelse sina qriftsutgifter täckta över de

partementets budget. 

- I samband med det svenska deltagandet i nedrustningsförhandlingarna i 

Geneve lKh i andra internationella sammanhang där Sverige deltar i 

diskussioner om rustningsbegriinsning och -kontroll h;!r sedan drygt 10 

f1r vissa medel anslagits för tekniskt stöd och utredningar via ett siirskilt 

anslag till /iir.1·1·tll'<'l.I' j(Jr.1·k11i11g.w11stalt ( FOA i. 

- Sedan budgetåret 1982/83 utg{1r över departementets budget iiven ett 

anslag för 111riki·.1politiska i11srit11tets .fi1rsk11i11g.l'l'<'rk.1w11hl't. (Detta an

slag har tidigare finansierats med medel fran FOA.) 

- Via anslaget för internatitmellt utvccklingssamarhcte finansieras forsk

ningssamarbetc med och mellan u-liindq. Verkstiillande organ iir sryrcl

srn ji'ir 11-la11d.1:fiJrsk11i11g (SA R ECJ. Dessutom erhaller sedan budget~ret 

1980/81 Nordiska A./i'ik11i11sti1111c1 medel fran anslaget för internationellt 

ut veeklingssamarbete. 

I Riksd<1gc11 IY!:i3i8./. I sam/. ;\'r 1117. Bilaga I 

Riilldst': S. I. under Fiiredrag1111de Står: punkten 5-f> Riittat till: punkten 5 
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2 Forskningsverksamhet finansierad över utrikesdepartementets 
huvudtitel 

2.1 Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 

Institutet skall enligt stadgarna "bedriva vetenskaplig forskning i kon

flikt- och samarbetsfrågor av betydelse för internationell fred och säkerhet 

i syfte att söka ge bidrag till förståelsen av betingelserna för fredliga 

lösningar av mellanstatliga konflikter och för en stabil fred." 

SIPRI:s målsättning är att täcka hela fältet av frågor som rör upprust

ning, rustningsbegränsning och nedrustning - den specialisering som SIP

RI har valt. 

För budgetåret 1983/84 har SIPRI tilldelats ett statligt bidrag av 13.3 

milj. kr. I årets budgetproposition har föreslagits att 14,0 milj. kr. anvisas 

som bidrag till SIPRI för budgetåret 1984/85. 

2.2 Försvarets forskningsanstalt ff()A) - vissa åtgärder för rustningsbe

gränsning och kontroll 

Verksamheten inom ett av FOA: s forskningsprogram syftar till att stöd

ja utrikesdepartementets arbete inom området nedrustning och rustnings

kontroll. Verksamheten genomförs i sin helhet vid FOA, sedan en arbets

grupp vid statens strålskyddsinstitut den I juli 1983 överförts till FOA i 

enlighet med regeringens beslut. Med vissa undantag - främst vad gäller 

d.:tektionsforskning och övervakning av kiirnvapenprov - iir verksamhe

ten starkt beroende av kunnande och kunskapsutveckling inom försvars

forsknin~en. 

Nedrustnings- och rustningskontrollfrilgorna har på senare {ir fött allt 

större politisk betydelse och en viixande allmän opinion kriiver att resultat 

skall åstadkommas i de internationella förhandlingarna. Sveriges engage

mang i detta arbete har under det senaste året ytterligare ökat genom 

initiativ bl. a. i ansträngningarna att i Stockholm sammankalla en konfe

rens om förtroende- och siikerhetsskapande åtgiirder och nedrustning i 

Europa, i frågan om ett fullstiindigt provstoppsavtal och niir det gäller 

FN-studien om militär forskning och utveckling. De svenska insatserna. 

som p<I varje enskilt område ofta innebär mångåriga omfattande förhand

lings- och utredningsåtaganderi. har aldrig tidigare haft en sådan bredd. 

Anslag utgår budgetåret 1983/84 med tillsammans 9,2 milj. kr. till föl

jande forskningsprogramddar: 

I. Seismologisk multipelstation !drift av Hagfors-stationen samt viss 

forskning) . 

.., Insamling och analys av luftburen radioaktivitet. 

3. Vetenskaplig underlags verksamhet. bl. a. avseende ABC-vapen. satel

litteknik och havsforskning. 
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4. Särskilt inhumana vapen. 

I årets budgetproposition har föreslagits att 9.8 milj. kr. anvisas till FOA 

för vissa åtgärder för rustningsbegränsning och -kontroll för budgetåret 

1984/85. 

2.3 Utrikespolitiska institutets forskningsverksamhet 

Institutet bedriver forskning inom området internationella relationer 

med tyngdpunkt på för Sveriges utrikes-. säkerhets- och nedrustningspoli

tik särskilt relevanta regioner och problem. Verksamheten syftar till att 

utveckla en kvalificerad kompetens inom ett fåtal sakområden. En del av 

resurserna avsätts till att göra forskningsresultaten tillgängliga för en bre

dare allmänhet samt till att främja ett svenskt och internationellt forsk

ningssamarbete inom särskilt prioriterade områden. 

Dessa omfattar främst studier kring ekonomisk säkerhet, militära doktri

ner, militära rustningar och rustningskontroll, Östasien och Sovjetunio

nens förhållande till grannstaterna. 

För budgetåret 1983/84 tilldelades utrikespolitiska institutet ett anslag på 

1.7 milj. kr. för forskning. I årets budgetproposition har föreslagits att 1.8 

milj. kr. anvisas till institutet för budgetåret 1984/85. 

2.4 Styrelsen för u-Iandsforskning (SAREC) 

SAREC har enligt sin instruktion till uppgift att "främja forskning som 

kan underlätta för u-länderna att utvecklas mot ökat självbestämmande 

och mot ekonomisk och social rättvisa". Instruktionen framhåller vidare 

att det åligger SAREC att: 

" - främja forskning och bevaka forskningsfrågor inom områden som är 

betydelsefulla för u-länderna och för utvecklingssamarbete, 

- handlägga frågor rörande samarbete med och biståndsfinansierat stöd 

till u-länderna på forskningens område samt stöd till u-landsinriktade 

internationella forskningsprogram, 

- fördela anslag för u-landsforskning i Sverige, 

- ta initiativ till forskningsinsatser inom området för u-landsforskning". 

För att uppnå dessa syften omfattar verksamheten stöd till forsknings

samarbete med u-länder. forsknings samarbete mellan u-länder. internatio

nella forskningsprogram samt svensk-u-landsforskning. Det totala anslaget 

är för budgetåret I 98J/84 160 milj. kr. I årets budgetproposition har föresla

gits att 162.4 milj. kr. anvisas till SAREC för budgetåret 1984/85. Av 

anslagsökningen på 2.4 milj. kr. beräknas en avsevärd del användas för 

stöd åt energiforskningsprojekt vid Beijerinstitutct. 

Ett centralt mål för verksamheten är att stärka den nationella forsknings

kapaciteten i u-länder. Detta sker bl. a. i samarbete mellan dessa och 

svenska forskningsinstitutioner. SAREC har f. n. slutit avtal om direkt 
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forskningssamarbete med fjorton u-länder. Tyngdpunkten i de närmaste 

årens verksamhet kommer att ligga i en fördjupning av detta samarbete 

snarare än att ytterligare vidga länderkretsen. Antalet gemensamma forsk

ningsprojekt mellan svenska institutioner och u-landsinstitutioner fortsät

ter att öka. 

Sverige ser sitt bistånd till länder i Tredje världen som ett led i arbetet på 

att stärka dessa länders ställning. Biståndet skall också bidra till fred. 

avspänning och säkerhet. Av vikt är härvidlag bl. a. stödet till dessa 

länders forskningskapacitet. Med en sådan inhemsk kapacitet ökar Hinder

nas möjligheter atf själva ta fram underlaget för sina utvecklingsstrategier 

och att anpassa produktionen av varor och tjänster till olika sociala, 

kulturella och ekologiska förhållanden. Behoven av bidrag till forskning i 

länder i Tredje världen och till forskning om utveckling är och kommer 

länge att förbli stora. Anslagen för forskning kommer därför alt även 

fortsatt vara en betydelsefull del av det svenska u-landsbiståndet. 

2.5 Nordiska Afrikainstitutet 

Nordiska Afrikainstitutet skall inom Norden foimja studiet av afri

kanska förhållanden. Det åligger institutet siirskilt att 

- främja och driva vetenskaplig forskning och undervisning om Afrika. 

- utgöra ett dokumentationscentrum för afrikaforskningen. 

- genom kurser. föreläsningar. seminarier och eljest sprida information 

om Afrika och aktuella afrikanska förhållanden. 

- stödja utbildningen av personal för u-landsuppdrag i Afrika. 
För budgetåret 1983/84 har anvisats ett anslag på 2.6 milj. kr. till Nordis

ka Afrikainstitutet. Härtill kommer uppskattade anslag från övriga nordis

ka länder om sammanlagt I milj. kr. I årets budgetproposition har föresla

gits att 2,8 milj. kr. anvisas till institutet för budgetåret 1984/85. 

3 Fi.'1redragandcns överväganden 

Det allvarliga världspolitiska liiget har under senare år medverkat till ett 

bredare och djupare intresse för siikerhetspolitiska och strategiska frågor. 

När den internationella situationen priiglas av stor osäkerhet blir det också 

ofrånkomligt att utrikesdepartementet i ökad utsträckning uppmärksam

mar de bidrag. som forskningen kan ge. 

Eftersom en stor del av forskningen på det säkerhetspolitiska och strate

giska området bedrivs inom särskilda. delvis tvärvetenskapliga institut, 

har detta område ingen egen. lätt identifierbar stiillning vid svenska univer

sitet. Olika vägar bör prövas att fördjupa den internationellt inriktade 

utbildningen och forskningen främst med anknytning till ämnesområdet 

statsvetenskap. Det är inte minst viktigt att öststatsforskningen får större 
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resurser så att bredare kunskaper på detta område finns inom landet. Jag 

vill i detta sammanhang hänvisa till vad statsrådet Ingvar Carlsson senare 

kommer att anföra i utbildningsdepartementets bilaga till denna proposi

tion under anslaget Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet. 

Dessutom vill jag framhålla att freds- och konfliktforskningen förstärks 

genom riksdagens beslut v?1ren 1983 att inrätta ytterligare en professur i 

detta i\mne vid universitetet i Göteborg. 

För att ha stor kompetens på dessa områden är ett brett och levande 

intresse för säkerhetspolitiska och strategiska studier av stort värde. De

partementet behöver. som följd av den internationella händelseutveckling

en. en nära samverkan med svenska forskare inom olika områden·. Detta 

innebär bl. a. forskning med departementet som initiativtagare. Utrikesde

partementet har i hög grad intresse av studier kring problem av betydelse 

för svensk utrikespolitik. särskilt kring neutralitetspolitiken och principer 

för internationell säkerhet. t. ex. gemensam säkerhet. 

Samma direkta intresse finns även för forskning kring folkrättsliga och 

andra rättsliga frågeställningar. vilka ofta är intimt sammanbundna med 

den utrikespolitiska utvecklingen. 

I sammanhanget vill jag ocksf1 understryka att ett brett synsätt hör 

priigla den siikerhetspolitiska forskningen. vilket innebär att forskningen 

bör bedrivas tviirvetenskapligt. Ett exempel på detta är det samband som 

ofta finns mellan siikerhctspolitiska och strategiska frågor samt frågor som 

giiller ekonomiska resurser. ekonomisk styrka och ekonomisk utveckling. 

Den militärtekniska utvecklingen gör att insatserna för nedrustning stän

digt måste inriktas mot nya områden. Det är angeläget att dessa nya 

insatser kan stödjas på forskning. som är genuint oberoende av supermak

ternas,siikerhetsintressen. 

Snabba förändringar av olika vapensystem och därav föranledda för
handlingar om rustningskontroll och nedrustning har tydligt visat hur nära 

förbunden utrikespolitiken ida!! är med naturvetenskaplig forskning och 

teknisk utveckling. Detta gäller emellertid inte bara de militärstrategiska 

problemen utan också exempelvis globala resurs- och miljöproblem med 

många g?111ger radikala följder för internationell politik. De nyligen mer 

allmänt uppmärksammade konflikterna kring de gemensamma luft- och 

vattenmassorna utgör ett område, där tvärvetenskaplig forskning inriktad 

på mellanstatliga förhållanden kommer att vara särskilt efterfrågad. Polar

forskningen utgör ett annat exempel på ett område där också utrikespolitis

ka skäl motiverar ökade insatser. Regeringen har. vilket redovisats i andra 

sammanhang. bl. a. tagit initiativ till en mer samordnad bevakning av de 

svenska polarin!ressena berörande såväl Arktis som Antarktis. Statsrådet 

Ingvar Carlsson kommer också senare i utbildningsdepartementets bilaga 

till denna proposition att beräkna medel för inrättande av ett polarforsk

ningssekretariat. 

Mot ovan givna bakgrund har jag i årets budgetproposition på utrikesde-
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partcmentets huvudtitel under anslaget A I 0. Kommitteer föreslagit att en 
medelsram om I milj. kr. inrättas för forskningsverksamhet av särskild 

utrikes- och säkerhetspolitisk relevans. 

4 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad 

jag nu har anfört om forskningsverksamhet av särskild utrikes- och säker

hetspolitisk relevans. 

5 Forskningssamarbete med EG 

5.1 Inledning 

Jag vill inledningsvis hänvisa till vad statsrådet Ingvar Carlsson i sin 

inledning anfört om betydelsen av internationellt samarbete på forsknings

området. 

En kraftig strukturomvandling äger rum i den industrialiserade världen. 

Flera traditionella industrigrenar minskar eller är på viig att försvinna 

p. g. a. ändrade konkurrensförutsättningar. Stora satsningar görs för att 

ersätta föråldrade produktions!>trukturer med ny teknik. USA och Japan 

intar här en ledande ställning på väsentliga områden. I Europa har man på 

många betydelsefulla områden inte kunnat hålla samma förändringstakt 
vilket haft negativa återverkningar på den industriella utvecklingsfaktorn. 

5.2 Utvecklingen inom de Europeiska gemenskaperna 

Inom de Europeiska gemenskaperna (EG) har under det senaste året 

tagits kraftfulla initiativ för att öka insatserna och samarbetet på forsk

ningsområdet och då även på industriellt in~iktad forskning. Avsikten är 

att stärka samverkan inom EG-gemenskapen för att öka konkurrenskraf

ten utåt. Förslag har tagits fram dels om ett samordnat ramprogram för 

forskningen. dels om sektoriella program på ett flertal områden som infor

mationsteknologi, databehandling, energi, bioteknik och miljövård. Totalt 

föreslås en fördubbling av de gemensamma forskningsinsatserna under 

åren 1984-1987. 

5.3 Nuvarande samarbete 

Sverige samarbetar sedan länge tillsammans med EG och andra europe

iska länder inom COST (European Cooperation in the Field of Scientific 

and Technical Research). Samarbetet med EG omfattar även en rad andra 
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forskningsinriktade projekt där varji: lands förhällandevis begränsade 

forskningsri:surser kunnat samordnas m:h elfrktivisi:ras. Jag tiinker här 

särskilt på Euronet som ger möjligheter till ömsesidigt tillträde till data

banki:r och EG:s råvaruhushällningsprogram inom avfalls- och trävaruom

rådct samt.Euronorm inom stålområdet. där Sverigi: också deltar. 

Sedan år 1976 är Sverige genom ett samarbetsavtal med Euratom ~iven 

anslutet till EG:s fusionsforskningsprogram, där bl. a. det s. k. J ET-projck

tct ingär. Sveriges bidrag har de senaste åren uppgått till i genomsnitt 45 

milj. kr. årligen. Kostnaderna för detta grundforskningsinriktade samarbe

te har hittills redovisats över industridepartementets anslag för encrgi

forskning. 
Statsrådet Dahl kommer senare i dag att redovisa hur samarbetet hittills 

har bedrivits och de överväganden som framkommit i frågan. 

5.4 Föredragandens överväganden 

Om Sverige skulle komma utanför del tekniskt-industriella samarbetet i 

Europa skulle detta få allvarliga negativa verkningar för vår framtida 

tekniska m:h industriella kompetens och diirmed för vår export och syssel

sättning. Att på egen hand helt lösa dessa krävande uppgifter ligger inte 

inom möjlight:ternas ram. rnirför ansi:r jag det som synnerligen viktigt för 

Svaige att delta i det europeiska forskningssamarbctct. 

Sverige har också i olika sammanhang markerat sin vilja till ett fortsatt 

och fördjupat samarbete med EG. särskilt på forskningssidan. Efter stats

ministerns besök i Bryssel i februari 1983 tillsattes en särskild arbetsgrupp 

med företrädare för EG och Sverige för att studera formerna för ett 

närmare forskningssamarbete mellan Sverige och EG. F. n. pågår en kart

liiggning av lämpliga områden för sådant samarbete. Av stort intresse för 
svenskt vidkommande är därvid bl. a. det s. k. Esprit-programmet med 

omfattande insatser inom informationsteknologiområdct. 

Avsikten är att i dessa diskussioner även föreslå en förutsiittningslös 
utvärdering av hittillsvarande fusionsforskningssamarbcte mellan Sverige, 

Euratom och Schweiz. Utgiingspunkten från svensk sida måste vara att på 

bästa sätt fördela tillgiingliga resurser för vårt europi:iska forskningsenga

gemang i ett forsknings-, handels- och industripolitiskt perspektiv. 

I avvaktan på resultat av dessa överläggningar förordar jug att 44 

milj. kr. anvisas under ett anslag benämnt Forskningssamarbete med EG. 

Över anslaget bör Sveriges bidrag till fusionsforskningssamarbetct med 

EG finansieras. 

Det hör ankomma på regeringen att efter överläggningar med EG avgöra 

den närmare användningen av detta anslag. Statsrådet Dahl kommer sena

re idag hl. a. att lämna ett förslag vad avser svensk grundforskning inom 

fusionsenergiområdet där ansvaret föreslas åvila naturvetenskapliga forsk

ningsrådet. 
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5.5 Hemställan 

Med hänvisning till vad jag h;lr har anfört hemst;ilkr jag ;1tl regeringen 

föreslår riksdagen 

att .till Forskning.Hcllllllrhete 111ed L11r<1pt'isk11 gc'lll<'ll.1·k11t'<'rt1ll flir 

budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 44000000 kr. 
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FÖRSVARSDEPARTEMENTET 

Föredragande: Statsrådet Thunborg 

Anmälan till proposition om forskning 

Inledning 

Utdrag 

PROTOKOLL 

Bilaga 2 

vid regeringssammanträde 

1984-02-09 

Statsmakterna~ beslut om totalförsvan:ts verksamhet grundar sig på 

underlag frän myndigheterna i form av långsiktiga studier och planer. 

Tidshorisonten för dessa är 10-15 år och i vissa fall ännu längre. Med som 

regel fem års mellanrum fastläggs inriktningen av verksamheten av riksda

gen genom !leråriga försvarsbeslut. Det senaste beslutet om "otalförsvarets 

långsiktiga inriktning och planering fattades av riksdagen år 1982 lprop .. 

1981/82: 102. FöU 18, rskr 374). Genomförandet av de långsiktiga målen 

behandlas och beslutas årligen i den ordinarie budgetprocessen. Inrikt

ningen och omfattningen av forskningen inom försvarsdepartementets om

råde måste väsentligen behandlas som en del i de samlade besluten om 

totalförsvarets utveckling. 

F. n. pågär arbete med att ta fram underlag inför 1987 års försvarsbeslut. 

Försvarets forskningsanstalt har i juni 1983 fått regeringens uppdrag att i 

anslutning till detta arbete utarbeta en samlad syn på försvarsforskningens 

längsiktiga utveckling. 

Försvarsforskningen har milng<l komaktpunkter med forskningen inom 

samhället i övrigt. Inom vissa områden finns unik kompetens, vilken torde 

kunna utnyttjas även inom andra sektorer. Inom andra områden ligger 

forskningsverksamheten nära andra sektorers forskning. Samverkan över 

sektorsgränser har ökat betydligt under senare år. Det finns dock möjlighe

ter att genom en medveten strävan ytterligare samordna verksamheten 

med andra forskningsorgans. Det är särskilt väsentligt att vi i Sverige, med 

våra begränsade resurser, tar till vara sådana samordningsmöjligheter. 

I det följande (avsnitt 2) redovisar jag inriktningen och omfattningen i 

stort av forskningen inom försvarsdepartementets område samt vissa över

väganden som riksdagen bör beredas tillfälk att ta del av. Därefter (avsnitt 

3) föreslår jag en långsiktig inriktning av den flygtekniska forskningen. 

Detta förslag har beretts gemensamt med statsrådet Ingvar Carlsson, samt 

cheferna för utbildningsdepartementet och industridepartementet. 

I Riksdt1i,;<'11 198318./. I rn111/. Nr 107. Bilaga:! 
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2 Forskningen inom försvarssektorn 

2.1 Nuvarande inriktning 

Allmänt sett skall försvarsforskningen bidra till möjligheterna att tidigt 

upptäcka och förstå förändringar i vår omvärld och i den tekniska och 

vetenskapliga utvecklingen samt till att idi:ntifiera behov av och lämna 

underlag för i:rforderlig anpassning av verksamheten inom totalförsvari:t. 

Styrandt: för forskningens innehåll skall vara totalförsvarets samlade bi:

hov av forskning i olika tidsperspt:ktiv. 

Härvid skall försvarsforskningi:n främst 

- följa och analysera dt:n tekniska och vetenskapliga utvi:cklingen inom 

områden som är eller kan bli betydelsdulla för totalförsvaret, 

- analysera olika-hot samt medvi:rka vid utformningen av säkerhi:tspoli

tiskt miljöunderlag och prognoser, 

- analysera den svi:nska sarnhällsutvi:cklingen och hur samhällsplanering

en kan påverkas för att hänsyn också skall kunna tas till totalförsvarets 

intri:ssen, 

- umkrbygga statsmakternas åti:rkommande prövning av det svenska 

hänsynstagandet till icke-konventionella stridsmedel. 

- medverka i och med sakundi:rlag och metoder stödja totalförsvarets 

studit:r m:h planering samt 

- med forskning stödja utvecklingi:n av materiel för totalförsvaret, för

handsproduktionen samt vid behov den operativa verksamheten. 

2.2 Försvarsforskningens omfattning 

Större delen av det som inom försvarssektorn bett!cknas som forskning 

och utveckling (FoU J iir utvi:cklingsarbete som utförs vid industrier. 

Forskningens roll iir hiirvid främst att ge kunskaper, beslutsunderlag och 

råd. RI. a. skall försvarsforskningen kunna medverka vid de olika fasi:rna i 

anskaffningsdialogen mellan försvari:t och industrin och härvid omsätta 

nya rön från dt:n veknskapliga världen till sådana lösningar som är intres

santa för totalförsvaret. Någon klar gräns mellan bi.:greppet forskning och 

den kunskapsuppbyggnad som sker i utvecklingsarbetet kan diirför inte 

dras. Dt:n si.:nari: styrs i huvudsak av de olika materielbeställningar som 

görs av försvarets materielverk. 

Huvuddelen av denna FoU är knuten till de tre försvarsgrenarna armen, 

marinen och flygvapnet och finansieras genom anslag till dessa. Omfatt

ningen är I 000- I 500 milj. kr. årligen och bi:slut om utnyttjande av dessa 

medel fattas i anslutning till bestämda materielobjekt. 

Huvuddelen av den icke objektsbundna forskningen för hela totalför

svaret har samlats till ett delprogram, Gemensam försvarsforskning. För

svarets forskningsanstalt (FOAJ har programansvar för detta ddprogram. 
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Produktionsansvaret för huvuddelen av delprogrammet åviiar FOA. och 

för mindre delar fortifikationsförvaltningen (FortF) resp. försvarets mate

rielverk CFMV). FOA genomför huvuddelen av forskningen inom delpro

grammet. Övriga delar genomförs av hl. a. FortF. flygtekniska försöksan

stalten (FFAJ, Marintekniska institutet cSSPAJ. industrin samt universitet 

och högskolor. 

Härutöver bedrivs forskning för totalförsvarets behov vid FFA och i 

mindre omfattning vid bl. a. beredskapsnämnden för psykologiskt försvar 

CBN). militärhögskolan och försvarets läromedelscentral. 

2.J Gemensam försvarsforskning (försvarets forskningsanstalt) 

För budgetåret 1983/84 har under anslaget F 5. Gemensam försvars

forskning anvisats 286.9 milj. kr. för tillämpad forskning och grundforsk

ning fördelade enligt följande. 

Forskning som genomförs vid försvarets forskningsanstalt 270.7 
Fortifikatorisk forskning som genomförs vid fortifikationsförvalt-
ningen 5,6 
Övrig försvarsteknisk forskning, som genomförs vid försvarets 
materielverk I 0.6 

FOA utför vidare forsknings- och utredningsuppgifter inom utrikesde

partementets verksamhetsområde. Dessa finansieras av medel från det 

under tredje huvudtiteln uppförda förslagsanslaget F 5. Vissa åtgärder för 

rust ningsbegrän~ning och kontroll. För budgetåret 1983/84 har under an

slaget anvisats 9.2 milj. kr. 

Hiirutövcr genomför FOA även intäktsfinansierad forsknings- och 

utredningsverksamhet m. m. Sådana uppdrag får tas från sektorer utanför 

totalförsvaret om de kan förväntas medföra positiva effekter för den för

svarsinriktade forskningen och medverka till en vitalisering av denna. Den 

intiiktsfinansierade uppdrags verksamheten redovisas fr. o. m. budgetåret 

1983/84 under fjärde huvudtitelns anslag K I. Försvarets forskningsanstalt: 

Intäktslinansientd uppdragsverksamhet och omfattar för budgetåret 

1983/84 ca 55 milj. kr. 

FOA har, som tidigare nämnts. programansvar för hela delprogrammet 

Gemensam forsvarsforskning. Verksamheten inom delprogrammet är in

delad i tio forskningsprogram, varav åtta vid .FOA och ett vid vardera 

FortF och FMV. Forskningen vid FOA bedrivs vid fem huvudavdelningar 

CFOA I - 5l. Omräknat till heltidstjänstgörande hade FOA tredje kvartalet 

1983 totalt I 300 anställda varav 620 akademiker. Verksamheten bedrivs 

huvudsakligen vid sex platser i landet. nämligen i Stockholmsområdet 

(60'/'rl. varav i in.nerstaden 05%). Grindsjön (1071) och Ursvik (15';>(,). 

samt i Linköping (24'/{). Umeå <1v:+1 och Karlstad 0%). Siffrorna inom 

parentes anger andelen av FOA:s totala antal anstiillda. FOA har genom 
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riksdagsbeslut (prop. 1981/82: 102 bil. 2. FöU 18. rskr 374) ålagts att 

t. o. m. budgetåret 1991/92 minska antalet anställda som avlönas från ansla

get F .5 med ca 20 personer per år. 

Planeringen för de närmaste fem budgetåren innebär en successiv 

minskning av delprogrammet Gemensam försvarsforskning med ca 10 

milj. kr. per år. Det beräknade utrymmet för nyrekrytering på grund av 

avgångar är ca .50 personer per år. FOA avser att sträva efter en allmän 

kvalitetshöjning genom att anställa en större aridel personer med doktors

examen. 

FOA har i sitt svar på regeringens uppdrag rörande planering och finan

siering av sektoriell forskning (1983-01-12) angivit att det inom flertalet 

forskningsprogram finns exempel på områden diir ytterligare samverkan 

mellan olika samhiillssektorer borde kunna ge förbättrade möjligheter att 

upprätthålla en tillräckligt bred. samlad kompetens inom landet. 

Från försvarssektorns synpunkt särskilt angelägna samverkansområden 

är informationsteknologi, nya material. skydd/miljö och riiddningstjänst/ 

katastrofberedskap. Andra lämpliga samverk:msområden ärt. ex. energi. 

havsresursverksamhet. transportområdet och tekniskt-vetenskapliga pro

gnoser. 

2.4 Flygteknisk forskning 

Flygtekniska försöksanstalten (FF A) har till uppgift att främja utveck

lingen av tlygtekniken inom landet. Anstalten bedriver hiirvid flygteknisk 

forskning inom områden som aerodynamik. flygmekanik. material- och 

strukturforskning samt mät- och simuleringsteknik. Forskning bedrivs inte 

enbart inom områden som är viktiga för totalförsvaret utan också inom 

omdden som är intressanta för samhället i övrigt. 

För budgetåret 1983/84 har till anslaget K 2. Flygtekniska försöksanstal

ten anvisats 2 . .5 milj. kr. Härutöver har försöksanstalten för intiiktslinan

sierad uppdragsverksamhet beräknat ca 70 milj. kr. 

Ff A är organiserad i ett kansli. en aerodynamisk avdelning. en håll

fasthetsavdelning och en teknisk avdelning. Den ligger i Stockholm och 

sysselsätter totalt ca 260 personer. av vilka ca 90 har högskoleutbildning. 

Huvuddelen av den intiiktsfinansierade uppdragsverksamheten har hit

tills finansierats antingen direkt från FMV (ca 60%) genom beställning av 

projektbundet arbete samt inom ramen for FMV:s program för icke objekt

buntlen forskning eller från Saab-Scania AB för provnings- och forsknings

uppdrag (ca 1.5 %). Intäkter av uppdrag Mm bestiillare utanför försvarssck

torn omfattar ekonomiskt sett ca 2.5'/(. av försöksanstaltens verksamhet. 

Delar av tekniska högskolans i Stockholm flygtekniska utbildning är för

lagd till FF A. 

Till följd av bl. a. det ekonomiska liigct har FMV nu aviserat minskning

ar av beställningarna vid FFA. Samtidigt har Saab-Scania AB tvingats 
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förliigga en större del av sina hestiillningar utomlands bl. a. till följd av att 

försöksanstalten numera inte har konkurrenskraftiga vindtunnelresurser. 

Av bl. a. dessa anledningar planeras nu en minskning vitt" FF A med ca 40 

personer. 

2.5 Forskning för ps~·kologiskt försrnr 

Inom omri'1det psykologiskt försvar förekommer forskning hf1de vid 

FOA och vid BN. Griinsdragningen utreds f. n. gemensamt av de två 

myndigheterna. BN:s forskning omfattar ca 900000 kr. årligen och är· 

friimst inriktad pft att undersöka masskommunikation. psykologisk krigfö

ring och propaganda samt att genomföra f1rliga. riksomfattande opinions

undersökningar av attityder till försvaret. 

2.6 Filredragandens ilverväganden 

Den svenska alliansfria utrikespolitiken måste stödjas av ett allsidigt 

totalförsvar. Den förutsiitter ocksi'1 att vi har egna resurser att successivt 

utveckla och föriindra försvaret så att det kan anpassas till iindrade tek

niska och politiska villkor i omviirlden. En kompetent och kreativ för

svarsforskning iir ett mycket viktigt instrument för detta. 

Försvarsforskriingen skall hidra till möjligheterna att tidigt upptäcka och 

förstå förändringar i vår omviirld och i den tekniska och vetenskapliga 

utvecklingen samt till att identifiera behov av och lämna underlag för 

erforderlig anpassning av verksamheten inom totalförsvaret. Sveriges al

liansfria politik gör att vi måste sätta mi1len högt i dessa avseenden. Därvi.d 

iir det siirskilt angeliiget att skapa en svensk försvarsprofil och alt upp-· 

miirksamma sådana områden där utvecklingen är snabh och kan få viisent

liga konsekvenser för vår försvarspolitik och för utformningen av vårt 

totalförsvar. 

Genom hehovet av anpassning till utvecklingen i omvärlden samt genom 

sin hredd och förhållandevis stora teknikintensitet kräver planerings- och 

heslutsproblemen inom totalförsvaret ett omfattande forskningsstöd. För

svarsforskningen har diirför ffttt en ur teknisk-vetenskaplig synvinkel 

mfmgfasetterad sammansiittning. Diir finns också vana och förmåga att 

genomföra tvärvetenskapliga. tillämpade projekt. Karaktäristiskt är därvid 

den styrande effekt som sektorns problem har på forskningens inriktning 

och den niira samverkctn med avnämarna. 

Jag ser flera grundliiggande motiv för att även fortsättningsvis hålla 

samman huvuddelen av forskningen för totalförsvaret i en gemensam 

forskningsorganisation. Genom att forskningsgrupper med skilda ämnesin

riktningar samlas inom en organisation undanröjs institutionella hinder för 

en nödviindig tvärvetenskaplig samverkan. En tillriickligt bred gemensam 

kunskapsbas kan byggas upp för tilliimpningar inom skilda totalförsvars-
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grenar och myndigheter. Nära kontakter mellan forskare och avnämare 

kan organiseras. De är viktiga för ömsesidig förstf1clse och för anpassning

en av forskningens inriktning till avnämarnas behov. Samtidigt är det 

uppenbart att en omfattande samverkan med andra forskningsinstitutioner 

inom och utom landet är nödvändig. 

Sedan slutet av 1960-t<tlet har medelstilldelningen till försvaret fram

tvingat omprövningar av verksamheten inom många områden. Detta har 

bl. a. medfört att forskningsinsatserna och investeringarna i utrustning 

minskat. trots att forskningsbehoven inom nertalet områden har ökat. 

Denna tendens synes fortsätta. Jag anser det därför allt mera angeläget att 

ta vara på möjligheterna till vidgad forskningssamverkan med andra sam

hiillssektorer. Jag vill betona att flera forskningshehov för totalförsvaret 

sammanfaller med andra samhällssektorers behov. En utvecklad forsk

ningssamverkan kan dels underlätta att uppriitthålla den för försvaret 

erforderliga kompetensen inom landet. dels leda till effektivare utnyttjande 

av de totala resurserna och diirmed vara till ökad ömsesidig nytta. I det 

föreg;°1ende (avsnitt 2.3) har angetts ett nertal områden som friln försvars

forskningens utgångspunkter bedömts särskilt väl lämpa sig för samverkan 

med andra sektorer. 

Mot bakgrund av vad jag här har anfört hör några forskningsområden 

väljas ut för ökad samverkan mellan olika samh~illssektorer. Härvid hör 

nyss nämnda förslag inom försvarssektorn beaktas. Den utökade samver

kan kan ske i forskningens genomförande men hör dessutom i högre grad 

än hittills eftersträvas på programnivå. i form av gemensamt finansierade 

forskningsprogram mot gemensamma mål. Det hör ankomma p:"1 regering
en att besluta om erforderliga åtgärder så att den önskade samverkan 

säkerställs. 

Omfattningen och inriktningen av forskningen inom försvarsdeparte

mentets område har jag behandlat i prop. 1983/84: 100 hil. 6 i anslutning till 

mina förslag om inriktningen av det militära försvaret. 

3 Den nygtekniska forskningens långsiktiga inriktning 

3. 1 lnlednin~ 

Ett av de prioriterade forskningsområden som an1rnvs i den av riksdagen 

antagna forskningspolitiska propositionen (prop. 1981/82: 106. UhU 37. 

rskr 397) våren 1982 omfattade sådan forskning som är en förutsiittning för 

och konsekvens av den starka nationella satsningen på teknisk utveckling. 

Den flygtekniska forskningen har genom sin bredd och höga teknologiska 

nivå en betydelsefull roll för utvecklingen av den tekniska och vetenskapli

ga kompetensen inom detta område. 

Huvudmannaskapet för den flygtekniska forskningen har i allt viisentligt 

utövats av försvaret. som genom sina olika myndigheter ansvarat för 
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praktiskt taget all grundforskning och tillämpad forskning inom detta om

råde. 
Genom beslut den 10 juni 1982 bemyndigades dåvarande chefen för 

försvarsdepartementet att tillkalla en särskild utredare, professor Mårten 

Landahl. med uppdrag att utreda och lämna förslag till framtida inriktning 

av svensk flygteknisk forskning. Utredaren överlämnade i januari 1983 

betänkandet (Os Fö 1983: I) Svensk flygteknisk forskning - långsiktig in

riktning och resursbehov. Enligt betänkandet är möjligheterna att fortsätt

ningsvis bedriva flygforskning i samma omfattning som hittills begränsade 

av följande orsaker. Försvaret minskar av ekonomiska skäl sina forsk

ningsuppdrag såväl till flygtekniska försöksanstalten (FFA) som industrin. 

Examinationen av högskoleingenjörer och forskarutbildningen inom flyg

tekniken har minskat och en bristsituation har uppkommit som förutses 

öka. Investeringar för förnyelse och modernisering av de forsknings- och 

försökslt!kniska resurserna har inte gjorts i önskvärd omfattning eller har 

uppskjutits på grund av brist på investeringsmedel. Befintlig utrustning har 

dä1för inte tillräckliga prestanda. Della har bl. a. medfört att vissa prov 

numera måste göras utomlands, vilket i sin tur skapar svårigheter att hålla 

tidsplaner samt att lämna garantier för sekretessskydd. 

3.2 Utredarens förslag i sammanfattning 

Utredaren föreslär ett utökat stöd till civil flygteknisk forskning genom 

det av styn:lsen för teknisk utveckling (STU) stödda programmet och med 

delfinansiering av industrin. Etl fristående råd bör vidare inrättas för all 

bl. a. långsiktigt samordna den civila och militära flygtekniska forskningen. 

Beträffande behovet av långsiktiga investeringar bör enligt utredningen 

följande åtgärder vidtas. 
Kunskaps- och kompetensuppbyggnad omfattande forskarutbildning 

och vidareutbildning bör säkerställas. FF A bör ges ökade möjligheter att 

initiera egen forskning genom att försöksanstaltens direkta anslag höjs till 

10 % av den årliga omslutningen. FFA bör vidare få bygga upp ett verkska

pital för att kunna möta tillfälliga nedgångar i beläggningen och kunna 

genomföra smärre investeringar. För att förbättra de forsknings- och för

sökstt:kniska resurserna föreslås att en superdator, en begagnad transso

nisk vindtunnel eller en annan likvärdig sådan, en ny läghastighetsvindtun

nd och en ny simulator anskaffas. Vidare föreslås anskaffning av viss 

mindn: kostnadskrävande utrustning omfattande en gränsskiktsvindtun

nel, ett akustiklaboratorium och hållfasthetsutrustning. 

En sammanfattning av betänkandet bör bifogas till protokollet i detta 

ärende som bilaga 2. I. 
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3.3 Remissyttrandena 

Dt:n fört:slagna anskaffningen av vindtunndrt:surser tillstyrks av .rn1111/i

ga perso11a/orga11isatio11er. FAJV, FFA, /1{/(li1rt.1'\'erke1 och Fo/rn F/yg1110-

1or AB. FOA och 1111i1•ersitets- och h1>gskoleii111hett•/ tar inte sliillning i 

frågan. Ö1•erbefii/lw1·are11, cl1t•./i•11ji"ir jlygl'apnt•f och SIV bekriiftar viirdet 

av en ny transsonisk vindtunnd men uttalar tveksamhet med hiinsyn till de 

ekonomiska förutsiillningarna för anskaffning. Saah Scania AB bekriiflar 

behovet och tillstyrker anskaffning under förutsiillning all nu definierade 

program endast till lilt!n del bdastas. 

lnriillandet av etl forskningsråd tillstyrks av samtliga n.:missinstanscr 

utom FOA och STU som vill utreda frågan ytterligare. Ct·11tralorga11i.rn-

1iu11e11 SACO/SR, 1l1·erhtjillhal'llre11 och Vofro Flyg111otor AB tar inte 

ställning i frågan. 

I övrigt stöds i allt väsentligt utredarens slutsatser och förslag av samtli

ga rcmissinstanser. 

En remissammanfauning bör fogas till protokollet i dctla iircndc som 

bilaga 2 .2. 

3.4 Föredragandens Ö\'ervägandcn 

Utn:dningen om svensk flygteknisk forskning ger enligt min mening en 

bred översikt över den flygtekniska forskningen i v{irt land och dess 

relation till omvärlden. Dt:n llygtt:kniska forskningen har i huvudsak varit 

inriktad pil att tillgodose försvarsmaktens behov. Den har bidragit till en 
hög standard på vår försvarsmateriel och har även genom sin tviirveten

skapliga bredd höjt den teknologiska nivån hos industrin. 

För alt en svt:nsk flygindustri skall kunna öv.:rleva milste basen breddas 

genom en ökad andel civil produktion. Den pågilende längsiktiga omställ

ningen inom flygindustrin mot en större andd civil och exportinriktad 

produktion bör diirtor stödjas genom en för dess behov anpassad forsk

ningsvt:rksamhet. Jag vill härvid erinra om att staten redan har gett ett 

betydande stöd till produktutvcckling för den civila tlygverksamhetcn hos 

Saab-Scania AB och Volvo Flygmotor AB. Chefen för industrideparte

mentet kommer vidare i dt:t följande att förorda ett långsiktigt stöd genom 

ett flerårigt ramprogram för civil flygteknisk forskning. 

Utredningen anser att tillgången till goda bcräkningshjälpmedel har stor 

betydelse för den flygtekniska forskningens framtid. Jag delar denna upp

fattning och vill härvid erinra om att en bt:rlikningsresurs med en utomor

dentligt hög kapacitet numera finns genom den superdator som under 

hösten 1983 har anskaffats bl. a. mt:d stöd av statliga medel och som 

placerats vid Saab-Scania AB. 

Jag delar utredningens uppfattning om behovet av nya vindtunnelrc

surser och då närmast av en transsonisk vindtunnel. Försvarsmaktens 
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nuvarande ekonomiska situation ger emellertid inte utrymme för någon 

sådan investering. För en sådan skulle enligt min mening krävas ett väsent

ligt ekonomiskt stöd från intressenter utanför försvarsmakten. Jag har 

dock kunnat konstatera att ett sådant ekonomiskt stöd inte kan påräknas. 

Den statsfinansiella situationen kräver vidare en utomordentligt stram 

utgiftspolitik och medger inte ett resurstillskott av den omfattning som en 

investering i nya vindtunnlar innebär. Jag finner diirför, efter samråd med 

statsrådet Ingvar Carlsson och cheferna för industri- och utbildningsdepar

tementen, att det inte är möjligt attförorda anskaffning av vare sig en ny 

transsonisk vindtunnel eller en ny låghastighetsvindtunnel. Jag anser att 

behovet av vindtunnelprov i första hand bör tillgodoses genom anlitande 

av utländska vindtunnlar och genom ett ökat samarbete i de internationella 

samarbetsorganisationerna för flygteknisk forskning. De befintliga inhems

ka vindtunnelresurserna bör utnyttjas så länge det är tekniskt och ekono

miskt motiverat. 

Den flygtekniska forskningens betydelse för en civil och exportinriktad 

flygindustriell produktion har nämnts ovan. Det är emellertid också bety

delsefullt att denna forskning liksom hittills även kan bedrivas inom områ

den som är viktiga för totalförsvaret. Verksamheten vid FF A bör därför 

även i fortsättningen inriktas mot kompetens att kunna bidra till svensk 

flygindustriell förmåga att utveckla och tillverka flygplan- och robotsystem 

och att medverka i prognoser och bedömningar av den internationella 

utvecklingen. 

För att optimera de samlade insatser som görs inom den flygtekniska 

forskningen bör enligt min mening verksamheten hos de olika organ som 

bedriver flygteknisk forskning samordnas. De begränsade samordningsin

satser som i dag förekommer sker informellt och utan någon samlad 

ledning. FMV har styrt militärt inriktade och bekostade insatser. Civilt 
inriktade insatser har antingen finansierats genom STU :s forskningsstöd 

eller av industrin själv. För att bättre samla de insatser som görs inom den 

flygtekniska forskningen avser jag föreslå regeringen att i enlighet med 

utredningens förslag inrätta ett flygtekniskt råd med uppgift att bl. a. lång

siktigt främja och samordna hela den flygtekniska forskningen. Rådet bör 

bestå av företrädare för civila och militära flygtekniska sektororgan samt 

för högskolor, FFA och industrin. 

För att behålla kontinuiteten och kompetensen hos FFA som central 

instans för flygteknisk forskning och provning i Sverige bör ett årligt anslag 

om ca JO% av FFA:s nuvarande omslutning tilldelas FFA. Jag kommer i 

annat sammanhang att liimna förslag till regeringen om detta. Om FF A får 

ett anslag av denna storlek, får försöksanstalten större möjligheter till kun

skapsutvecklande forskning, nationellt eller i utökat internationellt samar

bete, och till utjämning av variationer i den uppdragsfinansierade verksam

heten. För att öka flexibiliteten i FFA:s verksamhet har försöksanstalten 

getts möjlighet att av överskott på uppdragsverksamheten bygga upp ett 

kapital för att tillgodose smärre investeringar. 

2 Riksdagn1 1983184. I wm/. Nr 107. Bilaga 2 
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För att tillgodose den fortsatta rekryteringen av llygingenjörer lH:h fors

kare har efter riksdagens beslut med anledning av 1982 ifrs hudgetproposi

tion (prop. 1982/83: 100 bil. JO, UbU 24, rskr 290) ett ökat antal uthild

ningsplatser inrhtlah under läsrlfet 19lB/84. 

4 Hemställan 

Med h~invisning till vad jag nu har anfört hemstiillcr jag att regeringen 

dels föresliir riksdagen all godkänna de riktlinjer som jag h<tr föror

dat för flygteknisk forskning, 

dels bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag har anfört om 

försvarsforskningen samt om samordning mellan forskningen 

inom olika samhiillssektorer. 
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Bila,;a 2. I 

Sammanfattning av betänkandet (Ds IFö 1983: l) Svensk 
flygteknisk forskning - långsiktig inriktning och resurs
behov. 

1 Inledning 

Flygteknisk forskning och utvt:ckling bt:drivs i Svt:rige vid såväl forsk

ningsanstalter och olika högskoleinstitutioner som vid industrin. En hu

vuddel av dt:n tlygtt:kniska forskningt:n och provningen skt:r vid llygtek

niska försöksanstalten ( FFAJ som ilr den centrala instansen för flygteknisk 

forskning och provning i Sverige. Antalet anställda är ca 260 av vilka ca 90 

har akademisk utbildning. 

Flygtekniken är ens. k. spetstt:knologi som utnyttjar de senaste framste

gi;:n från många andra teknikområden liksom från grundvctenskaper som 

matematik, fysik, kemi, medicin och psykologi. Den rt:presenterar srilcdes 

ett brett teknikområde med anknytning till många andra samhällssektort:r 

utom försvaret och kan endast bedrivas i en tekniskt och vetenskapligt 

högt utvecklad miljö. De höga krav som flygtekniken sWller utgör en starkt 

pådrivande kraft för utvecklingen av den tekniska och vetenskapliga kom

petensen i landet. Stöd till flygteknisk forskning och ut vt:ckling kan dtllför 

förvilntas ha en allmänt kompetenshöjande effekt på den tekniska och 

vetenskapliga nivån i landet. 

I en tidigare statlig utredning (Os Fö 1978: 8) Flygindustrikommittens 

betänkande, del I, har flygteknikens bt:tydelse för andra teknikomräden 

utanför flygområdet, t. ex. i form av utveckling av nya industriprodukter, 

bedömts. Man fann att denna teknik var väsentlig och av stor ekonomisk 

betydelse. En internationell expertgrupp genomförde under år 1981 på 

uppdrag av styrelsen för teknisk utveckling (STU) en utvärdering av den 

svt:nska flygtekniska forskningens vetenskapliga kvalitet (STU informa

tion nr 263 - 1981). Gruppen fann att den svenska forskningens kvalitet i 

allmänhet var god men pekade på vissa områden som borde förstärkas. 

2 Forskningens finansiering och omfattning 

Den flygtekniska forskningen i landt:t har hittills till största elden finansi

erats av försvaret antingen direkt genom försvarets materielverk (fMVl 

som projektbundet arbete och inom FMV:s program för icke typbunden 

forskning eller indirekt genom beställningar av provning och forsknings

llppdrag från Saab-Scania AB till exempelvis FFA. Den totala volymen på 

forskning och provning inom ovan nilmnda områden ~om direkt eller 

indirekt bt:kostas av FMV kan uppskattas uppgå till ca 70 milj. kr. per år. 
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F. n. anslagsfinansieras direkt över statsbudgeten ca 5 'ii av FFA:s 

verksamhet. Ca 75 % av den övriga verksamheten finansieras genom 

uppdrag från andra statliga myndigheter och därmed med resurser som tas 

upp via statsbudgeten. Denna ordning med i huvudsak hel intiiktsfinansie

ring genom externa uppdrag har fungerat väl. Utredningen förordar diirför 

att FFA även i fortsättningen skall vara en i huvudsak uppdragsfinansierad 

myndighet. För att ge FFA ökade möjligheter att bedriva egen forskning 

föreslås emellertid en höjning av FFA:s direkta anslag iill 10 t;(, av den 

årliga omslutningen. 
0 

Saab-Scania AB:s egenfinansierade långsiktiga forsknings- och utvcck-

lingsarbete har en volym på ca 20 milj. kr. per år, varav endast en mindre 

del kan hänföras till civilt inriktad forskning. Det av STU stödda rampro

grammet för civil 11ygtcknisk forskning med en volym för budgetåren 

1982/83 och 1983/84 av 5,8 resp. 6,5 milj. kr. svarar för den huvudsakliga 

långsiktiga forskningsverksamheten på den civila sidan. Tekniska högsko

lans (KTH) egna anslag för forskningen på de flygtekniska omrädena 

uppskattas till totalt ca 1,5 milj. kr. per år. 
Av dessa siffror framgår att det är en avseviird skillnad mellan den 

militärt och den civilt inriktade forsknings- och provningsverksamheten. 

Detta är en naturlig följd av att den militiirt inriktade forskningen sedan 

hinge är väl etablerad, medan den civila delen nyligen har starta\. Förhål

landet beror också delvis på att de militära problemen är svilrare och mera 

omfattande. Ä andra sidan medför den civilt inriktade forskningen milnga 

nya problem av annan karaktär än den militära. Eftersom Saab-Scania 

AB:s engagemang i utveckling av civila flygplan startat relativt nyligen iir 

det troligt att FoU-insatserna på den civila sidan kommer att behöva ökas 

kraftigt inom den närmaste framtiden. 

Den flygtekniska forskningen för tlygtransportsektorn har tidigare varit 

av niycket begränsad omfattning. Detta beror friimst pii att utveckling av 

civila transportflygplan under lång tid inte har förekommit i Sverige. 

Transportforskningsdelegationen (rFD). som har till uppgift att svara för 

forskningsstödet inom transportsektorn, har endast i ringa utstriickning 

satsat på llygtransportområdet. STU har finansierat enstaka projekt inom 

flygsäkerhetsområdet. 

Dct av STU sedan år 1981 stödda ramprogram1m:t för civil flygteknisk 

forskning är en inledande sådan satsning. För att svara mot behoven 

föreslår utredningen att detta stöd får en utökad ram och ges en mera 

permanent form. Andra satsningar som stöds av STU för närliggande 

områden, exempelvis materialområdet, kan också vara värdefulla för det 

flygtekniska området. En ökad samplanering av sf1dana insatser bör efter

strävas. 
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3 Forskar- och vidareuthildning 

Tillskottet av nygtckniska forskare har under det senaste decenniet varit 

mycket litet. Sedan mitten av 1970-talet har endast någon enstaka forskare 

inom aerodynamikomrf1det utexaminerats. Tidigare hrukade ca två aero

dynamiska forskare per fir examineras fr{m KTH. Den huvudsakliga anled

ningen till att tillskottet har minskat s<'\ starkt har varit osiikerheten rörande 

flygindustrins framtid i Sverige i komhination med den diirmed samman

hiingande otillräckliga rekryteringen till grunduthildningen. 

Den takt med vilken nya forskare och experter f. n. utbildas inom nyg

teknikområdet är följaktligen helt otillräcklig för att ersätta avg;'\ngen p{1 

grund av pensionering under denna tid. Denna bristsituation utgör ett 

synnerligen allvarligt hot för möjligheten att upprätthålla en fortsatt hög 

kvalitet och kompetcnsnivf1 på den flygtekniska forskningen och utveck

lingen inom landet. Minst ett decenniums tillskott av höguthildad personal 

fattas. En mycket kraftig och m;'\lmedveten satsning pii forskar- och vida

reutbildning fordras för att lösa detta problem. 

En ökad satsning pä forskaruthildning och vidareutbildning fordrar ökad 

satsning på forskning av långsiktig karaktiir. Förutom denna forsknings 

hetydelse för den högre utbildningen har den ett stort egenvärde. Den är 

att betrakta som en nödviimlig investering i kunskapsupphyggnad för att 

kunna följa med i den snabha utvecklingen inom det flygtekniska området. 

En särskild hetydelse har den l{mgsiktiga forskningen för kunskapsuthy

te med utlandet. Endast forskning av framåtsyftande natur och av hög 

kvalitet har högt värde som internationellt uthytesobjekt. 

Vidare fordras det för att kunna tillgodogöra sig andras forskningsresul

tat en hög kunskapsnivå och kompetens. som endast egen forskningsverk

samhet kan skapa. Med hänsyn till de tendenser till ökad restriktivitet i 

spridningen till andra länder iiven av icke hemliga forskningsresultat som 

blivit uppenbara pil senare tid. siirskilt vad gäller USA. är det av största 

vikt att inom landet uppriitthålla en egen forskning av hög kvalitet. 

4 Forskningens ledning 

Någon samlad ledning av den flygtekniska forskningen i Sverige har inte 

funnits hittills. Det tidigare existerande flygtekniska rådets verksamhet 

avsåg endast FFA och dess verksamhet var enbart rådgivande. Ledningen 

har i stället skett i informell och relativt effektiv samverkan mellan de 

inblandade organen. 

Den till nygplansutvecklingen objektbundna forskningen har i huvudsak 

initierats och styrts av Saab-Scania AB. Den lfmgsiktiga forskningen under 

FMV:s resp. STU:s program har utformats i samråd mellan FMV. STU 

och de grupper vid FFA. KTH och industrin där forskningen utförts. 
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För ledningen av det av STU stödda ramprogram för civil flygteknisk 

. forskning som påhötjades är 1981 har STU bildat en styrgrupp sammansatt 

av experter från FFA. högskolan. FMV. luftfartsverket och från industrin. 

Styrningen avser programmets forskningsinriktning och fördelningen av 

resurser inom programmet. 

För den övervägande delen av högskoleforskningcn har flygindustrins 

behov varit styrande för valet av problemområden som behandlats. Här

igenom har en nära kontnkt mellan högskolcforsk<lrna och industrin och 

dess prohlem utvecklats. 

För att foimjn en hiittrc samordning är det önskviirt att linna en Himplig 

form l'ör en övcrgripnnde ledning och snmordning av denna typ av forsk

ning. Detta skulle kunna åstadkommas genom bildandet av ett fristående 

råd för flygteknisk forskning med något andra uppgifter iin de som det 

tidigare flygtekniska rf1det hade. Sådana fristående riitl finns i flera europe

iska Hinder. 

5 Forskningens situation och investeringsbchov 

Den svenska flygtekniska forskningens nuvarande situation och behov 

av investeringar karaktfiriseras enligt utredningen av fiiljande. 

De i jiiml'örelse med andra Hinder fåtaliga svenska forskarna och tekni

kerna har hittills lyckats viil med att lösa uppkomna problem. Detta har 

kunnat åstadkommas tack vare en under flygindustrins uppbyggnadsskede 

förutseende politik. som har lett till tidig utbyggnad av goda experimentella 

resurser och god utbildning av tekniker och forskare med hög kompetens. 

Dessa har också pf1 ett effektivt säll kunnat utnyttja det hittills ganska fria 

kunskapsutbytet med utlandet. 

Industrins satsning pf1 civil flygutveckling ställer flygforskningen inför 

nya och utökade uppgifter. medan den relativt sett minskande utvecklings-· 

insatsen pf1 militära flygplan inte i niimnviird ulstriickning minskar behovet 

av l<lngsiktig forskning rf1 den militiira sidan. 

De nuvarande personella och materiella resurserna är otillriickliga för de 

utvidgade uppgifter som föreligger inom ett antal forskningsområden så

som numeriska beriikningsmetoder för strömningar och hf1llfasthet. 

gränsskiktsströmning. aerodynamisk försi.iksteknik. kompositmaterials 

skadetålighet. icke förstörande materialprovningsmctoder. flyg.mekanik. 

aeroelasticitet. flygsystemteknik. propellerteknik och akustik. Pf1 grund av 

bl. a. den osiikra situation som har rått för flygindustrin under det senaste 

decenniet har rekryteringen till det flyg.tekniska omdidet försvårats. I 

kombination med otillräckliga satsningar pf1 lfmgsiktig kunskaps- och kom

petensuppbyggande forskningsverksamhet under senare år har detta lett 

till att nästan en hel generation högutbildade forskare f. n. saknas. Uthild

ningsbehovet fram till fir 2000 uppskattas till 50 <160 nya forskare. 
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Det finns ett stort hchov av nyinvesteringar i experimentella resurser, 

siirskilt vad giiller det aerodynamiska omdtdct. Nf1got väsentligt nytillskott 

av vindtunnlar har inte skett sedan år 1%6. De befintliga tunnlarna har 

otillriickliga prestanda för att tillf1ta korrekt simulering av fullskaleforhfil

landcn. Speciellt giillcr detta aerodynamiska egenskaper vid start- och 

lamlningsforhf1llanden samt vid transsoniska farter. Bristen på vimltunnlar 

med tillriickliga prestanda har lett till att allt större del av industrins 

vindtunnclprov m<°1ste forliiggas utomlands. Hittills har det inte varit 11;°1gra 

stlirre svf1righeter att finna ledig vindtunnelkapacitet bland utländska tunn

lar med godtagbara prestanda. Ett alltför stort beroende av utlandsprov 

medför emellertid sv{1righeter att hi\lla pressade tidsplaner för utvecklings

och utprovningsarhetc samt för sekretesskyddet. Minskningen av prov

ningsverksamhet inom landet leder rn.:ksf1 till en utarmning av den inhems

ka kompetensen pf1 det experimentella omr;°1det och försiimrade möjlighe

ter till rekrytering av nya aerodynamiker. 

En mycket stor och viixande del av utvecklings- och konstruktionsarbe

tet inom den moderna flygindustrin görs med hjiilp av numeriska beräk

ningar baserade p;°1 komplicerade matematiska modeller. Mycket av det 

mera lfö1gsiktande forsknings- m:h utvecklingsarbetet inom llygtekniken 

iignas diirfor f1t beriikningsmetodutveckling. Nödviindigt är hiirvid att ha 

tillg;°mg till goda heriikningsverktyg i form av avancerade datorer. Genom 

de.~.~ stora krnv pi\ omfattande beriikningsunderlag har flygteknikcn utgjort 

en av de starka pf1drivande krafterna för ut vecklingen av datorer för 

tekniskt-vetenskapliga beriikningar. Flygtekniken har diirför alltid varit 

snabb att utnyttja de senaste framstegen på datorområdet. Utredningen 

har därför bl. a. förcsbgit anskaffning av en superdator. 
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Bilaga 2 .2 

Remissyttranden över . betänkandet (Os Fö 1983: 1) 
Svensk flygteknisk forskning - långsiktig inriktning och 
resursbehov. 

Överbefälhavaren 

Överbefälhavaren !ÖBl delar i huvudsak de slutsatser som utredningen 

presenterar och anser att en höjning av kompetensnivån inom den flygtek

niska forskningen bör kunna vara samhällsekonomiskt värdefull. ÖB har i 

princip inte något att erinra mot den inriktning och de investeringsobjekt 

som föreslås. Dessa är dock inte nödvändiga för att säkersHilla utveckling

en av JAS-systemet eller andra aktuella materielobjekt. ÖB konstaterar 

emellertid att en förhöjd kompetensnivå är värdefull även för försvarsmak

ten. Ambitionen för den flygtekniska forskningen måste fastHiggas av 

statsmakterna utan att ytterligare ekonomiska resurser från försvarsmak

ten förutsätts. 

Chefen för flygvapnet 

Chefen för flygvapnet !CFV) tillstyrker i allt väsentligt utredningens 

förslag om åtgärder för forskning och utveckling. CFV är tveksam om 

ekonomisk satsning av denna storleksordning avseende transsoniska vind

tunnlar är motiverad i JAS-sammanhang. Den hör i stiillet knytas till 

forsknings- och utvecklingsverksamhet på betydligt längre sikt. Underla

get vad avser finansieringsprinciperna är för bristfälligt för stiillningstagan

de nu. Fördelning av medel genom försvarsmaktens gemensamma huvud

program är motiverad. Övriga investeringar i tung utrustning som berör 

CFV :s verksamhet bejakas i allt viisentligt. CFV är positiv till förslaget om 

ett flygtekniskt r;°1d. 

Försvarets materielverk 

Försvarets materielverk <FMV) stöder oreserverat förslaget om en kraft

full och stabil satsning pt1 långsiktig forskning samt forskar- och vidareut

t-ildning. FMV tillstyrker förslaget att inriitta ett rf1d. FMV finner de av 

utredningen anförda investcringsbchoven vara mycket viil motiverade. 

FMV tillstyrker köp av en begagnad transsonisk vindtunnel och anför 

_fördelar även för JAS-projcktet. FMV anser vidare att de föreslagna inves

teringarna kriiver en förhållandevis stor ekonomisk satsning som dock -

utspridd över anskaffningstiden - inte hetyder alltför stor årlig kostnad. 

Behovet av en långsiktig investcringsplan understryks diirför av FMV. 



Prop. 1983/84: 107 Bilaga 2 Försvarsdepartementet 17 

Försvarets forskningsanstalt 

Försvarets forskningsanstalt !FOA) understryker vikten av en långsiktig 

investcringsplan för tekniska resurser. FOA betonar också vikten av mo

dern utrustning men tar inte ställning beträffande vindtunnelanskaffning. 

Rådsformen är enligt FOA olämplig för att ta fram bcslutsunderlag för den 

flygtekniska forskningen i dess helhet. FOA anser att det är mest angeläget 

att finna och besluta om formerna för en samlad ledning, planering och 

finansiering av den flygtekniska forskningen i dess helhet. 

Flygtekniska försöksanstalten 

Flygtekniska försöksanstalten (ff A) delar i huvudsak utredarens upp

fattning om erforderliga åtgärder. FFA framhåller det dominerade behovet 

av investeringar i nya vindtunnlar för att öka kunskapen om de inhemska 

projekten och tillgodose sekretesskraven. FFA anser att JAS-provningens 

volym i ny transsonisk vindtunnel är större än vad utredaren har bedömt. 

FF A delar inte heller utredarens uppfattning att en begagnad transsonisk 

vindtunnel skulle vara en bättre lösning än en ny. FF A saknar också i 

utredningen exempel på konsekvenserna, om förstärkningen av resurserna 

inte kommer till stånd. FF A anser det vara lämpligt att inrätta ett flygtek

niskt råd. 

Luftfartsverket 

Luftfartsverket (LFVl kan i allt väsentligt instämma i utredarens förslag. 
LFV understryker vad utredaren har anfört om nödvändigheten av att 

satsa pi\ kunskaps- och kompctensupphyggnad genom prioriterade insatser 
i forskar- och vidareutbildning. Detta måste anses som en absolut grund

förutsiittning för att svensk flygindustri skall kunna nå långsiktig framgång 

inom den civila sektorn. LFV anser det utomordentligt angeläget att de 

nämnda hristsituationerna snarast hlir åtgärdade. LFV tillstyrker att utre

darens förslag om anskaffning av en begagnad transsonisk tunnel prövas 

positivt och anser att goda motiv har angetts. För anskaffning av en 

H\ghastighctsvindtunnel bör ytterligare studier göras. LFV delar uppfatt

ningen att det finns behov av ett organ för samordning av såväl flygtek

niska uthildningsfrågor som civilt och militärt finansierad forskning. 

Universitets- och högskoleämbetet 

Universitets- och högskoleämbetet !UHÄ) stöder sitt remissyttrande på 

yttranden fri'm Tekniska högskolan i Stockholm. universitetet i Uppsala 
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och högskolan i Luleå. UHÄ framhåller som en viktig utg<°mgspunkt för 

sina bedömningar riksdagens beslut i anslutning till propositionen om 

forskning m. m. (prop. 1981/82: 106). Av detta följer bl. a. att sektormyn

digheterna skall ha det fulla programansvaret och det finansiella ansvaret 

för sin FoU innefattande även långsiktig kunskapsuppbyggmid för sek

torns behov. Den osiikerhet som under en följd av år rått beträffande den 

flygtekniska forskningens framtid har medfört en försvagad beredskap att 

ta emot kunskapsuppbyggnad inom detta område. Utrymme för investe

ringar i kunskaps- och kompensationsuppbyggnad resp. experimentell ut

rustning kan inte skapas inom anslaget Tekniska fakulteterna i annan mån 

än med garanterad finansiering i form av uppdrag. Det flygtekniska rådet 

bedöms vara ett förnuftigt arrangemang. 

Styrelsen för teknisk utYeckling 

Styrelsen för teknisk utveckling (STU) anför att styrelsen har tidigare 

vid två tillfällen yttrat sig positivt om anskaffning av en transsonisk vind

tunnel. Detta yttrande omfatt<ir i första hand forskningens omfatlning. 

finansieringsfrf1gor samt ledning. Arhetet med STU :s nya trdrsplan för 

perioden 1984/85 - 1986/87 pågår och STU har ännu inte tagit slutlig ställ

ning till sina egna avvägningar eller prioriteringar. STU hedömer sig h;i 

små möjligheter att inom nuvarande anslagsramar tillgodose aktuella me

dclshehov för experimentell utrustning. STU tillstyrker inte förslaget om 

inrtitt<indet av ett rftd för flygteknisk forskning. 

Ingenjörsvetenskapsakademien 

lngenjörsvetenskapsakademien !IV Al <inser att svensk flygteknisk 

forskning och ut veckling vid en internationell jiimförelse framstfir som 

mycket kostnadseffektiv. IV A framhåller att investeringar i flygteknisk 

forskning och utveckling fftr betydelse iiven utanför det tlygteknisk;i omr{1-

det. Olika motiv talar vidare starkt for anskaffning ;iv en transsonisk 

vindtunnel till Sverige. Behovet bedöms som stort och väl motiverat. IV A 

tillstyrker inrättandet av ett flygtekniskt råd. 

Saab Scania AB 

Utredningens förslag konstateras i stort sett ligga i linje med Saab Scania 

AB:s f1sikter. Vikten av tillg<°mg till välutbild;ide svenska forskare och 

tekniker betonas. Saab Scania AB anser att niist<in 10 firskullar flygspecia

lister och tlygforskare har förlorats. Det finns enligt holagets bedömning 
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allt framgent behov av stora och dyra vindtunnlar som tillåter provning vid 

höga s. k. Reynolds-tal. Saab Scania AB tillstyrker anskaffandet av en 

begagnad transsonisk vindtunnel under förutsättning att finansieringen av 

investeringen och driften till liten del belastar nu definierade program. 

Anskaffning av en låghastighetstunnel bör uppskjutas. Bolaget tillstyrker 

bildandet av ett flygtekniskt råd. 

Volvo Flygmotor AB 

Volvo Flygmotor AB IVFAI anser att de åtgärder och satsningar som 

utredningen har rekommenderat i stort är motiverade och nödvändiga om 

svensk flygteknik och flygindustri skall ha en framtid. VF A påtalar beho

vet av kompetens även inom områdena framdrivningssystem och motorns 

aerodynamik. Beträffande behovet av en låghastighetstunnel föreslår VFA 

undersökning av möjligheterna till en gemensam tunnel med Volvo, som 

avser bygga en sådan för sin bilutprovning. 

Centralorganisationen SA CO/SR 

Centralorganisationen SACO/SR anser det angeläget att svensk flygtek

nisk forskning inte stagnerar. Industri. forskningsinstitut och högskolan 

måste i samverkan främja långsiktig kompetensuppbyggnad. teknisk ut

veckling och internationellt kunskapsutbyte i den utsträckning detta är 

möjligt. En prioritering av de insatser som utredningen föreslår låter sig 

svårligen göras. eftersom de olika förslagen har samband med varandra. 

Svensk flygteknisk forskning kan inte uppträda som trovärdig part i ett 

internationellt kunskapsutbyte utan att själv hålla hög internationell klass. 

SACO/SR vill särskilt betona det angelägna i att Sverige får en transsonisk 

vindtunnel som kan svara mot kraven på internationell kvalitet hos svensk 

civil och militär flygteknisk forskning. 

Landsorganisationen i Sverige 

Landsorganisationen i Sverige (LO) anser att det är viktigt att ta vara på 

de utvecklingsmöjligheter som flygindustrin har. LO anser att industrins 

satsning på JAS-systemet tillsammans med utvecklingen på den civila 

flygplansmarknaden innebär ett utvecklingsarbete av mycket stor omfatt

ning. Skall detta lyckas är det nödvändigt att utvccklingsarbctct ~löds 

genom bl. a. mMinriktad forskning vid institut. högskolor och industri. 

Betydande investeringar i nya experimentanläggningar krävs. samt sats

ningar för att behålla och vidareutveckla vår långsiktiga upphyggmtd av 
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kunskaper och kompetens. LO stödjer därför de förslag som framkommit i 
utredningen. såväl beträffande förstärkning av den flygtekniska utbildning

en och forskningen, inrättandet av ett fristående råd för flygteknisk forsk

ning som en resursförstärkning för tung utrustning. Det senare dock utan 

att ta ställning till angelägenhetsgraderingen av investeringarna. 

Statsanställdas förbund 

Statsanställdas förbund (SF) anser det angeläget att. sedan heslut om 

flygplan JAS har fattats. åtgärder vidtas inom den flygtekniska forskning

ens ram i syfte att säkerställa att JAS-projektet kan fullföljas inom givna 

ramar liksom att de civila flygplanssatsningarna underlättas. De av flyg

forskningsutredningen föreslagna åtgärderna utgör mot denna bakgrund en 

lämplig grund. SF kan därför ställa sig bakom de åtgärder utredningen 

föreslår. Förbundet finner det ändamålsenligt att inrätta ett fristående råd. 

Likaså anser SF att de av utredningen föreslagna investeringarna är moti

verude. SF anser det angeläget att regeringen fattar ett snabbt beslut om en 

transsonisk vindtunnel och att det därvid bör finnas flera intressenter än 

försvaret. varvid en väsentlig del av kostnaderna inte bör belasta försvars

ramen. 

Tjänstemännens Centralorganisation 

Med hänsyn till den förnyelse och utveckling av Sveriges industri som 

behövs och den satsning på FoU som därvid krävs stödjer Tjänstemännens 

Centralorganisation (TCOJ utredningens förslag om en resursförstärkning 

till vissa områden (kunskaps- och kompetensuppbyggnad. tung utrustning 
som superdator. vindtunnlar och en ny flygsimulator samt viss lättare 

utrustning) utan att för den skull ta ställning till enskildheterna i förslagen. 

TCO tillstyrker också inrättandet av ett råd för flygtekn"isk forskning. 
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Under ett halvt sekel har i Sverige bedrivits ett målmedvetet och brett 

socialpolitiskt reformarbete. som tilldragit sig stort internationellt intresse 

även ur forsknings- och utvärderingssynvinkel. Det är uppenbart· att det 

finns behov av kunskaper om människors levnadsförhållanden i skilda 

hiinseenden vid utformningen av socialrolitiken. Studier har bedrivits av 

effekterna av de politiska åtgärderna inom arbetsmarknaden. socialförsäk

ringssystemet. socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Utmärkande ex

empel p<°1 viktiga studier utgör den forskning som bedrivs vid institutet för 

social forskning !SOFI) vid universitetet i Stockholm och det forsknings

och utvecklingsarbete IFoU) som bedrivits och bedrivs i anslutning till 

låginkomstutredningen och statistiska centralbyråns levnadsnivåunder

sökningar. 

I tider med svåra ekonomiska påfrestningar är det viktigt att ta fram ny 

kunskap av betydelse för den tekniska utvecklingen. Det är emellertid lika 

viktigt att ta fram ny kunskap av betydelse för arbetsmarknads-. social

och hälsopolitiska åtgärder i syfte att bygga upp en handlingsberedskap för 

att kunna hantera nya problem. 

Skillnaderna mellan olika grupper är fortfarande stora i samhiillet då det 

gäller viilfiird och hiilsa och de kan riskera att skärpas i en kärv samhälls

ekonomi. vilket de svenska levnadsnivåundersökningarna tyder rå. Det 

saknas dock alltjämt tillriickligt pf1litliga underlag för generella bedömning

ar av socialrolitiska insatser. Teori och metodik behöver utvecklas bl.a. 

för att kunna förklara socioekonomiska skillnader vad avser ohälsa och 

tidig död. 

Arbetslöshet och arbetsmiljörisker <°lterverkar på en rad områden inom 

den sociala sektorn. Vf1rdbehov och vårdutnyttjande inom såväl kropps

sjukvård som psykiatrisk sjukvftrd pf1verkas diirav liksom även efterfr<°1gan 

rf1 samhiillets resurser inom socialtjiinsten och det ekonomiska trygghets

systemet. 

I Rik.1d11gc11 198318./. I .rn111/. Nr 107. Ri/11gu 3 
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Att belysa de individuella och sociala konsekvenserna av utvecklingen 

på arbetsmarknaden är diirför en central uppgift för den sociala forskning

en. 

I kampen mot alkoholmissbruk och bruk av beroendeframkallande me

del har forskningen främst inriktats mot att behandla missbrukare. vilket är 

viktigt. Det är emellertid också viktigt att även de bakomliggande orsa

kerna kan angripas. FoU-verksamhet inom detta område gäller såviil lång

siktiga förändringar av grundläggande samhällsförhållanden som konkreta 

åtgärder som kan ge effekt även på kort sikt. Forskning om ungdomsar

hetslöshet. harns och ungdomars levnadsmiljö och uppväxtvillkor. prosti-, 

tution. kvinno- och barnmisshandel samt samlevnadsfrågor iir därvid ange

Jiigen. 

Den övervi\gande delen av den socialpolitiskt relevanta forskningen 

finansieras via fakultetsanslag och forskningsr{1d utanför socialdeparte

mentets ansvarsområde. Det gäller i hög grad även de under departementet 

lydande centrala myndigheterna. 

Socialstyrelsen (SoS) skall. med undantag för forskning inom läkeme

delskontrollen. inte själv hcdriva forskning. Styrelsen skall dock ta initia

tiv till FoU och försöksverksamhet inom sitt ansvarsområde. 

Statens miljömedicinska lahoratorium (SMU. som har SoS som chefs

myndighet. har ansvar fiir lfö1gsiktig forskning inom sitt ansvarsomrt1de. 

Institutet för psykosocial miljömedicin (!PM) skall hcdriva tilliimpad 

forskning om psykosociala risksituationer. riskgrupper och riskreaktioncr 

im1m allmän social miljö, arbetsmiljö och vårdmiljö. 

Statens bakteriologiska laboratorium (SBU skall bl.a. bedriva veten

sknplig forskning för att få kunskap om hur epidemiska sjukdomar hiist 

hekiimpas. SBL bedriver forskning inom epidemiologisk övervakning och 

diagnostik. mikrohiologisk och immunologisk diagnostik samt produktion 

av vacciner. SAL har en ledande forskningsposition i frftga om bl.a. vaccin 

mot polio. liksom utveckling av reagens och diagnostiska metoder pf1 

viktiga områden. 

Riksförsäkringsverket (RFVI har inget instruktionsmiissigt åliggande att 

bedriva egen forskning. Verket driver dock viss FoU inom sin egen organi

sation. ofta i samverkan med högskoleinstitutioner. 

Oe ovannämnda myndigheterna saknar siirskild FoU-hudget. Den forsk

ning som bedrivs finansieras dels över myndighetsanslagen. dels genom 

externa anslag. Ett undantag utgör SBL som finansierar huvuddelen av 

forskningskostnatlcrna med inkomster från diagnostik och preparatför

sörjning. 

Inom socialdepartementet finns delegationen för social forskning tDSFl. 

Delegationen har bl.a. till uppgift att initiera och stimulera FoU inom 

socialsektorn. Den är hercdningsorgan till regeringen df1 det giiller att ge 

bidrag frf1n departementets anslag för FolJ och försöksverksamhet. 
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Anslaget under socialdepartementets huvudtitd för forsknings- och ut

vecklingsarbete samt försöksverksamhet uppgar budgetåret 1983/84 till 

26,8milj.kr. 

Föredragandens överväganden 

I sitt beslut med anledning av 1982 års forskningsproposition (prop. 

198 li82: 106, UbU 37. rskr 397) prioriterade riksdagen bl.a. forskning om 

tckniksamhiillets förändring och förutsättningar samt forskning rörande 

den offentliga verksamheten, dess styrning, ekonomi och förändring. Här 

finns det skäl att betona forskningsinsatserna rörande de sociala konse

kvenserna av utvecklingen inom arbetslivet samt forskning inom socialfor

säkringsområdet. 

Den snabba samhällsomvandlingen och det senaste decenniets reform

verksamhet har skapat ett stort behov av information om socialförsäkring

ens verkningar och fördelningspolitiska betydelse. Det trängda ekonomis

ka läge som landet befinner sig_ i och den strukturella omvandling som 

niiringslivet genomgår har betydande konsekvenser för arbetsmarknaden 

och har inte minskat behovet av denna forskning. Tvärtom ökar behovet 

av kunskaper om verkningarna av olika inslag i det sociala trygghetssyste

met samtidigt som finansieringsfrågor och olika åtgiirder inom socialför

siikringen skjuts i förgrunden. 

Vid SOFI p{1giir ett jämförande projekt som studerar socialpolitikens 

utveckling i 18 OECD-liinder under perioden 1930-1980. Detta projekt 

omfattar i sina centrala delar en analys av socialförsäkringssystemens 

utformning och föriindringar. Inom projektet pi'1g{1r också utveckling av 

socialpolitisk teori. siirskilt rörande förh[illandet mellan marknads- resp. 

politiskt orienterade lösningar p;'1 medborgarnas försörjningsproblem. Det

ta projekt kommer att kunna utgöra en god grund för fortsatt arbete. 

Chefen för socialdepartementet avser diirför att föreslii regeringen att ge 

delegationen för social forskning i uppdrag att arbeta vidare utifriin detta 

projekt för att förstärka den liingsiktiga kunskapsuppbyggnaden rörande 

socialpolitiska fdgor. I denna frt1ga har samråd s1'ett med chefen för 

ut bild ningsdepartementet. 

Det som anförts om socialpolitisk forskning i stort gäller ocks;1 till stor 

del utvecklingen inom socialtjänst. hälsoskydd och hälso-och sjukvård i 

den nya lagstiftningens anda diir bl.a. förebyggande åtgiinlcr och vikten av 

tidiga vårdinsatsl!r betonas. 

Det sociala behandlingsarbetet saknar i länga stycken teoribilJning som 

stöd för försdelse och bearbetning av centrala problemornr:'1Jen och fr{1ge

stiillningar. På fältet saknas FoU-tradition och ofta tillriicklig insikt om 

teorins betydelse som grund för utveckling av praktiken. Man är vidare 

ovan vid erfarenhetsaterföring och utvärdering. 
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Även om forskningen inom skilda discipliner vid universitet och högsko

lor är grunden för långsiktig kunskapsuppbyggnad kan den inte ensam föra 

utvecklingen framåt inom socialtjänsten. Därtill krävs även en väl utveck

lad fältanknuten FoU som bl.a. inriktas mot att ta fram och dokumentera 

den "dolda kunskap" som växer fram hos engagerade och erfarna fältarbe

tare i socialt behandlingsarbete, barn- och äldreomsorg etc. 

Det måste emellertid finnas en balans mellan den generella och den 

s.ituationsbundna, praktiska kunskapen. Kravet på medveten avgränsning 

är inte en fråga om att bara söka enkla orsaksförklaringar och anvisningar 

för det praktiska handlandet. Det handlar naturligtvis också om att skaffa 

sig kunskap för att se och förstå problem i ett vidare sammanhang. 

FoU inom medicinskt och socialt behandlingsarbete har traditionellt 

inriktats på problem, dvs. på att finna kunskap för att förebygga eller 

bekämpa sjukdom och missförhållanden av skilda slag. En sådan problem

orienterad FoU är även nödvändig för socialtjänsten men borde komplet

teras med en ansats, som syftar till att söka identifiera sådana faktorer som 

främjar en gynnsam utveckling i miljön och hos grupper och individer. 

Därvid är av speciellt intresse att utifrån sociala och medicinska utgångs

punkter analysera förutsättningar för öppna vårdformer och en samhälls

planc:ring exempelvis vad avser bostadsförsörjning och närmiljö som är 

explicit inriktad pii att reducera negativa konsekvenser av olika typer av 

funktionsnedsättningar. 

Amn..:t socialt arbete inom socionomutbildningen är avsett att bilda 

grund för såväl yrkes verksamhet på det soc·iala området som för forskarut

bildning. Det är inte minst viktigt att forskningen vid institutionerna för 

socialt arbete beaktar de problem som möter socialarbetaren i det prak

tiska arbetet och att FoU och utbildning knyts fastare samman. 

Den syn som ovan redovisats på den socialpolitiska forskningen samt 

mera specifikt FoU inom ämnet socialt arbete som grund för utvecklingen 

inom socialtjänsten i den nya lagstiftningens anda gäller i tillämpliga delar i 

ett hälsopolitiskt perspektiv. 

Hälso- och sjukvitrdslagen samt hälsoskyddslagen ger Je förebyggande 

insatserna större tyngd än tidigare lagstiftning. I en offensiv folkhälsopoli

tik ingår bl.a. att öka kunskaperna om den fysiska och psykosociala 

miljöns inverkan pä hälsa och välbefinnamk. I det förebyggande arbeti.:t 

gmler det att påverka dåliga miljöer och andra orsaker till fysiska och 

psykiska lidanden samt lägga folkhälsoaspekter på andra samhällssektorer 

som arbetsliv, boende, fritid, skola och trafik. 

Det är därför angeläget att konsolidera tillgiinglig kompetens inom det 

miljömedicinska fältet, bl.a. hos sektorsorgan som statens miljömedi

cinska laboratorium och institutet för psykosocial miljömedicin. 

Avc:n inom primiirvårdsomr?1det behöver forskningen breddas och för

djupas. Framför allt gäller detta arbetsmetodiken som ännu är svagt ut

vecklad då det giiller ansvar för befolkningens hillsa inom betjäningsomr~i-
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det samt förebyggande insatser. En forskning med utgångspunkt 1 de 

prohlem som möter inom primärvården är också angelägen som grund för 

utbildningen av personal inom primärvården. 

Bl.a. gäller detta den praktiskt viktiga forskning som bedrivs främst vid 

universiteten i Lund och Uppsala inom ramen för allmänmedicin. Stöd för 

denna forskning bör även i fortsättningen kunna utgå från såväl medicinska 

for.<;kningsr<'ldct som delegationen för social forskning heroende pä projek

tens innehåll och inriktning. 

Även för socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens medverkan i sam

hiillsplaneringen med särskild inriktning på förebyggande insatser i vid 

hemärkelse iir det viktigt med utprövade och pålitliga analys- och plane

ringsmetoder. Även här behövs insatser från högskolorna för utveckling av 

anviindbara FoU-metoder. 

Av det tidigare anförda framgår att på ett flertal områden inom socialde

partementets ansvarsområde betonas den långsiktiga kunskapsuppbyggna

den och forskarkompetenscn. 

1 1984 års hudgetproposition har särskilda medel inte kunnat avsättas för 

dessa iindamål. Det har varit nödvändigt att i stället föreslå att SML. IPM 

och SBL får förstiirkningar med sammanlagt 5 milj. kr. för vetenskaplig 

utrustning enligt nedanstående. Avsikten är att under de tv{1 följande 

budgetåren föreslå att anslaget under socialdepartementets huvudtitel for 

forsknings- och utvecklingsarhete samt försöksverksamhet tillförs dessa 

medel för den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden. 

Statens miljömedicinska laboratorium (SMU 

Med hiinvisning till att hälsopolitiken i allt högre grad måste inriktas på 

att påverka livsmiljön iir miljömedicinsk forskning viktig för att fö underlag 

för skade- och sjukdomsförebyggandc [itgiirder inom olika samhällssek

torer. 

I laboratoriets forskningsprogram anser jag att den markering som görs 

av forskning kring inomhw;klimatet i bl.a. bostiider. skolor och daghem. iir 

av siirskilt intresse. Detsamma gäller epidemiologiska bevakningssystem. 

metoder för att studera besvärsreaktioner i befolkningen och forskning 

med speciell inriktning pft riskanalyser. För riskanalyser som iir en av 

SML:s huvuduppgifter och en viktig samhiillsangclägenhet tir toxikologisk 

forskning i vid bemärkelse av fundamental betydelse. 

Antalet kemiska ämnen iir stort och toxikologiska undersökningar för att 

få fram kunskapsunderlag för en praktisk fungerande produktkontroll iir av 

stor hetydelse. Flera av de prohlem som bl.a. primärkommunernas miljö

och hiilsoskyddsniimnder. landsting och liinsstyrelser nu försöker angripa, 

exempelvis vad gäller besvärsreaktioner hos befolkningen pft olika miljö

faktorer. kräver forskningsinsatser inom såviil det toxikologiska som det 

allmiinhygicniska omrflllet. 
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En förutsättning för att SML skall kunna vidmakthålla sin kompetens på 

längre sikt är att laboratoriet kan bedriva aktiv forskning med modern 

teknik. Bristen på utrustning är f.n. en i viss utsträckning hämmande 

faktor. 

I 1984 års budgetproposition har därför under femte huvudtiteln anslaget 

H I Statens miljömedicinska laboratorium för budgetåret 1984/85 beriik

nats vissa medel för inköp av atomabsorptionsutrustning samt för ::itt 

ersätta delar av befintlig utrustning for föltstudier med sammanlagt I. 7 

miljoner kronor. 

Statens institut för psykosocial miljiimedicin (IPMl 

I den socialpolitiska lagstiftningen framhålls vikten av en helhetssyn vid 

analys av miljö- och hiilsoproblem. lPM:s forskning har genom sin kombi

nation av både medicinsk. social och beteendevetenskaplig kompetens 

förutsättningar för en effektiv problemanalys. Jag anser det viktigt att det i 

forskningsprojekten ingår en del där olika åtgiirder praktiskt prövas och 

utvärderas. 

Liksom SML har institutet sedan liinge behövt förstiirka sin utrustning 

för att miita hur kroppen reagerar vid olika psykosociala påfrestningar. I 

1984 års budgetproposition har under femte huvudtiteln anslaget H 2 Sta

tens institut för psykosocial miljömedicin för budgetåret 1984/85 beriiknats 

300000 kr för inköp av en laboratoriedator samt utrustning for helautoma

tisk hlodprovstagning. 

Statens hakteriolo~iska laboratorium (SBLl 

Regeringen avser att under våren 1984 lägga fram en proposition om 

SBL:s framtida verksamhet och organisation. Utrymmet för att linansiera 

forskning har under senare år minskat till följd av att den diagnostiska 

verksamheten vid SBL fått mindre omfattning. Forskningen kan därför 

förväntas komma att i större grad än hittills bli beroende av projektanslag 

från forskningsråd och andra externa finansiärer. 

Utöver de uppgifter som SBL ålagts bedrivs vid SBL forskning som 

skulle kunna utvecklas till kommersiellt intressanta prt)dukter inom det 

bio-tekniska området. Ett forskningsområde som bl.a. från denna utgfmgs

punkt i\r intressant är kolhydrat-kemisk forskning för utveckling av diag

nostiska metoder för bl.a. urin-. tarm- och luftviigsinfcktioner samt för 

framställning av effektiva och ofarliga vacciner. 

För SBL iir kommersiellt inriktad diagnostisk forskning ett relativt nytt 

omrikle. Niir det gäller vaccinproduktionen har forskningen koncentrerats 

på att förbiittra befintliga vacciner. Socialdepartementet har mot hakgnind 

av att utredningar pågått om SBL:s framtida verksamhet inte varit beredd 

att ta stiillning till sf1dana satsningar. Jag an~er emellertid att det lir angelii-
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get att forskning med inriktning ri\ att utveckla nya rroduktcr kan fortsiit

ta. Jag avser diirför att i den kommande SBL-rrorositionen fiiresl{1 att 

-~milj.kr. beriiknas fiir budget01rct 1984185 att anviindas i första hand fiir 

inkör av vetcnskarlig utrustning. 

Anslaget under socialdepartementets hurndtilel fiir forsknings- och uh'eck

lingsarhete samt fiirsiiksnrksamhet 

I 1984 {irs hudgctrrort1siti11n har utförligt redovisats den forskning som 

bedrivs med stöd fr;'m anslaget samt för den initiativverksamhet delegatio

nen för social forskning bedriver inom fiir socialrolitiken angeliigna områ

den 'amt redovisats synen rf1 erfonlcrliga initiativ och fiirstiirknings;'\t

giirdcr. 

I en siirskild skrivelse till riksdagen ( 198V84: 11) har chefen för socialde

partementet redovisat sin syn rf1 FoU inom harnomsorgsomr:°tdet. De 

relhwisningar som bifogades regeringsskrivelsen hiir kunna tjiina som un

derlag för djurarc analyser vad giillcr I.ex. tyngdrunkten i denna forsk

ninµ. dess innehiill och förliiggning. Redovisningarna hör också kunna 

medverka till utvecklingen av det rrogramarhete ri'1 det harn- och famil_ie

rolitiska omri'tdet som delegationen för social forskning rf1hör:iat i samar

bete med harn- och ungdomsdcleµationen. 

Budµet;'iret 19ln/84 har anslaget tillförts 1.2 milj. kr. för att friimja den 

l[mgsiktiga kunskapsurrhyggnaden inom iimnet socialt arhete. den harn

och familjerolitiska forskningen. invandrin!!sforskning med socialrolitisk 

inriktning. hiilso- och sjukv?mlsforsknin!! i ett hiilsopolitiskt och samhiills

vetenskarliµt rersrektiv. eridemiologisk forskning samt forskning i an

slutning till Vindeln<> hiilsocentrum !universitetet i Umei'tl. 

Inom samtliga ovan niimnda omr{tden finns brist pft kompetenta forska

re. liksom pft handledare. Åtgiirderna hör diirfiir företriidesvis iignas fors

karrekrytcring och f"iirstiirkning av univer<>itetens kompetens som grund 

för en tilliimpad forsknings- och utvecklingsverksamhet. 

Delegationen för social forskning har under hudgeti'tret 1983/84 utlyst ett 

antal forskarstipendier inom de prioriteraue områdena. Syftet iir att hereua 

forskare r<
0

1 niviin efter doktorsexamen. men iiven liigre niv;kr. möjlighet 

att under högst sex ftr odelat fft iigna sig åt forskningsarhete inom ni'tgra av 

de områden som iir viisentliga fiir den långsikti!!a kunskarsurrhyggnaden 

inom den sociala sektorn. 

Än en gång skall framh?tllas betydelsen av att fortsätta på den väg 

delegationen för social forskning slagit in p;°t. niimligen att avsätta en del av 

sin budget för forskar- och forskarrekryteringstjiinster med syftet att hl.a. 

stiirka forskar- och handledarkomretensen för sektorns FoU. Detta är 

viktigt icke minst diirför att det utvecklingsarhete och den försöksverk

samhet som bedrivs inom kommuner och landsting m:'tste baseras på 

tillfiirlitli!!a metoder. K valitalivt dftliga under~ökningar som grund för för-
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ändringsarhete kan leda till felaktiga beslut och medföra olägenheter för 

såväl de medborgare som herörs av förändringarna som för ekonomin. 

Relevans och kvalitet måste gälla även praktiskt orienterade studier. Det 

är också rimligt att det arhete som initiativgrupperna inom delegationen för 

social forskning nu hedriver skall resultera i programunderlag för mer 

långsiktiga satsningar på angelägna områden inom viilfiirds- och hiilsopoli

tiken innefattande iiven ekonomiska inslag i det sociala trygghetssystemet. 

Som delegationen tidigare framhållit är det också viktigt att man inom 

vissa forskningsomrf1den där den internationella kompetensen bedöms 

högre än inom landet avsätter medel för en internationell samverkan. 

Delegationen har siirskilt niimnt barn- och ungdomsområdet. 

l 1984 r1rs hudgetproposition har under femte huvudtiteln anslaget 

Forsknings- och utvecklingsarbete samt försöksverksamhet for budget{iret 

1984/85 beräknats till 27417000kr. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemstiiller jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att godkiinmt de allmiinna riktlinjer för forskningen inom socialde

partementets verksamhetsområde som jag har angett i det föregå

ende. 
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KOMMUNIKATIONSDEPARTEMENTET PROTOKOLL 

Föredragande: statsrådet Boström 

Anmälan till proposition om forskning 

Inledning 

vid regeringssammanträdc 

1984-02-09 

Inom kommunikationsdepartementt:ts verksamhetsomddt: bedrivs eller 

initii::ras forskning och utveckling (FoU I med inriktning på transportt:r. 

gelllcknik, meteorologi oi:h hydrologi samt teh:kommunikationer. En kort

fal!ad redovisning av forskningsverksamheten vid departementets samtli

ga myndigheter bör fogas till protokollet i della iiri::nde som hiillga 4. I. I 

di::tta sammanhang kommer transportforskningen att niirmare behandlas. 

Transportfi:irskningen omfattar forskning om transporterna av personer 

och gods, transportmt:del. transportli::der och andra anliiggningar, trafi

kanter och trafikmiljö. Aven forskning om den trafikprocess transporterna 

ger upphov till, transportekonomiska fr[1gor liksom sambandet mellan 

transportsektorn och samhiillet i övrigt ingar. Vidare omfatlas forskning 

om metoder llir trafik- och transportplanering. Transpllrtforskningsområ

dct iir sälunda mycket vittomfattande. 

l\fanga olika organ iir delaktiga i den svenska iransportforskningen. 

Statlig transportforskning initieras i dag av dels forskningsstödjande myn

digheter s{1~om transportforskningsdelcgationen !TFD), kollektivtrafikbe

ri::dningen !KTRI, styrelsi::n för teknisk utveckling (STU ), och statt:ns råd 

för byggnadsforskning !BFRI. dels förvaltningsmyndigheter med ansvar 

för en viss del av transportsektorn, vilka antingen utför egen FoU eller 

Wgger ut forskningsuppdrag till olika forskningsbedrivande organ. Exem

pel på s{idana myndigheter iir vägverket, tratiksiikerhetsverket, transport

rädet, SJ, sjöfarts verket och luftfartsverket. Exempel på FoU-bedrivande 

organ iir, förutom högskolan, statens väg- och trafikinstitut <VTI), flygtek

niska försöksanstalten (FFAI och marintekniska institutet <SSPAI. 

Forskningsorganen finansierar sin verksamhet med dels uppdragsmcdcl, 

dels anslag över statsbudgeten för i::gen FoU-verksamhet. 

Den statligt finansierade tran~portforskningi::n kostar cirka 130 milj. kr. 

per år. Hiirutöver läggs mycket stora summor nt:d på FoU inom framför 

I Riksdagen 1983i8-I. I rn111/. Nr /07. Bilaga./ 
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allt bil- och flygindustrin, skepps- och varvsindustrin samt större tran

sportföretag. Den totala omfattningen av denna verksamhet är inte möjlig 

att ange men torde uppgå till ett belopp av flera miljarder. 

De statliga forskningsmedlen budgetåret 1981 /82 fördelade sig på vägtra

fik med 56procent. på järnvägstrafik med 16proccnt. på sjötrafik med 

9 procent, på luftfart med 4 procent och pä gemensamma områden med 

15 procent. Den forskning som utförs pä sjö- och luftfartsområdena och på 

för transportgrenarna gemensamma områden finansieras praktiskt taget i 

sin helhet av de forskningsstödjande myndigheterna. Vägtrafikforskningen 

stöds till stor del av vägverket och VTI. Jiirnvägsforskningen finansieras 

niistan i sin helhet av SJ. 

Drygt hälften av den statliga transportforskningen budgetåret 1981/82 

utfördes vid statliga forskningsinstitut, främst vid VTI. Högskolan svarade 

'(ör endast 10 procent av medelstilldclningen. 

Föredragandens överväganden 

Bakgrund 

En viktig utgångspunkt för trafikpolitiken är att transportsektorn skall 

kunna medverka till att olika samhälleliga mål uppnås. För detta krävs en 

transportsektor med snabb teknisk och funktionell utveckling. Detta un

derstryker att transportforskningsfrågorna är av klart trafikpolitiskt intres

se och måste ses som ett viktigt medel att nä olika samhälleliga mål. Härtill 

kommer att en målmedveten satsning pä forsknings- och utvecklingsverk

samhet inom transportsektorn är av fundamental betydelse för utveckling

en <lV svenskt näringsliv och för att öka svensk industris konkurrenskraft 

gentemot utlandet. 

Forsknings- och utvecklingsarbek är således av största betydelse för 

att underbygga och följa upp. trafikpolitiska beslut, 

att klarliigga de förhållanden som pilverkar transportsektorns utveckling 

och de samhiillsekonomiska effekterna av olika åtgärder. 

att förbiittra effektiviteten i transportsystemet vad gäller såväl person

som godstransporter och därmed sänka kostnaderna och förbättra före

tagens lönsamhet, 

att förbättra standarden i persontransportsystemet, ·särskilt beträffande 

den kollektiva trafiken, 

att förbättra trafikmiljön och trafiksäkerheten, 

att förbättra energihushållningen inom transportsystemet, 

att utveckla metoder för trafikplanering och prognoser. 

Transportforskningens övergripande uppgift är att inhämta och utveckla 

kunskaperna om transportsystemet för att få en hiittre handlingsberedskap 

och framförhållning i de olika intressenternas långsiktiga planering och 
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investeringar samt ett bättre beslutsunderlag för verksamheten även på 

kort sikt. 

Det trafik- och fordonstekniska utvecklingsarbetet har som övergri

pamlc mål att utveckla säkra och effektiva system och utrustningar inom 

trafikområdet. 

Transportforskningskommitten. som tillsattes i februari 1980. hade till 

uppgift att göra en översyn av forsknings- och utvecklingsverksamheten 

inom transportområdet. Kommitten avlämnade i juni 1981 betänkandet 

(Os K 198 I :5) Transportforskning - Organisation och Samverkan. I pro

position 1981/82: 100, bilaga 9. redovisades en sammanfattning av kommit

tens förslag samt en sammanställning av remissyttrandena över betänkan

det. I samma proposition redovisade dåvarande chefen för kommunika

tionsdepartementet sina allmänna ställningstaganden till kommittens för

slag. 

Trafikutskottet framförde (TU 1981/82:23) som sin mening att det ford

ras en viil fungerande samordning och ett sammanhållet och målinriktat 

program för att forsknings- och utvecklingsarbetet skall kunna bedrivas 

rationellt. Ytterligare överviiganden av !ransportforskningskommittcns 

förslag och remissyttranden över detta borde enligt utskottet göras och ett 

förslag till en effektivare transportforskningsorganisation föreläggas riks

dagen. Riksdagen har sedermera bifallit utskottets hemställan. 

Även riksrevisionsverket har i ett revisionsprojekt. Den statliga tran

sportforskningen - inriktning och utförande. gett sin syn på hur transport

forskningen bör inriktas och utformas för att nå en ökad effektivitet. 

Jag kommer i det f'öljande att redovisa hur transportforskningen enligt 

min mening bör samordnas och göras mer målinriktad. Den närmare ut

formningen av organisation, samarbets- och verksamhetsformer m. m. för 

de berörda statliga forskningsstödjande och forskningshedrivandc organen 

ankommer det på regeringen och myndigheterna att besluta om. Med 

hänsyn till riksdagens uttalande kommer jag dock som bakgrund till mina 

förslag att relativt ingåemk redovisa de riktlinjer som enligt min bedöm

ning hör ligga till grund för verksamheten. 

Hur transportforskningen hör bedrivas och organiseras är i hög grad 

beroende av vilka krav som ställs på forskningen. De huvudsakliga krav 

som enligt min mening bör stiillas giillcr samordning av resursinsatser, 

forskningens inriktning. forskningens kvalitet och forskningsresultatens 

anviindharhet. Dessa krav utgör utgångspunkt för min fortsatta framstiill

ning. 

2 Trafiksäkerhetsprofessuren vid Chalmers tekniska högskola 

Jag vill inledningsvis beröra den särskilda trafiksäkerhetsprofessuren 

vid Chalmers tekniska högskola. knuten till institutionen för trafiksiiker-



Prop. 1983/84: 107 Bilaga 4 Kommunikationsdepartementct 4 

het. Enligt en överenskommelse mellan AB Volvo och kommunikationsde

partementet har AB Volvo under en längre tid finansierat professuren och 

vissa baskostnader för verksamheten. Budgetåret 1983/84 utgör AB Vol

vos bidrag 300000 kr. I övrigt finansieras verksamheten med 585 000 kr. 

över sj:itte huvudtiteln och med 200000 kr. över attonde huvudtiteln. AB 

Volvos bidrag upphör enligt överenskommelsen den \juli 1984. Verksam

heten i sin helhet avses fr. o. m. budgetåret 1984/85 finansieras över åt

tonde huvudtiteln. 

3 Samordnad transportforskning 

3.1 N.\· nt)·ndighet 

För att transportforskningen skall kunna leva upp till de målsiittningar 

som jag nyss redovisade måste de relativt små och splittrade resurser som 

finns i dag samordnas bättre. Genom en biittre samordning och prohlcm

orientering och genom att skapa en balans mellan kunskapsuppbyggande 

och tillämpad forskning kan transportforskningen förviintas bli mer effek

tiv. Som ett naturligt led i en hiittre samordning av forskningen föreslår jag 

att kollektivtralikberedningen (KTBl och transportforskningsdelcgationen 

(TFD) sammanförs till en ny myndighet - transportforskningsberedningen 

<TFBl. Detta överensstämmer också med transportforskningskommittens 

förslag. En redovisning av TFD:s och KTB:s verksamheter lämnas i den 

underbilaga som skall fogas till protokollet. 

Beredningens ledamöter bör utses av regeringen. Beredningen bör bestå 

av representanter för avnämare. forskningsorgan och trafik- och transport

myndigheter. Det ankommer på regeringen att bestiimma antalet leda

möter. 

TFD:s nuvarande cxpertniimnder för teknik. ekonomi och trafiksiiker

het bör ersättas av programgrupper. Exempel p~1 områden för vilka särskil

da programgrupper kan inrättas är persontransporter. godstransporter 

samt trafiksäkerhet och trafikmiljö. Genom en sådan struktur kan de llesta 

FoU-frågor p[1 ett enkelt sätt fördelas pä programgrupperna. 

Programgrupperna bör sammansättas av personer med stor sakkunskap 

inom verksamhetsområdet. I programgrupp. vars område berör andra 

myndigheter. hör dessa vara representerade. Antalet ledamöter kan vari

era beroende på FoU-omrf1dets storlek och komplexitet. 

Hos beredningen bör finnas ett kansli som leds av en chef. förslagsvis 

benämnd forskningschef. Jag förcsUir att för denne inrättas en ordinarie 

tj~inst med beteckningen p. Härutöver bör TFD:s och KTB:s nuvarande 

kansliresurser i sin helhet - för niirvarandc tolv personer - överflyttas till 

den nya myndigheten. 

KTH:s verksamhet finansieras dl'l.1· över reservationsanslaget 116. dels 
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över kornrnunik01\ionsdepar\ernen\e\<. kommi\\eans\ag. del.~ över ett ~;ir

skilt reservationsanslag av engf1ngskaraktiir (I 19). 

Medel p(1 anslaget I 16 anviinds för att genomföra olika demonstrations

försök rn. m. I prop. 19RV84: HJO. hilaga 8 fiireslogs. i avvaktan pf1 siirskild 

proposition om forskning. för hudgeti'\ret 1984/85 ett reservationsanslag 

(I 16) pf1 3 489000 kr. Anslaget har pris- och löneomriiknats till 3 629 000 kr. 

Jag förcsliir att regeringen f1terkallar förslaget i prop. 1983/84: 100 och 

heslutar att 3 629000 kr. stiills till TFl1:s förfogande. Jag föreslfir vidare att 

eventuell reservation pf1 anslaget Kollektivtrafikberedningen (116) över

förs den I juli 1984 till det nya anslag som jag kommer att föreslf1 i det 

följande. 

Medel för kanslipersonalens löner och resor. ledamöternas arvoden 

m. m. h;ir inriiknats i departementets kommittcanslag. Dessa medel har i 

prop. t98J/84: 100 beriiknats till 1.5 milj. kr. för budget{1ret 1984/85. Jag 

föreslf1r. med iindring av prnp. 1983/84: 100. att departementets kornrnit

tcanslag för hudgetfiret 1984/85 minskas med 1.5 milj. kr .. som hör till!?Odo

föras den nya myndigheten. 

För budgetfiret 1982/83 heviljades KTB ett reservationsanslag till Åtgiir

der för att friimja investeringar och ut vecklingsarbete i kollektivtrafiken 

(119) p{1 40 milj. kr. för ati bidra till merkostnaderna för investeringar i 

friimst nY teknik inom kollektivtrafikomrf1det. Dessa medel har iinnu inte 

helt förbrukats. Jag föreslår att resterande medel pf1 anslaget får dispone

ras av TFB fr. o. m. den !juli 1984. 

I prop. 1983/84: I 00. bilaga 8 föreslogs, i avvaktan på särskild proposition 

om forskning. för budget;°iret 1984/85 ett reservationsanslag (115) på 

18 418 000 kr. för transportforskningsdelegationen. Efter pris- och löneom

riikning och överföring av medel till f1ttonde huvudtiteln har anslaget 

beriiknats till I 8 482 000 kr. Jag föresfä att regeringen återkallar förslaget i 

prop. t9l:G/84: 100 och beslutar att 18482000 kr. ställs till TFB:s förfogan

de. Jag föreslår ocksf1 att eventuell reservation på anslaget Transportforsk- · 

ningsdelegationen () 15) vid utgfmgen av hudgetf1ret 1983/84 överförs till 

det nya ;rnslaget. 

Jag förordar att till den nya myndigheten di\rutöver anslås I milj. kr. för i 

huvudsak långsiktig kunskapsupphyggande forskning. 

Sammantaget föresl{1r jag således att TFB anvisas ett reservationsanslag 

för budgetf1ret 1984/85 pf1 (3629000+ 1500000+ 19482000) 24611000 kr. 

Anslaget beniimns 115. Transportforskningsberedningen. 

Det sammantagna behovet av förvaltningsmedel beräknar jag till ca 4,2 

milj. kr. TFD:s lokalkostnader har heriiknats till 121000 kr. Lokalerna är 

dimensionerade för enbart TFD:s egen personal, varför sammanslagningen 

kommer att kräva andra lokaler till förmodligen högre kostnader. Arbetet i 

den organisationskommittc som jag föreslår i det följande kan komma att 

ge anledning .till en annan fördelning inom anslaget. 

I programmet Energianvändning för transporter och samfiirdsel har TFD 

program~rnsvar för delprogrammet Åtgiirder i transportsystemet. Program-
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ansvaret hör överföras till TFB. Medel som anvisas över tolfte huvudtiteln 

för delprogrammet Energiforskning - Åtglirder i transportsystemet skall 

fr. o. m. hudgetåret 1984/85 foras till TFB. Eventuell reservation p;'l ansla

get vid utg<°mgen av budgetåret 1984/85 överförs till TFB. 

TFD:s och KTB:s anslag har beriiknats för varje hudgetår. Verksam

hetsplaneringen för TFB bör enligt min mening utstrtickas till att omfatta 

tre budgetår. Härigenom ftstadkoms en anpassning till den planeringspe

riod som giiller för STU. BFR och andra forskningsstödjande myndigheter. 

Den samordning med friimst andra forskningsstödjande myndigheter som 

jag kommer att beröra i det följande förutsätter i1tt myndigheterna har 

sammanfallande planeringsperioder. TFB ges dessutom möjligheter att 

leva upp till statsmakternas intentioner om ökad satsning p:'t långsiktig 

kunskapsuppbyggande forskning. 

TFR:s verksamhetsplanering hör sålunda omfatta hudgetfiren 1984/85~ 

1986/87. Jag föreslfa att TFB medges att meddela heslut om stöd till 

transportforskning under budgetåren 1985/86 och 1986/87 inom en ram av 

12 milj. kr. resp. 8 milj. kr. 

Jag förslår vidare att den nya myndigheten inrättas den I juli 1984 och att 

TFD och KTH därvid upphör. Den parlamentariska beredningen för kol

lektivtrafikfrågor hör behällas som en "programgrupp" under en över

gångstid för att fullfölja arhetet med pågående projekt och uppnå en tids

miissig samordning med TFB:s fördelning av forskningsmedel. Det hör 

ankomma på regeringen att hestämma närmare hur den nya myndigheten 

skall vara organiserad och anpassa organisationen och arhetsformerna till 

föriindringar i förutsättningarna. 

För att olika administrativa och organisatoriska frf1gor skall hinna hli 

lösta i tid avser jag att si'i snart som möjligt f'öreslft regeringen att hemyn

diga mig att tillkalla en organisationskommittc för dessa uppgifter. Kom

mitten hör även behandla avgränsningsfr:lgor gentemot andra forsknings

stödjande organ - friimst STU och BFR. 

3.2 Samordnade resursinsatser 

för att effektivisera transportforskningen är det enligt min uppfattning 

viktigt att möjligheterna till samordnade resursinsatser med andra myndig

heter m. Il. tillvaratas. 

Förvaltningsmyndigheterna tillgodoser sina forskningshchov genom 

egen forskning och utveckling eller genom att liigga ut uppdrag till högsko

lan och sektorsforskningsorgan. Det giiller även affärsverken SJ och lufi

fartwerket. De medel som finansierar denna forskning kan i detta sam

manhang betraktas som relativt bundna. Detsamma giiller de medel som 

finansierar forskningsorganens egen FoU-verksamhet eftersom dessa me

del anviinds huvudsakligen för att bygga upp och anpassa kunskapsnivfm 

efter uppdragsgivarnas forskningshehov. 
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Det iir sålunda i första hand de forskningsstödjandc myndigheternas 

forskningsmcdel som enligt min mening kan hli föremål för c:n bättre 

s.amordning. Möjligheterna till samordning med förvaltningsmyndighctcr
nas och forskningsorganens - främst VTl:s - forskningsresurser bör 

givt:tvis också tas till vara. 

TFD:s ansvar för att samordna den svenska transportforskningen har 

bl. a. tagit sig uttryck i att andra forskningsstödjande organ m. fl. är repre

senterade i delegationen samt i dess expertnämnder, projektkommitteer 

m. m. Genom detta informationsutbyte har berörda organ hållit sig under

rättade om varandras forskningsverksamhet. Avsikten med denna upp

läggning är bl. a. att undvika uppenbart dubbelarhete. 

De program TFD och andra forskningsansvariga organ utarbetar omfat

tar endast den egna verksamheten. Nägon egentlig koordinering av pro

grammen görs inte. Forskningsverksamheten inom transportområdet är 

därför i stor utsträckning sektoriellt indelad efter myndigheter. 

Transportproblemen låter sig sällan inordnas efter myndighetsgrärn;er. 

Många problemområden inom transportsektorn är av den karaktären att de 

omfattar inslag av flera av de forskningsstödjande organens verksamhets

områden, t. ex. inslag av systemfrågor (TFDJ, teknikfrågor (STU) och 

bebyggelse- och miljöfrågor (BFRJ. Starka skäl talar då enligt min uppfatt

ning för att transportforskningen bör bli mer problemorienterad och mind

re myndighetsindelad. Härigenom skapas förutsiittningar för en effektivare 

forskning genom att FoU-resurser från olika myndigheter samordnas och 

koncentreras mot väsentliga problemområden. Dessutom undviks att vik

tiga forskningsområden hamnar mellan myndighetsgränserna. Ett uttryck 

för detta synsätt kan t. ex. vara att transportpolitiska utgångspunkter får 

påverka den forskning som finansieras av STU och BFR i högre utsträck

ning än vad som f. n. är fallet. 
På regeringens uppdrag har TFD, efter samråd med STU och BFR, 

redovisat angelägna omriiden för forskning och utveckling där samordnade 

insatser för närvarande bedöms kunna komma i fråga. Dessa områden är 

enligt redovisningen materialadministration, skeppstcknik, trafiksäkerhet, 
bebyggelse-, trafik-. energi- samt flygoperativa frågor. 

Det bör fortsättningsvis ankomma på TFB att i samband med utarbetan

det av beredningens långsiktiga program, efter samråd med berörda myn

digheter, ange inom vilka forskningsområden samordnade resursinsatser 
bör förekomma samt de olika resursinsatsernas storlek. 

Jag är medveten om att vissa praktiska problem kan uppstå i samband 

med genomförandet av en resurssamordning av detta slag. De berörda 

myndigheterna sorterar t. ex. under olika departement, TFB under kom

munikationsdepartementet, STU under industridepartementet och BFR 

under bostadsdepartementet. I händelse av att svårlösta problem uppstår. 

ankommer det på regeringen att i sista hand svara för att erforderlig 

samordning kommer till stånd. 
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4 Transportforskningcns inriktning och bcdrirnndc 

För all FoU-1m:dlen. vad avsa den tilliimpade forskningen, .skall kom

m<1 till största möjliga ny!la kriivs. förutom samordnade resursinsatser. all 

forskningen uppfyller högt stiillda krav pä relevans i fr{1ga om val a\ 

FoU-områden. Även om den tilliimpade forskningen iir av glid veten~kap

lig kvalitet är den av foga värde om den inte hedrivs kring relevanta 

probkmstiillningar och resultaten inte svarar mot avniimarnas behov. 

Utgångspunkten i det l{111gsiktiga programarbetet hör vara en kartliigg

ning av avnämarnas forskningsbehov, trafikpolitiska beslut m. m. Forskar

nas ideer och synpunkter bör givetvis tillvaratas. 

Beredningen bör med hjiilp av programgrupperna och kansliet samt i 

samarbete med avnämare och forskare kartliigga de viisentliga prnblem 

som har betydelse för utvecklingen inom ansvarsmnr~1dc1. Detla utgör 

grunden för de lilngsiktiga forskningsprogrammen. I programmen bör ingi\ 

förslag till prioriteringar mdlan de delomrilden som ingfa i resp. program

grupps ansvarsområde samt mellan !äng- och kortsiktiga forskningsomril

den. 

De långsiktiga programmen bör innehålla ak!Uellt kunskapsliige. ekono

miska ramar och förslag till samordning med de andra forskningsstödjande 

organen. I programarbetet bör även den forskning SlJl11 utförs genom andra 

organ än de forskningsstödjande beaktas. Exempel p~i si1dana organ iir VTI 

och vägverket. Möjligheterna till nordiskt llCh internationellt samarbete 

bör ocksil tas till vara. De långsiktiga programmen redovisas for regeringen 

som underlag för de återkommande forskningspolitiska propositionerna. 

Som underlag för de långsiktiga programmen bör samtliga myndigheter 

tillställa TFB sina långsiktiga planer inom transponforskningsomriidet. 

Hiirigenom ges TFB möjlighet att göra avviigningar m.::llan skilda FoU-om

råden. TFB bör vidare fä till uppgift att svara för all ta fram en samman

ställning av myndigheternas långsiktiga planer inom transponforsknings

området. Härigenom ges en överblick av· forskningsverksamheten och 

underlättas statsmakternas stiillningstaganden i fråga om prioriteringar 

m.m. 

Verksamheten inom transportforskningsomriidet bestiir. inte bara av 

forskning utan också av utvecklingsarbete och demonstrationsförsök. Det 

är väsentligt att TFB fördelar sina resurser över heht detta område så att 

forskningsmedlen kommer till största möjliga nytta. 

Det är angeläget att forskningsverksamhetens resultat ocksii oms:ius i 

praktiska åtgärder. Av olika skäl är processen fritn forskningside till i 

praktiken omsatta forskningsresultat ofta lån.gt utdragen. Det har visat sig. 

inte minst vid den verksamhet som KTB bedriver på kollektivtrafikområ

det, att utvecklingsarbcte och demonstrationsförsök utgör en viktig liink 

mellan forskning och realiserandet av forskningsresultakn. Det är ofta 

först efter praktiska försök som närmare ställning kan tas till möjligheterna 
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att i större skala genomföra forskningsresultaten. Samverkan måste därvid 

ofta etableras med industrins eget ut vecklingsarbete. Det finns därför 

enligt min uppfattning anledning att i tillämpliga delar utvidga denna teknik 

till att omfatta hda transportforskningsområdet. 
Som tidigare framhållits kommer de långsiktiga programmen att utgöra 

utgångspunkten för verksamheten. Detta innebär att programgrupperna 

kommer att koncentrera sitt arbete till de omrfiden som är prioriterade i 

dessa program. Till grund för forskningen inom dessa områden utarbetas 

kortsiktiga program. Programmen skall vara problemorienterade och för

ankrade i en· problemanalys, dvs. ett klargörande av problemens olika 

beståndsdelar och hur dessa relaterar sig till varandra. I sammanhanget vill 

jag understryka vikten av att forskningen sedan följs upp och utvärderas. 

Den ordning jag här redovisar innebär en ökad koncentration av forsk

ningsinsatserna, vad gäller den tillämpade forskningen, på prioriterade 

FoU-områden. En stor del av de samlade FoU-medlen för tillämpad forsk

ning läggs i dag ut på forskningsprojekt som forskarna själva föreslår i 

samband med ansökningar. Även om dessa omräden i och för sig kan vara 

angelägna finns det, som jag ser det. risk för att viktiga problemområden 

härigenom inte blir tillräckligt allsidigt belysta. Forskarnas viktigaste upp

gift är att föreslå med vilka forskningsinsatser problemen inom de priori

terade forskningsområdena skall belysas. Härvidlag har forskarna givetvis 

sin oinskränkta frihet. Det gäller dock att även i övrigt tillvarata forskarnas 

kreativitet, ideer och uppslag till forskningsinsatser.. När det gäller trafik

tekniskt utvecklingsarbete måste av naturliga skäl stort utrymme lämnas 

för ideer och forskningsinitiativ från enskilda och industri .. 

Beslut om programmen, såväl de lång- som kortsiktiga, bör fattas av 

beredningen på förslag av programgrupperna, vad avser de delar som 

berör beredningens verksamhetsområde. Beslut om dt: delar av program
men som berör STU eller BFR fattas av dessa myndigheter på förslag av 

beredningen. Innan programmen fastställs bör de bli föremål för en allsidig 

remissbehandling, främst bland avnämare av forskningsresultaten samt 

representanter för forskarsamhället. 
Med utgångspunkt i de kortsiktiga programmen har forskningsorgan och 

avnämare att lägga fram ideer och förslag till forsknings-, utvecklings- och 

demonstrationsprojekt. Om forskarkompetens saknas får TFB ansvar för 

att stödja långsiktig kunskapsuppbyggande forskning så att erforderlig 

kompetens uppnås. 

S Krav på forskarkompetens 

Höga anspråk bör ställas på forskningens vetenskapliga kvalitet. Även 

om forskningens inriktning väl svarar rpot forskningsbehoven blir satsade 

medel mer eller mindre bortkastade om forskningens kvalitet är bristfällig. 

2 Riksdagen 1983184. I sam/. Nr /07. Bilaga 4 
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Den längsiktiga kunskapsuppbyggande forskningen iir enligt min upp

fattning av fundamental betydelse för att siikra den kompetens inom olika 

FoU-omriiden som kriivs för att den mer tilliimpade forskningen skall bli 

effektiv. Jag vill siirskilt betona TFB:s ansvar for den l[ingsiktiga kompe

tensuppbyggnaden. Detta framg{tr även av 198~ års forskningspolitiska 

beslut diir sektorsmyndigheterna bl. a. iihiggs ett ansvar för den kunskaps

uppbyggande forskningen. Jag har tidigare föreslagit att den anslagsför

stiirkning på I milj. kr. som jag förordar i huvudsak bör anviindas fiir siidan 

forskning. 

För att stiirka forskarkompetensen vid högskolan anser jag att Tf-H bör 

ha möjlighet att bidra till att finansiera ett antal forskartjiinster vid högsko

lan. Finansieringen av tjiinsterna bör i regel omfatta en period av högst tre 

år. Vid vilken högskola tjiinsterna skall placeras bör kunna variera beroen

de på behovssituationen. 

Transportforskning bedrivs för niirvarande vid ett stort antal högsko

kenheter och institutioner. Genom denna spridning föreligger risk för all 

inte tillräcklig kompetens kan uppriitthi'tllas vid vissa institutiont:r. Samti

digt ger denna mångfald möjlighet att behandla iimnesomriidet friin olika 

infallsvinklar. TFB bör uppmiirksamma denna fråga och i samriid mt:d 

berörda högskolemyndigheter niirmare överväga om fördelar kan uppni\s 

genom mer koncentreradt: insatst:r till vissa högskoleregioner. 

Många transportforskningsproblem är av tvärvetenskaplig karakt:ir med 

inslag av t. ex. både teknisk och ekonomisk forskning. TFB bör utifrfin 

framtagna program och krav på liingsiktig forskning ta niirmare stiillning 

till hur den tvärvetenskapliga forskningen kan stödjas. 

6 lnformationsvcrksamhct m. m. 

En viktig del av TFB:s arbete måste vara uppföljning och sammanstiill

ning av FoU-rt:sultaten. För att resultatt:n skall komma till nytta kriivs 

också en omfattande information om dessa. TFD:s informationsverksam

het är för närvarande eftersatt. Forskning, vars resultat inte sprids och pii 

ett effektivt sätt görs tillgänglig för andra forskare och pott:ntiella avnii

mare är i många avseenden intt: mt:ningsfull. Det iir diirför enligt min 

mening nödvändigt att införmationsverksamht:ten förstiirks. I blickpunk

ten är_ hiirvid inte bara rapportvt:rksamht:tt:n utan iiven anordnandet av 

konferenser och seminarier för diskussion om forskningsmetoder, forsk

ningsrt:sultat m. m. 

För avnämare inom olika forskningsomräden iir det viktigt att fo infor

mation intt: bara om dt:n forskning som bt:drivs i Swrige utan iiven om 

resultaten av utländsk forskning. Sf1dana rt:sultat iir många gånger appli

cerbara även på svenska förhf1llanden. 

Ett bra exempel på vad jag här avser är den informationsverksamhet 
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som bedrivs av KTB. I rapporter som utges löpande lämnar KTB kortfat

tade redovisningar av olika undersökningar och försök, såväl svenska som 

utländska, som bedrivs inom kollcktivtrafikomriidel. Motsvarande redo

visningar kan liimpligen tas fram för de olika programgruppernas verksam

hetsomr:'iden. 

Det är viktigt att TFB inte bara redovisar nya forskningsrön utan även 

med lämpliga intervall sammanställer och redovisar det totala kunskapslä

get - även det internationella - inom beredningens forskningsområden. 

En viil fungerande dokumentationsverksamhet är ytterligare en viktig 

förutsättning för bättre forskningsresultat. Utvecklingen inom transport

dokumentationens område har gått mycket snabbt under senare år. bl. a. 

vad gäller olika databaser. För att samordna dokumentationsverksamhe

ten inrättade TFD den !juli 1983 en särskild dokumentationsnämnd. TFB 

hör ha ett särskilt ansvar för dokumcntationsverksamheten och fortsätta 

med den verksamhet som för närvarande bedrivs av TFD. Det är också 

viktigt att en samordning sker med andra insatser inom den vetenskapliga 

och tekniska informationsförsörjningen, bl. a. vad gäller det förslag om ett 

system med ansvarsbibliotek som chefen för utbildningsdepartementet för 

fram senare i dag. Jag vill i detta sammanhang erinra om förordningen om 

samråd i fråga om tt!knisk och vetenskaplig informationsförsörjning m.m. 

(SFS 1979:477). 

7 Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

tiel.1· 

I. återkallar förslagen i prop. 1983/84: IOO bil. 8 till reservationsan

slag till 

Tra 11spvrai)r.1·k11i11 gstl I'/ ega rione 11 och K11// e kri 1• r raji k he rl'd 11i11 g

en för budgetåret 1984/85. 

dels föreslär riksdagen att 

2. godkänna att transportforskningsdelegationen och kollektivtra

fikberedningen upphör och alt en central myndighet (transport

forskningsbercdningen) med uppgifter och organisation enligt de 

riktlinjer jag har förordat inrättas den I juli 1984, 

3. bemyndiga regeringen att för chefen för transportforskningsbe

redningens kansli inrätta en ordinarie tjänst med beteckningen p, 

4. till Tra11sportfi1rskningsberec111i11ge11 för budgetåret 1984/85 anvi

S<t ett reservationsanslag på 24 611 000 kr.. 

5. medge att regeringen bemyndigar transportforskningsberedning

en alt besluta om statligt stöd till forskning och utveckling under 

budgetåren 1985/86 och 1986/87 inom en ram av 12000000 kr. 

resp. 8 000 000 kr., 
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6. med iindring <IV vad som fön:slf1s i prop .. 1983/84: 1()0 hil. 8 till 

Ko111111i11er m.111. under sjhth: huvudtitdn för budget{m:t 1984/85 

anvisa ett reservationsanslag av 3 100 000 kr.. 

7. godkiinna all hefintliga n:servationi.:r pil anslagen ÅrgiirderFir aTT 

fi"iim}a i111'l'.l'Teri11gar och 1111·eckli11g.rnrhetl' i kollekti1·1ra.fikl'11. 

Tra11sp11r(/iJrsk11i11gsdell'ga ritme11 m:h K1 i/lek T i1•1 r1(/ikhern/11i11g

l'll överförs den I juli J 984 till reservationsanslagct 

Tra 11spvrr.fi1rsk11i11gshered11i111-:e11. 
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Rilaga 4.1 

FoU inom kommunikationsdepartementets verksamhets
område 

i det följande liimnas en kortfattad rctkwisning av alla departementets 

myndigheter som antingen utfiir forskning eller iir hcstiillarc av forskning. 

Riksdagen har förutsatt att regeringen i Himpligt sammanhang redovisar 

det FoU-arhctc som p<°1gi'1r inom jiirnv~igsområdct. Till följd hiirav har 

redovisningen av SJ:s FoU-verksamhet gjorts mer utförlig iin for andra 

myndigheter. 

Transportforskningsdelegationcn ('fl'Dl 

TFD handhar uppgifter som avser initiativ. planliiggning. samordning 

och stöd i frt1ga om forskning och utveckling rörande transporter. trafik 

och trafiksiikcrhct. 

Delegationen hcstår av forctriidarc för trafikverk. forskning. näringsliv 

och intresseorganisationer inom transportsektorn. Delegationen har inriit

tat tre rådgivande och hcrcdandc cxpcrtniimmlcr med inriktning mot tra

fiksiikcrhct. transport- och trafikteknik samt transport- och trafikekonomi. 

För hudgcl;°1rct 1982/83 hcviljadc TFD totalt 17,6 milj. kr. till ett drygt 

sjuttiotal prtljckt. Av följande tahcll framgår hur FoU-mcdlen fördelades 

pil transportmedel och viktignre iimncsområdcn. 

TFD-insatser unckr 191!2/1!3 fördelade på FoU-områden (I 000 kr.) 

f'oU-om- Kollektiv- Gods- Trafik- Energi Övrigt Totalt 
räden trafik trans por- säkerhet 

ter 

Transp1>rt-
planering 980 2 187 385 I 000 4552 
Viig-
transporter I 331 <;RO 3 770 I 348 786 7 815 
Spårbundna 
transporter 220 150 370 
Sji;-
transporter 1264 145 1100 2264 4 773 
Flyg-
transporter 100 100 

Totalt 2311 4031 42_,5 2983 4050 17610 

TFD har heslutat att under pbncringsperioden i första hand prioritera 

FoU-insatscr inom följande kunsknpsområden: 

- smnhiillsekonomi och trafikpolitik 

- materialadministration och godstransporter 

- traliksiikerhet 
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Dessutom ämnar delegationen göra betydande insatser inom kunskaps

omrädena: 

- kollektivtrafik 

- tiitortstrafik 

- sjöfart och hamnar 

- energi 

För fördjupade forskningsinsatser inom främst de prioriterade tlmri'tdena 

begär delegationen en anslagsökning med 1 milj. kr. per år under den 

femåriga planeringsperioden. 

Kollckth'trafikhcrednin~en IKTB) 

KTB tillkom år 1979 till följd av riksdagens trafikpolitiska beslut. Denna 

parlamentariska beredning har i uppgift att i samlade former närmare 

analysera behovet av nya trafiklösningar på kollektivtralikomr<'1det. KTB 

skall initiera. flilja upp och utvärdera försöksverksamhet med nya trafiksy

stem. följa den nationella och internationella utvecklingen r<°1 omrfalct och 

pröva olika utvccklingsfitgiirder för den kollektiva trafikförsör:iningcn. /\r

hetsområdet omfattar si'1viil tätorter som landsbygden. 

Beredningens verksamhet hittills har främst omfattat praktiskt inriktade 

demonstrationsförsiik men har iiven haft inslag av utvecklingsarbete. För 

l:llldget:°iret 19!0/84 har för denna del av verksamheten anvisats ett anslag 

på 3.5 milj. kr. 

För att stimulera till investeringar i framför allt ny eller mer utvecklad 

teknik pf1 området har KTR anvisats ett siirskilt anslag på 40 milj. kr. 

Anslaget iir avsett ~ör bidrag till investeringar i fasta anläggningar, fordon 

och fordonskomponenter samt bestiillnings-. lednings- och informations

centraler. 

Vä~vcrkct (VV) 

VY har ett primärt ansvar för tillämpad forskning och utveckling inom 

viig- och gatusektorn. Inom det kommunala viighållningsomrf1det bcgriin

sas viigverkcts sektorsansvar i huvudsak till forskning rörande det stats

kommunala viigniitet. 

Sektorsansvaret innchiir att VY initierar och finansierar forskning hos 

olika forskningsorgan samt har ett utbyggt kontakt- och informationsniit 

med forskningsinstitut. högskolor. universitet och niiringsliv. 

Viigverkets nuvarande forskningsverksamhet iir indelad i följande omrf1-

den: [nriktningsplanering med syfte att ta fram underlag för mrtl m;h 

planeringsmodeller. tillståndshcskrivning med syfte att miita viigstandard 

och viigtransportstandard samt projektering. trafikteknik. geoteknik. 

byggnadsteknik. slitlagerteknik. broteknik. byggnadsproduktionsteknik 

och driftproduktionsteknik. 
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Forskningsplanerna konkretiseras i ett långsiktigt ramprogram. ett tre

firigt handlingspro!!ram och ett detaljerat <°trsprogram. Under 1982 avsalle 

viigverket ca 27 milj. kr. till teknisk forskning och utveckling. De medel 

som anviinds för FoU tas ur viigverkets produktionsmedel och har under 

senare år i stort följt utvecklingen hos anslaget för drift av statliga viigar. 

Forskningen under 1980-talet kommer att inriktas på möjligheter att 

effektivisera nuvarande teknik. men resurser kommer att satsas iiven pf1 

att utveckla ny teknik. nya metoder och nytt material. 

Under resten av 1980-talet beuöms forskningens omfallning och inrikt

ning ej underg<°1 n<°1!!ra större reella föriindringar i förhf1llande till nuvarande 

verksamhet. Nytillkommande forskningsverksamhet bedöms ej pi\verka 

behovet av resurser i n:01gon viisentlig grad utan klaras genom marginella 

resurskompletteringar och vidareutbildning av befintliga resurser. 

Traliksäkerhetsvcrket CTSV) 

Trafiksiikerhetsverket iir central myndighet för uppgifter rörande trafik

reglering. fordonskontroll. förarutbildning. körkort. bil- och körkortsregis

trering. trafiksiikerhetsinformation och allmiint trafiksiikerhetsarbete. 

TSV tilldelas siirskilda medel för finansiering av materialundersökningar 

och utredningar p:'\ trafiksiikerhetsomr:
0

1det. Verksamheten iir enligt TSV:s 

bedömning i princip inte att anse som forskningsverksamhet utan snarast 

som utredningsverksamhet. 

Anslaget för verksamheten var för hudget:
0

1ret 1982/83 2.4 milj. kr. För 

1983/84 och kommande hudget:ir föreligger enligt TSV ett stort hehov av 

utredningsverksamhet p:'1 fordons-. körkorts- och trafikomr:'1det. Verksam

hetens syfte och karaktiir av utredningar och materialundersökningar som 

underlag för bedömningar och heslut i verkets löpande verksamhet medger 

emellertid inte lfingsiktig planering av Jet slag som eftersträvas in_om 

egentlig forskning. 

Statens \'äg- och tralikinstilut (VTll 

VTI har till uppgift att hedriva dels forsknings- och utveeklingsarbete 

friimst avseende viigar. vägtrafik och viigtrafiksiikerhet. dels systematisk 

informations- och dokumentationsverksamhet rörande sådan verksamhet. 

Verksamheten iir indelad i fem olika program. niimligen trafiksystem. 

viig. fordon. trafikant- och myndighetsuppgifter. Verksamheten finansi

eras dels med bidrag direkt över statsbudgeten, dels med ersättning för 

uppdragsforskning. Den forskning som utförs av hidragsmedel används 

bl. a. för att höja kunskapsniv:'tn och att utföra forskning inom områden 

som hedöms som viktiga. men diir uppdragsgivare saknas eller inte är 

hereuda att satsa egna resurser. 

Under hudgetåret 1982/83 disponerade VTI ca 52 milj. kr. för uppdrags-
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forskning och forskning i egen regi. Fördelningen på programmen framgår 

av följande tablå. 

Program Egen Fou Uppdrag 
kkr. kkr. 

Trafiksystem 5 260 6280 
Väg 8.D9 9 250 
Fordon 4 lfi7 6 125 
Trafikant 2 825 ) 650 
Myndighctsuppgifter 6235 

Totalt 26!126 25305 

Forskningsverksamheten i de olika programmen bestiirns av siirskilda 

ramprogram som institutet upprättar. Nuvarande ramprogram gäller för 

perioden 1981-1985. I programmet anges de områden inom vilka institutet 

- efter samråd med en rad intressenter inom viig- och tralikområdet -

anser det angeläget att verka. oavsett om det gäller egen FoU eller upp

drag. 

Under den tid programmet hittills gällt har - huvudsakligen inom upp

dragsverksamheten - betydande insatser gjorts inom områdena drift och 

underhåll, vintertrafik. energi, trafiken som arbetsmiljö. fordons köregen

skaper och vägytans funktionella egenskaper. Vidare har inom egen FoU 

stora satsningar gjorts inom kollektivtralikområdet. 

Stora delar av vad som tas upp i det nuvarande ramprogrammet beträf

fande VTI:s forskningsinriktning kommer att f1terfinnas i det ramprogram 

som skall gälla för perioden 1984-1988. 

Luftfartsverket 

Verkets forskningsuppgifter avser sådan forskning där verket sjiilvt iir 

engagerat som uppdragsgivare eller med forskningsstöd. Verket arbetar i 

flygtransportsektorn. som i sin tur iir en del av transportsektorn. Detta 

innebär bl. a. att verket kan ha ett direkt intresse av allmän transport

forskning och forskning med speciell inriktning pf1 llygtransportsektorn 

utan att detta tar sig uttryck i verkets forskningsplanering. 

Luftfartsverket sammanställer årligen en FoU-plan i sambaml med drift

budgeteringen. Sedan vissa poster räknats bort, som enligt normerna för 

statistiska centralbyråns FoU-statistik ej skall medtas. var de beriiknade 

kostnaderna för 1982/83 579000 kr. 

Luftfartsverket saknar underlag för en bedömning av de årliga föränd

ringarna under planeringsperioden av verkets engagemang i forskning. 

Erfarenhetsmässigt kan de relativa förändringarna från fir till är vara bety

dande. men genomsnittliga insatser av ungefär samma omfattning som den 

för 1982/83 budgeterade kan betraktas som ett sannolikt utfall för rcdovis

ningsperioden. 
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Sjöfartsverkct 

Inom sjöfartsverkets driftavdelning förekommer forskning och forsk

ningsfinansiering i relativt begränsad omfattning. Sjötransportforskning 

finansieras som regel av TFD och STU. 

Av driftavdelningen initierad forskning iir som regel av tillämpa,d, använ

darnära karaktär på gränsen till utveckling. Forskning av mera långsiktig 

art inom avdelningens område utgörs av vintersjöfartsforskning med an

knytning till isbrytning samt forskning med inriktning mot riskanalyser och 

sjösiikerhct inom farledsverksamheten. Budgetåret 1982/83 satsade sjö

fartsvcrket ca 600000 kr. resp. 250000 kr. p<°t FoU på dessa områden. 

Avsikten är att forskningen inom dessa områden under perioden 1984/85-

1988/89 skall bedrivas i ungefär samma omfattning som hittills. 

Statens järm·ägar (S.J) 

Av 1983 års budgetproposition (prop. 1982/83: I 00. bil. 8) framgår att SJ i 

sitt långsiktiga program för att förbättra verkets ekonomi lägger vikt på en 

ökad satsning på forskning och utveckling. Riksdagen har (TU 1982/83: 15, 

rskr 293) förutsatt att regeringen noga följer frågan och i lämpligt samman

hang redovisar det forsknings- och ut vecklingsarbete som pågår inom 

järnvägsområdet samt vilka eventuella ytterligare initiativ som regeringen 

anser erforderliga. I det följande lämnas med anledning hiirav en sådan 

redogörelse. 

FoU på järnvägsområdet har stor betydelse för SJ:s möjligheter att 

hävda sig i konkurrensen med andr~ transportgrenar ·och att bidra till en 

från samhällets synpunkt effektiv transportapparat. 

Inom SJ ingår FoU som en integrerad del inom varje fackavdelnings 
verksamhet. SJ:s engagemang inom FoU-sektorn grundar sig på företags
ekonomiska kriterier. Merparten av FoU-arbetet är att hänföra till utveck

lingsprojckt där industrin ofta är inkopplad. En del andra drivs i samarbete 

med högskolor. Den mer omfattande järnvägstekniska forskningen drivs 

inom den internationellajärnvägsorganisationen UIC:s forskningsorgan till 
vars verksamhet SJ bidrar. Forskning för långsiktig kunskapsuppbyggnad 

(grundforskning) bedrivs i mycket ringa omfattning inom SJ. 

FoU-verksamhetens omfattning 1982/83 uppgick till ca 23 milj. kr. varav 

22 milj. kr. finansierades med SJ:s medel. Den målinriktade (inriktad på 

specifika SJ-problem) forskningens del var ca 3 milj. kr. varav ca I milj. kr. 

gick till UIC. Till svenska högskolor gick ca 0,5 milj. kr. och resterande I .5 

milj. kr. anviindes dels inom SJ. dels för samarbete med forskare och med 

industrin. Av samhällets ITFD. STU m.fl.) medel till FoU inom transport

sektorn gick under åren 1977-1980 endast 0.2 % till spfö-btmden trafik. 

Den omorganisation som genomförts under 1982/83 medför att olika 

organisationsenheter nu har ett klart resultatansvar för sin verksamhet. 
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Dessa enhett:r kommer att upprätta långsiktiga planer för erforderliga 

FolJ-insatser inom sin verksamhet. 

SJ kommer i framtiden också att arbeta mera i systemtermer avseende 

totala trafiklösningar än hittills vilket bl. a. för med sig delvis nya krav på 

omfattningen, uppläggningen och genomförandet av FolJ-insatserna på 

järn vägsområdet. 

I det följande ges exempel på aktuella utvecklingsobjekt. 

Gemensamt ji'ir ROd.1· och pcrsontrqf/k p;lgår eller planeras viktig FoU

verksamhet inom bl. a. följande områden: 

- Bana och övriga fasta anläggningar 

Utveckling av datorställverk 

Utveckling av arbetsmaskiner och arbetsmetoder 

Kartdokumentation av bangårdar 

Prov med nyutvecklad rangerbrorns 

Långtidshtillfasthet hos betongsliprar och befästningar 

Spiinnarmering: av betongsliprar 

Maskinell sp;lrlägesviirdering 

Fiberoptisk kommunikation 

Informationssystem 

- Fordon 

Hydrostatisk kraftöverföring: på jiirnvägsfordon 

Gängdynamiska beräkningar 

Negativa effekter på tågpassagerare p. g. a. vagnarnas impulsrörclser 

Simuleringsmodeller för samverkan fordon-bana 

- Planeringsmodeller 

Metoder för dimensionering och utformning av godsti\gplan 

Matematiska metoder for optimal fördelning av tomma vagnar och con

tainer 

Datorbaserad modell för utvärdering av alternativa trafikupplägg med 

avseende på restidsförändringar, turtäthetsförändringar samt direkt

vagns- alternativt tågbytestrafikering. 

SJ arbetar hf1rt för att kunna uppfylla rimliga kvalitetskrav !punktlighet. 

färre skador på materielen. snabba besked om trafikstörningar, etc.). Tåg

foringen följs så att man kan se var bristerna finns. Det hart.ex. lett till att 

korta mötessp;'\r nu förlängs. Informationsfunktionen har förstärkts. och 

informationsinsatser i form av bildskiirmar. bättre plattformsskyltning 

m.m. genomförs. Utvecklingen i dessa avseenden har kriivt och kriiver 

hctydande FolJ-insatser. 

När det giiller i:ndstrl!{ikrn fortsiitter SJ kundanpassa transportkvalite

ten i olika avseenden samt <tstadkomma förbiittrat utnyttjande av godstrafi

kens resurser i vagnar och anliiggningar. Bland· FolJ-objekten kan niimnas 

det nya systemet för styckegodstransporter beroende på samlastning av 

gods med krav pil hög transportstandard. Merparten av godset kan direkt

transporteras i s. k. C-samcontainer fdn kund till kund. Största vikt iignas 
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kombinationstekniken mellan järnväg och bil. Systemet som utvecklas i 

samverkan mellan SJ och Svelast är ett exempel på samverkan inom 

FoU-områdct mellan SJ och dess dotterbolag. 

Ett annat exempel på utveckling av transportsystem inom godstrafiken 

är kombitrafiken som innebär att trailer. container och växelflak transpor

teras med järnväg den längre delen av transportsträckan och med bil den 

kortare anslutningsstäckan. Ytterligare ett exempel är den s. k. maxilådan 

som iir en speciell vagnskorg som är monterad på en containervagn. 

Maxilfidan kombinerar vagnsunderredets långa ekonomiska livslängd med 

kundanpassade vagnskorgar för transporter med begränsad varaktighet. 

Efter utveckling i samarbete med SJ investerar kunder i isolerade maxilå

dor för transport av livsmedel. Maxilådor för andra godsslag är under 

utveckling. Utvecklingen sker i samarbete med ett annat av SJ:s dotterbo

lag. AB Giivle Vagnverkstad IAGEVE). 

Specialvagnar för viss typ av gods eller bestämd kund utvecklas i samar

bete med kunder och tillverkare. Ett exempel på en avancerad specialvagn 

är den nya kolvagnen som är försedd med isolering och uppvärmning för 

att siikerställa kollevcrenscr även under extrema vinterförhållanden. 

Stötmätare av elektronisk typ har utvecklats för att bättre kunna över

vaka vilka påkänningar som godset utsätts för. Resultatet kommer att ligga 

till grund för utveckling av förpackningar och nya lastförstängningsmedel 

och får också inverkan på rangertekniken. utveckling av vagnar m. m. SJ:s 

nya containervagnar är försedda med s.k. långslagig stötinriittning dvs. ett 

buffertarrangemang som kan ta upp stora stötkraftcr utan att godset ska

das. 

Datorhjälpmedel utvecklas för registrering och fördelning av vagnar för 

att bättre utnyttja vagnparken. En ökad datoranvändning för. uppföljning 

och planering av godstransporterna kommer att bidra till större flexibilitet 

och bättre transportkvalitet. Dokumentlösa transporter utvecklas för att 

ersätta fraktscdelsdokumcntet med en överföring av motsvarande data 

direkt mellan kundens och SJ:s datorer. Fördelarna är snabbare och säk

rare information och minskad pappershantcring. 

Planeringen inom ett jiirnviigsförctag är ett projekt som pågår vid Tek

niska högskolan i Linköping. Det skall ligga till grund för fortsatt forskning 

inom intressanta delomrftden. För att utvidga kontakterna mellan forskare 

vid högskolorna och SJ finns i Linköping en adjungerad professor i järn

vägsteknik. 

Niir det giiller pcrsontransportcr är det viktigt att utveckla nya tågpro

dukter så att de blir speciellt anpassade för olika resbchov. 

Förortstrafiken i Stockholm. Göteborg och Skåne förbättras med nya 

motorvagnar som konstruerats speciellt med tanke pf1 driftsäkcrhet under 

svftra vinterförhållanden. Htgen levereras frftn ASEA där större delen av 

ut vecklingsarbetet utförts. 

Frå!rnn om hur det framtida tågsystemet vid sidan av ett snabbtågssys-
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tem skall se ut utreds f. n. inom SJ. Förutom planering av ett trafikprogram 

medför detta ett utvecklingsarbete på en rad områden när det gäller fordo

nens driftformer. Konceptet för framtidens tftgsystem heräknas bli färdigt 

inom kort. Därefter blir det aktuellt att ta itu med frågor om konstruktion 

av fordon. hl. a. förntsättningarna för framtida heställrting av motorvagnar 

hos den svenska industrin. 

Statens ~eotekniska institut (SGll 

SGI iir central förvaltningsmyndighet för geotekniska ärenden. Institutet 

verkar för iindamålsenlig användning av geotekniken i byggprocessens alla 

led för att åstadkomma hiittre teknik, ekonomi och siikerhet i planering. 

byggande och underhåll. För att uppfylla denna målsiittning arbetar institu

tet inom följande program: forskning, information; konsultation och skred

farliga områden. SGl:s primära uppgift är att vara ett forskningsinstitut. 

Geoteknik hehandlar jords och bergs tekniska egenskaper och tillämp

ningen vid anläggnings- och byggnadsverksamhet. På senare ttr har geotek

niken fått ett ökande verksamhetsområde. Exempel härpå är deponering 

av riskavfall. energilagring i mark, radon och fukt i hyggnader samt be

dömning av områdens skredfarlighet. 

SGI satsade budgetåret 1982!83 ca 7 milj. kr. på geoteknisk forskning 

varav ca 4 milj. kr. på egen FoU. Det totala hdoppet fördelades på 

följande områden 

- anläggningar (vägar, broar, hamnar etc) 

- byggnader (grundläggningsteknik. grundförstärkningar etc.) 

- fysisk planering (markanviindning) 

- laboratorieverksamhet 

- fält- och mätverksamhet (horrning. jordrörelser) 

- skredverksamhet 

Generellt gäller, enligt de analyser SGI gjort. att den geotekniska forsk

ningen för perioden 1984185-1988/89 inte kommer att förändras i större 

grad. 

Sveri~cs meteorologiska och hydrolo~iska institut (SMHI) 

SMHI är central förvaltningsmyndighet för meteorologiska. hydrologis

ka och oceanografiska ärenden. SMHI utför undersökningar och utred

ningar på uppdrag av myndigheter och enskilda. Institutet bedriver också 

tillämpad forskning och utveckling. 

Inom institutet finns fyra avdelningar. nämligen den meteorologiska 

avdelningen, den hydrologiska och oceanografiska avdelningen. den tek

niska avdelningen och den administrativa avdelningen. 

SMHl:s FoU finansieras dels genom allmänna medel över statshudgeten 

dels via forskningsrådsmedel eller uppdragsmedcl frfm andra FoU-finan-
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siärer. I huvudsak är SMHI:s verksamhets9mråden avnämare av FoU-re

sultaten. I vissa fall utförs FoU-insatserna l)uvudsakligen på uppdrag av 

forskningsråden. SMHI utför också delar av projekt som planeras och 

finansieras av externa uppdragsgivare. 

SMHI anslog totalt 5,3 milj. kr. för forskning och utveckling vid SMHI 

under budgetåret 1982/83. I denna summa ingår inte den forskning som 

utförs vid SMHI men som planeras och finansieras av externa uppdragsgi

vare. Forskningsmedlen är fördelade på meteorologi med 3,0, på hydrologi 

med 1,2 ocl) på oceanografi med 1, 1 milj. kr. 

SMHl:s f9U.resurser utnyttjas för att anpassa de olika verksamheterna 

till nya eller förändrade behov hos avnämarna samt för att rationalisera 

produktionen. SMHI ser FoU som ett av sina viktigaste instrument för 

verksamhetsförändringar. 

Allmänt sett går utvecklingen mot allt mer datoriserade informationssys-

1em. En stor del av SMHI:s FoU-resurser kommer under 1980-calet att 

inriktas mot en sådan utveckling. 

Televerket 

Televerket sk!lll verka för att samhällets och enskildas behov av tcle

kommunikationc;r lillgodoses. Verket svarar diirvid för anliiggning, drift 

och underhåll ov de statliga teleanläggningar som är underställda verket. 

Televerket har en central roll inom telesektorn. som enligt televerket 

rimmar väl med ett sektoriellt forskningsansvar enligt redovisningen i 

prop. 1981/82: 106. Verket är berett i princip att ta på sig ett sådant ansvar 

men anser det S<lmtidigt utomordentligt angeläget att finna former hiirför 

som överensstämmer med televerkets uppgifter som affärsdrivamk verk. 

Hiirvid måste uppmärksammas att televerket finansierar niistan hela sin 
verksamhet meq c;gna intäkter och att televerket på manga omräden arbe

tar i konkurr!)n.s nled andra företag. 

En avsikt med televerkets nuvarande forskningsverksamhct är att upp

riitthålla en stän.dig kunskapsuppbyggnad på viktiga områden varav vissa 

nu utvecklas explosionsartat. 

Stora och för televerket och svensk teleindustri mycket betydelsefulla 

FoU-insatser p~ telekommunikationens område görs p{i Ellemtel. det av 

televerket och LM Ericsson samägda utvecklingsbolaget. 

'televerket liar framhållit svårigheten att skilja pä innebörden i begrep

pen forsknini;i resp. utveckling. 

Budgetåret 1982/83 uppgick televerkets totala forskningsverksamhet i 
sträng bemärkelse till 4.9 milj. kr. medan FoU-insatserna totalt uppgi1.:k till 

177 milj. kr. Ca 95 % av de renodlade forskningsinsatserna utgör lilngsiktig 

kunskapsuppby~gande forskning. Forskningen utförs dels i egen regi. dels 

i form av uppqra~ till forskningsinstitutioner m. Il. 

Televerke1 ;inser att det finns behov av ökade forskningsinsatser inom 
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televerkets sektoriella ansvarsområde under femårsperioden 1984/85-

1988/89. Insatsökningen har. uttryckt i I 000-tal kr., beräknats till 1950 

1984/85, 900 1985/86, 850 1986/87, 750 1987/88 och 900 1988/89. 

En insats på ca 4 milj. kr.lår beräknas att från televerket kunna tillföras 
ett LSI-design center inom STU:s mikroelektronikprogram för FoU under 

den kommande femårsperioden. Hälften uppskattas gälla forskningsdelen . 

. \ 
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UTBILDNINGSDEPARTEMENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

Bilaga 5 

vid regeringssammanträde 

1984-00-00 

f'öredragande: statsråden Ingvar Carlsson. Hjelm-Wallen och Göransson. 

Anmälan till proposition om forskning 

Chefen för utbildningsdepartcmcntet. statsrådet Hjelm-Wallen, anför. 

Inledning 

Utbildningsdepartementct svarar budgetåret 1983/84 för i det närmaste 

en tredjedel av de statliga utgifterna för forskning och utvccklingsarbete 

(foUL Den helt dominerande delen av insatserna hänför sig till högskolan 

och forskningsrådsorganisationcn. Anslagen till dessa iindam[il uppgår in

nevarande budgetår till ca 2,3 miljarder kr. Medel för FoU finns do.:k även 

inom bl. a. kulturområdet och skolväsendet. 

Statsrådet Ingvar Carlsson har i sin allmänna inledning redovisat de 

övergripande stiillningstaganden som ligger till grund för förslagen också 

inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde. Jag hiinvisar till 

denna som en bakgrund för de förslag som presenteras i det följande. 

Diirvid behandlas för överblickens och sammanhangets skull ätskilliga 

fr{tgor i vilka det ankommer på regeringen eller berörda myndigheter att 

besluta. 

l/iigskolans och ji1rsk11i11gsrådcns roll i forsk11i11gspolitike11 

Enligt högskolelagen skall inom högskolan bedrivas utbildning, forsk

ning och utvecklingsarbete. Forskningen inom högskolan skall syfta till att 

vinna ytterligare kunskaper och till att finna vetenskaplig grund för utbild

ning och annan verksamhet. 

Utvecklingsarbetet inom högskolan skall syfta till att främja utveckling

. en inom sådana områden. av konstniirlig eller annan karaktär. som berörs 

av utbildningen och forskningen. 

Högskolan warar även för forskarutbildning. 

Till verksamheten inom högskolan hör o.:kså att sprida kännedom om 

forskning och ut vecklingsarbetc. Kännedom skall också spridas om vilka 

I Riksdagrn 1983184. I sam/. Nr /07. Bilaga 5 



Prop. 1983/84: 107 Bilaga 5 Utbildningsdepartcmentet 

erfarenheter och kunskaper som har vunnits och om hur dessa erfarenhe

ter och kunskaper kan tillämpas. 

Högskoleenheter med fasta forskningsresurscr finns ptt sju orter: Stock

holm. Uppsala. Linköping, Lund. Göteborg, Umeå och Luleå. Inom ut

bildningsdepartementets område finns sammanlagt elva sådana enheter. 

nämligen universiteten i Stockholm. Uppsala. Linköping, Lund. Göteborg 

och Umeå. tekniska högskolan i Stockholm. karolinska institutet. 

Chalmers tekniska högskola. högskolan i Luleå och högskolan för lärarut

bildning i Stockholm. Vidare finns vid konsthögskolan och musikhögsko

lan i Stockholm vissa fasta resurser för konstnärligt utvecklingsarbete. 

Kostnaderna för den fasta forskningsorganisationen inom utbildningsde

partementets område bestrids ur fakultetsanslagen. Innevarande budgetår 

uppgår dessa anslag till sammanlagt ca 1.5 miljarder kr. Kostnader för 

lokaler bestrids från ett särskilt anslag. Kostnaderna för byggnader~ inred

ning och utrustning för forskningsorganisationen bestrids ur särskilda kost

nadsramar. 

Utöver de medel för forskningsvcrksamheten som på detta siitt perma

nent anvisas till högskolan får denna också projektbundna medel för 

grundläggande forskning. Dessa medel anvisas främst över anslagen till 

forskningsråden. Forskningsrådens främsta uppgift är att främja veten

skapligt betydelsefull forskning. Forskningsråden skall även uppmiirksam

ma behovet av forskning inom områden som är angelägna från samhällets 

synpunkt. Forskningsråden skall vidare verka för att information om 

forskning och forskningsresultat sprids. 

Forskningsråden inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde 
är tre: humanistisk-samhiillsvetenskapliga forskningsrådet !HSfR). medi

cinska forskningsrådet (MFR) och naturvetenskapliga forskningsr~1det 

!NFR). 

Vid sidan av for_skningsrådcn finns forskningsrådsniimnden ffRN) som 

har till huvuduppgift att ta initiativ till och stödja forskning främst inom 

områden som är angelägna från samhällets synpunkt. FRN har ett särskilt 

ansvar för forskningsinformation. Vidare svarar FRN för fördelning av 

medel för dyrbar vetenskaplig utrustning. Anslagen till forskningsråden 

och FRN uppgår innevarande budgetår till ca 620 milj. kr. För dyrbar 

vetenskaplig utrustning har för detta budgetår anvisats 65.3 milj. kr. 

Högskolan spelar en central roll även när det gäller forskning som 

finansieras av ett stort antal sektorsorgan. Högskolan anlitas också i väx

ande omfattning för forskningsuppdrag från företag m. tl. 
Högskolans forskning och forskarutbildning är grundläggande för lan

dets samlade forskningsverksamhet och dess utveckling. 

Utvärderingar av forskning, som på regeringens uppdrag gjorts av uni

versitets- och högskoleämbetet !UHÄL FRN och forskningsråden inom 

utbildningsdepartementets område. visar' att den svenska forskningen 

inom många områden ligger på en hög nivfa. Dessa utvärderingar kommer 

att redovisas och kommenteras i det följande. 
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Det är nödvändigt att en hög kvalitet på forskningen kan bibehållas och 

ytterligare förbättras. Här spelar rekryteringen och utbildningen av forska

re en stor roll. Likaså har de internationella kontakterna stor betydelse. 

Skall svensk högskoleforskning trots sin relativt begränsade volym kunna 

spela en fortsatt viktig roll måste det internationella perspektivet vara 

vägledande. Att skapa en god forskningsmiljö är också utomordentligt 

väsentligt. Detta är en angelägenhet för myndigheterna på samtliga nivåer 

inom högskoleorganisationen. Jag återkommer till dessa frågor i det föl

jande. 

Resurser f('ir högskolan och forskningsråd.rnrgani.rntioncn under 

hudgctärcn /984185-1986187 m.m. 

Som statsrådet Ingvar Carlsson tidigare framhållit är satsning på forsk

ning i nuvarande ekonomiska situation viktig. Av särskild betydelse är 

förstärkningar till den grundläggande forskningen och utbildning av nya 

forskargenerationer som högskoleenheter och forskningsråd svarar för. De 

förslag som statsråden Ingvar Carlsson och Göransson och jag kommer att 

lägga fram i det följande innebär för budgetåret 1984/85 en sammanlagd 

medelsförstärkning, utöver kompensation för löne- och prisökningar. med 

110 milj. kr. för forskning och forskarutbildning inom utbildningsdeparte

mentets verksamhetsområde. 

Forskningsrådens anslag ökar med drygt 28 milj. kr. Därutöver ökar de 

särskilda medlen för dyrbar vetenskaplig utrustning med 10 milj. kr. 

En förstärkning av högskolans basresurser görs med ca 26 milj. kr. 

Huvuddelen - minst tre fjärdedelar av detta belopp - skall användas till 

nya forskartjänster på mellannivå. Basresursförstärkningen är avsedd att 

möta högskolans egna, i första hand inomvetenskapligt motiverade behov. 

Många scktorsmyndigheter har fört fram önskem;'H om förstärkningar av 

skilda slag inom högskolan. Som framhållits av statsrådet Ingvar Carlsson i 

inledningen måste sådana förstärkni1_1gar komma till stånd genom att sek

torsmyndigheter och andra organ tar ett större ansvar för den långsiktiga 

kunskapsuppbyggnaden inom sina resp. områden. 

Jag har bedömt ytterligare mellantjänster som mer angelägna än nya 

tjänster som professor. Antalet nya professurer som föreslås är därför 

begränsat. Nya tjänster som professor föreslås inom följande ämnesområ

den: musikvetenskap, statsvetenskap, administrativ databehandling 

(ADB), medicinsk miljögiftsforskning, oorganisk kemi, oceanografi. sär

skilt marin systemanalys, miljö- och naturresursinformation, keramtekno

logi med pulvermetallurgi, multivariat statistisk analys samt den konden

serade materiens teori samt inom temat teknik och social förändring. 

Utöver dessa forskningstjänster föreslås två professurer inom området för 

konstnärligt utvccklingsarbetc. nämligen i fotografi och i pianospelning. 

Som en del i det nationella mikroelektronikprogrammet föreslås 16 

milj. kr. till grundforskning inom halvledarfysik. 
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Forskningen inom bioteknik och toxikologi föreslås få en särskild för

stärkning av resurserna med sammanlagt 5 milj. kr. 

Särskilda medel - 4.5 milj. kr. - föreslås för vissa internationaliserings

åtgärder. 

Huvuddelen av resursförstärkningarna hänför sig till de naturvetenskap

liga. medicinska och tekniska forskningsområdena. Betydande ökningar 

föreslås dock också för humaniora och samhällsvetenskap. 

Högskolan och forskningsrådsorganisationen inom utbildningsdeparte

mentets område kommer med de föreslagna förstärkningarna att budget

året 1984/85 för forskning och forskarutbildning disponera sammanlagt 

2 500 milj. kr. Någon besparing enligt det s. k. huvudförslaget skall inte 

göras i fråga om resurserna för forskning och forskarutbildning inom 

högskolan undet budgetåret 1984/85 och de därpå närmast följande två 

budgetåren. Däremot bör en förnyelse av dessa verksamheter ske genom 

omfördelningar inom ramen för befintliga resurser i motsvarande omfatt

ning. Jag avser att i annat sammanhang återkomma till frågan om möjlighe

terna att förenkla formerna för anslagsframställning när det gäller högsko

lans forskning och forskarutbildning. Möjligheterna bör också prövas att 

införa ett system där anslagsframställning för högskolans forskning och 

forskarutbildning inte behöver inlämnas varje år. 

Statsrådet Ingvar Carlsson kommer i det följande att föreslå treårsramar 

för anslagen till forskningsrådsorganisationen inom utbildningsdeparte

mentets område. 

Till hög kvalitet på högskolans forskning bidrar givetvis också en förnuf

tig användning av högskolans resurser totalt ~;ett. Inom uthildningsdcparte

mentet studeras f. n. i nära samverkan med högskolemyndigheterna vissa 

frägor rörande resursanvändningen inom högskolan. Jag har redogjort för 

denna verksamhet i årets budgetproposition (prop. 1983/84: )()()bil. 10 s. 

:rn. 
En fråga som anmäler sig i detta sammanhang är den om ansvarsfördel

ning inom högskolan när det gäller forskning och forskarutbildning. Jag 

erinrar om att jag berörde denna fråga från den grundläggande utbildning

ens utgångspunkter i budgetpropositionen (s. 28). 

Det är inte möjligt för ett litet land som Sverige att ha omfattande och 

högtstående verksamhet inom alla discipliner vid alla berörda högskoleen

heter. Redan idag är det så att vissa specialiteter bara finns på en eller ett 

par högskoleorter. Om vi skall utnyttja våra resurser på bästa sätt och 

bevara livskraftiga forskningsmiljöer inom. så många discipliner som möj

ligt är det nödvändigt att mer systematiskt iin hittills försöka åstadkomma 

någon form av ansvarsfördelning mellan högskoleenheter med avseende på 

forskning.och forskarutbildning. 

Självfallet kan en ansvarsfördelning aldrig genomföras så långt att alla 

ämnen bara finns företrädda på ett eller ett fätal ställen i landet. Många 

iimnen iir så grundläggande och har en så stor verksamhetsvolym att de 
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naturligt bör och skall finnas på alla de orter där det finns forskningsorgani

sation inom berörd fakultet. När det gäller att åstadkomma en ansvarsför

delning med avseende på de ämnen som inte hör till denna kategori måste 

givetvis en rad faktorer vägas in. Hänsyn måste tas till bl. a. olika ämnens 

inbördes sammanhang. vilka resurser - personella och andra - som finns 

på olika orter samt till behoven i fråga om den grundläggande utbildningens 

inriktning och omfattning. 

Strävan att få en ändamålsenlig profilering av olika högskoleenheters 

verksamhet måste givetvis i princip förverkligas på det nationella planet 

och således beröra samtliga högskoleenheter med fasta forskningsrcsurser. 

Det ankommer på UHÄ att pröva möjligheterna till arbetsfördelning inom 

högskolan och, i de fall beslut av regering och riksdag fordras. lägga fram 

förslag till sådana. Jag vill särskilt framhålla vikten av att hithörande frågor 

prövas noga där det finns två eller flera högskoleenheter inom ett begriin

sat geografiskt avstånd från varandra. Möjligheterna till en mer systema

tisk arbetsfördelning mellan högskoleenheterna i Stockholm-Li ppsalaom

rådct, innefattande också Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). bör enligt 

min mening hiir särskilt uppmiirksammas. Jag avser att i annat samman

hang föreslå regeringen att uppdra åt UHÄ att i samverkan med berörda 

högskolemyndigheter samt forskningsråden utforma en planering för en 

sädan fördelning. Jag har i denna fråga samrått med chefen för jordbruks

departementet. 

Statsrådet Ingvar Carlsson anför. 

Vissa prioriterade omräden 

Genom beslut av regering och riksdag med anledning av propositionen 
1981/82: 106 om forskning m. m. (UbU 37. rskr 397) våren 1982 angavs 

vissa prioriterade forskningsområden. Dessa områden var följande: 

- Forskning som är en förutsiHtning för och konsekvens av den starka 

nationella satsningen på teknisk utveckling. 

- Forskning som avser viktiga problem inom social- och hälsovårdsområ

det. 

- Forskning som kan belysa ekologiska samband och de faktorer som 

förändrar dessa. 

- Insatser för en allmän volym- och kompetenshöjning inom det samhälls

vetenskapligt-humanistiska området. 

- Forskning som avser den offentliga sektorn. dess styrning. ekonomi och 

förändring. 

Forskning som avser kulturyttringar och kulturfriigor med striivan efter 

samlade större satsningar. 

Forskning som avser livsmcdclsområdet.

- Jämställdhetsforskning. 
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Vissa myndigheter - i huvudsak forskningsråden inom utbildningsdc

partcmentets område - har fått i uppdrag att ansvara för utveckling av 

dessa områden. I budgetpropositionen för budgetåret 1983/84 föreslogs 

sammanlagt 10 milj. kr. för stöd till prioriterade områden. Berörda myndig

heter har föreslagit särskilda förstärkningar till dessa områden också inför · 

budgetåret 1984/85. 

Jag har tidigare i min inledning framhållit att dessa prioriteringar bör 

vaka långsiktigt. Några ändringar föreslås därför inte. 

Jag utgår från att berörda myndigheter svarar för fortsatt stöd till de 

prioriterade områdena. Jag vill samtidigt erinra om vad jag anför i inled

ningen om kvalitetskriterier som urvalsgrund vid fördelning av forsknings

medcl. 

Ut1·ärdering m'forskning 

Forskningsråden inom utbildningsdcpartementets verksamhetsområde 

har enligt sin instruktion i uppgift bl. a. att göra utvärderingar av den 

forskning de finansierar. 

I 1982 års proposition om forskning m. m. redovisades resultaten av 

utvärderingar av svensk forskning som hade gjorts inom resp. forsknings

råds verksamhetsområde. I propositionen betonades angelägenheten av att 

forskningsråden regelbundet redovisar resultaten av de utvärderingar som 

görs inom deras verksamhetsområden. Det förordades därför att en ny 

samlad redovisning skulle göras. 

Råden. FRN och UHÄ har haft i uppdrag att redovisa sådana utvärde

ringar. 

H11manistisk-samhälls1·i:tenskapliga forskningsrådet 

HSFR framhåller inledningsvis de svårigheter som är förknippade med 

utvärderingar inom HSFR: s verksamhetsområde. Det gäller bl. a. möjlig

heterna att engagera personer som har såväl nödvändig överblick och tid 

att avsätta som - ifråga om utländska forskare - tillräckliga insikter i 

svenska språket. De pågående utvärderingsprojekten torde. enligt HSFR, 

vara att betrakta som en försöksverksamhct. Erfarenheterna härav kom

mer att ligga till grund för en kontinuerligt fungerande utvärdering. 

HSFR anger nera utvärderingsprojekt vilka rådet initierat men där resul

taten väntas föreligga först under år 1984. Det gäller forskning rörande 

svensk samhällsorganisation. svensk skatterättslig forskning, miljöhisto

risk forskning - i samarbete med NFR - och utvärdering av den av HSFR 

inrättade Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst lSSD). Riidet har angett 

att man utnyttjar utländska forskare i det första och tredje utvärderings

projektet. 
Vidare har HSFR företagit en inventering av beteendevetenskaplig 

forskning. dvs. av vad som producerats inom sociologi. social- och kultur

antropologi. psykologi och pedagogik under åren 1970-1980. Denna inven-
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tering utgör ett första ,steg i en kommande internationell utvärdering av 

beteendevetenskaplig forskning. 

Medicinska forskningsrådet 

Inför 1982 års proposition om forskning m. m. redovisade MFR bl. a. en 

analys av publiceringen av resultaten av MFR-stödd forskning. Analysen 

visade att ungefär 70 % av publikationerna återfanns i icke-skandinaviska 

tidskrifter med väl utbyggda system med bedömning av utomstående med 

hög vetenskaplig kompetens (refereesystem), Merparten av resterande 

publikationer återfanns i de skandinaviska vetenskapliga tidskrifter vilka 

dels har refereesystem, dels har omfattande internationell spridning. Enligt 

MFR: s uppfattning utgjorde publikationsmönstret en mycket betydelsefull 

utvärdering. Därför ansågs inte något behov av att anlita utländsk sakkun

skap på annat sätt föreligga. MFR anser. enligt nu föreliggande uppdrags

redovisning, fortfarande publiceringsmönstret vara den viktigaste formen 

av internationell utvärdering. Publiccringsmönstret har inte väsentligt för

ändrats sedan MFR: s förra redovisning. 

MFR redovisar vissa internationella undersökningar och analyser. bl. a. 

en citcringsstudie gjord av Institute for Scicntific Information i Philadel

phia. Studien visar att något mindre än 5 % av huvudmännen för pågående 

MFR-projekt är bland de mest citerade forskarna i världen. En jämförelse 

med USA visar att av den av National Institutes of Health (NIHJ stödda 

forskningen uppbärs 3 % av anslagen av de mest citerade forskarna: dvs. 

en något lägre andel än för Sverige. Studierna gäller biomedicinsk forsk

ning. 

Inom NIH har vissa utvärderingar gjorts, bl. a. en som visar att 80 % av 

samtliga svenska sökande erhållit ett NIH-stipendium. Genomsnittet ligger 

på 59 %. MFR nämner att Sverige är klart "överrepresenterat" i ett antal 

andra NIH-program. MFR anser att en naturlig slutsats av detta är att, 

eftersom resurserna kommer frän icke-svenska källor. svenska medicinska 

forskare bedriver forskning av internationellt hög klass. 

MFR har också låtit tre sakkunniga utanför Sverige granska MFR: s 

initiativ verksamhet inom hälso- och sjukvårdsforskning. Skiilet till detta är 

dels att någon internationell publiceringstradition ännu inte utvecklats 

inom området. dels att en hel del av initiativverksamheten har avsett 

metodöversikter. litteraturgenomgångar m. m. vilka primärt publicerats på 

svenska. 

N at un ·ctenskap/iga forskningsrådet 

NFR redovisade inför 1982 års proposition om forskning m. m. en utför

lig rapport om internationella utvärderingar av forskningsprojekt inom 

NFR: s verksamhetsområde under perioden 1977 - 1980. En redovisning 

av NFR: s utvärderingsverksamhet återfinns i prop. 1981/82: 106 (s. 37-

38). 
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NFR: s utvärderingsverksamhet har därefter fortgått och utvecklats vi

dare från de grunder som då var gällande. Under perioden frånjanuari 1981 

till oktober 1983 har ytterligare 12 projektområden utvärderats och sam

manlagt 55 utländska forskare har deltagit i detta arbete. 

I ett antal fall där ett forskningsområde förutom NFR har ytterligare 

finansiär har utvärderingen skett i samråd med denna. Dessa utvärderingar 

har därmed kommit att ge en mer heltäckande bild av den inom området 

pågående forskningen. 

Erfarenheterna av de utvärderingar som NFR nu redogör för stämmer 

väl med vad som tidigare framkommit. De goda vitsord som· den av N FR 

stödda forskningen tidigare fått står sig alltjämt. 

f. n. utvärderas ytterligare sju projektområden och NFR beräknar att 

hela dess forskningsstödjande verksamhet inom något år i allt väsentligt 

kommer att vara granskad av utländsk expertis. 

Swtens delc;gation för rynufrerksamhet 

Under budgetåret 1982/83 har två utvärderingar av rymdforskningsverk

samheten genomförts. Dels har statens delegation för rymdverksamhet 

!DFR) i egen regi låtit utvärdera materialforskningsprogrammet, dels har 

DFR tillsammans med NFR och nämnden för energiproduktionsforskning 

låtit utvärdera geokosmo- och plasmafysiken. Utvärderingarna har följt de 

av NFR utarbetade procedurerna med internationella experter som både 

tagit del av skriftliga redovisningar och gjort besök hos grupperna. 

Omdömet om arbetet inom materialforskningsgrupperna är tillfredsstäl

lande (good - vcry good) medan arbetet inom ett flertal projekt inom 

ryrndforskningsgruppcrna hedöms vara av högsta vetenskapliga kvalitet 

(excellent). 

F ors/.:11 i ng s rådsnämnde 11 

FRN redovisar en utvärdering av FRN: s allmänna inriktning och dess 

roll i det svenska FoU-systemet. Vidare redovisar FRN en utvärdering av 

programmet kemiska hälsorisker. en utvärdering av den forskning som 

stöds inom ramen för kommittens (tidigare delegationen) för folkrörelse

forskning verksamhet samt en bedömning av kommittens (tidigare delega

tionen) för långsiktsmotiverad forskning hela verksamhet. Utvärderingar

na har till största delen utförts av nordiska experter. 

Utvärderingen av FRN: s allmänna inriktning och dess roll i det svenska 

FoU-systemet behandlas i det följande under avsnittet Forskningsråds

nämndens roll. 
Syftet med utvänlcringarna av folkrörelseforskningen, den långsiktsmo

tiwrade forskningen och programmet kemiska hälsorisker var att få en 

uppfattning om kvalitet och inriktning inom tre olika forskningsområden. 

Gemensamt för samtliga utvärderingar är den i grunden positiva inställ

ningen till de mål som gäller för FRN eller de speciella områden som 
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utvärderats. Den kritik som uttryckts giilkr ofta att vissa ansatser inte 

kunnat drivas Hingrc eller med tillräcklig kraft och snabbhet. Genomgåen

de hävdar utvärderarna att verksamheten i flera fall är unik och inte 

rimligen kommit till stånd utan de initiativ som tagits inom FRN-organisa

tionen. 

Chefen för utbildningsdepartementet anför. 

Ut1"iirderinR inom hiigskolan 

UHÄ har haft i uppdrag att redovisa resultat av ut värderingar av den 

forskning som bedrivs inom högskolan. 

För att få en uppfattning om förekomsten av mer systematiserade 

forskningsutvärderingar inom högskolan och sektorsorganen har U HÄ 

låtit göra en mindre kartläggning. Intervjuer har genomförts med dekaner 

inom humanistisk. samhällsvetenskaplig. medicinsk och niatcmatisk-na

turvetenskaplig fakultet vid några högskoleenheter. med vissa rektorsäm

betcn. forskningsansvariga vid vissa scktorsorgan. samt med bl. a. företrä

dare för HSFR och NFR. 

UHÄ har också redovisat en genomgång av viss aktuell litteratur. såväl 

svensk som utländsk. på forskningsutvärderingens område. 

Enligt UHÄ framgår det av den gjorda kartläggningen inom fyra fakul

teter att det inte där över huvud taget förekommer nägon heltäckande 

nationell forskningsutvärdering disciplinvis. Kartläggningen har enligt 

UHÄ emellertid pä ett intressant sätt belyst s{1viil dagsläget vad gäller 

forskningsutvärdering som de olika företrädarnas tveksamhet och skepsis 

resp. aspirationer och planer. UHÄ ser den gjorda kartläggningen som 

inledningen till en period av mer samlade ansträngningar att finna lämpliga 

former för kvalitetsgranskning i svensk forskning. U HÄ nämner också att 

ett projekt startat inom UHÄ - Kvalitet i högskolan genom vilket UHÄ 

bl. a. vill bidra till att finna en ändamålsenlig rollfördelning i utvärderings

arbctct samt tillförlitliga och meningsfulla former för forskningsut viinlc

ring. 

Enligt U HÄ bör forskningsutviirdering i högskolan ses i två perspektiv. 

nämligen den enskilda disciplinens resp. fakultetens eller fakultetsnämn

dens. Det som i svensk forskning niirmast liknar utvärdering av detta slag 

är forskningsrådens granskningar. Inom det matematisk-na.turvetenskap

liga området är det relativt många discipliner som genom NFR: s utvärde

ringar blir förhållandevis viil täckta. Vid intervjuerna betonades också från 

företrädare för medicinsk fakultet att det medicinska forskarsamhällcts 

egen kvalitetsgranskning fungerat tillfredsställande och att man där var 

obenägen att ändra formen för utvärderingar. 

UHÄ anser också att de utvärderingar som inom vissa områden redan 

görs i forskningsrådens regi. med förhållandevis små förändringar i proce-
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dur och med mycket begränsade kostnadsökningar. skulle kunna utvidgas 

och vara till vägledning för statsmakterna i forskningspolitiska överviigan

den. 

Fakultetsnämnderna har. som ett led i sin forskningsplanering och inför 

beslut om medelstilldclning. en uppgift att utvärdera den in~ormation som 

institutionerna levererar om den egna forskningen. UHÄ: s kartläggning 

visar att denna gransknings- och utvärderingsfunktion sker med varierande 

grad av systematik. Längst härvidlag förefaller. enligt UHÄ. medicinska 

fakultetsnämnden vid karolinska institutet (Kl) ha kommit. Institutionerna 

där anmodas. som underlag för det interna hudgetarhetet, att lämna infor

mation om såviil tillgängliga resurser av olika slag som under året utförda 

prestationer när det gäller forskning. 

UHÄ: s kartläggning av ett begränsat antal sektorsorgan visar att ge

nomförda forskningsutvärderingars form och omfattning varierar. UHÄ 

framhåller att vissa sektorsorgan, ofta i anslutning till att långsiktig forsk

ning i ökad omfattning prioriterats, har utvecklat intressanta och till synes 

effektiva metoder för forskningsutvärdering. Dessa bör enligt UHÄ också 

kunna nyttiggöras inom högskolan. 

UHÄ: s kartliiggning av forskningsutvärderingar och diskussioner med 

företrädare för olika forskningsinstitutioner inom och utom den svenska 

högskolan har aktualiserat vissa rollfördelnings frågor. U HÄ är berett att ta 

initativ i följande sammanhang: 

- nationella granskningar disciplin vis. i ett inledningsskede lämpligen som 

försöks verksamhet inom humanistisk och/eller samhällsvetenskaplig fa

kultet 
- samordning och stöd till fakultetsnämnderna i det fortsatta arbetet med 

fakultets program 

- stöd till metodutveckling vad gäller forskningsutvärdering 

- diskussion_ av förutsättningarna för extern utvärdering av temaforsk-

ningen i Linköping 

- samverkan med sa väl forskningsråden som sektorsorganen i hl. a. frågor 

om forskningsutvärdering. 

Riksrevisionsverket !RRV) har genomfört en granskning av de viktigaste 

av de styrmedel (styrfaktorer) genom vilka statsmakterna styr forskningen 

och förutsättningarna för forskningen (Styrning av högskolans forskning, 

RRV dnr 1982: 189). Granskningen, som främst hämtar sitt underlag från 

den psykologiska forskningen och från samhällsvetenskaplig fakultet/fa

kultetsnämnd, belyser styrningsprobiemen på institutions-. fakultets- och 

högskolenivån samt för UHÄ och externa finansiärer. 

Granskningen visar på problem med beslutsundcrlaget och med förmå

gan att fatta beslut. Fakultetsnämndernas anslagsframstiillningar innehål

ler t. ex. mycket få uppgifter om forskningens resurser och resultat och 

fakultetsnämnderna har t.ex. i stor utsräckning undvikit att fatta obe

kväma beslut. 
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RRV har som en utgångspunkt i revisionen haft en helhet~yn på verk

samheten på institutionsnivå. Bl. a. behovet av ett sammanhållet ansvar 

för forskning, forskarutbildning och grundutbildning leder till att U HÄ får 

en viktig funktion. RRV ger förslag hur bl. a. UHÄ skall förbättra sin 

planering och uppföljning/utvärdering av forskningen. 

Statsrådet Ingvar Carlsson anför. 

Med anledning av vad som här redovisats i fråga om utvärdering vill jag 

anföra följande. 

Jag har i inledningen utvecklat betydelsen av utvärderingar av forskning 

för att ta fram planeringsunderlag för forskningspolitiken. 

Forskning är en verksamhet som är svår att mäta. De kvantitativa mått 

som används i forskningssammanhang avser oftast vad som skulle kunna 

kallas forskningens ''input": pengar. personal, materiel etc. I vissa sam

manhang används också kvantitativa uppgifter om forskningens resultat. 

Det kan gälla antal forskningsrapporter. antal omnämnanden i vetenskapli

ga tidskrifter etc. 

RR V ger i revisionsrapporten Styrning av högskolans forskning exempel 

på hur forskningsansvariga organ kan presentera olika uppgifter !indika

torer) om forskningens resurser och resultat. Indikatorerna kan dels till

sammans med andra kvaliiativa uppgifter tjäna som underlag för beslut. 

dels vara en utgångspunkt för mer omfattande utvärderingar av forskning. 

Vissa forskningsområden iir så exklusiva att endast ett mycket litet antal 

personer har kompetens att bedöma verksamheten inom dem. Givetvis 

kan detta medföra problem. I vart fall måste här så långt möjligt kompetens 

inom det internationella forskarsamhällct utnyttjas. 

Bedömningar av forskning förekommer redan i skilda former. Som ex

empel kan nämnas disputationerna i samband med avläggande av doktors

examen. sakkunnigbedömningarna vid tillsättning av högre forskartjiinster 

och den ofta mycket ingående prövning som görs av forskningsprojekt från 

anslagsbeviljande organs sida. Vissa myndigheter har inskrivet i sina in

struktioner att de skall utvärdera forskning inom sina resp. verksamhets

områden. Det gäller t. ex. forskningsråden inom utbildningsdepartemen

tets verksamhetsområde. 

Som jag anfört i det föregående bör alla myndigheter med ansvar för 

forskningsverksamhet regelbundet göra utvärderingar och redovisa resul

taten av dessa. Sådana mer systematiska belysningar av verksamheten 

inom ett eller flera forskningsområden ger inte hara underlag för den 

berörda myndighetens och forskarens eller forskargruppens fortsatta v·erk

samhet. Utvärderingar av· detta slag är också nödvändiga för de övergri

pande beslut som fattas av regering och riksdag. 

Inför den proposition som nu anmäls har på regeringens uppdrag forsk

ningsråden inom utbildningsdepartementets verksamhetsområde. FRN 
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samt UHÄ redovisat resultaten av vissa utvärderingar inom sina resp. 

områden. 

Vad gäller HSFR är det enligt min mening glädjande att rådet har 

initierat flera utvärderingsprojekt under de senaste två åren. Även om den 

förut nämnda inventeringen av beteendevetenskaplig forskning endast är 

en början till en utvärdering. är de slutsatser som HSFR har kunnat dra 

därur intressanta. Tyngdpunkter har identifierats, likaså brister i utveck

lingen av långsiktig kunskapsuppbyggnad. framför allt inom pedagogisk 

forskning. Kvalitativa aspekter har kunnat bedömas genom att andelen 

forskningsresultat, som har publicerats i internationella tidskrifter eller 

handböcker. undersökts. 

Vad gäller MFR delar jag radcts uppfattning att alla indikationer visar att 

svensk medicinsk forskning står pa en internationellt sett hög nivå. 

MFR skulle enligt uppdraget redovi_sa resultat av utvärdering av svensk 

forskning inom MFR: s område. MFR: s redovisning innefattar såväl publi

ccringsstudicr. citeringsstudicr. und_ersökning av svenska forskningsme

dc\sansökningars framgång, sakkunnigutlåtanden som exemplifieringar av 

forskningsresultats betydelse för praktisk hälso- och sjukvård. Redovis

ningen belyser en del av MFR: s verksamhet. Jag utgår från att MFR 

fortsätter denna genomgång av olika forskningsområden. 

inför 1982 års proposition om forskning m. m. föreslogs en viss ändring 

av ansvarsfördelningen vad gällde planering av och stöd till hälso- och 

sjukvårdsforskning. FRN föreslog då att MFR: s ansvar i första hand borde 

koncentreras på att vidmakthålla och utveckla en kvalitativt framstående 

biomedicinsk forskning. Enligt propositionen fanns inte tillräckliga skäl för 

att ändra huvudmannaskapet utan MFR borde även i fortsiittningen ha 

ansvaret för sådan medicinskt inriktad hälso- och sjukvårdsforskning som 

MFR då stödde. Delegationen för social forskning (DSF) ålades ansvaret 

för forskning kring den hälso- och sjukvfird som har utgångspunkt i ett 

social-, samhälls- och beteendevetenskapligt perspektiv. MFR redovisar 

en granskning av rådets initiativverksamhet inom hälso- och ·sjukvårds-· 

forskningen. gjord av tre sakkunniga hämtade utanför Sverige. I yttrande

na diskuteras bl. a. bredden på svensk sådan forskning. Enligt MFR samar

betar rådet och DSF i dessa frågor såväl som i flera andra där resp. organs 

verksamheter har mer eller mindre niira beröring med varandra. Vad MFR 

här anför visar enligt min mening att rådet ligger väl framme inom sin del 

av forskningsområdet samt att ansvarsuppdelningen mellan MFR och DSF 

inte inverkat negativt på bredden av forskningen inom området. 

Vad beträffar NFR har, som framgått av 1982 års redovisning för riksda

gen. rådets initiativ att konsekvent utvärdera sin projekt verksamhet väckt 

internationellt intresse. NFR har. enligt min uppfattning. genom ordningen 

med bedömningar av utländsk vetenskaplig expertis på ett mycket för

tjänstfullt sätt kompletterat det prioriteringsförfarandc på vetenskapliga 

grunder som kontinuerligt äger rum i rådets programutskott i samband med 
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ställningstaganden till nya forskningsprojekt. De utländska bedömningarna 

har givit en god uppfattning om kvaliteten av svensk naturvetenskaplig 

forskning inom ett antal forskningsområden i ett internationellt perspektiv. 

De forskargrupper som varit föremål för internationell utvärdering har 

till övervägande del upplevt denna som positiv. inte minst genom alt den 

även omfattat diskussion om framtida inriktningar och trender inom 

f orskni ngsom rådet. 

N FR har vidare påverkat andra nationella projektfinansiärer att, där så 

varit lämpligt. tillsammans med NFR svara för samordnade internationella 

utvärderingar. Därigenom har inte bara själva utvärderingsförfarandet fått 

en vidare spridning utan samordningen har också givit en mer övergri

pande bild av den pågående nationella forskningen bedömd enligt samma 

grundläggande kriterier. något som jag anser vara betydelsefullt. 

FRN valde. för att uppfylla regeringens uppdrag om en utvärdering av 

den forskning som finansieras av FRN. att belysa och utvärdera tre omrft

den. nämligen verksamheten inom kommitten för långsiktsmotiverad 

forskning. folkrörelseforskningen samt programmet för kemi~ka hälsoris

ker. Utvärderarnas omdömen iir i många fall klart positiva. Det föreligger 

dock också vissa förslag att förbättra olika verksamheter. Jag utgår ifriin 

att FRN samt berörda forskare och forskargrupper i sitt fortsatta arbete 

beaktar de synpunkter som förts fram i utvärderingarna. 

Jag återkommer i det följande till den utvärdering som gjorts av FRN: s 

allmänna inriktning och roll i det svenska FoU-systemet. 

Chefen f~; utbildningsdepartementet anför. 

Ifråga om utvärderingar inom högskolan delar jag UHÄ: s uppfattning 

att det fortsatta arbetet bör ägnas <lt bl. a. nationella granskningar disciplin

vis inom skildu forskningsomrtlden. Arbetet med dessa bör bedrivas i 

sådan takt att resultaten från nagot eller några. t. ex. inom humanistisk 

eller samhällsvetenskaplig fakultet. kan redovisas inför nästa forsknings

politiska proposition. 

Vidare anser jag det värdefullt att UHÄ stödjer metodutveckling vad 

gäller forskningsutvärdering. UHÄ: s arbete med frågan om utviirdcring av 

forskning måste bedrivas i samverkan med såväl forskningsdd som berör

da sektorsorgan. 

Statsrådet Ingvar Carlsson anför. 

Forskning 0111 datateknikens am·iindning. 

Som en följd av riksdagens beslut med anledning av motioner om utbild

ning och forskning om datateknik (motionerna 1976/77: 983 och 1674 (yr

kande 6). lJblJ 8. rskr 36) uppdrog regeringen genom beslut den 10 april 
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1980 åt FRN att utarbeta ett samlat program för forskning rörande datatek

nikens framtida användning. 

FRN har lagt fram förslag till ett samlat forskningsprogram med huvud

inriktning på forskning kring de grundläggande förutsättningarna för data

teknikens utveckling och tillämpning. 

förslaget har remissbchandlats. En sammanfattning av förslaget samt 

rcrnissammanställningen bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 

5.1. 
FRN fastslår beträffande begreppet datateknik att en heltäckande defini

tion av vilken teknik som skall anses vara datateknik är svår att enas om i 

en period då tekniken är i ständig utveckling. Den betydelse tekniken har 

för samhället eller för den enskilde medborgaren mäste, enligt FRN. vara 

ett kriterium av större vikt för en sådan bedömning iin en formell gräns

dragning med hänsyn till den tekniska konstruktionen hos en viss tillämp

ning. 

Forskningsprogrammet ger enligt FRN uttryck för en samlad strategi för 

forskningens utveckling snarare än ett samlat program för forskningens 

detaljinriktning. 

FRN delar in forskningsuppgifterna i tre huvudgrupper: 

Forskning kring de grundläggande förutsättningarna för teknikens ut

veckling och tillämpning, m. a. o. forskningsinriktningar, som studerar 

egenskaperna och behoven hos användarna av tekniken, dvs. männi

skan som individ eller i grupp, organisationer och företag samt samhäl

let i stort. 

- Forskning som syftar till att utveckla själva tekniken. 

Forskning som syftar till att utveckla tillämpningar av tekniken. Denna 

forskning ser FRN som en förenande liink mellan de båda ovan nämnda 

områdena. 
FRN anser att dessa tre huvudinriktningar bör stödjas och byggas upp 

till en sådan kunskapsnivå och omfattning att ett meningsfyllt samarbete 

och utbyte av erfarenheter kan äga rum dem emellan. 

FRN konstaterar att ingen av de tre huvudinriktningarna f. n. har till

räckliga resurser. Den största eftersläpningen vidlåder emellertid forsk

ningen kring de grundläggande förutsättningarna för datateknikens utveck

ling och tillämpning. Förslagen om forskningsinsatser rör därför till helt 

överviigande del denna huvudinriktning. Här ges förslag till forskning 

kring individen, forskning kring verksamheter och forskning kring samhäl

lets funktioner. 
FRN framhåller bl. a. betydelsen av forskning om multiprocessorsys

tem. komponentteknik. siirskilt kemisk och biokemisk, teknik för förstärk

stärkning av människokroppens funktioner då dessa försvagas eller bort

faller, utveckling av arbetsplatsutrustning. av undervisningsredskap, av 

tillämpad kontorsautomation, av mjukvarukonstruktion för stora datasys

tem och av metoder för miljökontroll och miljöövervakning. 
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Slutligen föreslår FRN ett stöd till experimcntverksamhet i verklig miljö, 

för utveckling av teknik och tekniktillämpningar. 

FRN föreslår resursförstiirkningar i form av fasta tjänster och/eller 

forskningscentra, anslag till projektforskning samt cxperimentvcrksamhet. 

Då det gäller omfattningen och genomförandet av insatserna inom hu

vudinriktningen forskning kring de grundläggande förutsättningarna för 

teknikens utveckling och tillämpning har FRN gjort följande bedömningar. 

De resurser som avsätts för forskningsinsatserna bör vara av en sådan 

storleksordning att de täcker samtliga omräden. Varje område bör få ett 

tillskott av fasta och rörliga resurser som kan skapa reella förutsättningar 

för kompetensutveckling och utnyttjande av forskningsresultaten. 

FRN: s bedömning är att detta kräver insatser av.en storleksordning som 

motsvarar 150 till 200 forskartjänster med följdkostnader för teknisk och 

administrativ personal, utrustning m. m. De totala kostnaderna för de 

föreslagna förstärkningarna beräknas till meilan 60 och 75 milj. kr.lår in

beräknat 10 milj. kr.lår i kostnader för experiment verksamhet. 

FRN anser att regeringen, i samband med de forskningspolitiska propo

sitionerna, skall svara för strategisk samordning av den här aktuella forsk

ningen. FRN skall samordna.projektverksaniheten inom området. 

De nesta remissinstanser är positiva till den allmänna inriktningen av 

forskningsprogrammet. Ett flertal finner dock förslagen för allmänt hållna· 

för att ge vägledning för prioriteringar eller avvägningar. 

Genom riksdagsbeslut (prop. 1981/82: 123, AU 29. rskr 376) har rege

ringen bemyndigats att låta arbetarskyddsfonden ta i anspråk 50 milj. kr. 

för ett forsknings- och utvecklingsprogram för bättre arbetsmiljö och ar

betsorganisation i samband med datorisering. 

Syftet med programmet är att ta fram exempel på hur man vid datorise

ring i arbetslivet både kan tillgodose kraven på en rationell och effektiv 
produktion och kraven på god arbetsmiljö, medbestämmande och arbets

organisation. Programmet skall innefatta praktiska projekt och knytas an 

direkt till produktionen. 

Programmet skall löpa under fem år. I en prdiminär kalkyl har kostna

derna uppskattats till 50 milj. kr. Dessutom kommer av statliga medel att 

tillskjutas ytterligare 4,5 milj. kr. under en treårsperiod. Dessa medel skall 

användas för särskilda satsningar på forskning om systemutvecklingsme

todcr som kan ge ökat inflytande för de anställda vid datoriseringen. 

För egen del vill jag anföra följande. 

FRN: s förslag till forskningsprogrnm är vittomfattande och syftar till att 

öka vår kunskap om sambandet mellan individen. samhället och datatekni

ken. 

Av FRN: s rapport samt av den samlade redovisning som remissinstan

serna lämnat framgår att en stor del av de resurser som i dag satsas på 

forskning inom dataomddet är inriktade på forskning som syftar till att 

utveckla själva tekniken och tillämpningen av denna. Den till volymen 
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största delen av denna forskning bedrivs inom industrin. till övervägande 

del inom utländska multinationella företag. Omfattningen av denna forsk

ning är svår att bedöma. Det står emellertid klart att den är flerfaldigt 

större än hela den svenska forskningsvolymen sammantagen. Av svenska 

offentliga satsningar kan främst nämnas de insatser styrelsen för teknisk 

utveckling (STUJ gör med anknytning till informationsteknologi. De upp

går f. n. till ca 100 milj. kr.lår varav 70 milj. kr. avser svensk kunskaps- och 

kompetensuppbyggnad inom grundläggande teknik. 

Jag vill vidare hänvisa till den satsning som det nationella mikroelektro

nikprogrammet <NMPJ innebär. Inom ramen för detta program anvisas 

innevarande budgetår 5 milj. kr. för grundforskning inom halvledarfysik. 

Delprogrammet syftar till uppbyggnad av den forskningsmiljö som krävs 

för att ge kunskap om de mekanismer. som styr egenskaper hos kompo

nenter eller deras framställningsprocesscr. För perioden 1983/84 - 1986/87 

pianeras en satsning om totalt ca 39 milj. kr. för detta program. Chefen för 

industridepartementet återkommer i annat sammanhang i frågan om det 

nationella mikroelektronikprogrammet. Jag kommer i det följande att un

der ett anslag benämnt Nationell halvledarforskning beräkna 16 milj. kr. 

för budgetåret 1984/85 för delprogrammet Grundforskning i mikroclektro

nikprogrammct. 

Som framgår av vad jag här sagt om inriktningen av pågående forskning 

inom dataområdet är fördelningen av resurser ojämn. Detta har FRN tagit 

fasta på och lagt ett förslag med tyngdpunkt på en satsning på forskning 

kring de grundläggande förutsättningarna för datateknikens utveckling och 

tillämpning. FRN föreslår fyra delområden för forskningsinsatser: forsk

ning kring individen, forskning kring verksamheter, forskning kring sam

hällets funktioner samt forskning för metodutveckling. För denna forsk

ning föreslår FRN resursförstärkningar i form av fasta tjänster och/eller 

forskningscentra. Dessutom föreslår FRN att rörliga forskningsresurser 

tillförs för projektforskning och experimentvcrksamhet m. m. Vidare har 

FRN nyligen redovisat resultaten av en utredning om datorkapacitet vid 

universitet och högskolor. 

Jag finner FRN: s förslag förtjänstfullt. Förslaget iir dock. vilket också 

framhållits av många remissinstanscr. alltför allmänt hållet för att ligga till 

grund för beslut om ett forskningsprogram rörande datateknikens använd

ning. Jag delar helt FRN: s uppfattning om behovet av balans i satsning

arna på forskning inom dataområdet. Enligt min mening behövs således 

ytterligare insatser för såväl utveckling av "mjukvara ... som forskning 

kring de samhälleliga aspekterna av datateknik. När det gälkr att öka 

kunskapen om sambandet mellan individen. samhället och datatekniken är 

det enligt min mening angeläget att den kunskap som idag finns uppbyggd 

inom skilda discipliner främst inom det samhällsvetenskapliga och huma

nistiska omddet kring individen och samhället. kan utnyttjas som underlag 

för de beslut rörande användningen av den nya tekniken som samhället nu 
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står inför. En samverkan mellan forskare från skilda discipliner är här 

niidvändig. För att stimulera till sådan samverkan kommer i det följande 

att beräknas 1,5 milj. kr. för detta ändamål under anslaget Vissa särskilda 

utgifter för forskningsändamål. Jag avser att i .annat sammanhang föreslå . 

regeringen i vilka former detta.arbete skall bedrivas. Jag vill också hänvisa 

till den förstärkning av temaforskningen i Linköping, som kommer att 

föreslås av chefen för utbildningsdepartementct, innefattande inrättandet 

av en professur i Teknik och social förändring. 

Satsningen på grundforskning inom NMP är störst budgetåret 1984/85, 

16 milj. kr. Därefter trappas den ned. Därvid kan medel i viss utsträckning 

frigöras för insatser _inom andra områden. 

Chefen för utbildningsdepartcmcntet anför. 

Fakultetsprogram ochformerfi'ir inriittande m. m. ar tjänst som professor 

Forskarutbildningsutredningen (FUN J föreslog i sitt betänkande (SOU 

1977: 63) "Fortsatt högskoleutbildning'" att riksdagen skulle fastställa mål 

och riktlinjer för varje fakultet i anslutning till behandlingen av motsvaran

de budgetanslag. 

Till grund för programmen skulle ligga förslag och bedömningar från 

högskolemyndigheterna. Med en sådan ordning skulle, enligt FUN, riks

dag och regering inte längre behöva styra forskningsverksamhetens inrikt

ning genom att fastställa ämnesinnehåll för högre tjänster. 

I propositionen om vissa frågor rörande forskning och forskarutbildning 

(prop. 1978179: 119) behandlades frågan om att vidareutveckla formerna 

för riksdagens och regeringens planering och styrning av forskning och 

forskarutbildning inom högskolan. Förslagen till program för den tema

orienterade forskningen vid universitetet i Linköping anfördes som exem

pel på konkreta måldokument för en verksamhet av den art FUN föresla

git. U HÄ fick i uppdrag att försöksvis utarbeta förslag till mål och riktlinjer 

för några disciplinorienterade fakulteter. Först när resultatet av några 

sådana försök förelåg skulle underlag finnas för att ta' ställning till frågan 

om huruvida ett system borde införas där forsknings- och forskarutbild- · 

ningsverksamheten skulle styras utifrån nationella mål och riktlinjer an

givna av riksdagen och regeringen. 

I maj 1981 lämnade UHÄ en delrapport till regeringen över det arbete 

som inletts med anledning av uppdraget. Programutkast hade utarbetats 

för humanistisk, samhällsvetenskaplig och teknisk fakultet. Som ett under

lag för dessa hade verksamhetsbeskrivningar utarbetats av fakultetsnämn

derna. 

I 1982 års proposition om forskning m. m. fastslogs att det arbete som 

UHÄ påbörjat tydde på att fakultetsprogram skulle kunna fylla en viktig 

funktion både i den lokala och den centrala planeringen. UHÄ fick i 

:?. Rikldagen 1983184. I sam/. Nr 107. Bilaga 5 
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uppdrag att skyndsamt fullfölja arbetet med fakultetsprogram. 

UHÄ har redovisat sitt uppdrag till regeringen i en skrivelse av den 31 

oktober 1983. Lokala underlag för fakultetsprogram har försöksvis utarbe

tats vid flertalet berörda högskoleenheter och överlämnats till UHÄ i 

samband med anslagsframställningarna för budgetåret 1984/85. Huvudsyf

tet med ett fakultetsprogram är att presentera en plan för den långsiktiga 

utvecklingen av verksamheten. dvs. såväl sådan som bekostas av fakul

tetsanslag och forskningsrådsanslag. som verksamhet som bedrivs med 

externa medel. t. ex. från sektorsorgan eller andra finansiärer. Detta inne

bär att programmet skall omfatta såväl grundforskning och mer tillämpad 

forskning som utvecklingsarbete och utredningar samt forskarutbildning. 

För teknik och naturvetenskap har UHÄ utvecklat dels ett förslag till 

systematik. dels en detaljerad skiss över hur och med vilket innehåll 

nationella fakultetsprogram skulle kunna utformas och användas. 

Fakultetsprogrammet för tekniska vetenskaper är indelat i huvudområde 

(teknikvetenskaper). delområden (t. ex. mekanisk och termisk teknik) och 

basområden (exempelvis tillämpad mekanik). För varje basområde lämnas 

sedan en beskrivning av 

I) nuläge och internationella trender inom forskningsområdet, 

2) beskrivning av nuvarande verksamhet vid berörda högskoleenheter, 

deras profiler. inriktning och omfattning, 

3) en verksamhetsplan för utvecklingen inom området för de närmaste fem 

åren. 
UHÄ menar att dessa beskrivningar. som är grundade på fakultetsnämn

dernas anslagsframställningar. verksamhetsberättelser. utredningar m. m .. 

bör ge möjligheter att bedöma kompetens och möjligheter samt brister 

inom varje basomriide i landet. U HA anför att beskrivningen av nuliige och 

trender bör vara utformad i elt internationellt perspektiv. Vidare är det 

nödvändigt att arbetet med fakultetsprogram görs av vetenskapligt kunniga 

personer. 
I fakultctsprogrammen för matematisk-naturvetenskaplig och teknisk 

fakultet upptas samtliga högre tjänster. In~laceringcn i basområde är gjord 

med utgångspunkt i den aktuella verksamheten och oberoende av benäm

ning och tillsättningsprogram. Antalet forskarstuderande och omfattningen 

av tillgängliga resurser anges. 

UHÄ menar att erfarenheterna av det hittills bedrivna arbetet visar att 

det råder skilda förutsättningar för fakulteterna när det gäller möjligheter

na att finna systematiska beskrivningar av pägående forsknings verksamhet 

som en grund för framtida förändringar och förslag. UHÄ förordar således 

inte någon enhetlig modell för utvecklingen av fakultetsprogram. 

I prnp. 1981/82: 106 anförde min företrädare att han ansåg tiden mogt:n 

att pröva om inrättande av tjänster som professor och bestämning av 

inriktningen av professurer alltjämt borde vara ett styrinstrument för rege-
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ring och riksdag. Utbildningsutskottet betonade att regering och riksdag 

inte bör lämna ifrån sig nuvarande styrinstrument innan det visa.t sig 

möjligt att finna instrument som är lika bra <UbU 1981/82: 37). Regeringen 

uppdrog den 16 september 1982 åt U HÄ att utreda formerna för inrättande 

m. m. av tjänst som professor. 

UHÄ har i en promemoria av den 17 oktober 1983 framlagt förslag till 

dels allmänna principer, dels konkreta åtgärder vad gäller inrättande av 

tjänst som professor. 

Som allmänna principer fastslår UHÄ att riksdagens och regeringens 

styrning av forskningen i princip skall vara en bred ramstyrning - mål, 

prioriteringar, resurser. Högskoleenheterna skall sedan ges stor frihet att 

utforma detaljbeslut och välja åtgärder. På central myndighetsnivå bör 

ligga ett övergripande uppföljnings- och samordningsansvar som också 

skall innefatta framtagning av ett samlat beslutsunderlag för regeringens 

och riksdagens resursallokering till högskoleforskningen. 

Som konkreta åtgärder föreslår U HÄ bl. a. att stöd till nya forsknings

områden normalt skall ske genom medelsanvisning utan direkt koppling till 

inrättande av ordinarie professur. Områdessatsningarna skall ges en fler

årig utformning. Möjligheten att inrätta ordinarie tjänst som professor bör 
finnas kvar, bl. a. för att stabilisera basorganisationen inom viktiga forsk

ningsområden. 

Vidare föreslår UHÄ att beslut rörande återbesättande av ledigbliven 

ordinarie professur med oförändrat eller ändrat ämnesinnehåll skall kon

centreras till en beslutsnivå. lämpligen U HÄ. Rutiner bör skapas för att 

från sektorsorgan till högskoleanslag överföra medel för väl etablerad 

sektorsforskning av hög kvalitet avseende långsiktig kunskapsuppbygg

nad. Prövningen av forskningsprioriteringar och områdessatsningar bör på 

sikt koncentreras till de forskningspolitiska propositionerna. 

UHÄ föreslår ocksf1 att utredning skall göras. bl. a. i samråd med forsk

ningsråden. av hur en nödvändig samverkan i beredningsarbetet på verks

nivån skall åstadkommas." Vidare krävs. enligt UHÄ. ytterligare övervä

ganden vad avser vissa tjänster. t. ex. kliniska professurer. 

Slutligen betonar UHÄ att i nuvarande situation med hot om nedlägg

ning av viss högskoleforskning och krav på koncentrering av forskningsre

surserna måste forskningsstyrningen på alla nivåer i allt högn: grad gälla 

"negativa prioriteringar". vaiför de särskilda styrproblemen i sådana sam

manhang behöver närmare utredas. 

För egen del vill jag anföra följande. 

UHÄ har nu redovisat erfarenheterna av försöksvis utarbetade program 

för matematisk-naturvetenskaplig och teknisk fakultet samt erfarenheterna 

av lokalt arbete i samma syfte för flertalet fakulteter. Ett stort arbete har 

lagts ned på detta. Syftet har varit att utveckla ett verkningsfullt instru

ment för planering och profilering av forskningsinsatser såväl inom enskil-
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da högskoleenheter som på nationell nivå. Att ta fram program som tjänar 

som styrinstrument för en så mångfasetterad verksamhet som forskning är 

dock en svår uppgift. Olika profiler avtecknar sig vid olika tillfällen. Att 

finna former för systematisk planering, som smidigt kan anpassas till en 

föränderlig verksamhet utan att samtidigt upplevas som en byråkratisk 

tvångströja, kräver enligt min mening stor öppenhet hos dem som har 

plancringsansvarct. 

Försöken med fakultetsprogram visar att på lokal nivå har en genom

gång av forskningen inom resp. fakultet medfört en bättre överblick av den 

pågående verksamheten och bättre kommunikation såväl internt som gent

emot sektorsorgan, forskningsråd och andra uppdragsgivare. Arbetet har 

vidare medfört att man fått ett bättre grepp om den roll sektorsforskning 

spelar i de olika institutionernas verksamhet. 

Ytterligare arbete krävs, enligt min mening, för att man skall kunna ta 

ställning till vilken roll fakultetsprogram kan spela som planerings- och 

styrinstrument för forskningsverksamheten. Jag anser därför att arbetet 

bör fortsätta med en klar inriktning på att ta fram lätthanterliga dokument, 

som kan utnyttjas för den övergripande planeringen och styrningen natio

nellt. Härvid bör bl. a. prövas vilka former som skulle kunna användas för 

uppföljning och utvärdering i ett system med fakultetsprogram. Jag avser 

att i annat sammanhang återkomma till regeringen med förslag till ett 

uppdrag till UHÄ av denna innebörd. 

Jag delar U HÄ: s mening att satsningar på nya forskningsområden hu

vudsakligen bör göras genom s. k. öronmärkning av medel och att högre 

tjänster bör inrättas först då ett forskningsområdc blivit fast etablerat. Jag 

går därmed över till frågan om styrning genom inrältande av professors

tjänster. 
Enligt min mening måste regeringens och riksdagens inrättande av 

professurer bestå som styrinstrument i avvaktan på en fortsatt utveckling 

av fakultctsprogram i enlighet med vad jag nyss angivit. Den prövning av 

ämnesinnehållet för ledigblivande professurer som regelmässigt görs blir 

med dagens krav på förnyelse genom omprioriteringar av central betydel

se. Jag delar UHA: s uppfattning att det är lämpligt att koncentrera beslu

ten i dessa frågor till en beslutsnivå. Så länge inriktningen av professors

tjänster är det viktigaste styrinstrumentet som står till förfogande anser jag 

det m. h. t. de krav jag nyss nämnt nödvändigt att besluten fattas på 

statsmaktsnivå. 

Enligt gällande bestämmelser har UHA rätt att medge att ledigblivande 

tjänst som professor återbesätts med oförändrad benämning och oföränd

rat ämnesinnehåll. Detta innebär att regering och riksdag endast får möjlig

het att ta ställning i de fall UHÄ aktualiserar en förändring. Av de nyss 

anförda skälen förordar jag att beslut av UHA om återbesättande av 

ordinarie eller extra ordinarie tjänst som professor skall underställas rege

ringen för prövning. 
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UHÄ har i tidigare anslagsframställningar framhållit det angelägna i att 

finna former för en temporär dubblering inom ramen för befintliga medel 

av en - i vederbörlig ordning prövad - professur fram till dess att den 

avgående innehavaren pensioneras. I anslagsframställningen för budget

året 1984/85 har UHÄ fört fram ett konkret förslag av sådan innebörd. Jag 

kommer att ta ställning till förslaget vid min behandling av anslaget till de 

tekniska fakulteterna. Här vill jag allmänt framhålla att jag finner det 

angeläget att regeringen ges möjlighet att inrätta tjänst som professor när · 

det anses önskvärt att få en genom omprövning fastlagd ny inriktning 

etablerad så fort som möjligt eller när det av t. ex. rekryteringsskäl bedöms 

som angeläget att tillsätta en ny innehavare på en ledigblivande tjänst i 

förtid. Kostnaderna för en sådan åtgärd skall då rymmas inom ramen för 

anvisade medel. Den tid som parallella tjänster får finnas inrättade bör 

anges särskilt i varje enskilt fall. Om regeringen inrättar en ny tjänst skall 

samtidigt föreskrivas att den ledigblivande tjänsten skall dras in vid inne

havarens avgång. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regenngen 

föreslår riksdagen 

att godkänna vad jag har förordat om återbesättande av tjänst som 

professor samt bemyndiga regeringen att på sätt jag föreslagit 

temporärt inrätta tjänst som professor <L 24/26). 

Litteraturförsiirjning 

Allmiint 

Litteraturförsörjningen utgör en hctydclsefull förutsättning för högsko

lans verksamhet. Väl fungerande och välförsedda hihliotek är nödvändiga 

för kvaliteten i både forskning och utbildning. Litteraturförsörjningen lik

som hela informationsförsörjningsområdet måste därför uppmärksammas i 

de samlade prioriteringarna inom forskningsområdet. 

Prisutvecklingen inom området har varit osedvanligt ogynnsam. Orsa

kerna härtill ligger främst i den internationella kostnadsutvecklingen. Såle

des har priset på utländsk vdenskaplig litteratur bara under det senaste 
året ökat med ca 35 % .. Antalet periodiska publikationer som enskilda 

forskare behöver för att följa utvecklingen inom sina områden ökar. Samti

digt tvingar medelsbristen flertalet bibliotek att minska antalet prenumera

tioner. 

Den nationella samordningen mellan de vetenskapliga biblioteken behö

ver förbättras. Frågan om en uppdelning av ansvaret för olika områden av 

litteraturförsö1jningen har diskuterats under en lång följd av år utan att 

några större resultat uppnåtts. En ansvarsfördelning mellan biblioteken, 

bl. a. vid förvärv av utländskt material, bör kunna medföra färre dubbelin-
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köp av litteratur och större möjligheter att hålla fler titlar. Systemet måste 

givetvis kopplas till ett närmare samarbete och informationsutbyte mellan 

de vetenskapliga biblioteken, snabbare fjärrlån etc. Ett sådant system bör 

givetvis innebära ett väsentligt mått av besparing och rationalisering. Av 

den anledningen har denna fråga uppmärksammats inom det förut niimnda 

resursöversynsprojektet. I detta studeras högskolans resursanvändning i 

avsikt att åstadkomma rationaliseringar och omprioriteringar inom olika 

områden. De åtgärder jag i det följande föreslår motiveras av iakttagelser 

som har gjorts i bl. a. detta arbete. 

Även inom högskoleenheterna finns i många fall anledning att förbättra 

samordningen. Vid sidan av högskolans centralbibliotek har vid många 

institutioner byggts upp institutionsbibliotek. Högskolans biblioteks

niimnd/huvudbiblioteket har ofta varken överblick över vad som köps eller 

möjlighet att påverka dessa inköp. Samma litteratur kan d~irför ått:rfinnas 

håde centralt och lokalt. l andra fall inköps centralt litteratur som inte 

kommer till användning därför att institutionerna inte efterfrågar den. 

Lokala rutiner för samkatalogisering och avvägning mellan central/lokal

bibliotek erfordras. Redan i propositionen ( 1975: 9) om reformering av 

högskoleutbildningen m. m. anförde df1varande chefen för utbildningsde

partementet (s. 543) att han fann ett förslag från statskontoret att inordna 

institutionsbibliotcken i vederbörande läroanstalts bibliotek väl grundat. 

Atgärder i denna riktning har emellertid vidtagits av högskoleenheterna 

endast i begränsad omfattning. 

Bc'tde lokalt och nationellt kriivs sålunda insatser för att förbiittra organi

sationen kring litteraturservicen. Samtidigt måste organisationsfr:'tgor lö

sas utgående från de förutsättningar som finns vid v<11je enskild högsko

leenhet. De berörda högskoleenheter som inte redan gjort detta har anled

ning se över sin organisation för litteraturservice och utarbeta en plan för 

högskoleenhetens samlade littcratu1försörjning. Jag återkommer härtill i 

samband med mina förslag i det följande. Jag utgår från att delegationen för 

vetenskaplig och teknisk informationsförsörjning (DFI) och UHÄ mot 

bakgrund av sina resp. ansvarsomraden kommer att följa och stödja arbe

tet vid högskoleenheterna. 

A n.1·i ·a rshihl iotek 

Med ett s. k. ansvarsbibliotek avses en institution som givits och åtagit 

sig det nationella ansvaret för vetenskaplig och teknisk informationsför

söijning inom ett ämnesområde. Syftet med ett system av ansvarsbibliotek 

är att den vetenskapliga och tekniska informationsförsörjningcn för landets 

forsknings- och utvecklingsverksamhet skall fungera effektivt pft nationell 

nivå. 
Ansvarsbibliotekets uppgifter bör bestå framför allt i referensservice 

och beståndsservice. men även i planering och utveckling. dvs. att ta 

initiativ till att bygga upp samlingar (litteratur. databaser etc.) samt alt 
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samarbeta på skilda plan inom ämnesområdet såväl nationellt som interna

tionellt. I planering och utveckling bör även ingå utvärdering och kontroll. 

DFI har på regeringens uppdrag utrett och inkommit med förslag an

gående förutsättningarna att inrätta ett system med ansvarsbibliotek. 

DFI stöder sina förslag på en utredning av den s. k. ansvarsbiblioteks

utredningen, vars rapport Ansvarsbibliotek. Ett system för nationell infor

mationsförsörjning (DFI 1983: I och 3) har remissbehandlats av delegatio

nen. 

Av remissammanställningen framgår bl. a. att decentraliserade ansvars

bibliotek tillstyrks av flertalet remissinstanscr, t. ex. av nationellt forsk

ningsplanerande organ. Undantagen utgörs av bl. a. UHÄ som anser att 

det material arbetsgruppen presenterat inte utan väsentliga komplettering

ar kan ligga till grund för ett ansvarsbibliotekssystcm. Främst gäller det i 

fråga om ekonomi-. planerings- och styrningsfunktioner. UHÄ anser dock 

alt en profilering av de vetenskapliga biblio1ekens service måste ske men 

att den bör kunna komma till stånd genom frivilliga överenskommelser 

samt genom markeringar vid beslut om anslagstilldclning. 

DFI anser att arbetsgruppen övertygande visat att de frivilliga åtaganden 

de vetenskapliga biblioteken gjort under de senaste årtiondena vad gäller 

förvärvs- och fördclningsplaner på många sätt visat sig resultatlösa. Därför 

måste andra vägar prövas för att lösa sådana frågor. Ett ansvarsbiblioteks

system av den modell arbetsgruppen föreslår, som har framgångsrika 

föregångare utomlands, bör kunna motsvara de behov som den nationella 

vetenskapliga och tekniska FoU-verksamheten har av en specialiserad och 

kvalificerad informationsservice. 

Med utgångspunkt i rapportens förslag, inhämtade yttranden och i övrigt 

framförda synpunkter, föreslår DFI. att ett system med ansvarsbibliotek '· 

successivt byggs upp i Sverige med böijan de.n I juli 1984. DFI framhåller 
att ansvarsområdena bör byggas upp kring centrala ämnesområden och 

anpassas till den indelning som gäller för forskningen och med hänsynsta

gande till förutsättningarna vid befintliga bibliotek. 

Det iir, enligt DFI. angeläget att utnyttja redan befintliga resurser vid 

olika bibliotek när ett ansvarsbibliotekssystem byggs upp. Inom flera 

områden har iden om ansvarsbibliotek i realiteten fungerat sedan en del år 

tillbaka. I enlighet härmed föreslilr DFI att beslut nu fattas om att ansvars

bibliotek inrättas inom ämnesområdena medicin samt lantbruk. skogsbruk 

och veterinärmedicin den 1 juli 1984 och inom områdena ekonomi och 

beteendevetenskap den I juli 1985. 

För det fortsatta arbetet föreslår Dfl att delegationen får i uppgift att 

närmare utreda dels formerna för ansvarsbibliotek inom teknikområdet. 

dels förutsättningar för ansvarsbibliotek för övriga ämnesområden. Utred

ningsarbetet förutsiitts i så fall ske i nära samverkan med de institutioner 

som är berörda av verksamheten. 

Det ingår också bland DFI: s förslag att delegationen får ansvaret för 
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samordning och planering av ansvarsbibliotekssystcmet, vilket då också 

innefattar ansvar för den successiva utbyggnaden. 

Ansvaret för driften av systemet bör, enligt DFI, läggas på resp. biblio

tek eller den myndighet som biblioteket tillhör och befintliga styrorgan bör 

utnyttjas. 

Ansvarsbibliotekssystemet bör enligt DFI regleras av regering och riks

dag. Efter några års försöksverksamhet kan det formaliseras t. ex. i en 

förordning där ansvarsbibliotcken och deras uppgifter anges. Vidare bör 

medel för biblioteken anvisas direkt till ansvarsbiblioteken resp. de myn

digheter som de tillhör och markeras särskilt i reglerings brev. 

Såvida regering och riksdag beslutar om ett ansvarsbibliotekssystem för 

det medicinska området med Kl: s bibliotek som ansvarsbibliotek fr. o. m. 

den I juli 1984 bör enligt DFI: s förslag för budgetåret 1984/85 till Kl 

anvisas 3 069 000 kr.. varav I 990 000 kr. motsvarar de medel som idag 

utgår över DFI: s anslag till medicinska informationscentralen vid Kl: s 

bibliotek och 136000 kr. löne- och prisomräkning. 

De medel som krävs för ansvarsbibliotekssystemet bör, enligt DFI, 

tillkomma genom en omfördelning av resurser som nu utgår till forskning 

och forskarutbildning. 

För egen del vill jag, efter samråd med statsrådet Ingvar Carlsson, 

anföra följande. 

Högskoleenheterna avsätter själva medel för litteraturservice inom ra

men för sina utbildnings- och forskningsanslag. Härutöver föreligger möj

lighet att med stöd av förordningen om externt finansierad verksamhet 

<UHÄ-FS 1982: 113) ta betalt för bibliotekstjänster i vissa fall. 
Det är således i huvudsak högskolestyrelsens ansvar att tillse att avväg

ningen mellan litteraturs'ervice och andra ändamål sker på ett sådant sätt 

att biblioteksresurserna anpassas till forskningens, utvecklingsarbetets 

och utbildningens behov. 
Jag utgår från att högskoleenheterna även i fortsättningen med uppmärk

samhet följer kostnadsutvecklingcn inom detta område och vidtar erfor

derliga åtgärder för att garantera litteraturservicens kvalitet. Av särskild 

betydelse är att alla möjligheter till rationaliseringar och effektiveringar 

tillvaratas. Varje högskoleenhet som ännu.inte gjort detta bör i enlighet 

med vad jag nyss sagt utarbeta en plan för enhetens samlade litteraturför

sörjning. I detta arbete bör avvägningen mellan huvud- och institutionsbib

liotek liksom samordningsmöjligheter lokalt och regionalt uppmärksam

mas. Regional samverkan kan exempelvis innebära ett förbättrat samarbe

te mellan de vetenskapliga biblioteken och övriga högskoleenheters biblio

tek. Samarbete utanför högskoleorganisationen, t. ex. med näringsliv och 

kommuner, kan också vara aktuellt. Jag avser att föreslå regeringen att 

uppdra åt DFI att i samråd med UHÄ stödja och följa arbete av detta slag 

och redovisa en sammanställning över olika insatser till regeringen. DFI 

bör därvid lämna förslag till vilka åtgärder som centralt kan genomföras för 
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att understödja en lokal utveckling mot en rationell och effektiv biblioteks

organisation vid högskoleenheterna. 

Införandet av ett ansvarsbibliotekssystem bör. som DFI och flera re

missinstanser framför. på sikt medföra rationaliseringsvinster även i eko

nomiska termer på så sätt att resursförstärkningar kan koncentreras till 

vissa bibliotek. Åtgärder vid enskilda högskoleenheter visar att motsva

rande rationaliseringar bör kunna åstadkommas genom en bättre samord

ning mellan centralbibliotek och institutions- eller sektionsbibliotek inom 

en enskild högskoleenhet. Sammantaget bör åtgärder av nu angivet slag 

medföra ett bättre resursutnyttjande. som ger förutsättningar för en för

stärkt kvalitet även med oförändrade resurser totalt sett. Nyckelorden i 

det arbete som behöver genomföras är således profilering, förbättrad sam

verkan och ökad lokal styrning. 

Jag förordar att ett ansvarsbibliotekssystem successivt byggs upp i hu

vudsak i enlighet med DFI: s förslag. Systemet bör i en första etapp endast 

omfatta ett fåtal ansvarsområden och den fortsatta uppbyggnaden bör 

föregås av kompletterande utredningsarbete. Jag anser i likhet med DFI 

och statskontoret att en reglering av systemet bör anstå tills praktiska 

erfarenheter vunnits genom några års verksamhet. Jag räknar vidare med 

att systemet skall kunna införas inom ramen för befintliga medelsramar för 

FoU och liknande verksamhet. 

I ansvarsbibliotekets arbetsuppgifter bör ingå ett nationellt ansvar för att 

den vetenskapliga och tekniska informationsförsörjningen till landets sam

lade forsknings- och utvecklingsverksamhet inom ansvarsområdet håller 

en hög kvalitet och fungerar effektivt. Häri ingår uppgifter avseende refe

rensservice. beståndsservice, information samt planering och utveckling. 

Ansvarsbiblioteket har att lösa denna uppgift i samarbete med övriga 

berörda vetenskapliga bibliotek. Jag förutsätter att DFI och övriga berörda 

myndigheter genom informella överläggningar åstadkommer en arbetsför

delning. som tar hänsyn till behov och resurser för ändamälet. Initiativ till 

sådana diskussioner förutsätter jag skall tas av den myndighet till vilken 

ansvarsbiblioteket hör. 

Av det jag nyss anfört framgår att ansvarsbibliotekssystem enligt min 

mening endast bör införas när det med hänsyn till aktuella förhållanden 

inom olika områden är ändamålsenligt. Det är inte ens troligt att alla 

områden lämpar sig för en arbetsfördelning av angivet slag. I enlighet med 

DFI: s förslag föreslår jag att Kl: s bibliotek och informationscentral ges 

ställning som ansvarsbibliotek inom området medicin fr. o. m. budgetåret 

1984/85. Chefen för jordbruksdepartementet bereder f. n. frågan om an

svarsbibliotek inom områdena lantbruk. skogsbruk och veterinärmedicin. 

Ytterligare beslut om ansvarsuppgifter bör f. n. inte fattas. DFI bör dels 

följa och ut värdera här föreslagen verksamhet. dels utreda och föreslå 

eventuella utbyggnader av systemet. Jag utgår från att endast områden där 

kvalitets- och effektivitetsvinster kan göras blir aktuella som nya ansvars

bibl ioteksområden. 
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Jag vill erinra om att utredningen (A 1979: 01) rörande information om 

risker i arbetsmiljön har föreslagit att ett ansvarsbibliotck ut vecklas vid 

arbctarskyddsstyrelsen. Chefen för arbetsmarknadsdepartementet har ef

ter samråd med mig i samband med behandlingen av utredningens betän

kande (SOU 1982: 20) i 1984 års budgetproposition Cprop. 1983/84: 100 bil. 

12 s. 151) uttalat att hon anser att utvecklingen av ett ansvarsbibliotek vid 

arbetarskyddsstyrelsen är angelägen. 1 propositionen föreslås att genom 

omprioriteringar inom vcrksamhetsomradet ytterligare medel för detta 

ändamål ställs till arbetarskyddsstyrelsens förfogande. A ven jag finner det 

ändamålsenligt att ett ansvarsbibliotek utvecklas vid arbetarskyddsstyrel

sen. bl. a. med hänsyn till styrelsens instruktionsenliga uppgift att fungera 

som centralt dokumcntationsorgan på arbetsmiljöforskningens område. 

DFI bör också följa och utviirdcra utvecklingen av arbetarskyddsstyrel

sens bibliotek. 

Ansvarsbibliotekssystemet bör enligt vad jag nyss har anfört finansieras 

inom ramen för befintliga resurser. DFI har föreslagit att mt:dcl (900000 

kr. J omfördelas för att tilldelas Kl: s bibliotek. Enligt min mening bör 

frågan om kostnader och ambitionsnivt1 ytterligare bt:lysas, varvid särskilt 

bör studeras möjligheterna till besparingar vid de bibliotek som inte skall 

fylla funktionen av ansvarsbibliotek. Jag utgår frän att berörda myndight:

tcr återkommer i denna fråga i samband med sina anslagsframställningar. 

Jag kommer i det följande under anslaget Medicinska fakulteterna an

slagsposten l. Karolinska institutet att beräkna medel ( + 2 070000 kr.). 

motsvarande dem som för innevarande budgetår beriiknats under anslaget 

till DFI avsedda för den rikst[ickande verksamheten vid medicinska infor

mationscentralen vid Kl. 

Jag avser att i annat sammanhang föreslå regeringen att uppdra åt DFI 

att i samråd med UHÄ. SLU och arbetarskyddsstyrelsen meddela de 

anvisningar som erfordras för tilliimpningen av ansvarsbibliotckssystcmet. 

Jag förutsätter också att DFI ansvarar för att samråd kring systemet 

arrangeras i ändamålsenliga former. Jag har i denna fråga samrätt med 

cheferna för jordbruks- och arbetsmarknadsdepartementen. 

Regeringen bör inhämta riksdagens godkännande av de av mig förordade 

riktlinjerna för uppbyggande av ett ansvarsbibliotekssystcm. 

I stockholmsregionen finns f. n. ett stort antal vetenskapliga bibliotek: 

kungl. biblioteket (KB). statens psykologisk-pedagogiska bibliotek samt 

bibliotek.en vid universitetet, tekniska högskolan och Kl. Enligt min me

ning bör ansvarsfördelningen mellan dessa bibliotek prövas. Härvid bör 

särskild uppmärksamhet ägnas KB: s ställning och arbetsuppgifter. Jag 

återkommer i annat sammanhang till regeringen i denna fråga. 

Datateknik är ett betydelsefullt hjälpmt:del för att bibehålla och förbättra 

överblicken över det snabbt växande informationsflödet. Således har det 

nationella söksystemet LIBRIS byggts upp för att betjäna de svenska 

biblioteken. Som ett komplement till LIBRIS pågår med stöd av DFI 
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utveckling av olika lokala system vid flera högskoleenheter. Driftsansvaret 

för LIBRIS åvilar KB men driften av systemet handhas av datamaskincen

trakn för administrativ databehandling (DAFAl medan de lokala systemen 

utvecklas och fungerar i samarbete med berörd regional datorcentral för 
högre utbildning och forskning. Det är härvid väsentligt att sådana lösning

ar väljs som totalt sett innebär bästa möjliga användning av resurserna. 

Inom det förut nämnda resursöversynsprojektet har frågan om att utveckla 

en nationell datastrategi för högskolan uppmärksammats. Jag räknar hiir

vid med att även.den här berörda frågan tas upp i detta arbete. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att godkänna de av mig förordade riktlinjerna för ansvarsbibliotek. 

Förstärkning m· resurser för 1·etenskapliga hihliotek m. m. 

Under de närmast föregående budgetåren anvisades under anslaget Vis

sa särskilda utgifter inom högskolan m. m. tillfälliga medel för förstärkning 

av biblioteksverksamheten inom högskolan. Medlen anvisades dels som en 

engångsförstärkning av. vissa mindre högskolors bibliotek (1982/83). dels 

mot bakgrund av kostnadsutvecklingen avseende. främst utländsk litteratur 

( 1983/84). Jag har i budgetpropositionen för 1984/85 föreslagit en engångs

anvisning om 4 milj. kr. som kompensation för prishöjning på vetenskaplig 

litteratur. Som ytterligare förstärkning av resurserna för bokinköp beräk

nar jag 4 milj. kr. Jag återkommer härtill i det följande under anslaget Vissa 

särskilda utgifter för forskningsändamål. 

Lok11/fiirsö1jning 

Lokalförsörjningen 'för forskningen är allmänt av stor betydelse för 

forskningens möjligheter att utvecklas. Regeringens investeringsprogram 

omfattar också insatser för att stiirka forskning och utbildning inte minst 

inom områden som är av betydelse för förnyelsen av näringslivet. Sedan 

hösten 1982 har regeringen föreslagit nya byggnadsarbeten för inemot 400 

milj. kr. inom detta omräde. 

På regeringens uppdrag har byggnadsstyrelsen. UHÄ. statens kulturråd 

och riksarkivet utrett förutsättningarna för ett mer rationellt planeringssys

tem för lokaler och lokalkostnader samt hur lokalförsörjningen för den 

externt finansierade verksamheten vid högskoleenheterna kan förbättras. 

Byggnadsstyrelsen och UHÄ har i skrivelse till regeringen den 13 septem

ber 1983 bl. a. föreslagit vissa förändringar i nuvarande system för lokalför

sörjning för externt finansierad verksamhet i avvaktan på resultaten av en 

mer övergripande översyn. 

Jag har i 1984 års budgetproposition (bil. 10 s. 56 f) allmänt redovisat det 
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nyss nämnda s. k. lokalkostnadsprojektet. Detta syftar bl. a. till att få 
resurser för lokaler, inredning och utrustning närmare integrerade i plane

ringen med ett långsiktigt mål att få bättre balans mellan rena verksamhets

resurser och lokalresurser. Jag anförde därvid att jag räknar med att 

myndigheterna skall kunna fullfölja sitt arbete i sådan tid att systemföränd

ringar genom försöksverksamhet eller på annat sätt kan påbö1jas senast 

den I juli 1985. 

Jag är inte beredd att nu ta ställning till byggnadsstyrelsens och UHÄ: s 

förslag i fråga om den externt finansierade verksamheten utan räknar med 

att denna fråga skall bli föremål för en fortsatt beredning inom ramen för 

lokalkostnadsprojektet. Jag vill i detta sammanhang också erinra om attjag 

med hänsyn till ökningen av den externtTinansierade verksamheten räknat 

upp inkomsterna för lokaler i 1984 års budgetproposition. Inkomsterna 

beräknas för budgetåret 1984/85 uppgå till 40 milj. kr. Jag bedömer det som 

nödvändigt att man även i fortsättningen i alla de fall det är möjligt 

utnyttjar de befintliga statliga lokalerna även för externt finansierad verk

samhet. 

Bestämmelser om externt finansierad forskninR 

Sedan riksdagen godkänt de av regeringen i 1982 års forskningsproposi

tion förordade principerna för kostnadstäckning och kostnadsfördclning 

vid uppdragsverksamhet har regeringen i december 1982 utfärdat förord

ning med bestämmelser om externt finansierad verksamhet vid högsko

leenheterna inom utbildningsdepartementets område. Samtidigt uppdrog 

regeringen åt UHÄ att undersöka vilka kostnader - och storleken av dessa 
- som belastar högskolan i samband med verksamhet som finansieras av 

forskningsråd m. fl. 
De nu gällande bestämmelserna om externt finansierad verksamhet vid 

högskoleenheterna inom utbildningsdepartementets område innebär att 

full kostnadstäckning skall utgå för den verksamhet som helt eller delvis 

bekostas med externa medel. För verksamhet som har synnerlig betydelse 

för forskning och utbildning vid högskoleenheten får högskolestyrelse 

bevilja nedsättning av ersättningen. Budgetåret 1983/84 har övergångsvis 

föreskrivits att för sådan verksamhet som bekostas med medel från forsk

ningsråd inom utbildnings- och jordbruksdepartementens områden skall 

ett förvaltningspålägg av 3 ~,-;,tillämpas. Detta undantag föranleddes av att 

dessa forskningsråd ej har omfattats av tidigare gällande bestämmelser om 

ersättning för arbete. 

I vissa fall medges dessutom befrielse från att utge ersättning för lokal

kostnader. 
UHA har i skrivelse den 21november1983 lagt fram förslag till ändring

ar i förordningen om externt finansierad forskning samt angivit att uppdra

get om kostnadsredovisning kommer att avrapporteras inom kort. I sam

band med uppdragets fullgörande och utarbetande av tillämpningsföre-
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skrifter till förordningen har UHÄ funnit att behov finns av vissajustering

ar av förordningen. 

I sina förslag har UHÄ strävat efter att utforma bestämmelserna ut

gående från en i sak oförändrad balans mellan högskoleenheternas egna 

anslag och anslagen från forskningsråden. Enligt UHÄ: s uppfattning skall 

den övriga grundforskningen behandlas på samma sätt som den av forsk

ningsråden stödda forskningen medan den rena sektorsforskningen skall 

stå för full kostnadsersättning. 

UHÄ föreslår sammanfattningsvis följande. 

Förordningen bör ändras så att det även av bl. a. rubriken framgår att 

den avser jämväl forskningsrådsfinansierad verksamhet. 

Vad gäller de statliga forskningsråden inom utbildnings- och jordbruks

departementens verksamhetsområde bör som kostnadsersättningsprincip 

gälla att råden skall täcka de tillkommande kostnader som är förenade med 

va1je projekt. Det bör·ankomma på UHÄ att fastställa en schablon för 

beräkning av de kostnader som således bör bestridas av råden till den del 

de avser kostnaderna för högskoleenheternas gemensamma funktioner. 

Detta bör göras efter samråd med FRN. Dessa tillkommande kostnader 

kan preliminärt uppskattas uppgå till ungefär 7 r,;-;-. av de totala projektkost

naderna. Som jämförelse erinras om att övergångsvis gällande förvalt

ningspålägg utgör 3 % av dessa. 

Ett införande av prirn;ipen om ersättning för tillkommande kostnitder för 

forskningsråden innebär en merkostnad för dessa. Kostnadsökningen 

torde uppgå till 15 a 20 milj. kr. Råden bör kompenseras för detta. UHÄ 

kan med relativt kort varsel ta fram ett underlag för fördelningen av 

beloppet. om så erfordras. 

Principen om ersättning för tillkommande kostnader bör också gälla vid 

forskningsrådsliknande mcdelstilldelning (forskningsbidragl från andra 

statliga eller privata bidragsgivare eller när det är frågan om gåvo- eller 

donationsmedel. Tillämpningen bör emellertid vara restriktiv och ske efter 

närmare anvisningar av UHÄ. 

När det är frågan om ren sektorsforskning eller annan uppdragsforsk

ning bör. som nu, giilla principen om full kostnadsersättning. Högskolesty

relse bör dock ha vissa möjligheter att nedsiitta ersiittningsbeloppet om det 

är av "särskild" betydelse för enhetens forskning. 

För egen del vill jag anföra följande. 

UHÄ: s uppdrag att redovisa de kostnader som är förknippade med 

externt finansierad forskning har ännu inte redovisats. Det har Jiirför inte 

varit möjligt att ta ställning till det av UHÄ framlagda förslaget om en 

annan beräkningsgrund för kostnadsersiittning till högskolan för viss ex

ternt finansierad forskning. På grund härav anser jag att ett förvaltningspå

liigg på 3 Sir bör fä tillämpas även under budgetåret 1984/85. Det ankommer 

på regeringen att bestämma i denna frtiga. 
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Formerna fur fi1rskninRssam 1·erkan 

I 1982 års proposition om forskning m. m. diskuterades olika former av 

särskild organisation för forskningssamverkan. Föredraganden underströk 

bl. a. vikten av att högskolan i möjligaste mån, utan att avvika från grund

läggande principer för dess verksamhet, anpassar sitt arbete i fråga om 

forskningssamverkan till de berättigade krav som kan ställas från bl. a. 

näringslivet. 

Den författningsmässiga regleringen av högskolan medger redan nu en 

betydande variation av formerna för forskningssamverkan. Det hör vara 

möjligt att inom ramen för högskoleförordningens bestämmelser tillgodose 

de flesta berättigade krav som kan förknippas med en sådan verksamhet. 

En särorganisation i form av stiftelse borde. enligt föredraganden. utnytt

jas endast om alldeles särskilda förhållanden motiverade det och frågan 

borde i varje enskilt fall prövas av regeringen. 

Som statsrådet Ingvar Carlsson anförde i inledningen till denna proposi

tion är tiden nu mogen för att på ett samlat sätt utvärdera de samverkans

former som har byggts upp. 

Chalmers tekniska högskola (CTH) har i särskild skrivelse framhållit att 

speciella insatser krävs såväl vad gäller marknadsföring av högskolans 

kompetens som vad gäller projektledning och ansvarstagande för fullgö

rande av uppdrag för externa finansiärer. Svårigheter föreligger att åstad

komma detta inom högskolans normala organisation. CTH anhåller därför 

att regeringen inrättar en stiftelse för teknisk och industriell utveckling 

benämnd Chalmers Industriteknik. Jag delar uppfattningen att denna verk

sa111het hör bedrivas i form av en stiftelse. Viktigt är att frågan om former 

för insyn i verksamheten får c:n tillfredsställande lösning. Jag avser att 

återkomma till regeringen härvidlag. 

Forskares hisyss/or 

I maj 1983 framlade en arbetsgrupp inom regeringskansliet en rapport 

angäende högskoleanställdas bisysslor. i vilken redovisades gällande be

stämmelser om bisysslor i lagen ( 1976: 600) om offentlig anställning och i 

kollektivavtal samt gruppens synpunkter på dessa bestämmelsers tilliimp

ning på högskoleområdet. Hösten 1983 uppdrogs ät regeringsrådet Jöran 

Mueller att föreslå nya regler om rätt för högskoleanställda att utöva 

bisysslor. Som statsrådet Ingvar Carlsson berört inledningsvis har Mueller 

i december 1983 redovisat sitt uppdrag i en promemoria, vilken för närva

rande är föremäl för rcmissbehandling. 

l/iigsko/1111.1· kon ta kt11rga ni.1 a t io11 

Regeringen uppdrog fö· 1982 åt UHÄ att, med bc:aktande av vad som 

sades i J 982 års proposition om forskning m. m. vad gäller rorskningsinfor

mation inom högskolan. samordna en systematisk utvecklings- och för

söksverksamhet avseende dels högskolans kontaktorganisation. dels orga-
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nisation och former för spridande av information om forskning och forsk

ningsresultat. 

UHÄ har redovisat sina åtgärder med anledning av uppdraget varvid 

UHÄ har koncentrerat sig på försöksverksamhct avseende högskolans 

kontaktorganisation. Utvecklings- och försöksverksamhet beträffande 

högskolans organisation och former för spridande av information om 

forskning och forskningsresultat har i första hand bedrivits inom den av · 

FRN och UHÄ tillsatta nyttjarinformationsutredningcn. Resultaten av 

denna verksamhet har redovisats i utredningens slutbetänkande <FRN-rap

port 1983: 9). _Statsrådet Ingvar Carlsson kommer senare att ta upp FRN: s 

och UHÄ: s gemensamma bedömningar med anledning av utredningens 

förslag och avgivna remissyttranden. 

UHÄ konstaterar att högskolans organisation för planering och initiering 

av uppdragsverksamhet vis.ar upp en stor variation i fråga om organisa

tionsformer. arbetsformer och inriktning. Den kartläggning UHÄ gjort av 

kontaktorganisationcn vid högskoleenheter med fasta forskningsresurser 

visar att kontaktsekretariaten - där sådana finns - visserligen har en 

central roll men att det i övrigt finns en mångfald organisationsformer och 

arbetssätt. Andra arbetsenheter som iir involverade i kontaktarbetet är 

bl. a. informationssekretariat. kurssekretariat. energisekreterare och - i 

vissa fall - bibliotek. 

UHÄ ger en redovisning av totalt 48 särorganisationer för forsknings

samverkan. Enligt UHÄ: s uppfattning är det nödvändigt med en betydan

de lokal anpassning till förutsättningar och problem när det gäller kontakt

organisationens utformning och arbetsslitt. Enhetliga lösningar över landet 

kan och bör diirför inte eftersträvas. Däremot är det nödviindigt. anser 

UHÄ. att högskoleenheterna - såsom bl. a. nyttjarinformationsutrcdning

en förordat - ser över de samlade instrumenten för kontaktverksamhet 
och uppdragsarbete i syfte att skapa enkla och enhetliga kontaktvägar för 

företag. kommuner och organisationer. 

I den kartläggning som U HA gjort av kontaktorganisationen och dess 

arbetsformer har UHÄ sorterat fram ett antal viktiga lltvecklingsbehov 

och problemområden. UHA finner att kontaktorganisationcn i stort sett 

fungerar bra men att det återstår viktiga problem att lösa för att ge organi

sationen större kapacitet och effektivare arbetsformer. 

Kontaktsekretariaten sysslar i dag huvudsakligen med förmedling av 

externa forskningsuppdrag till forskare inom högskolan. Dessutom verkar 

sekretariaten för att forskningsresultat och uppfinningar genererade inom 

högskolan förs ut och nyttiggörs. Kontaktsekretariatcn svarar även ge

nomgående för verksamheten med kontaktforskare. STU finansierar ett 

antal tjänster knutna till de tekniska och naturvetenskapliga ämnesområde

na med speciell inriktning och forskningssamvcrkan med små och medel

stora företag. Kontaktsekretariat finns f. n. vid flertalet universitet och 

högskolor med fast forskningsorganisation. Inom ramen för UHÄ: s och 
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STU: s försöks verksamhet finns dessutom kontaktsekreterarfunktioner 

vid konstfackskolan och högskolan i Sundsvall/Härnösand. Vid flera av de 

mindre högskoleenheterna är kontaktfunktioner under uppbyggnad på lo

kalt initiativ. 
För uppdraget att pröva och utveckla nya arbetsformer har särskilda 

medel ställts till UHÄ: s förfogande. budgetåret 1982/83 500000 kr. och 

budgetåret 1983/84 530 000 kr. Även STU har givit finansiellt stöd till vissa 

utvecklingsprojekt. De medel som anvisats för ändamålet har bl. a. an

vänts till stöd för ett tiotal större projekt avseende nya former för kon

takter mellan högskolan och det omgivande samhället. UHÄ redogör för 

de olika projekten, varav flertalet fortfarande pågår. En preliminär sam

manställning visar genomgående positiva resultat. 

UHÄ anger några av verksamhetens viktigare problemområden som 

måste bearbetas under de närmaste åren. såsom lokal forskningssamver

kan, kapacitetshöjning. särorganisationer, forskningskompetens m. m. 

Sammanfattningsvis framhåller UHÄ att det är viktigt och nödvändigt 

att försöksverksamheten och arbetet med att utveckla högskolans organi

sation för forskningssamverkan fortsätter. inte minst mot bakgrund av 

framväxande kontaktorganisationer. En fortsatt systematisk utvärdering 

och uppföljning av kontakt verksamheten är enligt U HÄ: s mening nödvän

dig för att säkerställa en långsiktig utbyggnad och successiv breddning av 

högskolans forskningssamverkan. 

För egen del vill jag anföra följande. 

En välutvecklad organisation för högskolans kontakter med det omgi

vande samhället är angelägen. Jag delar UHÄ: s uppfattning att det hör 

finnas olika lösningar för kontaktorganisationens utformning. Det är vik

tigt och nödvändigt att arbetet med att utveckla sådana kontaktformer 

fortsätter. Jag kommer att vid min anmälan av anslaget Vissa särskilda 

utgifter för forskningsändamål beräkna medel för detta ändamål. 

I det följande kommer jag att närmare ta upp fdgor om bl. a. kontaktor

ganisationen vid mindre högskoleenheter. Det är angeläget att UHÄ i det 

fortsatta arbetet med utveckling av högskoleenheternas kontaktorganisa

tion beaktar behovet av nära samverkan mellan kontaktsekretariaten 

m. m. vid mindre och större högskoleenheter. 

ForskninR vid mindre högskoleenheter 

UHÄ har på regeringens uppdrag utrett och kommit in med förslag 

angående åtgärder för att främja forsknings- och utvecklingsarbete m. m. 

vid vissa mindre högskoleenheter. UHÄ stöder sina förslag på en utred

ning av en arbetsgrupp inom ämbetet !FOMI). vars rapport om FoU vid 

regionala högskolor (UHÄ-rapport 1983: 9) remissbehandlats av UHÄ. 

Liksom flertalet högskolemyndigheter. övriga myndigheter och organi

sationer som yttrat sig i ärendet tillstyrker UHÄ i allt väsentligt arbets

gruppens huvudförslag. Detta görs under betonande av dels att forskning 
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och forskarutbildning vid mindre högskolor skall ske i ett intensifierat 

samarbete med högskoleenheter som har fasta forskningsresurser. dels att 

dessa förslag tillstyrks inom ramen för UHA.: s samlade rcsursavv~igning 

för hela högskoleområdets forskning och forskarutbildning. 

I första hand föreslår U HÄ att medlen för forskningsanknytning av den 

grundläggande utbildningen ökas väsentligt. De tillkommande medlen bör 

därvid användas till initiering. planering och genomförande av FoU-pro

jekt sanit forskarutbildning av lärare. 

Det är angeläget, framhåller UHÄ. att den kompetens för forsknings

och utvecklingsarbetc, som lärarna vid högskoleenheter utan fasta forsk

ningsresurscr inom resp. områden har. kan utnyttjas för att främja. lokal 

och regional utveckling. 

U HÄ föreslår därför dels att tjänst som adjungerad professor vid univer

sitet eller högs~ola med fast forskningsorganisation skall kunna placeras 

vid mindre högskola, dels också att tjänst som forskarassistent skall kunna 

placeras på likartat sätt med beaktande av de bestämmelser rörande sådan 

tjänst som finns i högskoleförordningen. 

L H Ä förordar att uppbyggnaden av informations- och kon taktresurser 

dels vid mindre högskolor enligt FOMI: s förslag, dels vid vissa högskolor 

enligt den s. k. nyttjarinformationsutredningens förslag får ske i något 

långsammare takt iin vad utredningarna föreslagit. U HÄ föreslftr således 

väsentligt lägre resurser för det förstnämnda ändamålet iin vad FOMI fört 

fram. 

FOMI föreslår att samarbete mellan högskoleenheter och det omgivande 

samhället skall främjas-genom att till de mindre högskolorna knutna forsk

ningsstiftelser under vissa förutsättningar ges statligt stöd. UHÄ finner 

förslaget vara både principiellt intressant och viil värt att praktiskt pröva. 

Samtidigt pekar U HÄ på att många remissyttranden är kritiska till en 

ensidig satsning pil forskningsstiftelser av detta slag. 

UHÄ föreslår att försöksverksamhetcn med Centrum för småföretagar

utveckling. knutet till högskolan i Växjö men med en rikstäckande karak

tär, permanentas. Verksamheten har stötts av statens industriverk och 

försöksperioden utgår först med juni månad 1984. En utvärdering av verk

samheten är planerad. 

De kostnadsberäkningar och prioriteringar som FOMI har gjort med 

anledning av sina förslag stiiller sig UHÄ i allt väsentligt bakom. Detta 

innebär förslag om resurstillskott på resp. 6.5 milj. kr .. 5 milj. kr. och 4 

milj. kr. för budgctfiren 1984/85. 1985/86 och 1986/87. De 6,5 milj. kr. 

fördelar sig nied 4.5 milj. kr. för forskningsanknytning samt 1,0.milj. kr. för 

stöd till två forskningsstiftelser (industridepartementet). De högskolor som 

prioriteras för ytterligare forskningsanknytningsresurser budgetåret 

1984/85 iir högskolorna i Karlstad. Viixjö och Örebro med I milj. kr. 

vardera, därutöver föresläs för övriga s. k. regionala högskolor samman

lagt 1,5 milj.kr. 

3 Riksdagen /983!8·t_ I sam/-. Nr 1117. Bilaga 5 
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Jag vill för egen del understryka det angelägna i att ta tillvara den 

kompetens för forsknings- och utvecklingsarbete som finns vid högskolor 

utan egna rasta forskningsresurser. I detta sammanhang vill jag erinra om 

att fakultetsnämnderna har ett samlat ansvar för att främja forskning och 

forskarutbildning inom hela högskoleregionen. Jag vill också erinra om att 

de avsevärda resurser som f. n. disponeras för att finansiera universitets

lektorers lmotsv.) tj~instlcdighet för forskning även kommer berörda miml

re högskolor och deras lärare till godo. 

Självklart kommer FoU-verksamheten vid Je mindre högskolorna utan

för universitetsorterna alltid att vara en mycket begränsad del av högsko

lans totala FoU-verksamhet.:l ett regionalt perspektiv utgör dessa högsko

lors FoU dock en viktig resurs för utbildningens kvalitet och för samhälls

utvecklingen i lokalt och regionalt perspektiv. Jag vill framhålla att viss 

forskning med regional anknytning i vissa fall häst torde kunna bedrivas 

vid de nu berörda högskolorna. 

Jag anser det emellertid inte lämpligt att medel direkt för forskning 

anvisas särskilt till de mindre högskolorna från anslaget Forskningsan

knytning av grundläggande högskoleuthildning. Ändamålen rör detta an

slag styrs i forsla hand av den grundläggande uthildningens behov. medan 

enligt min mening de mindre högskolornas medel för forskning så långt 

möjligt bör kanaliseras på samma si-itt som medel rör forskning vid övriga 

högskoleenheter. 

1 regeringskansliet bereds f. n. frågan om en tjänsteorganisatorisk reform 

med utgångspunkt i lärartjänstutredningens ( LÄTU) förslag (SOL 1980: 3 ). 

Vissa av de frågor som UHÄ aktualiserar behandlas naturligen i detta 

sammanhang. Jag tar därför här inte upp nägra tjänsteorganisatoriska 

frågor. Beträffande UHÄ: s förslag om placering vid mindre högskolor av 

tjänster som adjungerad professor och forskarassistent vill jag dock under

stryka att det redan idag är fullt möjligt att innehavare av sådan tjänst efter 

beslut av vederbörande högskoleenhet med fasta forskningsresurser får 

förlägga sin verksamhet till annan högskoleenhet. Det ankommer på berör

da högskoleenheter att besluta hiirom. Det är pft samma sätt fullt möjligt -

och kan vara en viktig väg för samverkan - att en doktorand förlägger sitt 

arbete till en högskoleenhet utanför berörd universitetsort. 

Utgångspunkten för foU-verksamheten vid högskolorna utanför univer

sitetsorterna måste vara de lärarresurser dessa högskolor disponerar. 

själva eller i samverkan med universitet eller annan högskoleenhet. Med 

tanke på den roll som externt finansierade forskningsprojekt. t. ex. med 

regional anknytning. bör kunna spela vid dessa högskolor vill jag framhålla 

att högskolorna har möjlighet att. som komplement till sin lärarorganisa

tion. inrätta tjänster som forskningsassistent inom ramen rör Je medel som 

kan st~l till förfogande för projekt av det nämnda slaget. 

Jag delar uppfattningen att Mgiirder att förbiittra informationen om 

forskning är utomordentligt viktiga. Statsrådet Ingvar Carlsson kommer i 

det följande att ta upp frågor om forskningsinformation. 
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Försöksverksamhcten vid Centrum för smäförctagarutveckling, knutet 

till högskolan i Växjö, kommer att utvärderas under ar 1984. Jag iir därför 

inte nu beredd att ta ställning till frågan om pcrmanentning av verksamhe

ten. 

En vidare utveckling i syfte att bl. a. friimja samverkan med det omgi

vande samhället är inte primärt en fråga om ökade ekonomiska resurser. 

Mycket kan göras - och görs redan nu - med utnyttjande av de resurser 

och linansieringskanaler som står till buds. Det är dock angeläget att de 

berörda högskoleenheterna får en förstärkt basorganisation för dels kon

takterna med olika intressenter utanför högskolan, dels systematiserade 

kontakter med högskoleenheterna med fast forskningsorganisation. Jag 

kommer i det följande att beräkna 1,5 milj. kr. för dessa iindamål under 

anslaget Vissa särskilda utgifter för forskningsändamål. Vid vissa högsko

leenheter med fasta forskningsresurser finns utbildning som saknar an

knytning till fast forskningsorganisation. Jag utgår från att behovet av 

förbättrade kontakter här beaktas vid utnyttjandet av befintliga resurser 

för kontaktvcrksamhet vid resp. högskoleenhet. 

Jag vill i detta sammanhang erinra om att chefen för industridepartemen

tet. som angetts i ärets budgetproposition, kommer att ta upp vissa förslag 

till fördjupad samverkan mellan småföretag och högskola i samband med 

sin anmälan av en proposition om industriell tillväxt och förnyelse. 

Statsrådet Ingvar Carlsson anför. 

Ny t (ia ri nfomw t i< m 

Regeringen gav år 1979 FRN i uppdrag att tillsammans med UHÄ 

undersöka vilka behov av nyttjarinformation om forskning som inte är 

tillgodosedda samt lämna förslag till hur de problem som kan vara förknip

pade med ökad nyttjarinformation skall lösas. 

Uppdraget omfattade den forskning som bedrivs inom utbildningsdepar

temcntets område. Utredningen behandlar inte den forskningsinformation 

som viinder sig till allmänheten. Inte heller information om forskning och 

forskningsresultat forskare emellan berörs. 

FRN tillsatte i december 1979 en arbetsgrupp för utredningsuppdraget 

med representanter för nämnden, UHÄ och DFI. Gruppen antog namnet 

nyttjarinformationsutredningen. I 1982 års forskningsproposition ( 1981/ 

82: 106 s. 100) behandlades en delrapport från utredningen Frän forskning 

till tillämpning - kontaktviigar och information (FRN--rapport 1981:44). 

Utredningens slutrapport Från forskning till tillämpning (FRN-rapport 

1983: 9) överlämnades i april 1983 till FRN och UHÄ och har därefter 

remissbchandlats. Remissinstanserna ansluter sig i huvudpunkterna till 

utredningens förslag samt lämnar en rad synpunkter inför det fortsatta 

arbett:t. fRN och U HÄ ställer sig i allt väsentligt bakom utredningens 
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förslag. Några av de frågor utredningen tar upp, bl. a. rörande meritvärdet 

av arbete med forskningsinformation, kommer att behandbs i särskild 

ordning. 

Utredningen diskuterar vissa ansvarsfrågor. Det konstateras att förut

sättningen för att forskningsresultaten förs ut till de potentiella nyttjarna är 

att ett klart ansvar fastläggs för dem söm skall göra detta. Enligt högskole

lagen skall högskolan svara för forskningsinformation: Denna skyldighet 

bör enligt utredningens bedömning innebära att hög5kolan skall bygga upp 

en organisation som utgör stöd och hjälp för forskaren och institutionen att 

föra ut nyttjarinformationen. 

Högskolans organisation för kontakt verksamhet och nyttjarinformation 

är idag av icke obetydlig omfattning men utgör enligt utredningen en 

splittrad organisation. Vissa samordningsätgärder har dock påbörjats. Ut

redningen föreslår att högskolan ser över organisationen för denna verk

samhet för att exempelvis samla funktionerna inom en självständig enhet. 

Beträffande forskningsfinansiärcrna - forskningsråd, sektorsorgan 

m. tl. - !inner utredningen det självklart att de har ett intresse av och eti 

ansvar för att den forskning de finansierar också nyttiggörs. Detta sker 

idag ofta genom att forskningsråden stöder vetenskaplig publicering. En

ligt utredningen bör ansvaret gå längre än så. 

I utredningens nyss nämnda delrapport föreslogs bl. a. att statligt finan

sierade forskningsprojekt bör planeras och budgeteras även med avseende 

på hur information och resultatspridning skall ske till skilda nyttjargrupper 

utanför högskolan. I samband med proposition 1981/82: 106 om forskning 

m. m. har regering och riksdag godtagit denna princip. Regeringen har 
därefter gett forskningsråden inom utbildningsdepartementet och FRN i 

uppdrag att svara för att· information och resultatspridning beaktas vid 

planering och budgetering av forskningsprojekt. Enligt utredningens me

ning hör motsvarande skyldighet även åläggas andra statliga forsknings

finansiärer. 
Utredningen redovisar förslag om fortsatt utveckling5arbetc och för

söksverksamheter. Ett viktigt sätt att föra vidare forskningsresultat är 

genom fortbildning och vidareutbildning av yrkesverksamma. Ett annat 

effektivt sätt att sprida kunskap om ny~ forskningsresultat är arrangemang 

av typ seminarier, konferenser och kursi::r. Utredningen anser att det är 

nödvändigt att universitet och högskolor systematiskt utvecklar kurser och 

kurspaket med syfte att förmedla kunskap om forskningen och dess resul

tat till skilda nyttjargruppcr. Utredningen presenterar i en modell kontakt

vägar mellan forskare och "nyttjare". Modellen beskriver olika organ som 

kan fungera som "mellanlänkar". Ett exempel på en sådan mellanlänk är 

den mindre högskolan utan fasta forskningsresurser. Med sin kontakt och 

kännedom om företag och myndigheter i regionen utgör den en länk till de 

högskoleenheter som har fasta forskningsresurser. 

Vid högskolan i Sundsvall/Härnösand har prövats hur en effektiv organi-
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sation för detta kan se ut. Utredningen föreslår en försöksverksamhet i full 

skala. 

Utredningen har närmare studerat några andra mellanlänkar. Bl. a. har 

de fackliga organisationernas roll diskuterats. De centrala fackliga organi

sationerna har jämförelsevis omfattande utredningsverksamhet som gäller 

bl. a. forskningsfrågor. De bör i anslutning till denna verksamhet också 

kunna förmedla information. menar utredningen. En annan väg att nå ut är 

via den fackliga pressen. som redan idag i viss utsträckning förmedlar 

sådan information. 

Inom utredningens ram bedrivs bl. a. en försöksverksamhet med abon

nemangssystem för löpande nyttjarinformation. Utredningen finner det 

viktigt att pröva ett rationellt system för en nyttjarinriktad databas över i 

första hand pågående och avslutade forskningsprojekt och de rapporter 

som de avkastat. Det material som matas in i databasen skall innehålla 

tillräcklig information för att bedöma om projektet kan ge värdefulla infor

mationer. Profilerade sökningar i databasen skall också vara möjliga. 

Utredningen förutsätter att de olika verksamheterna inte ställer krav på 

ytterligare resurser. 

Medel behövs dock för två ändamål. nämligen en försöksverksamhet i 

Sundsvall/Härnösand (800 000 kr.) samt för ytterligare utvecklings- och 

försöks verksamhet (900 000 kr.). 

För egen del vill jag anföra följande. 

Vikten av att på olika sätt förbättra informationen om forskningen och 

dess resultat har ofta betonats under senare år. Forskningsinformation är 

av avgörande betydelse för forskningens utveckling och dess möjligheter 

att utöva sin samhällsroll. 

Idag finns inom högskolan stora resurser i·form av kompetent personal, 

utrustning. bibliotek m. m. som utnyttjas i en omfattande forskningsinfor

mationsverksamhet. Hur dessa n::surser används varierar naturligtvis från 

högskoleenhet till högskolet:nhet. Jag är emellertid övertygad om att 

många åtgärder fortsättningsvis kan vidtas som leder till ett bättre utnytt

jande av högskolans forskningsresurser. I detta arbete kan utredningens 

ovan angivna riktlinjer och diskussionen omkring dem utgöra en värdefull 

vägledning. 

Under den senaste femårsperioden har forskningsinformationen på olika 

sätt varit föremål för speciella satsningar i Sverige. Bland annat har FRN 

. fått särskilda medel (ca 9.5 milj. kr. för innevarande budgetår) för att pröva 

olika metoder och modeller för allmän forskningsinformation. Denna verk

samhet innehåller en rad sinsemellan olika aktiviteter. exempelvis sats

ningar på populärvetenskaplig bokutgivning och aktiviteter som riktar sig 

till barn och ungdom. Dessutom fördelar FRN stöd till högskolans forsk

ningsinformation. 

Enligt min mening bör verksamheten med nyttjarinformation fr. o. m. 

budgetåret 1984/85 tillgodoses inom ramen för de resurser som anvisas för 



Prop. 1983/84: 107 Bilaga 5 Utbildningsdepartementet- 38 

forskningsinformation under anslaget till FRN. Jag avser att särskild 

ordning ge FRN i uppdrag att i samråd med UHÄ svara for det fortsatta 

utvecklingsarhctct avseende nyttjarinformation. FRN kommer därmed att 

fä ett övergripande ansvar även för denna del av forskningsinformations

verksamhcten. vilket bör underlätta samordning och samplancring med 

andra delar av verksamheten. 

Jag vill i detta sammanhang erinra om vad föredraganden i 1982 ärs 

proposition om forskning m. m. anförde om vikten av långsiktig planering 

av förmedling och spridning av forskningsresultat. Det ankommer på FRN 

att i samråd med U HÄ redovisa behov av ställningstaganden av regering 

m:h riksdag för det fortsatta arbetet. FRN hör i sitt arbete med informa

tionsfrågor beakta utredningens förslag och de synpunkter som framkom

mit i remissbehandlingen av utredningen. 

F11rsk11i11gsräds11iim11de11s n1// 

FRN har till uppgift att ta initiativ till och stödja forskning främst inom 

områden som är angelägna från samhällets synpunkt. Nämnden skall här

vid beakta behovet av tvär- och mångvetenskaplig forskning. 

FRN har i en rapport hösten 1983 för regeringen redovisat FRN: s 

erfarenheter och bedömningar av det hittillsvarande arbetet. 

En grundläggande erfarenhet. som FRN redovisar. är det stora behovet 

av insatser av det slag FRN skall svara för. Generellt gälle.r också enligt 

FRN: s bedömning att FRN: s arbete bidragit till att ökad uppmärksamhet i 

FoU-systl.!met i dess helhet nu iignas åt frågor om långsiktig planering och 

forskning och bevakning av gränsöverskridandc forskningsproblcm. 

När det giillcr forskningsinformation har FRN givits unika möjligheter 

att bygga upp en verksamhet av för forskningssystcmet helt nytt slag. 

Vissa betydande och nyskapande satsningar har här skett. hiivdar FRN. 

Ansvaret för framtidsstudier har tillförts FRN först fr. o. m. budgetaret 

1980/81 01.:h erfarenheterna är för FRN: s del i detta fall mera begränsade. 

FRN bedömer dock sina möjligheter att ansvara för framtidsstudierna som 

goda. 

FRN: s insatser inom såväl forskning och framtidsstudier som. inom 

forskningsinformation kan bli omstridda och resultera i kontroversiella 

projekt. FRN vill framhålla att även sådana projekt är nödvändiga i ett 

vitalt och öppet forskningssystem. FRN ser det som en viktig uppgift att 

med sin förankring skydda även dessa projekt. 

FRN vill vidare starkt understryka den situation so·m den fortgående 

sl.!ktoriseringen av svensk forskning skapar. FRN påtalar de allt fler var

nande röster som höjs inför en alltför långtgående sektorisering som ris

kerar att 5plittra de begränsade resurser ett litet land som Sverige alltid 

kommer att ha. FRN anser sig - med rimligt stöd - ha stora möjlighder 

att genom l[mgsiktiga program i samarbete med berörda intressenter skapa 

alternativ till en alltför längtgåcnde scktoriell splittring av resurserna. 
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FRN redovisar några av de problem som FRN möter i sitt arbete och 

som är av principiellt intresse och kräver fortsatt bearbetning. FRN beto

nar sin roll som ett allmänt forskningsorgan utan permanent ansvar för ett 

visst disciplinområde. 

Detta menar FRN skapar en vaghet i omgivningens uppfattning av FRN. 

Ett problem som hänger samman med omgivningsberoendet utgör FRN: s 

speciella roll som samarbetsorgan. FRN framhåller även att samfinansie

ring och samarbetet med andra myndigheter m. fl. även för med sig pro

blem av rent teknisk natur. 

Uppgiften att initiera forskning inom eftersatta områden och/eller inom 

områden som kräver samarbete fi·ån många olika discipliner är enligt FRN 

mycket tidskrävande. Det är ett viktigt skäl till att FRN även fortsättnings

vis skall kunna utnyttja de möjligheter rcservationsanslag ger. Därutöver 

måste emellertid också budgetplaneringen och vcrksamhetsplancringen 

förbättras. 

Vetskap om vilka resurser som står till fö1fogande under en kommande 

treårsperiod skulle starkt förbättra möjligheterna till liingsiktsplanering. 

FRN har låtit göra en utvärdering av FRN: s allmänna inriktning och 

dess roll i det svenska FoU-systemet. 

Denna utvärdering har utförts av en arbetsgrupp vars ledamöter hämtats 

från andra nordiska länder. 

Arbetsgruppen menar att syftet med FRN: s tillkomst var dels att åstad

komma ökad överblick över och balansering av den längtgående sektori

seringcn och specialiseringen av det svenska FoU-systemet, dels att skapa 

ett brett samhällsinflytande på forskningsiniticring och -prioritering i det 

totala FciU-systemct. 

Arbetsgruppen har frapperats av att den breda politiska repres·enta

tionen i FRN inte har förmått verka till haka in i det politiska systemet. Det 

har lill synes på denna punkt inte funnils någon politisk vilja att anviinda 

nämnden i enlighet med de mål som uppställdes vid FRN: s inrättande. 

Utredarna ställer därför frågan om regering och riksdag saknar förtroende 

för FR~ eller kunskap om FRN: s möjligheter. 

Utviirderarna slår fast att dd fortfarande finns ett behov av bättre 

överblick över det alltmer uppsplittrade svenska FoU-systemet och av en 

samordning och sammanhållning av den alltmer fragmenterade forsknings~ 

verksamheten. Strävan till sammanhållning och överblick är naturlig. men 

denna del av FRN: s mål mäste nog betraktas som något av en paradox i 

det wenska FoU-systcmet, diir man sedan 1970-talcts bö1jan i olika sam

manhang slagit fast den sektoriclla forskningspolitikcn som den ledande 

styrprincipen för samhiillets forskningsverksamhet. 

Arbetsgruppen har svårt att se hur FRN som komplement till forsknings

råden och sektorsorgan skulle kunna mot verka den sektoriella specialise

ringen och splittringen av forskningsrcsurserna, då man samtidigt anser att 

såväl sektorsorganen som forskningsddcn iiven skall kunna verka enligt 

den etablerade rollfördelningen. 
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Om FRN skall kunna ha den effekt som liar eftersträvats, är det också 

nödvändigt, att se över den svenska forskningspolitikens grundmurade 

sektorsdoktrin, som inte längre ser ut att ifrågasättas av mer än ett fåtal, 

anser utredarna. 

Den kritik ut värderarna riktar mot FRN: s verksamhetoch arbetsformer 

gäller främst de långa planeringstider som föregått forskningsprogrammen 

samt att FRN i så begränsad utsträckning kunnat uppnå samfinansiering 

med andra organ. 

Beträffande de särskilda verksamheterna inom FRN ger utvärderarna 

mycket positiva omdömen om informationsverksamheten och_ stödet till 

dyrbar vetenskaplig utrustning. Framtidsstudieverksamheten synes enligt 

utredarnas mening fungera bra i FRN: s regi. Utredarnas kommentar till 

denna verksamhet är av mer principiell natur då de konstaterar att verk

samheten enligt deras uppfattning inte kan fungera utan en politisk dimen

sion. Det står därför inte helt klart för utvärderarna om det är mera 

ändamälsenligt att placera framtidsstudierna i anknytning till FRN än till 

regeringskansliets planeringsverksamhet. 

I sina slutord konstaterar arbetsgruppen· att FRN inte till alla delar 

förmått uppfylla de mål som uppställdes när FRN inrättades. I de flesta fall 

har orsaken till att målen inte kunnat uppnås inte legat i FRN: s verksam

het utan klart berott på orealistiska förväntningar. inte minst hos statsmak

terna. samt på en ovilja att i andra delar av FoU-systemct fungera efter 

intentionerna och låta FRN komma till sin fulla rätt. 

Utredarna har på många områden varit imponerade av FRN: s nyska
pande och restiltatrika arbete som inneburit både högklassig forskning och 

nya inspirerande angreppssätt och samarbetsformer i det svenska forskar

samhället. FRN har emellertid funnits i bara sex år och det är enligt 

utredarna en alldeles för kort tid för att möjliggöra en bedömning av 

FRN: s forskningspolitiska roll och resultaten av FRN: s insatser. En verk-

. samhet som är så otraditionell och avviker så starkt från det övriga FoU

systemet i Sverige behöver därför betydligt längre tid för att utvecklas och 

slå rot i de omgivande forskningsmiljöerna. Utredarna tror därför att det 

kan vara ändamålsenligt att om 5-6 år fö.-eta en ny och kanske något 

grundligare utvärdering, som även utsträcks till andra delar av det samver

kande FoU-systemet. 

Den särskilt tillkallade utredaren <Dir 1982: 96) för översyn av forsk

ningsrådens administration har i sin rapport (Os U 1984: 4) Administratio

nen vid forskningsrådsnämnden och forskningsråden inom utbildningsde

partementets område, till vilken jag strax återkommer, även tagit upp vissa 

frågor rörande FRN. Utredaren framhåller bl. a. att FRN inte synes ha 

funnit en fullt adekvat intern organisation. 

För egen del vill jag anföra följande. 

Bakgrunden till att FRN inrättades var att forskningsråden. som funge

rar väl när det gäller att fördela medel till inomvetenskapligt motiverad 
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forskning. inte alltid kunnat fånga upp och tillgodose de forskningsbchov 

som har sin utgångspunkt i aktuella samhällsproblem. Likaså hade rådens 

iimncsmässigt avgränsade ansvarsområden medfört svårigheter för dem. 

som vill arbeta med tvär- och mångvetcnskapliga forskningsuppgifter. att 

få stöd. 

Som FRN: s främsta uppgift angavs diirför att vid sidan av de insatser 

som de enskilda råden gör. initiera och stödja forskning främst inom 

områden som är angelägna från samhällets synpunkt. FRN skall härvid 

särskilt beakta behovet av tvär- och mångvetenskaplig forskning. För 

FRN: s verksamhet skall gälla att projekt m. m. i regel skall samfinansieras 

med forskningsråd dler sektoriella organ. FRN fick också redan från 

början ansvar för bl. a. forskningsinformation !prop. 1975176: I :!9 s. 54). 
FRN: s verksamhetsområde har därefter vidgats till att omfatta även 

stödet till dyrbar vetenskaplig utrustning och framtidsstudier. 

FRN: s arbete med forskningsinformation och dyrbar vetenskaplig ut

rustning fungerar. enligt utvärdcrarna. bra. Det är enligt min mening ange

läget att arbetet med dessa frågor hålls samman så att en instans fär 

överblick och möjligheter till samordning. FRN har också en sammansätt

ning som gör den vill lämpad för att svara både för forskningsinformation 

och stöd till dyrbar vetenskaplig utrustning. 

FRN bör även fortsättningsvis ha en viktig uppgift att fylla när det gäller 

forskningsiniticring. Formerna för detta arbete bör dock närmare övervä

gas. 

FRN har också gjort värdefulla insatser genom utredningar i olika forsk

ningspolitiska frågor. FRN tog säledes på regeringens uppdrag fram under

lag för de prioriteringar av forskningsområden som gjordes i 198:! års 

proposition om forskning m. m. FRN har, också på regeringens uppdrag, 

utrett bl. a. frågor om forskningsstatistik och forskningsinformation. Beho

vet av underlag för övergripande forskningspolitiska beslut kommer att 

öka. Möjligheterna bör därför prövas att fortsättningsvis i ökad omfattning 

utnyttja FRN för att ta fram underlag för den övergripande förskningspoli

tiska planeringen. Enligt min bedömning skulle FRN kunna spela en viktig 

roll i detta arhete. Förändringar i FRN: s organisation och arbetsformer 

kan bli aktuella. Jag återkommer till regeringen i annat sammanhang med 

förslag i denna fråga. 

Resurser fiir fi1rsk11i11i.:srådsorg1111i.rntio11e11 1111der l>11di.:ettlre11 1984185-

1986187 

Jag har inledningsvis redovisat förslag om ökade resurser för forsknings

rådsorganisationen för budgetåret 1984/85. Min beräkning omfattar en 

resursökning av totalt c:a :!9 milj. kr. utöver kompensation för lönc- och 

prishöjningar. Därtill kommer de särskilda medel som chefen för utbild

ningsdepartementet beräknat för tung vetenskaplig utrustning under kost

nadsramcn Till forskningsrådsniimndens disposition ( + 10 milj. kr.). 



Prop. I 983/84: 107 Bilaga 5 Utbildningsdcpartementet 42 

Vid min beräkning av resurserna för forskningsrådsorganisationcn för 

budget[iret I 9~4185 har hänsyn tagits bl. a. till ett fortsatt ökat ansvarsta

gande för cancerforskning av MFR och NFR. 

Vid riksdagens behandling av 1982 f1rs proposition om forskning m. m. 

<prop. 1981/82: 106. CbU 37. rskr 397) uttalades att det vore önskvärt med 

en mer långsiktig planering av den verksåmhet som handhas av forsknings

rädsorganisationen. Jag delar i princip uppfattningen att det även på detta 

omräde vore en fördel med fleråriga ramar för forskningen. 

. Å andra sidan iir det samhällsekonomiska läget mycket ansträngt. Ytter

ligare medel har trots detta kunnat tillföras forskningsrådsorganisationen 

såviil innevarande budgetår som i det budgetförslag som nu framlägges. 

Dessa förstärkningar har dock inte kunnat förehiggas riksdagen förrän 

efter en mycket noggrann analys av övriga anslagsäskanden och av vilket 

budgetunderskott som kan accepteras. 

Regeringens ekonomiska politik bö1:iar nu ge avsett resultat. N~igon 

uppmjukning av den hilrda utgiftsgranskningen lir emellertid inte möjlig 

förrän balansen i samhällsekonomin återställts. 

För att underllitta rf1dsorganisationens planering bör denna för hudget

åren 1985/86 och 1986/87 utgå friin en uppriikning av anslagen med 4 {;;;- för 

vardera budgetåret. Möjligheten att tlitruti.iver tillföra den grundläggande 

forskningen ytterligare medel får prövas p{1 samma sätt som skett under de 

två senaste årens hudgethehandling. Detta innebär att regeringen även 

fortsättningsvis kommer alt prioritera forskningen mycket högt. 

Forskningsrådsntimnden 
H uma ni st i sk-s;unhiil Is vete nska pi iga 

forskningsriidct 
\1edicinska forskningsddet 
]'.;aturvc.:tenskapliga forskningsddet 
Statens delegation för rymdvcrksamhct 

(nationell rymdforskning) 

1984/85 
(tkr.) 

41841 

82 I lh 
17(1356 
230 737 

för trei:trsperioden 
!tkr.) 

130fil I 

2.'ih 333 
·'50 513 
720269 

h3 '40 

Förslagen omfattar inte ek särskilda resursa som avser svenskt med

lemskap i internationella rorskningsorganisationer baserat på konvcntions

hundna åtaganden och inte heller de resurser som avser tung vetenskaplig 

urrustning. 

Jag har tidigare berört gällande hestämmclser för kostnadsersättning för 

externt finansierad forskning och den aktuella tillämpningen härav. I sam

hand diirmcd anförde jag att jag har för avsikt att iiterkomma till regeringen 

med förslag till iindrade bestämmelser. 

I avvaktan på ställningstaganden härtill har jag. vid mina förslag till de 

medelsramar som jag nyss redovisat. baserat dessa pt1 tillämpningen av 

gällande hestiimmelser. 
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Ö1•ersy11 m· admi11istratio11c11 l'id j(Jrsk11i11gsråds11ii11111dc11 och .fi1rsk11i11gs

rtldc11 inom 11tbild11i11gsdep11rtemcntet.1· område 

Med stöd av regeringens bemyndigande tillkallade jag i december 1982 

en särskild utredare <Dir. 1982: 96) för att göra en översyn av administra

tionen vid FRN och forskningsråden inom utbildningsdepartcmcntets om

råde. 

Utredaren har i januari 1984 lämnat en rapport !Ds C 1984: 4J Admini

strationen vid forskningsrådsnämnden och forskningsråden inom utbild

ningsdepartementets omdde. Utredarens förslag innebär sammanfatt

ningsvis följande. 

De administrativa kostnaderna vid rådsorganisationen inom utbildnings

departcmentcts område uppvisar inte någon nämnvärd trendmässig för

ändring under perioden 1977-1983. mätt såsom procentuell andel av resp. 

forskningsråds anslag. Däremot uppgår de administrativa kostnaderna, 

definierade på visst sätt. till högre belopp än rcgleringshrevspostcn till 

förvaltningskostnadcr under ifrågavarande anslag. Detta gäller framför allt 

MFR och NFR. FRN skiljer sig från de tre forskningsråden på så sätt att 

nämnden förbrukar en stor och växande del av sitt myndighetsanslag sjiilv 

utan att det kanaliseras till forskningsutförande institutioner. Att andelen 

är stor. numera över 30 lJ'c. beror delvis på FRN: s arbetssätt med omfat

tande insatser för att initiera och planera forskning. Att andelen är växandc 

beror enligt utrcdarcns mening på att FRN överskattat tillväxten av myn

dighetsanslaget och efter hand kommit att bedriva ett initierings- och 

planeringsarbete som är väl ambitiöst i förhållande till de medel som FRN 

själv eller tillsammans med andra forskningsfinansierande organ kan stiilla 

till de forskningsutförande institutionernas disposition. Utredaren förordar 

på denna punkt att en bättre balans upprättas inom FRN ifråga om planc

ringsinsatser och direkt·forskningsstöd. 

För samtliga fyra myndigheter gäller att mera medel förbrukas för admi

ni~trativ verksamhet än vad som föreskrivs i reglerings brev. U !redarens 

uppfattning är den att myndigheternas eget ansvar för en kostnadspress 

bör stärkas genom att reglcringsbrevsföreskriften slopas och att regering 

och riksdag i stället får tillgång till en mer omfattande resultatredovisning 

samtidigt som den revisionella koritrollcn förbättras. 

Utredarens allmänna intryck av forskningsråden l)eh FRN är att den 

administrativa verksamheten fungerar väl. Skillnader mellan de fyra myn

digheterna är emellertid iakttagbara, speciellt ifdga om delfunktioner. 

Huvudomdömet hindrar emellertid inte heller den uppfattningen att ratio

naliseringsinsatser är möjliga utan nämnvärda kvalitetsförluster. Utreda

rens huvudförslag innebär att var och en av de ·fyra myndigheterna ges i 

uppdrag att genomföra intern rationalisering med tillvaratagande av vissa 

samverkansmöjlighcter. I detta är då inte inberäknat de administrativa 

besparingar som ovan förordats inom FRN i syfte att uppnå bättre balans 

mellan skilda verksamheter, eftersom utredaren där förutsatt att ifrågava-
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rande medel omdisponeras till direkt forskningsstöd. Utöver detta huvud

förslag, pekar utredaren på besparingar som skulle kunna realiseras vid en 

förändrad myndighetsstruktur, där forskningsrådens och FRN: s uppgifter 

fullgjon.les inom ramen för en samlad organisation med "myndigheter i 

myndigheten". I samband med genomgången av de fyra myndigheterna 

har utredaren noterat att den yngsta av dem, FRN. ännu inte synes ha 

funnit en fullt adekvat intern organisation. En annan mera generell iaktta

gelse i fråga om såväl råden som FRN gäller att möjligheten till delegation 

av beslutanderätt i vissa typer av löpande ärenden ännu inte utnyttjats i 

rimlig utsträckning. Detta gäller i princip samtliga fyra myndighcter. Även 

på denna punkt lämnas förslag i rapportcn. 

Utredarens förslag bereds f. n. inom regeringskansliet. 

Sw·nsk lzan:forskning 

Delegationen för samordning av havsresursverksamheten (DSH) har 

inlett ett programarbete som avser utforskning och tillståndskontroll av 

havet. Den samordningsgrupp som bedriver detta arbete har nyligen re

dovisat en sammanställning av aktuella problem och behov inom svensk 

naturvetenskaplig forskning. DSH anser en förstärkning av svensk havs

forskning vara mycket angelägen för att få ett säkrare vetenskapligt under

lag för beslut som förenar ett insiktsfullt bevarande med ett bättre utnytt

jande av de levande resurserna i våra kust- och havsområden. Delegatio
nen finner avvägningen mellan de förstärkningsbehov inom olika veten

skapsgrenar som redovisas i rapporten vara i princip riktig. 

I rapporten redovisas den svenska havsforskningens utveckling och 

aktuella kunskapsläge bl. a. med utgångspunkt i de internationella utvärde

ringar som under senare år genomförts i naturvetenskapliga forskningsrå

dets regi. Vid utvärderingarna har man särskilt betonat behovet av ett ökat 

internationellt forskarutbyte samt llcr permanenta tjänster inom havs

forskningen. 

Följande exempd på grundforskningsområden där en förstärkning be

döms särskilt motiverad såväl inomvetenskapligt som utifrån bc:hovet av 

kunskap för långsiktigt naturresursutnyttjande återfinns i rapporten. 

I. Interdisciplinär havsutforskning. 

2. Marinbotanisk ekologi. 

3. Marin kemi. 

4. Marin mikrobiologi. 

5. Fiskpatologi. 

6. Fiskekologi. 

7. Oeeanforskning. 

Vidare berörs i rapporten behovet av resursorienterad forskning samt 

det stora behovet av kvalificerad utrustning. 
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De redovisade förslagen motsvarar totalt- en årlig kostnad av 13-13.5 

milj. kr. och inom många av de angivna områdena poängteras särskilt 

behovet av forskartjänster på mellannivå. 

För egen del vill jag anföra följande. 

I regeringens proposition om svensk havsresursvcrksamhet (prop. 

1983/84: 10) anmälde jag min avsikt att i detta sammanhang återkomma 

med vissa_ förslag som avser den marint inriktade grundforskningen. 

Jag förutsiitter att N FR. utifrån den rapport som DSH nu sammanstiillt. i 

sitt reguljära prioriteringsarbete ägnar särskild uppmiirksamhct ät det be

hov av mellantjänster som framkommit. Det bör vidare vara möjligt för 

N FR att vid inrättandet av doktorandtjänster bidra till att förstärka basen 

för den framtida naturvetenskapliga havsforskningen. 

Jag vill vidare erinra om att chefen för utbildningsdcpartcmentet tidigare 

har uttalat att tre fjärdedelar av de belopp som nu tillförs högskolan över 

fakultetsanslagen m. m. skall utnyttjas för forskartjänster på mellannivå. 

Även inom ramen för dessa resurser bör det vara möjligt att tillgodose högt 

prioriterade tjänster för havsforskning. 

Chefen för utbildningsdepartementet kommer vidare att vid sin anmälan 

av anslaget Matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna föreslå inrättande 

av en tjänst som professor i oceanografi. särskilt marin systemanalys. 

Denna tjänst bör innebära en god förstärkning till den fysikaliska havs

forskningen och medföra att frågeställningar som är grundläggande för 

interdisciplinär utforskning av havet b~ittre kan tillgodoses. 

Pola1forskning 

Polarforskningskommitten vid Vetenskapsakademien ( K V AJ framlade i 

februari 1983 ett förslag till övergripande program for s\·ensk polarforsk

ning. 

Utgående från den tradition som finns inom svensk polarforskning beto

nar kommitten att det ännu återstår mycket av grundläggande fakta att 

kartlägga och samla in inom polarområdena. 

Energiomsättningen·i dessa omräden spelar en nyckelroll för det globala 

klimatet och dess klimatföriindringar. De ismassor som är bundna i Ant

arktis och de arktiska glaciärerna innehåller information om klimat och 

atmosfäriska förhållanden under årtusenden. Polaromrfalena har vidare en 

unik karaktär som ett i stor utsträckning op{1verkat referensomdtde i 

kontrast till den ekologiska miljön på lägre latituder med den påverkan som 

där sker. förutom de avsevärda naturresurser i form av olja och gas som 

finns i polarområdena är havet kring Antarktis biologiskt mycket produk

tivt. Ett framtida utnyttjande av dessa olika resurser förutsätter ökad 

kunskap om miljön och dess extrema förhiillanden. 

Polarforskning kan därför enligt kommitten motiveras utifrån såväl 

grundforskningsmässiga som tillämpningsmässiga aspekter. Möjligheten 

att följa den politiska och rättsliga utvecklingen i polarregionerna har ett 
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övergripande intresse ·och detta kan endast ske genom ett engagemang i 

vetenskapliga aktiviteter. 

Kommitten sammanfattar motiven för en svensk polarforskning på föl

jande sätt. 

Forskningsinsatser motiveras av ett allmänt kunskapsintresse. Siirskilt 

viktigt är att genom internationell kunskapsbevakning hålla ett visst mini

mum av kompetens. 

Sverige har av tradition ett starkt engagem:ang i globala frågor som 

resurshushållning. miljövård och u-landsproblem. Inte minst kommer det 

framtida utnyttjandet av Antarktis att ha betydelse i ett sådant samman

hang. 

Det begynnande industriella intresset för i första hand Arktis' resurser 

utgör en marknadspotential för svensk industri m:h teknologiskt kunnan

de. 

Polarkommittens rapport utmynnar i följande förslag. 

1. En organisation av typ polardelegation bör upprättas med representa

tion både från politiskt. vetenskapligt och tekniskt/industriellt håll. helst 

direkt knutet till regeringskansliet. 

2. En strategi och plan för svensk polarverksamhct bör tas fram. 

3. En verksamhet för svensk polarforskning bör byggas upp successivt i 

en takt av 1 till 2 milj. kr. per år. för att på sikt nå storleksordningen 10 

milj. kr. per år. 

Polarkommittens förslag har remissbchandlats. 

1. Det organisatoriska förslaget om inrättande av en polardelegation har 

av vissa remissorgan kommenterats på följande sätt. 

STU och DSH avstyrker inrättandet av en delegation. Fiir.1Tarc·ts 

.f{1rsk11i11gsa11sta/1 ( FOA J intar en restriktiv hällning till inrättande av nya 

organ men· kan tänka sig ett styrorgan på frivillig bas bildat av berörda 

ansvariga organ. 

Aforintekniska institutet anser att DSH: s hittillsvarande verksamhet bör 

utvärderas innan ställning tas till en ny delegation. 

Unii·<'l·.1·itetet i Giitehorg poiingterar att en ev. fristående delegation inte 

fär spela rollen av forskningsråd men gärna samordna samhälls- och andra 

intressen. 

FRN iir öppen för att en organisatorisk enhet med exekutiv funktion för 

polarforskningen tillskapas inom ramen för niimnden. Statens 11at111Tårds-

1·ffk stöder att polarforskningsverksamhetcn knyts till fRN. 

U11i1·crsitl'tct i Stockholm vill se en fristil.ende delegation som styrelse 

för verksamheten och K VA: s polarkommittc som ett råd till denna. STU 

ser akademiens kommittc som lämpligt kontaktl'orum. 

2. Polarkommittens förslag om en strategi och plan för svensk polar

forskning stöds av Nf'R och DSH . .'freriges i11d11s1r(fi"irlm11d ser det som 

angeläget att Sverige markerar ett tydligt in\rcsse för arktiska problem. 

Detta bör ske på politisk nivå och genom ett koncentrerat stöd till nt!gra 
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vetenskapsområden diir svensk forskning har hög internationell standard. 

3. Beträffande tänkt resursnivå för svensk polarverksamhet anför NFR 

tveksamhet till att den av polarkommitten föreslagna resursnivån av I() 

milj. kr. är tillräcklig för att bedriva polarforskning av större omfattning. 

Medlen bör vidare enligt rådet inte tillskapas genom en omfördelning av 

resurser som NFR fördelar till liknande forskningsändamål. 

Jag vill för egen del anföra följande. 

Regeringen har i prop. 1983/84: JO om svensk havsresursverksamhet 

utvecklat sin syn på ett svenskt engagemang inom polarområdena och 

behovet av att delta i och främja det internationella samarbetet där. Rege

ringen har nyligen i prop. 1983/84: 79 lämnat förslag som berör ett svenskt 

godkännande av 1959 års fördrag om Antarktis och en anslutning till 1980 

års konvention om bevarande av marina levande tillgångar i Antarktis. 

Chefen för industridepartementet lämnade i den propositionen förslag 

till ett program för havsindustrie\l kompetensutveckling som bl. a. omfat

tar arktisk teknik. Chefen för utrikesdepartementet berörde ·i samma· pro

position den utrikespolitiska och folkrättsliga utvecklingen i polarområ
dena. vartill för Arktis' vidkommande tillkommer säkerhetspolitiska fakto

rer av betydelse för Sverige. Samtidigt betonades Sveri~es intresse av 

ökad kunskap överlag gälla11de polarområdenas användning, liksom det 

svenska intresset att medverka till ökat internationellt och regionalt samar

bete vid det framtida utnyttjandet av polarregionerna. 

Jag anmälde i propositionen om havsresursverksamhet min avsikt att i 

detta sammanhang f1terkomma med förslag som berör den svenska polar

forskningen. Jag gjorde därvid den bedömningen att det f. n. utifrån totala 

prioriteringar och avvägningar av resurserna för svensk grundforskning är 

ogörligt att tillåta en mer väsentlig expansion av polatforskningsområdet. 

Det är dock av vikt att säkra och utveckla en grundläggande kunskapsnivå 

inom forskningsomriidet och de inriktningar inom detta där Sverige har ett 

internationellt gott ansee.nde bör ges· forts<1ll stöd. 

Polarforskning kriiver med nödvändighet stora resurser för att kunna 

bedrivas på ett kontinuerligt och kraftfullt siitt. I ett litet land som Sverige 

är Jet inte möjligt att bygga upp en bred vetenskaplig bas for forskning 

exklusivt inriktad mot polarområdena. Det är därför särskilt viktigt att 

utveckla m:h bibehålla ett internationellt forskningssamarbete inom detta 

fält. 

Med undantag av Ymerexpeditionen till .Arktis <lr 1980 som organisera

des i svensk regi har svenska polarforskare under seniire tid i stor utsträck

ning varit hiinvisade till internationella expeditioner och så m{1ste även bli 

fallet under öwrsklidlig tid. 

Sverige är genom K VA knutet till det internationella samarbetet i Inter

national Council of Scientific Unions inom vilket Scientific Committee on 

Antartic Research hör hemma. K VA är vidare ansluten till Comitc Arcti

que. Bi1da utgör viktiga kontaktorgan i sammanhanget. De nordiska natur-
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vetenskapliga forskningsråden förbereder en gemensam polarforsknings

konferens till sommaren 1984 för att öka det nordiska samarbetet inom 

området. 

Jag finner det vara angeläget för Sveriges vidkommande att möjligheter

na till internationellt kunsbpsutbyte och kunskapsbcvakning inom polar-. 

forskningen förstärks och har därför under anslaget Vissa särskilda utgifter 

för forskningsändamål beräknat medel motsvarande 500000 kr. för inrät

tande av ett polarforskningssekrctariat med begränsad omfattning. Ett 

motsvarande belopp kommer ~fter samråd med chefen för industrideparte

mentet att tillföras sekretariatet från medel anvisade under industridepar

tementets huvudtitel. 

Vidare kommer sekretariatet att via utrikesdepartementets huvudtitel få 
tillgång till resemedel för sin institutionella verksamhet. Avsikten är att 

sekretariatet skall ges en uppbyggnadsperiod av tre år med början den I 

juli 1984. 

Sekretariatet bör få en fri.stftcnde ställning men ges nära anknytning till 

KV A och dess kontaktnät inom forskningsområdet. Den av K VA inrättade 

polarforskningskommitten bör i fortsättningen kunna ha en rådgivande 

funktion till sekretariatet vad avser framtida strategi och planering av 

svensk polarforskning. Den programstyrelse för havsindustriell kompe

tensutveckling som chefen för industridepartementet i annat sammanhang 

föreslår skall inrättas bör vidare kunna tillföra sekretariatet synpunkter i 

frågor med teknisk och industriell inriktning. Likaså bör ett nära samarbe

te etableras med den interdepartcmcntala arbetsgrupp för polarfrågor som 

blir upprättad inom regeringskansliet och vars arbete samordnas av utri

kesdepartementet. 

A cce I era t orha se rad fors/.: ni flR 

1 prop. 1982/83: I 00 (bil. 10) redovisade jag ett antal förslag som avsåg 

uppbyggnad av ett nationellt acceleratorcentrum samt ställningstaganden i 

de delar som avsåg ombyggnad och anslutning av en från CERN införskaf

fad lagringsring till den lättjonaccelerator som är under uppförande vid 

Gustaf Werners institut vid universitetet i Uppsala. 

Den tekniska uppbyggnaden av lättjonacceleratorn fortgår, lagringsring

cn har levererats till Uppsala och arbetet med erforderliga hyggnadsåt

gärder inkl. lokaler för lagringsringen p{igår eller förbereds. 

Chefen för utbildningsdepartementet har nyligen i budgetpropositionen 

(prop. 1983/84: 100 bil. 10 ss. 471. 475 och 480) beräknat medel som avser 

en definitiv kostnadsram för samtliga experimentlokaler vid institutet, 

liksom medel för basutrustning rör vissa experimentutrymmen samt anslu

tande institutionslokalcr. FRN har beslutat avsätta medel för experimen

tell utrustning i anslutning till projektet och har i sin långsiktiga planering 

tagit hänsyn till behovet av sådan utrustning i anslutning till lagringsringcn. 

Det ankommer nu främst på forskare och tekniker att i samarbete med 
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internationell expertis åstadkomma den nationella resurs som även i ett 

internationellt perspektiv bör ge möjlighet till en mycket slagkraftig forsk-

nmg. 

Det ursprungliga förslaget om ett nationellt acceleratorcentrum omfat

tade även som ett ytterligare steg en supraledande tungjonaccelerator med 

en angiven kostnad av ca 50 milj. kr. fördelad över en period av fyra till sex 

är. Realiserandet av en au.:elerator iiven för tungjonfysik skulle. om den 

sam lokaliserades .med anliiggningen i Uppsala. innebära en koncentration 

av tekniska och personella n.:surser med förutsättningar att ge en interna

tionellt attraktiv forskningsmiljö. 

Jag har konstaterat att de ekonomiska åtaganden. som en uppbyggnad 

av ett komplett acceleratorcentrum. inkl. en tungjonaccelerator. skulle 

medföra. iir alltför stora för att kunna biiras inom de nationella resurser för 

forskning som kan bli tillgängliga under en överblickbar framtid. Ansträng

ningar för att uppnå ett bredare nordiskt ekonomiskt engagemang i en 

tungjonaccelerator i anslutning till anläggningen i Uppsala har inte givit 

resultat. Den tungjoninriktade svenska forskningen får därför söka andra 

experimentella möjligheter. 

Forskarna vid och styrelsen för forskningsinstitutet för atomfysik har 

varit de friimsta förespråkarna för en ny svensk tungjonaccclerator. Man 

har vid institutet under den senaste tiden utarbetat ett alternativ för det fall 

att en tungjonaccelerator inte kan förverkligas. Alternativet innebär att 

den jonkälla för högladdade tunga joner som institutet utvecklat i samarbe

tt: med Orsay-laboratoriet utanför Paris ansluts till t:n mindre lagrings- och 

acceleratorring. De preliminärt uppskattade kostnaderna för alternativet 

har uppgivits vara ca 14 milj. kr. Tyngdpunkten i institutets f(irskning 

skulle dilrvid förskjutas från kärnfysik mot atom- rn:h molekylfysik samti

digt som anknytningen till elementarpartikelfysiken vid CERN skulle fä 
ökat utrymme. 

Det är enligt min uppfattning ännu för tidigt att ta ställning till det nya 

förslag som forskningsinstitutet utarbetat. NFR bör ges tillfälle att yttra sig 

över såväl den vetenskapliga relevansen av det tänkta projektet som ange

lägenheten av detta i förhållande till andra förslag inom tillgiingliga rt:surs

ramar. Projektet bör iiven ses i ett perspektiv som omfattar en vidare krets 

av fysiker. främst i stockholmsregionen. 

Nordiskt optiskt teleskop 

En särskild arbetsgrupp inom samarbctskommittcn för de naturveten

skapliga forskningsråden i Norden (NOS-N) har utarbetat ett förslag till ett 

samnordiskt 2.5 m optiskt teleskop med tänkt plact:ring p~i La Palma. 

Kostnaden för teleskopets uppbyggnad har beräknats till 34.8 milj. DKR. 

och den årliga driftskostnaden för anläggningen till 2.4 milj. DKR. 

Behovet av ett nytt teleskop är i första hand betingat av den starka 

begriinsningcn av den obscrvationstid som kan erbjudas nordiska astro-

4 Riksdagen /983iM. I .1a111/. Nr 107. Bilag<1 5 



Prop. 1983/84: 107 Bilaga 5 Utbildningsdepartcmcntet 50 

nomer inom ramen för nuvarande internationellt samarhete. Många astro

fysiska projekt som kräver längre observationstider är för dem för närva

rande omöjliga att genomföra. 

La Palma erhjuder en av världens hästa observationsplatser på det norra 

halvklotet och där finns redan grunden till ett internationellt samarbete 

etablerad. Teleskopet som är avsett för såväl synligt som infrarött ljus skall 

rå en okonventionell och starkt innovativ konstruktion där den senaste 

teleskopteknologin kommer all utnyttjas. Detta gör att kostnaden kan 

reduceras kraftigt i förhållande till traditionella teleskop. 

Projektet har en bred uppslutning av astronomer i de nordiska länderna 

och NOS-N har rekommenderat dess genomförande. Den större delen av 
anläggningskostnaderna för teleskopet samt medel för driftskostnaderna 

beriiknas bli täckta genom nationella medel. främst sådana till forsknings

rådens disposition. Därvid skall enligt överenskommelse Danmark och 

Norge svara för vardera 20 'X:: samt Finland och Sverige för vardera 30 <;~ 

av kostnaderna. Dessa relationer skall vidare utgöra utgångspunkt vid 

fördelning av observationstiden vid teleskopet. 

Forskningsråden i flera nordiska länder har emellertid konstaterat att de 

resurser som bedöms bli tillgängliga under den aktuella uppbyggnadstiden 

är otillräckliga för att klara de totala investeringskostnaderna. NOS-N har 

därför vänt sig till de nordiska samarbetsorganen med önskemål om bidrag 

motsvarande ca en tredjedel av den beräknade investeringskostnaden. 

Det nordiska forskningspolitiska rådet har stiillt sig positivt till projektet 

och rekommenderat nordiska ministcrrftdet att bidra till investeringen med 

en andel motsvarande NOS~N:. s önskemål. MinistcrTådet (undervisnings

och kulturministrarna) beslöt den 7 dt:cember 1983 att - under förutsätt

ning av ett godkiinnande av riksdagen i resp. land - tillskjuta ett belopp 

motsvarande 10 milj. DKR. till investeringen i ett samnordiskt optiskt tele

skop på La Palma. Dt:tta belopp avses utgå som ett särskilt bidrag utanför 

den nordiska kulturbudgetens ram fördelat med 3 milj. DKR. år 1985 samt 

vardera 3,5 milj. DKR. åren 1986 och 1987. Andelen av de siirskilda bidrag 

som förmedlas via nordiska ministerrådet avses belasta de fyra deltagande 

länderna i den relation varmed resp. land bidrar till den nordiska kultur

budgeten. Medlen kommer att ställas till förfogande för den stiftelse som 

de nordiska forskningsråden gemensamt avser att inrätta för att bygga och 

senare driva det nordiska teleskopet. 

Det nordiska optiska teleskopet utgör ett projekt som inte enbart syftar 

till att stimulera den nordiska forskningen inom astronori1iområdc.t och öka 

forskningssamarbetet länderna emellan. Det innehär också att den delvis 

unika kompetens som finns i de olika länderna när det gäller tt:knisk 

utformning av bl. a. styrelektronik. spegelslipning etc. kommer att kombi

neras. Jag ser det som betydelsefullt att man inom Norden lyckats förhere

da ett så omfallande samarbetsprojekt för forskning som det här är fråga 

om. Det blir alltmer nödvändigt all finna vägar till samgående i dt:: tunga 
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utrustningsprojekt som krävs för att nordiska forskare skall kun.na göra sig 

gäll::mde inom internationell forskning. 

I sin beräkning av anslaget Vissa särskilda utgifter för forskningsända

mål har chefen för utbildningsdepartementet mot denna bakgrund tagit 

hänsyn till den andel av kostnaderna för teleskopet som under budgetåret 

1984/85 kommer att belasta den svenska statsbudgeten som en konsekvens 

av nordiska ministerrådets beslut. Jag förutsätter därvid att de· övriga 

kostnader som för svenskt vidkommande är förenade med det nordiska 

optiska te.leskopet kommer att täckas inom ramen för de medel som ställs 

till forskningsrådsorganisationens fö1fogande. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer .jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att godkänna vad jag har anfört rörande finansieringen av ett sam

nordiskt optiskt teleskop. 

Chefen för utbildningsdepartementet anför. 

Dyrbar 1·etenskapli,; utrustning 

FRN har i sin anslagsframställning för budgetåret 1984/85 redovisat 

utveckling och användning av de särskilda kostnadsramar för dyrbar 

forskningsutrustning som funnits inrättade sedan år 1979. Kostnads ra

marna. som är avsedda för dyrbar vetenskaplig utrustning i anslutning till 

av forskningsrådsorganisationen stödda forskningsprojekt. beräknas under 

anslaget Inredning och utrustning m· lokaler l'id högskoleenheterna m. m. 
De disponeras av FRN. 

Från att ha utgjort 15 milj. kr. vid inrättandet uppgår ramen för inneva

rande budgetår till 65.3 _milj. kr.' Numera utgör 25 %. av kostnadsramens 

storlek plancringsni~å förs. k. big sciem:e-projekt. Kostnadsramen i övrigt 

utnyttjas för utrustningsobjekt med en kostnad som överstiger 200000 kr. 

En klar uppfattning om hur dessa resurser för dyrbar utrustning har 

fördelats över olika forskningsområden under den gångna femårsperioden 

är enligt nämnden svår att erhålla. Den procentuella fördelningen av medel 

till objekt som högprioriterats av de olika instanserna inom forskningsråds

organisationen ger dock en översiktlig bild. Sålunda har objekt prioriterade 

av STU erhållit 21 %. NFR-stödd verksamhet har erhållit 42 % medan 25 

r,-( gått till MFR: s verksamhetsområde. Objekt särskilt stödda av skogs-

- och jordbrukets forskningsråd tSJFR) har erhållit 6 % medan av HSFR 

resp. av FRN och övriga instanser prioriterade objekt erhållit vardera 3 %. 
För att underlätta det långsiktiga utnyttjandet av resurserna för dyrbar 

utrustning anvisas sådana fortlöpande utöver aktuellt budgetår även för de 
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därp~t följande två budgetåren och då med vardera hälften av det belopp 

som utgf1r det ak_tuella budgetåret. 

Denna konstruktion medför enligt min uppfattning ett tillräckligt plane

ringsutrymme och jag har däifor inte funnit anledning att nu ange en total 

omfattning av de resurser som kan ställas till FRN: s disposition för dyrbar 

vetenskaplig utrustning under den kommande treårsperioden. 

För närvarande är FRN skyldig att underställa regeringen för prövning 

sadana beslut som omfattar utrustningsobjekt med en kostnad överstigan

de I milj. kr. Nämnden har tidigare föreslagit att denna kostnadsgräns 

borde höjas till 3 milj. kr. 

I betänkandet (Ds SB 1983: I) Det fortsatta delegeringsarbetet i rege

ringskansliet som för närvarande remissbehandlas har den sakkunnige 

föreslagit samma kostnadsgräns. 

Kostnadsutvecklinge_n för vetenskaplig utrustning är sådan att genom

snittsbeloppet för de ansökningar som nu tillställs FRN ligger nära I 

milj. kr. 

Mot denna bakgrund avser jag att senare återkomma till regeringen mt:d 

förslag för att undt:rlätta den fortsatta formella hanteringen av de särskilda 

utrustningsresurserna till FRN: s disposition. 

Vad gäller resurser för dyrbar vetenskaplig utrustning anmälde jag i 1984 

års budgetproposition !prop. 1983i84: 100 bil. 10 s. 481) min avsikt att 

ilterkomma i detta sammanhang. 

Under anslaget I 3. Inredning och utrustning av lokaler vid högskoleen

heterna m. m. kommer jag därför att föreslå en förändrad utrustningsplan 

vilket bl. a. innebär all kostnadsramen Till forskningsrådsnämndens dispo

sition budgetåret 1984/85 ökas till 75 milj. k•·. 

f ·1 ir.1k11r11 I bildningen 

Jag vill inledningsvis hänvisa till vad statsrådet Ingvar Carlsson tidigare 

anfört i inledningen. 

Forskarutbildningen har en central roll inom högskola och forskning. 

Inom den genereras ny kunskap samtidigt som studerande utbildas för 

viktiga uppgifter både inom och utom högskolan. 

Det är av största vikt att de resurser som står till förfogande för forskar

uthildning utnyttjas på ett sådant sätt att kvaliteten inom forskarutbildning

en kan hållas på en hög nivå. Jag har i den allmänna debatten i olika 

sammanhang framhållit att kvaliteten inom forskarutbildningen måste vid

makthållas och helst stärkas. I debatten har bl. a. kvaliteten i doktorsav

handlingarna särskilt uppmiirksammats. Jag finner det betydelsefullt att 

denna fråga kontinuerligt följs. Samtidigt vill jag dock framhålla att enbart 

doktorsavhandlingarnas innehåll och deras bidrag till inomvetenskaplig 

utveckling inte avgör forskarutbildningens kvalitet. Flera utredningar. som 

initierats av UHÄ och av RRV, visar på stora problem i andra avseenden 

inom forskarutbildningen. Rekryteringen till vissa ämnesområden är svag, 
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forskarutbildningen visar kndenser till ineffektivitet och de studerande 

klagar på väsentliga brister i arbetsmiljön. Jag ser mycket allvarligt p<i 

dessa problem och kommer i det följande att närmare utveckla och precise

ra mina synpunkter pil. olika komponenter inom forskarutbildningen som 

paverkar kvaliteten. Jag återkommer därefter till frågan om bedömningen 

av doktorsavhandlingar. 

För sammanhangets skull behandlar jag här även vissa frägor som inte 

kriiver beslut av regering och riksdag. 

Dimensi<meringen a1· fors kam I bildningen 

I prop. 1981/82: 106 (s. 132) anmälde min företrädare att han - i likhet 

med UHA - inte ansåg det möjligt att införa ett dimensioneringssystem för 

forskarutbildningen som innebär att antagningstal preciseras för varje 

ämne eller grupp av ämnen och högskoleenhet. Han ·ansfig dock att det 

centrala bcvakningsansvaret borde åvila UHA. som då hade att fortlö

pande följa utbudet av examinerade frtm forskarutbildningen och arbets

marknadssituationen för de forskarutbildade s<1mt notera och analysera 

förändringar. 

Inte heller jag anser all det firins ett underlag för att ange antagningstal 

till forskarutbildning på nationell nivå. Antalet forskarstuderande tir unge

fär 12000. Dimensioneringen styrs f. n. i huvudsak av tillströmningen. 

Intresset från de enskildas sida styrs i sin lur av personliga bedömningar av 

den framtida arbetsmarknadssituationcn och meritvärdet av forskarut

bildning. relaterat till bl. a. studiefinansieringen under utbildningstiden och 

del allmänna intresset för forskning. 

Totalt sett torde det inte föreligga någon brist på sökande till forskarut

bildning. Däremot bör fördelningen av de forskarstudcrande på fakullcter 

och iimncn bevakas av UH.\. och fakultetsnämnderna utifr~rn bedömningar 

av rekryleringsbehoven i stort. Dessa bedömningar mäsk göras med ul

gängspunkt i övergripande· forskningspolitiska prioriteringar och sedan 

ligga till grund också för den lokala resurstilldelningen till forskarutbild

ningen i olika iimnen. UHA bör i sina anslagsframsliillningar redovisa den 

aktuella rekryteringssilualioncn. 

RRV har i en rapport. Effektivitet i forskarutbildningen. redovisat resul

tat från ·en undersökning av vissa institutioner vid universitetet i Lund. 

RRV påpekar där att fakultetsnämnderna bör övervaka att formerna för 

resursfördelning gynnar kvalitet framför k vantilel. Institutionerna hör en

ligt RR V dimensionera antalet doktorander efter de föreliggande resur

serna i fråga om handledning, försörjning och delaktighet i forskarmiljö. 

Fakultetsniimnderna hör. enligt- RR V-. kontrollera institutionernas di men-· 

sionering av antalet doktorander och - vid behov - även pröva fdlgan om 

begriinsad antagning till forskarutbildning med hänsyn till resurserna. 

Jag har erfarit att det förekommer all flera studerande antas till forskar

utbildning iin som kan ges tillräcklig handledning. plats i forskargrupp eller 
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arbetsplats. Det finns också exempel på att vissa handledare har för många 

studerande att handleda. Dessa förhållanden är i längden inte acceptabla. 

eftersom de inverkar negativt på kvaliteten i forskarutbildningen. 

Jag vill här framhålla de möjligheter som enligt högskoleförordningen 

finns för högskolemyndigheterna att lokalt begränsa antagningen till fors

karutbildning. Jag vill understryka att dessa möjligheter bör användas så 

att de tillgängliga resurserna verkligen utnyttjas på bästa sätt. Fakultets

nämnderna bör se till att inte flera studerande antas än att de inom befint

liga resurser och med rimliga krav på handledning kan genomföra forskar

utbildningen på ett effektivt siitt. 

E}frktil'ite ten i .forskarutbildningen 

RRV har i sin nämnda rapport bl. a. studerat och kommenterat genom

strömningen och aktivitetsgraden i forskarutbildningen. Rapporten har 

varit på remiss hos högskoleenheterna och UHÄ. RRV har sammanställt 

svaren i en särskild rapport ''Bättre forskarutbildning". 

Av RRV: s rapport framgår att det föreligger stora skillnader i fråga om 

studietid mellan å ena sidan de humanistiska och samhällsvetenskapliga 

fakulteterna och å andra sidan de tekniska och matematisk-naturveten

skapliga fakulteterna. RRV har angett ett mått för andelen doktorander. 

som disputerar efter en rimlig tid i forskarutbildningen. och kallar det för 

disputationskvoten. Denna kvot samt studieintensiteten var. lägst inom de 

först nämnda fakulteterna och högst vid de sistnämnda. 

RRV har - för att bl. a. uppnå en god studiesituation och en god 

rekrytering av doktorander - gett vissa rekommendationer till de lokala 

högskolemyndigheterna och till UHA. 

Även representanter för de forskarstuderande och personalorganisatio

nerna har i olika sammanhang framhållit vikten av att doktorandernas 

miljö och arbetsförutsättningar i övrigt förbättras. Därvid har framhållits 

behovet av att institutionerna tar sitt ansvar för forskarutbildningen. så att 

doktoranderna får tillräcklig handledning. försörjning och delaktighet i 

forskarmiljön samt arbetsplats. 

Jag vill för egen del framhålla följande. 

Det framgår av RRV: s rapport att det på vissa håll föreligger problem 

inom forskarutbildningen, t. ex. långa studietider och låg examinations

frekvens. Av en annan utredning. utförd på uppdrag av UHÄ. Doktorand 

82, framgår även att var tredje doktorand inom de filosofiska fakulteterna 

vid undersökningstillfället inte alls eller endast som en bisysselsättning, 

ägnade sig åt studier. Klagomål på handledningen har framförts frfin de 

forskarstuderandes sida. Handledningen av de kvinnliga doktoranderna 

har i vissa undersökningar fält hård kritik från de studerande. Det saknas i 

stort sett utbildning av forskarhandledare. 

De !lesta av de nämnda problemen kan_ och bör bemästras genom åtgär

der från högskolemyndigheternas sida. Jag vill här erinra om att utn.:dning-
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en (U 1979: 10) om forskningens och forskarutbildningens situation i den 

nya högskolan (den Andrenska kommitten) framförde en rad förslag till 

förbättringar i villkoren för forskarutbildning. Min företrädare uttalade i 

prop. 1981 /82: I 06 att han utgick från att kommittens förslag skulle beaktas 

av berörda myndigheter och organ. Jag vill för min del starkt betona vikten 

av att så sker. 

Jag vill i anslutning härtill påpeka att det åligger institutionsstyrelserna 

att bereda de doktorander som har antagits en så god forskarmiljö som 

möjligt med beaktande av gällande bestämmelser och anvisningar. Dokto

randerna har rätt till handledning i sin forskning .. RRV: s rekommendatio

ner överensstämmer på flera punkter med de förslag som den Andrenska 

kommitten framförde. De berörda lokala myndigheterna måste på allt sätt 

främja en god och kreativ forskarmiljö samt övervaka att handledningen av 

doktorander fungerar tillfredsställande. Fakultetsnämnderna hör följa upp 

och utvärdera rekryteringen till forskarutbildningen samt utvärdera resul

taten. Ytterst ankommer det på högskolestyrelsen att ansvara för att 

forskarutbildningen fungerar enligt gällande bestämmelser. UHÄ bör ock

så kunna göra väsentliga insatser. bl. a. när det gäller att anordna och 

stimulera handledarutbildning och på annat sätt förbättra handledningen i 

forskarutbildningen. 

Möjligheterna för doktorander att få kontakt med forskning i andra 

länder - något som enligt min mening är av stor betydelse för kvaliteten i 

forskarutbildningen - kommer att behandlas i det föijande. 

Jag övergår nu till att behandla frågan om bedömning av doktorsavhand

lingar. 

Kvaliteten på doktorsavhandlingarna är av stor betydelse för forskning-. 

ens anseende. Det är därför angeläget att de regler som gäller för bedöm

ningen av doktorsavhandlingar är så utformade att de bidrar till att upprätt

hålla kvaliteten på avhandlingarna. 

Enligt bestämmelser i högskoleförordningen skall en betygsnämnd utses 

särskilt för varje avhandling. Antalet ledamöter bestäms av fakultetsnämn

den. som utser ledamöterna. Dessa skall vara tre eller fem. Den lärare som· 

utsetts att vara handledare för doktoranden skall vara ledamot i nämnden. 

Betygsnämnden utser ordförande inom sig. Vidare har fakultetsopponen

ten rätt att närvara vid sammanträde med nämnden och deltaga i överliigg

ningarna men ej i besluten. 

Betygsnämnden är beslutför när samtliga ledamöter är närvarande. Sorri 

nämndens beslut gäller den mening som de flesta förenar sig om. Om 

avhandlingen godkänns får skälen för nämndens beslut inte redovisas i 

protokoll eller annan handling. Detsamma gäller även i fråga om de skäl 

som enskild ledamot kan ha anfört i skiljaktig mening eller i annan ordning. 

U HÄ utsände under hösten 1983 ett förslag till ändrade bestämmelser 

för betygsnämndernas sammansättning till de högskoleenheter inom 

UHÄ-området. som har fast forskningsorganisation. 
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UHÄ har - med bifogande av yttranden från nämnda enheter och från 

Sveriges förenade studentkårer (SFS) - i skrivelse den 13 december 1983 

lagt fram förslag till ändring av gällande bestämmelser om betygsnämnder

nas sammansättning. SLU har också yttrat sig över UHÄ: s förslag. Enligt 

förslaget skall inom vai:ie odelad fakultet eller sektion finnas en eller flera 

betygsnämndcr. Vidare skall betygsnämnd bestå av dels två fasta leda

möter. valda för två år i sänder. dels tre tillfälliga ledamöter. undantagsvis 

en ledamot. som utses särskilt för varje avhandling. Som tillfällig ledamot 

får enligt förslaget utses vetenskapsidkare utom fakulteten eller sektionen. 

UHÄ föreslår också att huvudhandledaren skall vara ledamot av betygs

närnnden. om inte särskilda skäl föreligger där emot. När handledaren inte 

ingår i nämnden skall han endast ha närvarorätt. Vidare framför UHÄ 

förslag om att skälen för betygsnämndens beslut skall redovisas kortfattat i 

protokoll eller i annan handling. Detsamma föreslås gälla i fråga om de skäl 

som enskild ledamot kan ha anfört för sitt ställningstagande. 

För egen del finner jag det värdefullt att UHÄ snabbt har aklUaliserat 

förändringar med anledning av den diskussion som förekommit i samband 

med vissa uppmärksammade disputationer. 

Jag är medveten om att riksdagen liimnade utan erinran ett uttalande av 

min företrädare i prop. 1981/82: 100 (bil. 10) om att fasta ledamöter borde 

införas i betygsniimnderna. UHÄ: s förslag ligger hell i linje med detta. Jag 

konstaterar dock i fråga om förslaget på denmi punkt att remissopinionen 

inom högskolan var mycket splittrad. Sålunda vägde opinionen för resp. 

mot förslaget jämnt bland högskolestyrelserna. När det gäller fakultets

nämndcrn;Jsektionsnämndcrna avstyrkte en majoritet i likhet med SFS 

förslaget. 

Argumenten mot att införa fasta ledamöter i betygsnämnd är framför allt 

dels att det är svårt - för att inte säga i vissa fall omöjligt - att finna fasta 

ledamöter med tillräcklig sakkunskap. dels att arbetet för de fasta ledamö

terna kan bli så betungande att möjligheterna att utan särskilda anordning

ar rekrytera ledamöter måste anses små. U H Ä anser här att flera betygs

nämnder bör utses för vai:ic fakultet/sektion. Mot detta kan då hävdas att 

det inte blir särskilt stor förändring gentemot den nuvarande situationen 

med en betygsnämnd för varje avhandling samt att en ordning där kontinui

tetsönskemålcn så långt möjligt tillgod.oses inom ramen för en varierad 

sammansättning av en niimnd torde bli mera lätthanterlig än en ordning 

med ett antal skilda nämnder. om än med vissa fasta ledamöter. De 

fakultetsnämnder som förespråkar ett systern med fasta ledamöter har f. ö. 

- i flertalet fall - redan infört det. Sammanfattningsvis finns det enligt min 

mening behov av ökad fasthet och kontinuitet inom betygsnämnderna. Jag 

konstaterar dock att detta behov kan tillgodoses utan någon förändring av 

bcstämmelso;:rna i denna del. Hänsyn kan på detta sätt enklast tas till de 

skiftande förhållanckna vid olika högskoleenheter och inom olika fakul

teter. Jag iir för min del ocksii övertygad om att den debatt som förts om 
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betygsniimnderna kommer att vara ett incitament för samtliga berörda 

högskolemyndigheter att fortsiittningsvis ägna stor uppmärksamhet åt be

tygsnämndernas sammansiittning. 

Handledaren skall enligt nu gällande regler ingå i betygsniimnden. UHA 

föreslfir - efter intryck av remissynpunkterna - endast en mindre föriind

ring, nämligen att handledaren. om särskilda skiil föreligger. inte skall vara 

ledamot av betygsniimnd. Jag ansluter mig hiir till UHA: s bedömning. att 

det i vissa fall kan föreligga risk för partiskhet. t. ex. ntir handledaren varit 

medfö1fattare till avhandlingen. 

Jag är däremot inte beredd att biträda CH.Ä.: s förslag pil den andra punkt 

där remissopinionen också var mera pätagligt splittrad. nämligen i frt1ga 

om att i betygsnämndens protokoll redovisa skälen för niimndens beslut 

liksom de skiil enskild ledamot kan ha anfört. Jag anser att de argument 

som anfördes för riksdagens stiillningstagande i denna fri'tga med anledning 

av prnp. 1981/82: 106 ( UbU 37 s. '59) i denna fråga fortfarande är giltiga. 

Dock anser jag det rimligt fn'm rättssäkerhetssynpunkt att skiilen för be

tygsnämnds beslut liksom för enskild ledamots ställningstagande skall få 
redovisas niir det iir frftga om underkännande av avhandling och förordar 

att bestämmelserna ändras i enlighet härmed. 

Regeringen bör inhämta riksdagens godkännande av vad jag anfört om 

betygsnämndens sammansiittning o.:h motivering av dess bt:slut. Jag avser 

att i annat sammanhang återkomma till regeringen med förslag till de 

ändringar i högskoleförordningen som mina hiir redovisade ställningsta

ganden och UHA: s förslag i övrigt föranleder. 

Jag vill i detta sammanhang tiven beröra frågan om forskarutbildningens 

meritvärde. Chefen för civildepartementet kommer i det följande att före

slfi att sådana regler införs att en doktorsexamcn i förtjiinsthiinsc::ende 

tillgodoräknas c::n sökande till statlig tji-inst som fyra {lr. 

När det gäller forskarutbildningens meritvärde inom den enskilda sek

torn har en rapport avgivits av UHA den 12 decembc::r 198J. I rapporten 

föresläs att det i det fortsatta arbetet med att stärka forskarutbildningens 

merit värde för den enskilda sektorn skall iignas särskild uppmiirksamhet {it 

tre huvudfrågor: 

- Utvc::cklande av kurser L1ch moment i forskarutbildningen med direkt 

inriktning pä projektarbete inom företag och industrier. flera olika 

modeller bör prövas, bl. a. i anslutning till de danska erfarenheterna av 

s. k. Erhvcrvsforskeruddannclse. 

- Fortsatt förstiirkning av högskolans organisation och arbetsformer för 

forskningssamverkan. med tyngdpunkt på att friimja kontakterna med 

mindre och medelstora företag o.:h att bl. a. kanalisera ocks:1 kortare _ 

FoU-uppdrag till forskarstuderande och yngre forskare. 1. detta sam

manhang är det angeläget med fortsatt o.:h systc::matisk marknadsföring 

och information om högskolan som resurs i samhället. 
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- Utvecklande av organisation och system för bättre s. k. nyttjarinforma· 

tion om forskning och forskningsresultat. 

Jag utgår från att rapporten överlämnas till högskoleenheterna för att 

tagas i beaktande i det lokala planerings- och utvecklingsarbctet. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att godkänna vad jag har förordat om betygsnämndernas samman

sättning och om motivering av nämndernas beslut. 

S111diefltwnsieri11g inom forskamthild11inge11 

På förslag av min företrädare i prop. 1981/82: 106 beslöt riksdagen (UbU 

37. rskr 397) att införa ett nytt studiefinansieringssystem inom forskarut

bildningen. Syftet var framför allt att ge doktoranderna möjlighet att ägna 

större del av sin tid åt den egna utbildningen och därmed göra utbildningen 

mer effektiv. Genom reformen avskaffas nu successivt de tidigare assi

stent- och amanuenstjänsterna och den stipendiedel som fanns i tjänsterna 

används för att inrätta nya utbildningsbidrag för doktorander. 

Sedan den I juli 1983 är den reguljära formen för studiefinansiering inom 

forskarutbildning utbildningsbidraget ( f. n. 5 610 kr./mån. l. som kan inne

has under högst fyra år. Endast i undantagsfall får utbildningsbidrag bevil

jas forskarstuderande som har fyllt 45 år. 

Antalet utbildningsbidrag var budgetåret 1982/83 I 600 och uppgår nu till 

ca 3 225. För innevarande budgetår anvisas medel till utbildningsbidrag 

under fakultctsanslagen med sammanlagt 218 394 000 kr. Härtill kommer 

utbildningsbidragen till forskarstuderande vid SLU. 

För fullgörande av vissa uppgifter inom den grundläggande högskoleut

bildningen får arVlldestjänst som assistent inrättas på deltid (20-50 lJi.): 

Sådan tjänst är knuten till innehav av utbildningsbidrag. 

Utbildningsbidraget reduceras inte för den som har assistenttjänst med 

20 ~'o tjänstgöring. För tjänstgöring därutöver reduceras utbildningsbidra

get i motsvarande mån. 

Sedan den 1 juli 1982 har också doktorandtjänster ( L I 0 eller 12) inrättats 

vid forskningsråden och sektoriella FoU-organ. Antalet doktorandtjänster 

vid dessa myndigheter uppgår till ca 110. Även inom högskolan får sedan 

den 1 juli 1983 inrättas doktorandtjänster inom ramen för en försöksvcrk

samhet. som skall utvärderas efter en femårsperiod. Enligt vad jag har 

erfarit har hittills ca 35 doktorandtjänster inriittats inom högskolan. Enligt 

bestämmelserna för doktorandtjänster har innehavaren rätt att meddela 

undervisning eller utföra annat arbete omfattande högst en femtedel av full 

arbetstid. 

Från SFS och från de fackliga organisationerna bar kritik framförts mot 
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det nya studiefinansieringssystemet. Kritiken gäller bl. a. avsaknaden av 

sociala förmåner för de forskarstuderande som enbart uppbär utbildnings

bidrag. Organisationerna har också påpekat att utbildningsbidrag inom 

vissa fakulteter har delats upp i så små delar att de studerande inte fått 
något reellt stöd. De studerande har i vissa fall tvingats att tjiinstgöra som 

assistent i mycket stor omfattning. Införandet av en åldersgräns. 45 år. har· 

också kritiserats med hänvisning till att den missgynnar kvinnor. som i 

allmänhet påbörjar forskarstudier vid en högre ålder än män. 

UHÄ har fått regeringens uppdrag att följa .övergången till det nya 

systemet för studiefinansiering och fortlöpande komma med de förslag till. 

åtgärder som kan vara påkallade. 

UHÄ har hösten 1983 avlämnat en delrapport om uppföljningen av 

'övergången till det nya systemet. Av rapporten framgår bl. a. att behoven 

av assistentinsatser i grundutbildningen tenderar att leda till en uppsplitt

ring av utbildningsbidragen och till att dessa i stor utsträckning förenas 

med förordnande som assistent, vilket närmast är regeln inom de matema

tisk-naturvetenskapliga och tekniska fakulteterna. Problemet att upprätt

hålla en god balans mellan doktorandens insatser i grundutbildningen och 

den egna forskarutbildningen kvarstår således efter förändringarna av stu

diefinansieringen. UHÄ föreslår också att åldersgränsen 45 år för erhål

lande av utbildningsbidrag upphävs. eftersom åldersgränsen synes drabba 

kvinnliga forskarstuderande. 

Rapporten har behandlats av en arbetsgrupp inom utbildningsdeparte

mentet med representanter för högskolemyndigheterna, SFS. Tjänstemän

nens centralorganisation (fCOl och Centralorganisationen SACO/SR. 

För egen del vill jag framhålla följande. Jag anser i likhet med min 

företrädare att en förbättring av studiestödet är en viktig del av en fortsatt 

sat$ning på FoU. Införandet av utbildningsbidrag som den huvudsakliga 

formen för studiestöd för doktorander syftade till att göra studierna effekti

vare. De tendenser till fragmentisering av utbildningsbidragen som UHÄ 

har påpekat bör enligt min mening motverkas. För att få till stånd en 

relativt snabb förändring har regeringen genom beslut den :!6 januari 1984 

ändrat förordningen om utbildningsbidrag för doktorander. Det huvudsak

liga innehållet i förändringarna är följande. 

Utbildningsbidrag skall normalt ledigkungöras som helt bidrag. Endast 

på begäran av den forskarstuderande skall bidraget kunna delas upp. 

Bidrag skall inte kunna utgå med mindre än hälften av ett helt bidrag. F. n. 

kan bidraget utgå med lägst :!5 % av helt bidrag. 

De möjligheter som nu finns till förliingning av tiden för innehav av 

utbildningsbidrag ändras från högst ett till högst två år. Detta innebär att 

förlängningsreglcrna för utbildningsbidrag och för doktorandtjänst kom

mer att överensstämma. 

Enligt gällande regler får vidare en högskolestyrelse i vissa fall föreskri

va att utbildningsbidrag endast får utgå, om doktoranden åtar sig riss_i-
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stenttjänstgöring. Det har framkommit att denna bestämmelse har tilläm

pats generellt vid några högskoleenheter. Det bör med anledning härav 

erinras om att avsikten inte har varit att generellt koppla utbildningsbidrag 

och assistenttjänst. Bestämmelsen har således tillkommit för att tillgodose 

behov av assistenttjänstgöring vid vissa institutioner. inte för hela högsko

leenheter eller fakulteter. 

Jag anser i likhet med UHÄ att åldt:rsgriinsen 45 ar bör upphävas. 

eftersom den synes drabba kvinnliga studerande. En högre åldersgräns 

skulle prirn.:ipiellt kunna motiveras men skulle beröra så få fall att jag inte 

är beredd att förorda nftgon sådan gräns. Jag avser att återkomma till 

regeringen med förslag till ändrade bestämmelser. Jag förordar att rege

ringen inhämtar riksdagens godkännande av att bestämmelsen om en ål

dersgräns upphiivs. 

Jag vill i annat sammanhang återkomma till fritgan om de sociala förmå

nerna för doktorander med utbildningsbidrag. 

SFS har vidare i en skrivelse anhållit dels att doktorander med helt 

uthildningsbidrag samt 20 9(. assistenttjänstgöring skulle få rätt till förläng

ning av bidragstiden motsvarande assistenttjänstgöringens omfattning. 

dels att doktorand. som inte medgivits fortsatt bidrag. skulle kunna anföra 

besviir häröver till UHÄ. 

Jag anser för min del att en generell rätt till förlängning av bidragstiden 

för doktorand med 20 1:/i assistenttjänstgöring ink kan medges. I sr1 fall 

måste det nuvarande studiefinansieringssystemet ändras så att utbildnings

bidrag reduceras även för den som har assistcnttjiinstgöring av denna 

omfattning. Däremot vill jag framhålla att en doktorand. som haft ovanligt 

betungande arbetsuppgifter som assistent, bör kunna medges förlängning 

av bidragstiden på grund av -;iirskilda skäl. Denna möjlighet föreligger nu 

sedan regeringen vidtagit de ovan redovisade ändringarn;1. Någon ytterli

gare ändring av bestämmelserna är sttlunda inte erforderlig. 

Beträffande frågan om möjlighet att anföra besvär över beslut att inte 

medge fortsatt utbildningsbidrag finner jag problemen mer komplicerade. 

Visserligen finns det. som SFS anför. skäl att av rätissäkerhetssynpunkt 

medge den enskilde doktoranden besviirsrätt. men det kan ifrågasättas om 

en eventuell besviirsinstans har förutsättningar att göra en sakkunnig be

dömning av fall av detta slag. Jag avser därför att ta initiativ till en 

undersökning av det problem. som SFS tagit upp. 

Jag har erfarit att det vid vissa institutioner föreligger svårigheter att 

rekrytera forskarbegåvningar till doktorandstudier. Detta gäller bl. a. ma

tematikämnet. Jag finner att dessa problem på sikt är mycket allvarliga. I 

flera undersökningar har rekryteringssvårigheterna påvisats och hiinförts 

till probkmen för de studerande att rn en godtagbar försörjningssituation. ' 

SACO/SR. TCO och SFS har framfört önskcm:11 om införande av ytterliga

re doktorandtjänster. 

UHÄ har nyligen i en rapport redovisat en bearbetning av uppgifter om 
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doktorandernas studiesituation. baserad på statistiska centralbyrfms 

(SCB) forskarutbildningsregister. Av denna rapport framgår bl. a. att yngre 

doktorander inom humanistisk och samhiillsvetenskaplig fakultet. vilka 

inte haft någon studiefinansiering. i mycket ringa omfattning har avlagt 

doktorsexamen. Vidare framgår det att doktorander med någon typ av 

studiestöd har fullföljt sina studier i jämförelsevis stor utsträckning. 

För egen del anser jag det utomordentligt väsentligt att studiefinansie

ringen tillförs sådana resurser att högskolan kan rekrytera de forskarbe

gävningar som behövs. På sikt bör den situationen eftersträvas att dokto

randerna kan ges försörjning direkt vid antagningen. En rad av de problem 

som man fr~tn olika håll·pekat på när det gäller det nya studicfinansierings

systcmet skulle lättare kunna lösas genom ett ökat utnyttjande av dokto

randtjänster med möjligheter till en flexibel reglering av tjiinstt:rnas inne

håll vad avser bl. a. fördelning på egen utbildning och institutionstjänstgö

ring. Jag ämnar därför ta initiativ till en översyn av systemet med sikte på 

förändringar i denna riktning. 

Utbildningsbidragen utg~1r f. n. med 5610 kr./mtm. Jag har vid min be

räkning av berörda anslag nu enbart beriiknat kostnader motsvarande 

löneomriikning för de assistcnttjiinster som finns kvar frän det tidigarc 

. studiefinansieringssystcmet. 

Jag vill även i detta sammanhang ta upp frågan om placering av dokto

randtjänster hos sektoriella FoU-organ eller andra myndigheter. Enligt nu 

giillande bestämmelser skall doktorandtjiinst. som inrättas av en myndig

het som disponerar egna FoU-medel. alltid placeras vid en högskoleenhet 

efter medgivande av styrclsen för enheten. Enligt min mening hör emeller

tid tjänsten direkt kunna placeras vid berörd myndighet. om detta är 

lämpligt. Jag förordar siiled_es att sädan doktorandtjänst. som har inrättats 

av myndighet som disponerar siirskilda medel för forskningsiindamäl. efter 

regeringens medgivande för placeras vid myndigheten. 

Jag har i frågor rörande forskarutbildning m. m. samrfitt med chefen för 

jordbruksdepartementet. 

Hemställan 

Med hiinvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringeff 

föreslår riksdagen 

I. att godkiinna vad jag har förordat i frfiga om upphiivande av 

iildersgräns för crhtillandc av utbildningsbidrag för doktorander. 

2. att godkänna _vad jag har förordat i fråga om placering av dokto

randtjänster. 

Internat ii mel!t fi>rska mthyt 1' 

Utbildningsdepartementet skickade i april 1983 ut cn fö1i'rågan angående 

internationellt forskaruthytc till vissa myndigheter. diiribland U HÄ och 
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forskningsråden. UH Ä remitterade skrivelsen till högskoleenheter med 

fasta forskningsresurser. 

Dessa ombads redogöra för de avtal. stipendier och övrigt utbyte som 

gör det möjligt för svenska forskare och forskarstuderandc att forska i 

andra länder samt för utWndska forskare och forskarstuderande att bedriva 

forskning i Sverige. Redogörelsen skulle också innehålla uppgifter om hur 

dessa möjligheter utnyttjades och de problem som eventuellt samman

hänger med detta utbyte. 

Dt.:t inkomna materialet ger inte en fullständig bild av forskarutbytets 

~mfattning och inriktning. eftersom uppgifterna från högskoleenheterna 

inte är heltäckande. Utbytet mellan svenska högskoleenheter och utlandet 

förefaller vara omfattande. Svaren från högskoleenheterna tyder visserli

gen på att även allmänna kontakte1: forskare emellan i form av deltagande i 

konferenser m. m. ibland har redovisats. Dessa är naturligtvis ofta en 

förutsättning för att ett utbyte av forskare skall kunna inledas. Många 

institutioner uppger att de planerar att utöka utbytet av forskare och 

forskarstuderande med andra länder. Totalt redovisas ca 60 formaliserade 

avtal. Det framgår av materialet att en mycket liten del av ·det faktiska 

forskarutbytet äger rum på grundval av dessa avtal. 

Förutom högskoleenheternas eget forskarutbyte med utlandet finns pro

gram. stipendier, avtal m. m. vid andra forskningsorgan samt vid Svenska 

institutet (SI). Dessa omnämns i högskoleenheternas redogörelser främst 

när det gäller finansiering av forskarkontakterna mellan Sverige och utlan

det. Man anser sig synnerligen beroende av det ekonomiska stöd som kan 

erhållas från dessa organ. 

Ett omfattande internationellt forskarutbyte äger rum, dels p{i informell 

basis. dels genom avtal mellan högskoleenheter. institutioner. forsknings

råd m. tl. Dessutom finns planer för att öka utbytet. Det gäller t. ex. STU: s 

avsikter att avsiitta avsevärda belopp för att finansiera forskarstuderandes 

och yngre forskares vistelser i utlandet. Det gäller vidare N FR: s begäran i 

anslagsframställningen för budgetåret 1984/8.'i om ytterligare medel för 

internationellt forskarutbyte och HSFR: s planer på samverkan med det 

franska forskningsrådet Ccntrc national de la recherche scicntifique. Det 

giiller inte minst på många håll vid högskolccnh.:tcrna. 

Det största problemet att få till st[\nd ett ökat internationellt forskarut

byte synes vara av ekonomisk art. Som tidigare framhållits uppger högsko

leenheterna ·au de iir mycket beroende av medel utifrån för att finansiera 

utbytet. Det gäller inte enbart att kunna skicka egna forskare och forskar

studerandc" utomlands utan ocksä att kunna ta emot utländska forskare 

eller utländska forskarstuderande. I det senare fallet kan brist på handle

darresurser vara avgörande. Enheterna anser sig således sakna tillriickliga 

egna resurser för att öka utbytet. 

Bristen på egna medel vid högskoleenheterna för <ttt finansiera sve_nska 

forskares vistelser utomlands framgår ocksii av att de möjligheter som de 
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externa organen. t. ex. NFR. MFR. SI och K V Å erbjuder ofta utnyttjas 

maximalt. Efterfrågan är långt större än tillgången. 

Inte bara högskoleenheterna utan även SI och Ingenjörsvetenskapsaka

demien (IVA) anger problem av ekonomisk art. SI framhåller att antalet 

stipendier åt utländska forskare för for_skning i Sverige minskar år från år 

eftersom kostnaderna ökar snabbare än anslagen. Vidare saknar SI kom

plement till stipendierna. t. ex. rcsehidrag. IV A påpekar att dess totalkost

nader för öststats- och Kinautbytet konstant överskridit det av utrikesde

partementet beviljade beloppet. 

Såväl l VA som SI framhåller bristen i att särskilda resurser saknas för 

<ttt finansiera forskarutbyte med ett ur forskarsynpunkt så viktigt land som 

USA. IV A: s kartläggning av forskarutbytet inom akademiens verksam

hetsområde visade att man från svenska institutioners sida skulle vilja ha 

ett ökat stöd just för detta ändamål. 

Forskarutbytet med USA synes vara omfauande av materialet att döma. 

Av fV A: s kartläggning drar också STU slutsatsen att utbytet borde öka 

med industriländer med annat språk än engelska. t. ex. Frankrike, Väst

tyskland och Japan. 

Även om bristen på ekonomiska resurser framställs som det viktigaste 

problemet vad beträffar forskarutbytct mellan Sverige och andra länder. 

framför allt för högskoleenheternas egna initiativ och möjligheter. fram

kommer även andra problem. Vissa av dessa problem har med tjänstekon

struktioner och befordringssystem att göra. SLU pekar på svårigheten att 

med bibehållen lön för längre tid fä förlägga en forskares verksamhet till en 

utländsk institution utan regeringens medgivande. Universitetet i Lund 

framhåller att exempel på direkta byten av tjänster med utländskt universi

tet finns men att sådana arrangemang ofta innefattar praktiska problem. 

Meritviirdering av utlands verksamhet är ett annat problem. 

För egen del får jag anföra följande. 

Ett särskilt prohlem av ekonomisk art är den jämförelsevis höga direkta 

inkomstbeskattningen i Sverige. Detta har klara olägenheter från forsk

ningens synpunkt. Som statsr{1dt:t Ingvar Carlsson har framhållit i inlt:d

ningen har regeringen tagit initiativ i denna fråga genom att bemyndiga 

chefen för finansdepartementet att tillkalla en särskild utredare med upp

gift att skyndsamt föresl~i särskilda former för beskattning av högt kvalifi

cerade utländska forskare med tillfällig anställning i Sverige. 

Många av dt: probkm som omnämns är främst frägor för högskoleenhe

terna själva. Högskokenheterna kan avsiitta medel för forskarutbytc inom 

ramen för sina anslag. Det finns ink heller rl<igra formella hinder att 

förlägga tjänstgöring utomlands för svt:nska fors kart:, att inr~itta fonder för 

forskaruthyte eller att för forskarstuderande som innehar utbildningshi

drag eller doktorandtjänst förlägga studier och arbete utomlands. Likväl 

anser jag det angeläget att genom särskilda insatser stimulera ett ökat 

uthytc. 
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Flera instanser har betonat vikten av att forskarstuderande och unga 

forskare får möjlighet till internationella kontakter genom vistelser utom

lands. Det torde vara väsentligt mycket lättare för forskare. vilka varit 

verksamma ett par år. dels att fä särskilda stipendier. rese bidrag m. m. som 

SI. forskningsråd m. tl. delar ut, dels att inom ramen för projekt fä medel 

för vistelse utomlands. Vidare torde det också vara lättare för etablerade 

forskare att söka stipendier utomlands. 

För att stimulera högskoleenheterna till ett ökat for5karutbyte föreslår 

jag mot denna bakgrund att 4 505 000 kr. anvisas. Jag återkommer härtill 

under anslaget Vissa särskilda utgifter för forskningsändamål. Medlen bör 

främst avse forskarstuderande och yngre for-;kare. Forskarstuderande för

utsätts då uppbära utbildningsbidrag eller inneha doktorandtjänst. Bidra

get skall således avse merkostnader ·söm uppkommer i samband med 

utlands vistelse. Medlen bör också kunna användas för särskilda kostnader 

i samband med att svenska högskoleenheter tar emot utländ.;;ka gästfors

kare. 

Vid användningen av medlen bör hänsyn tas till de resurser som STU 

kommer att anvisa för internationellt forskarutbyte inom det tekniska 

området. 

Jag har i årets budgetproposition (prop. 1983/84: 100 bil. I 0) under ansla

get Kulturellt utbyte med utlandet föreslagit bl. a. en avsevärd höjning av 

anslag~! till Fulbrightkommissionen. De medel som jag här föreslår för 

forskarutbyte bör därför i första hand avse andra länder än USA. Frankri

ke. Japan och Västtyskland är exempel pä länder som enligt niin mening 

särskilt bör beaktas i utbytesverksamheten. 
I övrigt vill jag hänvisa till vad statsrådet Ingvar Carlsson anfört i 

inledningen. Chefen för jordbruksdepartementet kommer senare att be

handla friigan om internationellt forskarutbyte inom jordbruksdepartemen

tets verksamhetsområde. 

Jiimstiilldhct i ./iirskningcn 

Jag övergår nu till all behandla de frågor om jämställdhet mellan kvinnor 

och män inom forskningen som aktualiserats av jämställdhetskommittens 

förslag i betänkamkt (SOU 1983:4) ··om hälften vore kvinnor ..... ". Jag 

har i dessa frf1gor samrått med statsrådet Gradin. 

Jämställdhetskommittens betänkande avlämnades i januari 1983. Det 

har remissbchandlats. Sammansiällningar av kommittens förslag och av 

remissyttrandena hör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 5.2. 

Riksdagen beslöt 1982 <UhU 37. rskr 397) med anledning av propositio

nen 1981182: 106 om forskning m. m. att jämställdhetsforskning skulle till

höra de prioriterade forskningsområdena. I detta sammanhang betonades 

vikten av fler kvinnliga forskare. varvid en hänvisning gjordes till jäm

ställdhetskommittens arbete. 

Jag vill inledningsvis anmäla att jag ansluter mig till den målbeskrivning 
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for jämställdhetssträvandena inom forskningen som kommitten angivit och 

som fått remissinstanscrnas stöd. Jag citerar: 

"Målet är inte jämställdhet på miinnens villkor, utan balans i forskar

miljön och i själva forskningen. så att det kvinnliga perspcktive_t rnr påver

ka bäde arbetsförhållandena och forskningens innehåll. Detta gäller all 

forskning. inte bara jämställdhetsforskning. Åtgärder utifrån skall ses som 

ett stöd för förändringar inifrån. från universitet och högskolor och från 

forskarna själva.·· 

I betänkandet har jämställdhetskommitten .lämnat en fyllig redogörelse 

för de kvinnliga forskarnas situation samt ett flertal förslag till förbättringar 

av både de kvinnliga forskarnas villkor och kvinnoforskningens organisa

tion. UHÄ har framhållit att betänkandet bör fä stor spridning och andra 

remissinstanser har påpekat att betänkandet borde kunna användas i sam

band med information och utbildning i jämställdhetsfrågor. Jag ansluter 

mig till vad dessa rcmissinstanscr anfört. 

I betänkandet dokumenteras bl. a. kvinnornas svårigheter inom forsk

ningen och forskarutbildningen samt den kvinnliga underrepresentationen 

på högre forskartjiinster. 

För att få till stånd en mindre könsuppdelad arbetsmarknad anser jag att 

det krävs gen0mgripande insatser för att främja otraditionella yrkesval. 

som på sikt kan leda till en utjämning, även inom forskningen. Vårt 

sämhälle är dominerat av män och styrs av mäns värderingar. Vi behöver 

ökad kunskap hl. a. om hur kvinnor och män skall kunna uppnt1jämställd

hct. Därför behövs forskning om hur både kvinnors och mäns attityder kan 

utgöra hinder för att uppnå reell jämställdhet. Jämställdhetsforskningen 

kommer sannolikt även i fortsättningen. att vara kvinnoinriktad. eftersom 

vi hittills har saknat kvinnoperspektivet inom forskningen. De flesta som 

är intresserade av forskning med kvinnoperspektiv är kvinnor. Det finns 

sålunda ett samband mellan att antalet kvinnliga forskare ökar och att 

forskningsfältet utvidgas till att omfatta även de områden där kvinnopers

pektivet nu saknas. 

Även om alla de insatser. som skulle behövas. inte kan komma till stånd 

omedelbart. vill jag här peka på vissa åtgärde.r. som kan stimulera jäm

stiilldhctsforskningen och därmed på sikt förbättra möjligheterna att uppnå 

jiimstiilldhet för kvinnliga forskare. Jag vill också här peka på att antalet 

kvinnliga forskarstudcrandc numera har ökat även relativt: kvinnorna 

utgör nu ca en tredjedel av alla forskarstuderande. Före 1980 var andelen 

kvinnor ca en ~jiirdedel. 

Kommitten har angett några förslag i syfte att stimulera flickor och 

kvinnor att söka sig till forskning. t. ex. att ge stöd och uppmuntran till 

flickor och kvinnor som har gjort otraditionella utbildningsval och att 

regelbundet anordna rekryteringsseminarier inom högskolan för att intres

sera kvinnliga studerande för forskning. 

Jag vill i detta sammanhang anknyta till vad statsriidet Ingvar Carlsson 

5 Rik.1d11gc11 198318.J. I s11111/. Nr 107. Bilaga 5 
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anfört i inledningen om betydelsen av att förhållandena i utbildningssyste

niet påverkar intresset för forskning och forskarutbildning. Det är synni:rli

gen angeläget att barns och ungdomars naturliga kreativitet och nyfikenhet 

på omvärlden tas till vara och still)uleras i skolarbetet. 

När det gäller rekryteringen till forskning anser jag att insatser behövs 

inom både skolan och högskolan. _Flickor måste få minst lika mycket stöd 

och uppmuntran när det gäller·bl. a. att stimuleras till intresse för bl. a. 

teknik och naturvetenskap. Här vill jag också peka på de viktiga insatser 

för rekryteringen som görs av FRN i samband med information om forsk

ning till barn och ungdom. Inom högskolan bör man ta vara på begåvade 

kvinnliga studerande. som visar intresse och fallenhet för forskarutbild

ning. 

Den miljö som möter en kvinnlig forskare är i allmänhet präglad av 

manliga värderingar. I betänkandet avslöjas den dolda diskrimineringen av 

kvinnor. För kvinnliga studerande kompliceras dessutom ofta forskarut

bildningen av att de vanligtvis måste använda mer tid för barnomsorg än 

manliga studerande gör. Flera undersökningar har också visat att kvinnliga 

studerande bemöts annorlunda av och därför får svårigheter i kontakterna 

med·de manliga handledarna. 

Sammantaget !inner jag att de faktiska och omedvetna mönster som 

utmynnar i negativa attityder mot kvinnor måste bearbetas och brytas. 

Genom att öppet diskutera och ompröva de faktorer inom forskningen och 

forskarutbildningen. vilka på olika sätt diskriminerar kvinnor, skulle vi 

kunna skapa en öppnare och mer givande forskningsmiljö för både kvinnor 

och män. Jag har, när jag behandlade avsnittet Forskarutbildningen pekat 

pa att handledningen i forskarutbildningen måste stimuleras och att det 

bl. a. ankommer på UHA att verka för att handledarutbildning kommer till 

stånd. Det är viisentligt att sådan utbildning innefattar information om 

jämställdhetsproblematikcn. 

Jag har ~i ven i samband med vad jag anfört om i:ffektiviteten i forskarut

bildningen betonat fakultetsnämndernas ansvar och uppgifter i detta sam

manhang. Hit hör också att övervaka att rekryteringen av kvinnliga forska

re stimuleras. 

Jag har också tidigare anmält att jag, med hänsyn till risken att kvinnliga 

forskare kan diskrimineras. avser att föreslå regeringen att bestiimmelsen 

om åldersgriinsen. 45 far. för erhallande av utbildningsbidrag. skall upphä-

vas. 

Jag vill i detta sammanhang erinra om att det åligger myndigheterna att 

utarbeta jämställdhets planer. De tjänster inom högskolan och forsknings

råden som är avsedda företrädesvis för forskningsverksamhet är profes

sor. docent. forskarassistent och forskare. Kvinnornas andel på dessa 

tjänster är låg. Enligt min mening bör högskolemyndigheterna ange tids

bestämda mål för andelen kvinnor på dessa tjiinster. 

Det har hittills inte funnits någon särskild organisation inom högskolan 
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för jämställdhetsforskning. Sedan 1978 har dock på initiativ av kvinnliga 

forskare bildats forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning på var 

och en av universitetsorterna samt i Luleå. I Uppsala benämns forumverk

samheten centrum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning. Verksam

heten har tillförts medel fr:°rn anslaget Samhällsvetenskapliga fakulteterna. 

Jämställdhetskommittcn har framfört förslag till en organisation för jäm

stiilldhctsforskning innefattande bl. a. flera tjänster som professor och 

docent. 

För min del vill jag framhålla följande. 

Jämställdhetsforskning är ett relativt nytt tvärvetenskapligt forsknings

fält. där olika organisatoriska former prövas för att successivt etablera 

forskningen. De flesta remissinstanserna. bl. a. UHÄ. har i sammanhanget 

prioriterat docenttjänster utan bundenhet till visst ämne. Under anslaget 

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet kommer statsrådet 

Ingvar Carlsson att beräkna medel för forskartjänster i jämställdhets

forskning. På de orter där tjänsterna placeras bör en samverkan med resp. 

forumorganisation äga rum. Medel bör härutöver - liksom hittills - även i 

fortsättningen utgå för jämstiilldhetsforskning vid universiteten från ansla

get Samhällsvetenskapliga fakulteterna, att fördelas till resp. forum/cen

trum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning. 

Jiimställdhetskommitten har även behandlat frågan om hur Kvinnove

tenskaplig tidskrift i fortsättningen skall tillgodoses i ekonomiskt hänseen

de. 

Jag har erfarit att denna tidskrift. som jag finner värdefull. får bidrag från 

stödet till kulturtidskrifter. från UHÄ och från HSFR. Eftersom rådet har 

funnit möjligheter till ett utökat stöd, utgår jag från att tidskriften skall 

kunna finansieras forsättningsvis. 

Det ankommer på högskolemyndigheterna att pröva jämställdhetskom

mittens övriga förslag till organisatoriska förändringar. Jag avser därför att 

överlämna betänkandet samt remissammanställningen till UHÄ för hand

läggning. 

Samm1111f'att11i11}.! m· ht1d}.!etfiirslag för j{1rsk11i11g och .fiJrskaruthildni11g 

m. m. 

Medel för forskning och forskarutbildning kommer vid bifall till mina 

och statsrådet Ingvar Carlssons förslag att fördelas på följande sätt. 

Riirrdsc: S. 68. ändringar i sifferkolumnerna. 
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J\fedel för forskning och forskarutbildning under fakultetsanslagcn för

delade på orter. 

Hiigskolccnhct 

Universitetet i Stockholm 
Tekniska högskolan i Stockholm 
Karolinska instimtet 
Högskolan för liirarutbildning i Stockholm 
Universitetet i Uppsala 
Universitetet i Linköping 
Universitetet i Lund 
Universitetet i Göteborg 
Chalmers tekniska högskola 
U nivcrsitetet i Umeå 
Högskolan i Lulcä 
Ej fordclat 

Summa 

milj. kr. 

189 
118 
150 

275 
79 

315 
196 
104 
161 
37 

8 

1634 

Medel för forskning och forskarutbildning fördelade p;\ fakulteter 

lmotsv.). 

Ändamfil 

Humanistiska fakulteterna 
Teologiska fakulteterna 
Juridiska fakulteterna 
Samhiillsvetenskapliga fakulteterna 
Medicinska fakulteterna · 
Odontologiska f;1kulteterna 
Farmaceutiska fakulteten 
Mat cmat i sk-nat u rvctcn skapliga fakulteterna 
Tekniska fakulteterna 
Temaorienterad forskning 
Gemensamt 

Summa 

milj. kr. 

162 
12 
16 

187 
423 
48 
16 

384 
370 

16 
65 

1699 

Medel för övrig forskning under utbildningsdcpartemcntcts huvudtitel. 

Forsknim!srt1d m. m. 
Övrigt fo;skningsstiid 
- europeisk for~kningssamverkan 
- forskningsinstitut m. m. 
- kungl. bihliotcket m. m. 

Summa 

milj. kr. 

551 

158 
64 
53 

826 

För anslagen till forskning och forskarutbildning har U HÄ bcgiirt en 

prisomriikning med 10.o 1.f. Jag har i enlighet med vad som tilliimpats för 

motsvarande iindamill för statsbudgeten i övrigt beriiknat ca 7 'ii för 

samtliga utgiftsslag utom för bokinköp diir jag har bcriiknat en prisomriik

ning om 14 ':f. 
I löneomriikning har UHÄ för reservationsanslagcn till fakulteterna 



Prop. 1983/84: 107 Bilaga 5 Utbildningsdepartementet 69 

samt till te.maorienterad forskning begärt 79 052 000 kr. Jag har beräknat 

79125000 kr. för följande avtal: 

Avtal 1982-08-25 om anställningsvillkor för vissa statliga läkare m. 0. 

(ABL). 

Avtal 1983 om lönerfr.o.m. 1983-01-01. 

Avtal 1983-04-20 om beräkning av avlöningsförmåner för tid fr. o. m. maj 

1983 m.m. 

Avtal 1983-04-29 om löner för statstjänstemän m. fl. (ALS 1983), änd

ringar av TFU. 

L-ATF för tiden 1983-07-01 - 1984-06-30. 

I årets budgetproposition har räknats med vissa besparingar till följd av 

förvaltningsrationalisering under anslagen till grundläggande högskoleut

bildning. Rationaliseringar av motsvarande omfattning skall givetvis göras 

i fråga om den förvaltning som bekostas från anslagen till forskning och 

forskarutbildning inom högskolan. De medel som därvid frigörs skall-an

vändas för forsknings- och forskarutbildningsändamål inom resp. fakultet 

(motsv.). 

De förslag som förts fram i anslagsframstiillningar och i andra skrivelser 

och som inte behandlas i det följande har med hänsyn· till det statsfinan

siella läget eller av andra skäl inte kunnat tagas upp. 

Statsrådet Göransson anför. 

Forsknin~ inom skofriisendets område 

Från anslaget Forskning och centralt utvecklingsarbete bekostas forsk

ning och centralt utvecklingsarbete inom ungdomsskola och vuxenutbild

ning samt informationsåtgärder i samband därmed. Skolöverstyrelsen (SÖJ 

ansvarar för planering. samordning, utvärdering och spridning av informa

tion om verksamheten. Skolforskningen består huvudsakligen av upp

dragsforskning inom högskolans ram. 

Riksdagens beslut med anledning av proposition 1980/81: 97 om skol

forskning och personalutveckling trädde i kraft den 1 juli 1982 !UbU 97. 

rskr 385). Den viktigask förändringen innebar att tyngdpunkten i verksam

heten försköts från ett sammanhållet forsknings- och utvecklingsarbete 

mot l'tt betonande av forskning som underlag för en långsiktig planering. 

Under perioden 1982-:-1985 skall enligt riksdagsbeslutet huvudparteri av 

de delar av anslaget 8 7 som tidigare utnyttjats för utvecklings- och 

läroplansarbete öve1föras till ett särskilt anslag som länsskolnämnderna 

disponerar. Den kvarvarande delen av anslaget skall successivt inriktas 

mot att bestrida kostnader fi.ir forskning. friimst av övergripande och 

långsiktig karaktär, visst centralt utvecklingsarbete rörande bl. a. vuxenut

bildning, handikappfrågor och frågor rörande invandrare och nationella 

minoriteter samt planering, uppföljning och information. 
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SÖ avser att i ökad utsträckning eftersträva en kompetens- och kun

sk<tpsuppbyggnad genom tvärinstitutionclla projekt inom delvis nya forsk

ningsområden. 

Forskning inom skolområdet skall enligt riksdagsbeslutet integreras med 

den långsiktiga planeringen och utvecklingen av det svenska skolväsendet. 

SÖ har i uppgift att lägga fram långsiktiga skolforskningsprogram enligt 

riktlinjer som angivits i proposition 1980/81: 97 och i proposition 

1981/82: 106 om forskning m. m. SÖ har i 1984/85 års anslagsframställning 

redovisat vissa konsekvenser av utvecklingen på skolområdet beträffande 

övergripande forskningspolitiska principer. forskningens innehåll och 

forskningsplaneringens organisation och genomförande i den statliga skol

administrationen. På skolområdet har sedan mitten av 1970-talet genom

förts stora förändringar. Inom de närmaste åren aktualiseras vissa ytterli

gare förändringar. Till de viktigaste frågorna för skolforskningen hör upp

följning och utvärdering av effekterna av beslutade och kommande re

former, bl. a. decentraliseringen på utbildningsområdct och den succt:ssiva 

reformeringen av gymnasieskolan. 

För budgetåret 1984/85 har jag i 1984 års budgetproposition (prop. 

1983/84: 100) föreslagit att till anslaget B 7. Forskning och centralt utveck

lingsarbcte inom skl)lviisendet anvisas 24 937 000 kr. 

Chefen för utbildningsdepartementet anför. 

Forskning om höf{skolan 

forskning om högskolans olika verksamheter bt:drivs främst med medel 

från UHÄ. Den utförs till stiirsta delen av forskare inom högskolan men 

iiven av UHÄ. 

Enligt UHÄ var budgetåret 1982/83 den totala omfattningen av UHÄ: s 

FoU-verksamhet 7 milj. kr .. därav 2 milj. kr. för långsiktig kunskapsupp

byggnad. 1.5· milj. kr. för uppföljningsstudicr samt 3.5 milj. kr. för sekto

ricll FoU med direkt verksamhetsanknytning. 

fr. o. m. innevarande budgetår finns medel för forskning inom-högsko

lan under en särskild anslagspost. Forskning om högskolan m. m .. under 

anslaget Universitets- och högskolciimhetet. För innevarande budgetår 

uppgår anslagsposten till 4.8 milj. kr. 

UHÄ: s forskningsanslag omfattar två delprogram. nämligen forskning 

om högskolan och uppföljning och policystudier. Det senare programmet 

startade under budgetåret 1982/83 samtidigt som U HA: s program för 

uppföljning av högskolereformt:n avslutadt:s. Delprogrammet syftar till att 

ta fram kunskaper som kan tjäna som stöd för planerings- och utvecklings

arbete inom hela högskolan. 

Delprogrammet forskning om högskolan omfattar fyra större huvudom

räden: högskolan i samh~illct. högskolans organisation och forskningens 
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resp. utbildningens villkor och möjligheter. Inom dessa fyra områden har 

sedan starten år 1971 ett hundratal projekt initierats inom tolv olika sam

hällsvetenskapliga och humanistiska discipliner. Vidare har ett 30-tal dokc 

torsavhandlingar publicerats. 

Jag har i årets budgetproposition föreslagit alt dessa medel för nästa 

budgetår skall uppgå till 4940000 kr. 
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Anslags beräkningar 

Forskning och forskarutbildning inom högskolan m. m. 

Chefen för utbildningsdepartementet anför. 

I budgetpropositionen har medel för forskning och forskarutbildning 

inom högskolan m. m. endast beräknats preliminärt. I det följande redovi

sar statsrådet Ingvar Carlsson och jag förslag till anslagsbelopp under 

åttonde huvudtiteln för budgetåret 1984/85. 

·o 15. Forsknings~,mknytning av grundläggande högskoleutbildning 
samt konstnärligt utvecklingsarbete 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

13 307099 

14650000 

15 236000 

Reservation 718440 

Från anslaget bestrids kostnader för dels olika åtgärder för forsknings

anknytning av grundläggande högskoleutbildning. dels konstnärligt ut

vecklingsarbete. Medlen för konstnärligt utvecklingsarbete disponeras av 

universitets- och högskoleämbetet ( UHÄ). 

Universitets- och hö1tsko/eämhetet 

Regionstyrelserna har utarbetat program för utveckling_ av olika insatser 

som tjänar syftet att ge den grundläggande högskoleutbildningen ett ökat 

mått av anknytning till forskning och forskarutbildning. Samtliga region

styrelser föreslår väsentliga ökningar av anslaget. Förslagen varierar från 

ca 10 % till ca 50 % ökning av de olika regionernas andel av anslagsposten. 

Totalt föreslås en förstärkning med 3 200000 kr. 

Med anledning av ett regeringsuppdrag har UHÄ genom en arbetsgrupp 

(fOMIJ låtit utreda vissa frågor rörande de mindre högskolornas roll i 

fråga om forskning och forskarutbildning. FOMI har i sitt betänkande 

föreslagit att viss verksamhet skall bekostas med medel ur detta anslag. 

Dessa förslag innebär en ökning av anslagsposten l _med 4500000 kr. 

budgetåret 1984/85. 3 000 000 kr. budgetåret 1985/86 och 2 500 000 kr. bud

getåret 1986/87. 

Med hänsyn till vad regionstyrelserna och FOMI anfört beräknar UHÄ i 

alternativ I för budgetåret 1984/85 en ökning av denna anslagspost med 

210000 kr. I alternativ 2 beräknar UHÄ en ökning med 5250000 kr. främst 

med hänsyn till FOMI: s förslag. UHÄ har i skrivelse den 10 oktober 1983 

inkommit med förslag till fördelning av medlen under anslagsposten I. 

Forskningsanknytning av grundläggande högskoleutbildning mellan hög

skoleregionerna med anledning av UHÄ: s ställningstagande till FOMI: s 

förslag. 
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UHÄ föreslår utt medlen för forskningsanknytning ökas med 5 460000 

kr. utöver pris- och löneomräkning <+ 576000 kr.). 

UHÄ anser det synnerligen viktigt att den successiva uppbyggnaden av 

resurser för konstnärligt utvecklingsarbete fortsätter. Medlen iir nu alltför 

begränsade med hänsyn till det syfte de skall tjäna vid tretton konstnärliga 

utbildningsinstitutioner i landet. UHÄ föreslar att medlen för konstniirligt 

utvecklingsarbete får en förstärkning budgetåret 1984/85 med 866000 kr. 

utöver pris- och löneomräkning ( + 157 000 kr.). 

För budgetåret 1984/85 föreslår UHÄ inrättande av nya professurer 

inom de fyra ämnesområdena målning. fotografi, keramik och glas samt 

pianospelning. Professurerna bör. i likhet med vad som gäller för befintliga 

professurer inom det konstnärliga området tillsättas av regeringen med en 

forordnandetid på tio år samt vara förenade med konstni-irligt ut vecklings

arbete. De föreslagna professurerna bör i likhet med befintli~a professurer 

vid konstnärliga utbildningar finansieras från anslaget D 8. Utbildning för 

kultur- och informationsyrken. 

A ns/ag.1Ji>rdel ni ng 

Anslagspost/region 

I. Forskningsanknytning 
av grundläggande hög-
skoleutbildning 

a. Stockholms högskoleregion 
b. Uppsala högskoleregion 
c. Linköpings högskoleregion 
d. J .und/Malmö högskoleregion 
e. Göteborgs högskoleregion 
f. Umeå högskoleregion 
2. Konstnärligt utvecklings-

arhete 

Utgift 

Föredragandens övcnägandcn 

1983/84 

2041000 
2 244000 
I 337 000 
2 281000 
1813 000 
I 1'04000 

3 130000 

14650000 

l:kriiknad ändring 1984/85 

lJHA 

+ 137000 
+1847000 
+ 252 000 
+I 574000 
+1401000 
+ 8~5000 

+I 023000 

+7059000 

Före
draganden 

+ 8~000 
+ 90000 
+ 53 000 
+ 91000 
+ 73000 
+ 72000 

+125000 

+586000. 

Jag har i det föregående under punkten Forskning vid mindre högsko

leenheter tagit ställning till universitets- och högskoleämbetets ( U HÄl 

förslag angående åtgärder för att främja forsknings- och ut vecklingsarbete 

m. m. vid vissa mindre högskoleenheter. Mina ställningstaganden där inne

bär att jag inte anser det lämpligt att anvisa medel för detta ändamål från· 

. anslagsposten Forskningsanknytning av grundläggande högskoleuthild

ning under detta anslag. Jag kommer i det följande under anslaget Vissa 

särskilda utgifter för forskningsändamål att beräkna medel för viss verk

samhet i syfte att underlätta uppdragstinansierad FolJ vid berörda högsko-· 



Prop. 1983/84: 107 Bilaga 5 Utbildningsdepartementet 74 

leenheter och samverkan mellan dessa enheter och universiteten m.11. i 

frilga om forskning och forskarutbildning. 

Chefen för industridepartementet kommer i annat sammanhang i sina 

förslag rörande industriell tillviixt och förnyelse att föreslå att särskilda 

medel ställs till statens industriverks förfogande för att verket i samarbete 

med förening Svensk Form skall kunna in.trlitta ett centrum för designfräm

jande verksamhet. Med anledning hiirav utgär jag ifrån att lJHÄ beaktar 

behovet av ut vecklingsarbete inom designomrädet. 

Jag vill hiir erinra om att statsrådet Göransson i 1984 års budgetproposi

tion vid sin anmälan av anslaget F 7. Inkomstgarantier för konstnärer 

förordat att två nya garantirum bt:räknas för innehavare av tidsbegränsad 

tjiinst som professor resp. huvudlärare. vilkas förordnanden löper ut under 

budgetäret l 984/85. 

Fotogrt{/I 

UHÄ har föreslagit att en tjänst som professor i fotografi inr~ittas vid 

universitetet i Göteborg för fotografutbildningens konstnärliga och veten

skapliga ledning. Den föreslås bli finansierad inom ramen för de resurstill

skott som har beslutats för den successiva uppbyggnaden av fotografut

bildningen vid universitetet. Jag biträder UHÄ: s förslag att den I juli 1984 

skall inrättas en tjänst som professor <Lp 24/26) i fotografi vid nämnda 

universitet. Med tjänsten skall vara förenat konstnärligt utvecklingsarbete. 

Pia 11ospe/11i111-: 

Vid musikhögskolan i Stockholm finns en tjänst som professor i kördiri

gering. personlig för Eric Ericson. Denne uppnår den övre pensionsgriin

sen vid utgången av år 1984. UHÄ fön:sll1r att. när denna tjänst upphör. i 

dess stiillc skall inrättas en tjänst som professor i pianospelning vid musik

högskolan. Jag biträder yrkandet och föreslår att - inom ramen för befint

liga resurser - en tjänst som professor l Lp 24/26) i pianospelning. med 

vilken skall vara förenat konstnärligt utveeklingsarbete. skall inrättas vid 

musikhögskolan i Stockholm vid den tidpunkt Ericson lämnar sin tjänst. 

Ändrad hc11iimni11g på !iiinst som pr<!f'essor 

UHA föreslär att iimnesbenämningen för tjänsten som professor (Lp 

24/26) i komposition. im.trumentation och formlära vid musikhögskolan i 

Stockholm i samband med återbesättande skall ändras till komposition. 

Jag biträder förslaget. 

Med hänvisning till sammansHillningen beräknar jag förevarande anslag 

till 15 236 000 kr. 
Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att inrätta tjlinster som professor \Lp 

24/26) i enlighet med vad jag har förordat. 
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2. bemyndiga regeringen att ändra beniimningcn av en tjänst som 

professor IL 24/26) i enlighet med vad jag har förordat. 

3. till Forskning.rnnknyt11ing m· grundläggande högskole11tbi/J11i11g 

samt konstniirligt uti·eck/in,.;sarhete för budgetåret 1984/85 anvi

sa ett rcservationsanslag av 15 236000 kr. 

D 16. Humanistiska fakulteterna 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

118292996 

149311 000 

161678000 

Reservation 2043 294 

Detta anslag avser humanistisk forskning och forskarutbildning vid uni

versiteten i Stockholm. Uppsala. Lund. Göteborg och Umeå. 

A11slag.1:fördel ning 

Högskoleenher 1983/84 

Stockholms hiigsko/eregiim 
Universitetet i Stockholm 35 254000 

Uppsala högskoler<'gion 
Universitetet i Uppsala 37330000 

L1111J!Ma/111ö h<Jgskoleregion 
Cnivcrsitetet i Lund 30229000 

Giitehorgs hiigskoleregion 
Univcr~iktet i Göteborg 30609000 

U111etl hcigskolcrcgion 
Universitetet i Umea 15561000 

Till 1111i1·crsifrts- orh 
hiigskolcämhe1e1s Jisposli1m 328 000 

Utgift 149 311 000 

Beräknad iindring 1984/85 

C niversitets
och högskole
ämbetet 

+ 3 486000 

+ 4429000 

+ 3 829000 

+ 3 662000 

+ 1890000 

+ 16000 

+17312000 

Före
draganden 

+ 3 024 000 

+ 2 437 000 

+ 3 280000 

+ 2 153 000 

+ 1457000 

+ 16000 

+12367000 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 

<UHÄJ. 
Andringsförslagen innebär i korthet följande. 
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Ändami\1/högskoleenhet m. m. 1 Kostnad 
budgel
ärel 
1984/8.'i 
!tkr.) 

Ändamål/högskoleenhet m. m. 1 

I. 
I. I 
1.2 

Pris- och löneomriikning 
Prisomriikning 
Löneomräkning 

4.5 Professur i litteraturveten-
+ 4449 
+ 6341 

skap. ssk kvinnolitteratur. 
UG 

Summa under I +10790 4.6 Gemensamma funktioner 

2.1 

Förändringar m· anslagstek
nisk nmur 
Överföring från anslaget 
Humanistisk-samhällsveten-

4.7 Gemensamma funktioner 
(bibliotek). UG 

Summa under 4 

5. Altenwti\' 2 
skapliga forskningsddet + I 092 5.1 Centrum för invandrar- och 

Summa under 2 +ton minoritctsforskning, U U 
Östasiatiska språk~ 5.2 

4. Alternatir I 5.3 Humanistisk. ssk språk ve-
4.1 Basresurser + 2 153 tcnskaplig. databehandling. 
4.2 StuJ.iestöd + 525 UG 
4.3 Professur i musikvetenskap, 

LJL + 525 Summa under 5 

4.4 Professur i turkiska spriik, 
uu + 525 

1 UU =universitetet i Uppsala, UL =universitetet i Lund. UG =universitetet i Göteborg. 

UHÄ hemställer att 

I. de riktlinjer och ekonomiska ramar för verksamheten som redovisats 

fastställs, 
2. en professur i Lo 24/26 i musikvetenskap inrättas den I juli 1984 vid 

universitetet i Lund, 
3. en professur i Lo 24/26 i turkiska språk inrättas den I juli 1984 vid 

universitetet i Uppsala. 
4. en professur i Lo 24/26 i litteraturvetenskap. särskilt kvinnolitteratur. 

inrättas den 1 juli 1984 vid universitetet i Göteborg. 

5. universitetet i Uppsala anvisas 500000 kr. för uppbyggnad av invand

rar- och minoritetsforskning. 

6. universitetet i Lund anvisas 500000 kr. för uppbyggnad av forskning i 

östasiatiska språk. 
7. universitetet i Göteborg anvisas 300 000 kr. för forskning i humanis

tisk. särskilt språkvetenskaplig. databehandling, 

8. under ett reservationsanslag Humanistiska fakulteterna för budgetåret 

1984/85 anvisas 166 623 000 kr. med angiven fördelning på anslags poster. 

Föredragandens överväganden 

,Wusikvetenskap 

I Sverige finns för närvarande två professurer i musikvt!tenskap, en vid 

universitetet i Uppsala. vars innehavare även har undcrvisningsskyldighet 

vid universitetet i Stockholm. och en vid universitetet i Göteborg. 

Kostnad 
budget
året 
1984/85 
(tkr.) 

+ 525 
153 

+ 30 

+ 4130 

+ 500 
+ 500 

+ 300 

+ 1300 

+17312 
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Universitets- och hiigskolciimhelet ( LIH Al föresl{ir att en tjiinsl som 

professor i iimnet inriittas den I juli 1984 vid universitetet i Lund. 

Jag hitriider UHA: s förslag och förordar att en ljiinsl som professor (L 

:!4/:!6l i musikvetenskap inriittas vid universitelcl i Lund den I juli 1984. 

7)·sk lilll'mt11r 

Fiir niirvarande finns i Sverige fyra professurer i tyska. Ingen av dessa 

har emellertid siirskild inriklning mot ty~kspriikig litteratur. I andra stiirre 

kulturspr{1k. hl. a. engelska. franska och ryska finns professurer med in

riktning mot litteratur. 

Det finns enligt min mening starka skiil fiir att inriitta en professur i tyska 

med inriktning mot tyskspråkig litteratur. I miinga med Sverige jiimförhara 

liinder finns flera professurer i iimnet. Vidare har den tyska klassiska 

litteraluren under flera perioder av \';°ir litteriira historia intagit en cenlral 

s!iillning. Den tyskspr[1kiga eflerkrigslitteratun:n iir enligt milnga hediima

re den mesl vitala i Europa. 

Jag avser att i annat sammanhang [iterkomma lill regeringen med förslag 

att ge UHA i uppdrag att undersöka möjlighelerna att i samhand med 

omprövning av hefintliga tjiinster inriitta en professur i tyska. siirskilt 

tysksprilkig litteratur. 

Turkiska s(lrdk 

UH.\ har fört fram förslag om inriittande av en professur i turkiska spn1k 

vid universitetet i Uppsala. UHA anser att inger. f. n. kan :inses fiiretriida 

iimnet i landet m:h all risk föreligger att iimnet helt försvinner ur svensk 

uthildning och forskning. 

Jag delar UHÄ: s uppfattning att en s:
0

1dan risk fiireligger. Diiremot anser 

jag att det friimst giiller att garanlera uthildning i turkiska. Detta kan ske 

genom en ordinarie tjiinst som universiletslektor i iimnet. Denna fr:'1ga hör 

prÖ\"<I' i hudgetarhetet inför hudgeliiret 1985/86. 

I.it t ('/"t/ t 11n·1'fl'11 ska f1. sii rsk i I f k 1·in1111/ i f fe ra f 11 r 

U HÄ har föreslagit inrättande av en professur i litteraturvetenskap. 

siirskilt kvinnolitteratur. vid universitetet i Götehorg. Jag vill i detta sam

manhang hiinvisa till vad jag i det föreg:'\ende har anfört angående resurser 

för jiimstiilldhetsforskning. 

Öst- och Sydii.1·tasie11 

UHÄ har föreslagit att universitetet i Lund anvisas 500000 kr. för 

upphyggnad av forskning i östasiatiska sprf1k och kulturer. Med anledning 

härav har universitetet i Stockholm inkommit med en skrivelse. Universi

tetet ifrågasiitter UHÄ: s förslag med hänvisning till de resurser som finns 

vid universitetet i Stockholm vad hetriiffar såväl uthildning som forskning 

om Öst- och Sydöslasien. Frågan hehöver enligt min mening utredas 

yl terl igare. 
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ForskninR om diiw1s språk 

UHÄ har föreslagit inrättande av ett centrum för forskning om dövas 

språk vid universitetet i Stockholm budgetåret 1986/87. Med anledning 

härav har Sveriges dövas riksförbund inkommit med en skrivelse. Förbun

det uttalar sin tillfredsstiillclse över UHÄ: s förslag men anser att dels de 

fört:slagna resurst:rna iir för små. dels förslaget borde avse det niirmastc 

budgetåret. 

Enligt många bedömare iir den forskning om dövas språk som bedrivs 

vid universitetet i Stockholm internationellt sett unik och jag anser därför 

all den bör fi't en fastare organisation. Efter vad jag har erfarit kommer 

emellertid medel att finnas tillgiingliga för denna forskning under de niir

maste åren genom anslag från bl. a. Riksbankens jubileumsfond. Med 

tanke härpå förefaller UHÄ: s förslag väl avviigt i tiden. Det ankommer på 

universitetet att planera för ett genomförande av förslaget. 

Ö1Tiga frtlgor 

Jag beräknar under detta anslag medel för en tjänst som professor i 

historia. särskilt de svenska folkrörelsernas historia. Motsvarande kostnad 

bestrids innevarande budgetår frftn anslaget Humanistisk-samhiillsvcten

skapliga forskningsrådet ( + 405 000 kr.). ljiinsten är placerad vid universi

tetet i Uppsala och är personlig för Carl-Göran Andrae. Jag förordar att en 

ordinarie tjiinst som professor ( L 24/26) i historia. siirskilt de svenska 

folkrörelsernas historia. inrättas vid universitetet med Andrac som förste 

innehavare. 

Från HSFR: s anslag bestrids också innevarande budgetår kostnader för 

en tjiinst som professor i talfysiologi och talpcrccption samt diirtill hörande 

basresurser. Jag beräknar nu medel härför under förevarande anslag I+ 

687 000 kr.). Denna tjänst är placerad vid universitetet i Stockholm och iir 

personlig för Björn Lindhlom. Jag förordar att en professur (L 24/26) i 

talfysiologi och talperception inriittas vid universitetet med Lindblom som 

förste innehavare. 

Jag beräknar vidare medel för en personlig tjänst vid universitetet i Lund 

( + 151 000 kr.) inrättad genom beslut den 18 augusti 1983. 

Med stöd av riksdagens bemyndigande (jfr prop. 1966: I bil. 10 s. 361. 

SK 42, rskr 125) har regeringen den 25 augusti 1983 föreskrivit att en 

vakant tjänst som professor i finska språket och kulturen vid universitetet i 

Stockholm skall återbesiittas med benämningen finska. 

Som en allmiin förstärkning av basresurserna tar jag under detta anslag 

upp I 951 000 kr. Jag har därvid bl. a. beaktat behovet av medelsförstiirk

ning för den arktiska kulturforskningen vid universitetet i Umd1. Som jag 

tidigare har framhållit skall minst tre fjärdedelar av basresursfi.irsliirkning

en användas för nya forskartjiinster på mellannivå. 

För studiefinansiering inom forskarutbildning hör under nästa budgetår 

disponeras minst de belopp som anges i följande tabell. 
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Universitet 

Universitetet i Stockholm 
Universitetet i Uppsala 
Universitetet i Lund 
Universitetet i Göteborg 
Universitetet i Umi:å 

Helopp kr. 

7 438000 
7 :!42 000 
6916000 
5813000 
:! 355 000 

29 764000 

Med hänvisning till sammanstiillningen beräknar jag anslaget till 

!149311000 + 12367000 =) 161678000 kr. 

Jag hcmställer att regeringen föreslår riksdagen att 

.1. bemyndiga regeringen att inrätta tjänster som professor IL 24126) 

i enlighet med vad jag har förordat, 

2. till Humanistiska fak11ltetema för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

reservationsanslag av 161678000 kr. 

D 17. Teologiska fakulteterna 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

9373163 

11 274000 

12080000 

Reservation 117768 

Detta anslag avser teologisk forskning och forskarutbildning vid univer

siteten i Uppsala och Lund. 

A11.11ag.lfi>rdc/nin g 

Högskoleenhet 

Uppsala hiigskoleregion 
Universitetet i L'.ppsala 

L1111d!Ma/111ii hiigskoleregion 
L: niversitetet i Lund 

Utgift 

1983/84 

5 834000 

5 440000 

Il 274000 

Heriiknad iindring 1984i85 

U nivc:rsitets
och högskole
iimbetet 

+ 761000 

+ 801000 

+I 562000 

Före
draganden 

+390000 

+416000 

+806000 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 

!UHÄJ. 
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Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 

Ändamål 

I. 
I. I 
1.2 

Pris- och löneomriikning 
Prisomräkning 
Löneomräkning 

Summa under I 

4. 
4.1 
4.2 

Alternalit· I 
Basre~urser 

Gemensamma funktioner 

Summa under./ 

UHÄ hemställer att 

Kostnad 
budget
året 
1984i85 
(tkr.) 

+ 347 
+ 490 

+ 837 

+ 736 
Il 

+ 725 

+1562 

I. de riktlinjer för utvecklingen och ekonomiska ramar för verksamhe-. 

ten som redovisats fastställs, 

2. vid Bengt Hägglunds pensionsavgång från den för honom personliga 

tjänsten som professor i kristendomens idehistoria en permanent professur 

·i islamologi inrättas vid universitetet i Lund. 

3. vid Evald Lövestams pensionsavgång från den för honom personliga 

tjänsten som professor i kristendomens litteratur en permanent professur i 

judaistik inrättas vid universitetet i Lund. 

4. under ett reservationsanslag Teologiska fakulteterna för budgetåret 

1984/85 anvisas 12 836 000 kr. med angiven fördelning på anslags poster. 

Föredragandens överväganden 

Universitets- och högskoleämbetet !UHÄ) har föreslagit att två person

liga professurer (båda i L 24) vid universitetet i Lund. en i kristendomens 

idehistoria och en i urkristendomens litteratur, i samband med innehava

n:ns avgång, skall ersättas med en professur i islamologi och en professur i 

judaistik. 

I likhet med UHÄ anser jag att uppbyggnaden av kunskaper som rör 

islamologi och därmed arabviirlden bör stärkas vid universitetet i Lund där 

en. kompetens inom området redan finns. Kunskaper om islam är en 

förutsättning för att kunna förstå 5amhällssystem och mänskligt beteende 

inom stora delar av arabvärlden. 

Jag förordar att de resurser som frigörs när innehavarna av de personliga 

tjiinsterm1 pensioneras används för att inrätta tjänster på mellannivå inom i 

första hand islamologi. 

I skrivelse till regeringen har UHÄ föreslagit att tjänsten som professor i 

religions psykologi (L 24/26) vid universitetet i Uppsala efter återbesät-
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tande skall vara förenad med undervisningsskyldighet även vid universite

tet i Lund. Regeringen har med stöd av riksd;tgens bemyndigande (jfr prop. 

1966: I bil. 10 s. 361. SK 42. rskr 125) föreskrivit att tjänsten skall vara 

förenad med undervisningsskyldighet i enlighet med UHÄ: s förslag. 

Som en allmiin förstärkning av basresurserna tar jag under detta anslag 

upp 128000 kr. 

Vidare förordar jag att medel för studiefinansiering inom forskarutbild

ning bör disponeras under niista budget[1r med minst de belopp som fram

g[ir <tv följande tabell. 

Univ.:rsitet Belopp kr. 

U niven.itetet i LJ ppsala 
Univasitt'lct i Lund 

I 166000 
I 079000 

2245000 

Med hiinvisning till sammanstiillningen beriiknar Jag anslaget till 

(11274000 + 80nOOO =J 12osoooo kr. 

Jag hemst:iller att regeringen föreslilr riksdagen 

att till Teologiska .fi1k111ictema för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

reservutionsanslag av 12 080000 kr. 

D 18. Juridiska fakulteterna 

1982/83 Utgift 11346475 Reservation 99462 
1983/84 Anslag 14267000 

1984/85 Förslag 15 511 000 

Detta anslag avser juridisk t'orsknin.~ och forsk<irutbildning vid universi

teten i Stockholm. Lippsala och Lund. 

A11s/ag.1:fi'iri/,•/11i11g 

Högskokenht't lkr:iknad :indring I 9!i-\i85 

S!ot-k/111/111.1· hi.igsÅ1•ia<"gi1Jll 
Universitetet i Stockholm 

Up1isala 1i,·igskolercgi1J11 
Universitetet i Uppsala 

l.1111dl:\Jt1!111ii hiigs/i,i/eregi<lll 

L: niversitctet i Lund 

Utgift 

5~71000 

4628000 

4 2o!iooo 

14 267 000 

6 Ril.sda.i:cn 1983.!8-I. I st1111I. Nr 1117. Rilt1gt1 5 

L: ni vcrsitct s
l>Ch högskok
iimbc1e1 

+ 518000 

+ 488000 

+ 801000 

+1807000 

Riittcl.H': S. 82. kolumn Belopp kr.. efter rn1je belopp tillkomm~r 000 
S. 83. rad 4. Riittat till: 187494000. 

under Föredraganden - Umd Riittat till: - 1412000 
under Föredraganden - Utgift Riiltat till:+ 10306000 

Före
draganden 

+ 460000 

+ 402 000 

+ ~82 000 

+1244000 
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Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 

<UHÄ). 
Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 

Ändamål/högskoleenhet m. m. 1 Kostnad 
budget
året 
1984/85 
(tkr.) 

Ändamål/högskoleenhet m. m. 1 Kostnad 
budget
året 
1984/85 
(tkr.) 

I. 
I.I 
1.2 

Pris- och fo11eomriiknin11 
Prisomräkning 
Löneomräkning 

+ 398 
+ 744 

4.3 Gemensamma funktioner (bib-
liotek) + 15 

Summa under 4 + 315 
Summa under I +1142 

5. Alternatfr 2 
4. Altematii• I 5.1 Medel för forskartjänst + studie-
4.1 Basresurser 
4.2 Gemensamma funktioner 

+ 315 
15 

stöd, arbetsvetenskap, U L + 350 

S1111111111 under 5 + 350 

1 UL = univ<.!rsitctet i Lund. 

U HÄ hemställer att 

I. de riktlinjer för utvecklingen och ekonomiska ramar för verksamhe

ten som redovisats fastställs, 

2. under ett reservationsanslag Juridiska fakulteterna för budgetåret 

198J/85 anvisas 16074000 kr. med här angivc:n fördelning på anslagspos

ter. 

Föredragandens ö\·en·ägandcn 

Som en allmän förstärkning av basrcsurst:rna tar jag under detta anslag 

upp 282 000 kr. 

För studiefinansiering inom forskarutbildning bör under nästa budgetår 

disponeras minst de belopp som anges i följande tabell. 

U ni vcrsitet 

Universitetet i Stockholrn 
Universitetet i Uppsala 
Universitetet i Lund 

Belopp kr. 

697000 
I 086000 

839000 

2622000 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

(14 :!67 000+ I 244000 =) 15 511 000 kr. 

Jag hermtäller att regeringen föreslår riksdagen 

att till Juridiska .fi1k11/tetema för budgetåret 1984/85 anvisa ett reser

vationsanslag av 15 511 000 kr. 

+1807 
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D 19. Samhällsvetenskapliga fakulteterna 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

134227660 

177188000 

187494000 

Reservation 1632319 

Detta anslag avser samhällsvetenskaplig forskning och forskarutbildning 

vid universiteten i Stockholm, Uppsala, Linköping, Lund, Göteborg och 

Umeå samt högskolan för lärarutbildning i Stockholm. Under anslaget 

beräknas vidare vissa ofördelade medel för jämställdhetsforskning samt 

medel för verksamheten vid demografiska databasen i Haparanda. 

Amlau.1:fördelninu 

Högskoleenhet 1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Universitets- Före-
och högskole- draganden 
ämbetet 

S1ockholms hög.l'kolere1fion 
Universitetet i Stockholm 39 214000 + 9696000 + 3 157000 
Högskolan för liirarut-
bildning i Stockholm 2211000 + 88000 + 91000 

Upp.rn/a hiig.l'koleffi:ion 
Universitetet i Uppsala 28951000 + 3588000 + 2010000 

Linkiiping.I' hiil!skolen•i:ion 
Universitetet i Linköping 2 392000 + 238000 + 173000 

l.1111d/.~fa/111ii hiii:.1·ko/erei:i<111 
Universitetet i Lund 32 (133 000 + 5672000 + 3000000 

Gii1el1<1rg.1· hiig.l'k11/c•regio11 
Universitetet i Göteborg 3(1999000 + 4857000 + 2 698000 

Umeå hiig.1·koleregim1 
Universitetet i Umeå 25 619000 + 3951000 - 1412000 
Demografiska databasen 
i Haparanda 7 771000 + 480000 + 845 000 

Ejfiirdclade mecll'I 
Jämstiilldhetsforskning I 088000 + 54000 + 54000 
Massmedieforskning 310000 310000 310000 

Utgift 1771118000 +28314000 + 10306000 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 

IUHÄJ. 
Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 
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Ändamål/högskoleenhet m. m. 1 

I. Pris- och /ii11eo111riiknini: 
I. I Prisomriikning 
1.2 Löneomräkning 

S11111111a under I 

2. 

2.1 

Fiirii11dri11i:ar m· an.11ap'l<'knisk 
/Il/////' 

Överföring från anslagsposten 

Kostnad 
budget
året 
1984/85 
(tkr.) 

+ 4 767 
+ 7603 

+ 12370 

IO. Massmedieforskning + O 
Överföring från anslaget Lokala 2.2 
och individuella linicr och en-
staka kurser · + 4 158 

S11111111a 1111dcr2 + 4158 

3. Ko11sckl'c11scr a1· tidiearc hes/111 
3.1 Medel för professur i. national

ekonomi. särskilt den offentliga 
förvaltningens ekonomi. US + 525 

Summa undl'/'3 + 525 

4. 
4.1 
4.2 
4.3 

4.4 

4.5 

Altcmatii· I 
Professur i klinisk psykologi, US + 
Basresurser + 
Professur i offentlig förvalt-
ning. UG - + 
Professur i forskning om perso
nal- och arbetslivsfrågor. UlJm + 
Professur i ADB. U L + 

0 
3 780 

210 

525 
420 

Ändamäl/högskoleenhet m. m. 1 

4.6 

4.7 
4.8 

ProfessLll' i sociologi med 
rnassmedicforskning. U L 
Gemensamma funktioner 
Gemensamma funktioner 

S11111111a under../ 

5. Altcmatir2 
5.1 Medel for forskartjiins( + stu-

diesti\d inom forskningsomr{1det 
arhetsvctcnskap. US. Ull. UG ', - .~ Medel for forskartjiinsl + stu-
diestöd inom forskningsomddct 
resurser och rcsursutveckling. 
UL. UCi. UUm 

5.3 Medel fiir forskartjiinsl + stu-
diesli\d inom forskningsområdet 
kommunikation. LIS. Ull. UL. 
UG. UUm 

5.4 Medel för forskartjiinsl + stu-
dicsti\d inom forskningsmnrildet 
intcrnatitinclla frilgor. US 

5.5 Medel for forskartjiinst + stu-
diestöd inom forskningsomr{1dct 
social for~kning. US. UU. UL. 
UG. UUm 

S11111111111111dcr5 

1 US =universitetet i Stockholm. UU =universitetet i Uppsala. UL =universitetet 
i Lund. lXi =universitetet i Göteborg. UUm ~universitetet i Umdi. 

UHÄ hcmstliller att 

I. de riktlinjer för utveckling och ekonomiska ramar för verksamheten 

som redovisats fastställs. 

2. universitetet i Stockholm tillförs medel för den inrättade professuren 

i nationalekonomi. särskilt den offentliga förvaltningens ekonomi. 

3. vid universitetet i Stockholm professuren i tillämpad psykologi iind

ras till en professur i klinisk psykologi den I juli 1984. 

4. vid universitetet i Göteborg en professur i offentlig förvaltning inriit

tas den I juli 1984. 

5. vid universitetet i Umeå en professur i forskning om personal- och 

arbetslivsfdigor inrättas den I juli 1984. 

6. vid universitetet i Lund en professur i administrativ databehandling 

inrättas den I juli 1984. 

7. vid universitetet i Lund en professur i sociologi med massmcdie

forskning inriittas den I juli 1984 

samt att for budgetåret 1984/85 siirskilda medel tillförs de ~amhiillsve

tenskapliga fakulteterna enligt föl.iamk: 

Kostnad 
hudget
i\ret 
1984/85 
(lkr.) 

+ 52.'i 
169 

+ 20 

+ 5 311 

+ I 050 

+ I 050 

+ I 750 

+ 3'0 

+ I 750 

+ 5950 

+2RJl.t 
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8. vid universiteten i Stockholm, Uppsala och Göteborg 350000 kr. 

vardera för arbetsvetenskaplig forskning. 

9. vid universiteten i Lund. Göteborg och Umeå 350000 kr. vardera för 

forskningsområdet resurser och resursutvcckling. 

10. vid universiteten i Stockholm, Uppsala. Lund, Göteborg och Umeå 

350000 kr. vardera för forskningsområdet kommunikation. 

11. vid universitetet i Stm;kholm 350000 kr. för forskningsområdet in

ternationella frågor. 

12. vid universiteten i Stockholm, Uppsala, Lund, Göteborg och Umea 

350000 kr. vardera för omritdet social forskning. 

13. under ett reservationsanslag Samhällsvetenskapliga fakulteterna för 

budgetåret 1984/85 anvisas 205 502 000 kr. med här angiven fördelning pfi 

anslags poster. 

Föredragandens iiverväganden 

Klinisk psykolo/{i · 

Universitets- och högskoleämbetet ( UH Äl föreslår att den efter C~1rl
Otto Jonsson lcdigblivande tjiinsten som professor (L 24/26) i tillämpad 

psykologi vid universitetet i Stockholm omvandlas till en professur i kli

nisk psykologi. UHÄ har tidigare i särskild skrivelse föreslagit att den 

ledighlivande professuren (L 24/26) i tillämpad psykologi vid univasitetet i 

Lund i samband med att den återbesätts ändras till professur i klinisk 

psykologi. 

Sveriges psykologförbund har inkommit med en skrivelse angående 

professuren i Lund. 

UHÄ framhåller dels att klinisk psykologi har stor betydelse för psyko

logutbildningen. dels att ämnet i det internationella vctenskapssamhiillc.:t 

utgör ett etablerat delområde inom psykologin samt att den kliniska psyko

login i Sverige under senare iir varit i stark tillviixt. Jag bitriidcr UHÄ: s 

förslag och förordar att tjänsternas beniimning ändras i enlighet därmed. 

Admini.1·1rati1 · datahelwndlinK 

UHA:s förslag om en professur i administrativ databehandling vid uni

versitetet i Lund innebär. att ämnet blir företrätt med en professur vid 

samtliga universitet med forskningsresurser inom samhällsvetenskaplig 

fakultet. Jag biträder UHÄ: s förslag och förordar att en tjänst som profes

sor ( L 24/26) i administrativ databehandling inrättas vid universitetet i 

Lund den I juli 1984. 

I prop. 1982/83: 100 (bil. 10 s. 476) beräknade jag medel för vissa kostna

der vid institutionen for informationsbehandling vid universitetet i Lund 

( 100000 kr.). Vid universitetet i Göteborg finns en tjiinst som professor i 

administrativ databehandling, vilken tjänst iir gemensam för universitetet 

och Chalmers tekniska högskola. Innehavaren skall dessutom ha 25 t;'( av 
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sin tjänstgöring förlagd till universitetet i Lund. Med hänsyn till förra årets 

mcddsanvisning samt att jag nu förordar att en tjänst som professur i 

administrativ databehandling inrättas vid universitetet i Lund förordar jag 

att bestämmelsen att innehavaren av tjänsten i Göteborg skall tjänstgöra 

även i Lund upphävs. 

Ojjentlig Jörn1/tning och arbets1·etenskap 

Med anledning av vad jag anförde i prop. 1982/83: 100 (bil. 10 s. 475) 

angående forskning i offentlig förvaltning uppdrog regeringen åt UHÄ att 

undersöka möjligheterna att genom ändring av några av de befintliga 

tjänsterna som professor inom forskningsområden av direkt eller indirekt 

betydelse för offentlig verksamhet tillgodose förvaltningsforskningens be

hov vid universiteten i Göteborg och Lund. UHÄ redogör i anslagsfram

ställningen för dessa möjligheter och drar därvid slutsatsen att det först om 

några år kan bli möjligt att för universitetets i Göteborg del genom ompröv

ning tillgodose detta behov. I Göteborg finns dessutom endast en professur 

i statsvetenskap. UHÄ föreslår mot denna bakgrund att en professur i 

offentlig förvaltning inrättas vid universitetet i Göteborg. Universiteten i 

Stockholm, Lund och Göteborg har inkommit med en gemensam skrivelse 

med anledning av UHÄ: s förslag. 

Jag ddar UHÄ:s uppfattning om behovet av en professur med inriktning 

mot förvaltningsforskning. Jag förordar att en tjänst som professor !L 

24/26) i statsvetenskap inrättas vid universitetet i Göteborg den I juli 1984. 

Tjänsten bör inriktas mot offentlig förvaltning. Jag vill också i detta sam

manhang anföra följande vad giiller forskning om den offentliga verksam

heten och arbetsvetenskapen. 

UHA:s förslag vad gäller forskning om den offentliga verksamheten 

omfattar sex nya högre tjänster under perioden 1984/85 - 1988/89. Vad 

giiller arbetsvetenskapen för UHÄ för samma period fram förslag om tre 

professurer i personal- och arbetslivsfrågor, en professur i datateknik och 

arbetsliv samt en professur i datateknik och arbetsorganisation. Forskning 

om den offentliga verksamheten samt arbetsvetenskap är otvivelaktigt 

angelägna forskningsområden. Mot bakgrund av det statsfinansiella läget 

anser jag det emellertid omöjligt att biträda alla dessa förslag. Förslagen 

innebär. om de skulle realiseras, att utrymmet för andra satsningar inom 

sarnhiillsvetenskaplig fakultet under den avsedda perioden skulle bli myc

ket begränsat. Möjligheterna till fortsatta insatser inom dessa områden får 

prövas mot andra angelägna behov inom ramen för befintliga resurser. Jag 

hänvisar här också till vad statsrådet Ingvar Carlsson kommer att anföra 

under anslaget Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrädet. 

Freds- och /..:<H(flik(forskning 

Vid universitetet i Uppsala finns sedan den I juli 1981 inrättad Dag 

Hammarskjölds professur i freds- och kontliktforskning. Riksdagen har 
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bemyndigat regeringen att den I juli 1983 inrätta en professur i freds- och 

konfliktforskning vid universitetec i Göteborg ( UbU 1982/83: 31. rskr 379). 
Utskottet anförde härvid att genom inrättande av en andra professur i 

freds- och konfliktforskning blir det möjligt att tillgodose skilda inriktning

ar inom ämnesområdet och förutsatte att området för den nya tjänsten 

preciserades i enlighet härmed. 

Regeringen uppdrog i juni 1983 åt UHÄ att inkomma med förslag till 

närmare beskrivning av ämnesinnehållet för tjänsterna. Härvid skulle ut

gångspunkten vara att de båda tjänsterna skulle tillgodose skilda inrikt

ningar inom ämnesområdet. 

UHÄ har efter yttranden från samtliga universitet samt humanistisk

samhällsvetenskapliga forskningsrådet i skrivelse den 1 november 1983 

föreslagit ämnesbeskrivningar för de båda tjänsterna. Gemensamt fördes

sa anges: "Freds- och konfliktforskning studerar betingelserna för kon

flikter. konfliktlösningar och fred i samhälleliga system och i de internatio

nella relationerna". För tjänsten i V ppsala anges sedan: "Inom området 

skall särskild vikt läggas vid konfliktteori och krigsorsaksproblcmatik" 

medan inriktningen av tjänsten i Göteborg anges sålunda: "Inom området 

skall särskild vikt läggas vid internationella utvecklings- och n;surspro

blem". 

För båda tjänsterna avslutas ämnesbeskrivningen enligt följande: 

"freds- och konfliktforskning bedrivs såväl tvärvetenskapligt som inom 

skilda discipliner. Meriterande för tjiinsten är vetenskaplig verksamhet av 

relevant innehåll oavsett verksamhetens institutionella förankring." 

Regeringen har genom beslut den 9 februari 1984 föreskrivit att tjänster

na får ledigförklaras med de av UHÄ föreslagna ämnesbeskrivningarna. 

Jag vill i detta sammanhang framhålla följande. 

Professuren i Göteborg får med den föreslagna ämnesbeskrivningen en 
inriktning mot internationella ut vecklings- och resursproblem. vilka sär

skilt ingående har studerats vid universitetet sedan ett drygt decennium. 

Denna inriktning kan sägas karakteriseras av studier av det s. k. strukturel

la väldet, av nord-sydfrågor eller en b_etoning av det ekonomiska perspekti

vet i internationella relationer. 

Professuren i Uppsala. Dag Hammarskjölds professur, inriktas genom 

den föreslagna ämnesbeskrivningen mot studier av hur konflikter uppstår 

och löses samt av fredliga lösningar av konflikter. Här blir andra perspek

tiv i de internationella relationerna och i samhiillssystemen vägledande: 

det direkta våldet. öst-västrelationerna och det politiska perspektivet sna

rare än det ekonomiska. 

Enligt min mening bör samtidigt dessa skilda aspekter av freds- och 

konfliktforskningen inte överbetonas. Del är viktigt att forskningen vid de 

båda universiteten ger oss ökade kunskaper om det internationella poli

tiska skeendet. om de krafter som påverkar internationell politik och 

därmed en bättre grund för arbetet med att främja en fredlig utveckling i 

världen. 
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Jag förordar att tjänsternas ämnesinnehåll fastställs på det sätt som jag 

har föreslagit. 

H111·11dmannaskape t för La tinamerikainst it ut et 

Föreståndaren vid Latinamerikainstitutet i Stockholm har i en skrivelse 

till utbildningsdepartementet anhållit att frågan om en överföring av insti

tutets huvudmannaskap från utbildningsdepartementet till utrikesdeparte

mentet prövas. Styrelsen för institutet stöder en sådan ändring under 

förutsättning att institutets verksamhetsinriktning bibehålls oförändrad 

med fortsatt nära samarbete med universitetet i Stockholm ifråga om 

forskning, utbildning och biblioteksverksamhet. UHÄ har avgivit yttrande 

i ärendet efter hörande av styrelsen för univer~itetet i Stockholm. UHÄ 

avstyrker ett ändrat huvudmannaskap. 

Efter samråd med chefen för utrikesdepartementet anser jag mig f. n. 

inte kunna förorda ändrat huvudmannaskap för Latinamerikainstitutet. De 

friirnsta skälen härtill är följande. Under senare år har en uppbyggnad skett 

av s. k. områdesstudier vid svenska universitet. Denna forskning avser ett 

visst geografiskt område och omfattar studier av samhällsförhållanden. 

kulturliv, språk. etc., dvs. den är i hög grad tviirvetenskaplig. För universi

tetets i Stockholm del kommer främst Östasien och Latinamerika ifråga. 

Studiet av dessa områden är inte främst biståndsmotiverat. I prop. 

1981/82: 106 om forskning m. m. samt vid riksdagens behandling därav 

(UbU 37, rskr 397) framhölls att områdesstudier borde ges hög prioritet i 

högskolemyndigheternas planering och resursfördelning. Jag utgår från att 

det för den fortsatta uppbyggnaden av områdesstudier med inriktning på 

Latinamerika vid universitetet i Stockholm är av stort värde att institutet 

alltjämt har anknytning till universitetet. Särskilt vill jag framhålla betydel

sen av den roll som biblioteket vid institutet spelar. 

Ö1·riga frågor 

UHÄ har föreslagit att den efter Piir-Erik Back ledigblivande profes

suren (L 24/26) i statskunskap vid universitetet i Umeå får återbesättas 

med oförändrat ämnesinnehåll men ändras till professur i statsvetenskap. 

Jag biträder UHÄ: s förslag. 

Regeringen har medgivit att professuren (L 24/26) i statistik. särskilt 

offentlig statistikproduktion. vid universitetet i Stockholm får ledigförkla

ras som professur i statistik med inriktning mot allmän statistikproduktion. 

Innehavaren av tjänsten skall även vara skyldig att förlägga 20 <:!r av sin 

tjänstgöring till statistiska centralbyrån. Jag förordar att tjänsten ändras i 

enlighet härmed. 

Medel för viss primärvårdsforskning vid universitetet i Umeå anvisas 

innevarande budgetår under anslaget Forsknings- och utvecklingsarbete 

samt forsöksverksamhet under femte huvudtiteln. För nibta budgetår be

räknar jag medel för detta ändamål under förevarande anslag (560000 kr.J. 
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Jag har i denna fråga samr~1tt med statsrädet Sigurdsen. 

Den I juli 1983 inrättades ett centrum för regionalvetenskaplig forskning 

vid universitetet i Umeå (CERUM ). Medel för verksamheten vid centrum 

anvisas innevarande hudget~ir dels under tolfte huvudtiteln. dels under 

förevarande anslag. Fr. o. m. budgetåret 1984/85 bör samtliga kostnader 

för centrum belasta förevarande anslag I+ 250000 kr.) . .lag har i denna 

fråga samrfttt med chefen för industridepartementet. Härutöver vill jag 

erinra om att riksdagen genom beslut våren 1983 med anledning av prop. 

1982/83: 120 om utveckling i Norrbotten anvisade medel för forskning 

kring Norrhottens utvecklingsproblem. Dessa medel disponeras för forsk

ning vid centrum för regionalvetenskaplig forskning. 

Riksdagen har heslutat om avveckling av vissa statliga fonder (prop. 

1981182: 231, Fi U 1982/83: 11. rskr 31 ). Som en konsekvens härav beräknar 

jag under förevarande anslag medel för en professur i försiikringsriitt ( + 
48 000 kr.) samt för en professur i försäkringsmatcmatik och matematisk 

statistik ( + 59000 kr.). bilda vid universitetet i Stockholm, vilka tidigare 

delvis bekostats med fondmedel. 

UHÄ har vidare föreslagit att de särskilda medkn för massmedieforsk

ning som UHÄ har fördelat till högskoleenheterna fr. o. m. hudgetåret 

1984/85 fördelas direkt till universiteten som riktade basresurser till stöd 

för den t viirvetenskapliga massmedie-/masskllmmunikationsforskningen. 

Med anledning härav har kommunikationsgruppen vid universitetet i Göte

borg inkommit med skrivelse till regeringen. Gruppen hemställer att de 

särskilda medlen för massmedieforskning anvisas i enlighet med tidigare 

gjord fördelning. UHÄ: s förslag skulle innebära att universitetet i Göte

borg inte skulle tilldelas några medel vare sig för masskommunikationsse

minarierna eller till dokumentationscentralen NORDICOM. 

Jag anser att den värdefulla forskningsinformationsverksamhet som be

drivs vid NORDICOM hör garanteras fortsatt stöd och heräknar härför 

50000 kr. För riktade basresurser till massmedie-/masskommunikations

forskning heräknar jag under förevarande anslag totalt 320000 kr., varav 

55 000 kr. till vartdera universiteten i Stoi.:kholm. Uppsala. Lund och 

Umeå och 105000 kr. till universitetet i Göteborg vilket hclopp inkluderar 

stöd till NORDICOM. 

En professur IL 24/26) i nationalekonomi. särskilt den offentliga förvalt

ningens ekonomi. inrättades vid universitetet i Stockholm den I juli 1982 

genom omvandling av en personlig profe~sur i nationalekonomi, vilken 

ursprungligen var knuten till konjunkturinstitutet. Inga medel tillfördes 

universitetet med anledning av detta. Samhiillsvetenskapliga fakultets

nämnden har anhållit att tjänsten fiir hållas vakant till dess medel tillförs 

för tjänsten. Jag beräknar nu medel för denna ( + 240000 kr.). Jag utgår från 

att åtgärder för att besätta tjänsten vidtas snarast möjligt. 

Universitetet i Göteborg har hemstiillt att en professur i pedagogik med 

inriktning mot den samhälleliga harnomsorgen inriittas vid universitetet i 
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Göteborg. Jag iir f. n. inte beredd all föreslå en sådan tjiinst. Jag vill 

hänvisa till vad statsrådet Sigurdsen har anfört vid sin anmälan av sina 

förslag till denna proposition. 

Som en allmiin förstärkning av basresurserna har jag beräknat I 844 000 

kr. Som jag tidigare framhållit skall minst tre fjärdedelar av detta belopp 

användas till nya forskartjänster på mellannivå. 

För studiefinansiering inom forskarutbildning bör under nästa budgetår 

disponeras minst de belopp som anges i följande tabell. 

Universitet 

lJ niversitetet i Stockholm 
Universitetet i Uppsala 
Universitetet i Linköping 
Universitetet i Lund 
Universit.:1et i Göteborg 
Universitetet i Umeå 

Belopp kr. 

7414000 
6501000 

614000 
8313000 
8 220 000 
3854000 

34916000 

Vid min medelsbcräkning har jag beaktat att ett engångsbelopp anvisats 

för innev<1randc budgetår (- 4000000 kr.). 

Med hänvisning till sammanställningen bcriiknar jag anslaget till 

( 177188 000 + JO 306000 = J 187 494000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga rcgcririgen att inrätta tjänster som professor iL 24i26) 

i enlighet med vad jag har förordat, 

2. bemyndiga regeringen all iindra benämning av tjänster som pro

fessor ( L 24/26) i enlighet med vad jag har förordat. 

3. till Samhiill.1Tetenskap/iga fakulteterna för budgetäret 1984/85 

anvisa ett rcservationsanslag av 187 494 000 kr. 

D 20. Medicinska fakulteterna 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

343944007 

385 160000 

423 130 000 

Reservation 9040 528 

Detta anslag avser medicinsk forskning och forskarutbildning vid karo

linska institutet samt vid universiteten i Uppsala, Linköping. Lund. Göte

borg och Umeå. 
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Anslag4iirdel ning 

Högskolcenht:t 1983/84 

S1c1cklwlms högsk1,lercgion 
Karolinska institutet 121 134800 

Uppsala h<Jgskolerei:ion 
Universitetet i Uppsala 59 011 250 

Li11kiipi11gs hiigskuleregion 
Universitetet i Linköping 22 886 350 

L11nd/A'1almc"i hiigskoleregio11 
Universitetet i Lund 67 965 250 

Giitebcirgs högskoleregion 
Universitetet i Göteborg 66431150 

Umeå hiigskolacgion 
lJniversitetet i Umeå 47731200 

Universitels- och 
hiig.1koleämbctc1 
Utgift 385160000 

Beräknad ändring 1984/85 

l.Jniversitels
och högskok
iimbetel 

+ 13 981 000 

+ 6934000 

+ 3 074 000 

+ 7050000 

+ 7 126000 

+ 6 353 000 

+44518000 

Före
draganden 

+13434000 

+ 5 729000 

+ 2118000 

+ 5 387 000 

+ 5584000 

+ 4 31800Ö 

+ 1400000 

+37970000 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 

(lJHÄl. 

Ändringsförslagen innebär i korthet föijande. 

Ändamål/högskoleenhet m. m. 1 

I. Pris- och liineomriikning 
I. I Prisomräkning 
1.2 Löneomräkning 
I .3 Särskild prisomräkning för 

försöksdjur 

Summa under I 

3. Ko11.1ek1·e11ser tll" tidigare 
fa11ade heslut 

J. I Försöksdjurskonsulent med 
basresurser. lJ U 

S11111111a under 3 
4. Al1emati1· I 
4.1 Basresurser. inkl. forskar

rekryteringstjänstt:r. biblio
teksresurser och studiestöd 
till forskarutbildning 

4.~ Professur i neurobiologi. Kl 
4.3 Professur i mt:dicinsk fvsik. 

Kl . 

4.4 Professur i mikrobiologisk 
genetik, Kl 

Kostnad 
budget
året 
1984/85 
(tkr.) 

+ 8395 
+25 260 

+ 2350 

.... 36005 

+ 252 

+ 252 

+ 2757 
0 

0 

() 

Andamål/högskoleenhet m. m. 1 

4.5 

4.6 

4.7 

4.R 

4.9 

4.10 

4.11 

4.12 

4.13 

4.14 
4.15 

Professur i medicinsk mole
kylärbiologi. l!L 
Professur i medicinsk fysik. 
lJG 
Professur i allmänmedicin. 
UL:m 
Professur i lransplantations
biologi. UG 
Professur i långvårdsmedi
cin, siirskilt geriatrik, lJ Li 
Professur i omvårdnads
forskning. LJ U m 
Professur i medicinsk miljö 
giftsforskning. Kl 
Resurser till omvårdnads
forskning. UL 
Resurser till forskningsut
vcckling inom toxikologi om
rådet 
Gemensamma funktioner 
Gemensamma funktioner 
(bibliotek) 

S11m111a1111da4 

Kostnad 
budget
året 
1984/85 
(tkr.) 

0 

() 

+ 452 

+ 452 

+ 452 

+. 6.~0 

+ 452 

+ 210 

+ 525 
394 

+ 100 

+ 5636 
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Änd~mäl/högskolccnhet m. 111. 1 Kostm1d 
t>udget
arct 
1984/85 

5. 
5.1 

5.'.! 

AII!'malir:! 
Basresurser till forsknings
ut vcckling inom toxikologi 

i tkr.) 

omd1dct + I 050 
Basresurser till forsknings-
utveckling inom miljömedi-
cin område\ + 5'.!5 

Ändamål/högskoleenhet m. m. 1 

5.3 Basresurser till forsknings
utvc..:kling inom samhällsme
dicinområdet 

Summa undi'r 5 

Kostnad 
budget
året 
1984/85 
(tkr.I 

+ I 050 

+ 2625 

+44518 

1 Kl""" karolinska institutet. CU =universitetet i Uppsala. ULi =universitetet i Linköping. UL = universite
tet i Lund. UG = univt:rsitetet i Göteborg. l!Um =universitetet i Umeå. 

UHÄ hemställer att 

I. vid universitetet i Uppsala en tjänst som försöksdjurskonsulent inrät

tas den I juli 1984, 

2. vid karolinska institutet en professur i Lo 24/26 i neurobiologi inrättas 

den I juli 1984 eller vid den senare tidpunkt då den personliga professuren i 

hjärnforskning blir vakant. 

3. vid karolinska institutet en professur i Lo 24/26 i medicinsk fysik 

inrättas den I juli 1984 eller vid den senare tidpunkt då den personliga 

professuren i medicinsk fysik blir vakant. 

4. vid karolinska instillltet en professur i Lo 24/26 i mikrobiologisk 

genetik inrättas den I juli 1984. 

5. vid universitetet i Lund en professur i Lo 24/26 i medicinsk molekylär

biologi inrättas den I juli 1984 med samtidig indragning av den vakanta 

tjiinsten som professor i anatomi, särskilt biomekanik. 

6. vid universitetet i Göteborg en professur i Lo 24/26 i medicinsk fysik 

inrättas den I juli 1984 med samtidig indragning av en lärartjänst, 

7. vid universitetet i Umeå en professur i Lo 24/26 i allmänmedicin 

inrätras den I juli 1984. 

8. vid universitetet i Göteborg en professur i Lo 24/26 i transplantations

biologi inrättas den I juli 1984, 

9. vid universitetet i Linköping en professur i Lo 24/26 i långvårdsmedi

cin, särskilt geriatrik, inrättas den I juli 1984. 

10. vid universitetet i Umeå en professur i Lo 24/26 i omvårdnadsforsk

ning inrättas den I juli 1984. 

11. vid karolinska institutet en professur i Lo 24/26 i medicinsk miljö

giftsforskning inrättas den I juli 1984. 

12. medel avsätts för ut veckling av omvårdnadsforskning vid universite-

tet i Lund, 

13. medel avsätts för utveckling av toxikologisk forskning, 

14. medel avsätts för utveckling av miljömedicinsk forskning, 

15. medel avsätts för utveckling av samhällsmedicinsk forskning, 
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16. under ett reservationsanslag Medicinska fakulteterna för budget:°tret 

1984/85 anvisas 429 628 000 kr. med angiven fördelning pf1 anslagsposter. 

Rektorsiimhetet vid universitetet i Linköping samt Östergötlands hins 

landstings fiirvaltningsutskott har i en gemen~am skrivelse anhiillit att 

regeringen uttalar sitt stöd fiir etablerandet av ett Centrum för utviirdering 

av medicinsk teknologi i Linköping samt hevil,iar ett basanslag om totalt 8 

milj. kr. umkr den fvratirsperiod som verksamheten i en första fäs planeras 

för. UHÄ har den 2 november 1983 och medicinska forskningsrf1det den 10. 

november 1983 yttrat sig i iirendet. 

UHÄ har i skrivelse den 27 september 1983 hemstiillt att tjiinstgörings

skyldighet vid universitetet i Stockholm inte liingre skall giilla för inneha

varen av den föreslagna professuren i mikrobiologisk genetik vid karolins

ka institutet. 

LI HÄ har i en kompletterande anslagsframstiillning den 3 oktober 1983 
bl. a. föreslagit att fakulteten tillförs h;1sres11rser för bioteknisk forskning. 

Fiiredragandms ö\'!'r\'äganden 

01111·1111dli11g och pcr1111111c11t11i11g m· !iii11ster som f'l'Ofi•s.wr 

Universitets- och högskoleiimbetet t U HÄ) har fortsatt arbetet att söka 

förnya den inomvetenskapligt prioriterade for~kningen genom omprövning 

och omdisponering av befintliga resurser. UHÄ föreslfir att en vakant 

t,iiinst som Hirare i medicinsk fysik vid universitetet i Göteborg omvandlas 

till en professur IL 24/Hi) i samma iimne. J;ig hitriider förslaget och fiiror

dar att professuren inriittas. Omvandlingen bör bekostas inom ramen för 

befintliga resurser. 

UHÄ föresl{tr att tre personliga tjiinster som professor vid karolinska 

institutet t K It skall ersiittas av permanenta tjiinster. Innehavaren av 

professuren i hjiirnforskning t L 241 uppnf1r under hudgetiiret 1984/85 pen

sioneringsperiodens övre griins. UHÄ föresUir att tjiinsten ersiitts av en 

professur i neurobiologi IL 24/26). Innehavaren av professuren i medicinsk 

fysik IL 24/261 uppntlr under hudgetäret 1984/85 pensioneringsperiodens 

nedre gräns. UHÄ föreshlr att tjiinsten permanentas med oföriindrad be

niimning. Den tredje tjänsten avser mikrohiologisk genetik (L 24/26). Inne

havaren har beviljats avsked och U H Ä föreslår att en tjiinst som professor 

med samma iimnesheniimning inriittas den I juli 1984. Innehavaren av 

ifr(1gavarande tjiinst har haft undervisnings~kyldighct även vid universite

tet i Stockholm. della med anledning av att det inte fanns n;°1gon professur 

inom det mikrobiologiska iimnesområdet vid universitetet. Jag biträder 

förslagen och förordar att professurer IL 24/26) inriittas vid Kl i neurobio

logi. medicinsk fysik och mikrobiologisk genetik. För professuren i mikro

biologisk genetik hör undervisningsskyldighet vid universitetet i Stock

holm inte giilla. Jag utg{1r från att tjiinsterna finansieras inom r:1men för 

befintliga resurser. 
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UHÄ har föreslagit viss omvandling av två vakanta professurer (L 24) 

vid universitetet i Lund. den ena i anatomi, särskilt hiomekanik, och den 

andra i fysiologi. Jag avser att återkomma till regeringen med förslag i 
dessa frågor niir beslut har fattats med anledning av de förslag som rör 

medicinsk utbildning och forskning i propositionen om vissa ekonomisk

politiska åtgiirder m. m. (prop. 1983/84: 40) och i 1984 års budgetproposi

tion. 
UHÄ har vidare föreslagit att en tjänst som professor (L 24/26) i ortope

disk kirurgi vid universitetet i Göteborg i samband med åtcrbcslittantlc 

ändras till professur (L 24/26) i thoraxkirurgi. 'ljänsten föreslås förenad 

med överläkarbefattning vid Sahlgrenska sjukhuset. Jag hiträder förslaget. 

Jag har hiirvid samrått med statsrådet Sigurdsen. 

Med stöd av riksdagens bemyndigande (jfr prop. 1966: I hil. 10 s. 361. 
SK 42. rskr 125) har regeringen föreskrivit ändrade heniimningar på tjiins

ter som professor (L 24/26) enligt följande. 

Tidigare benämning 

bakteriologi 
patologi 

kirurgi. siirskilt trans
plantationskirurgi 

Högskoleenhet 1 

Ul.i 
Kl 

UG 

Ändrad heniimning 

medicinsk mikrnhiologi 
pediatrik. siirskilt utvccklings
endokrinologi 
urologisk kirurgi 

1 Kl= karolinska institutet. ULi =universitetet i Linköping. UG =universitetet i 
Göteborg. 

Medicinsk mi/jiig!fi.1:fi1rsk11i11g 

Till följd av riksdagens heslut (LJbU 1979/80: 2. rskr 26) uppdrog rege
ringen den 21 februari 1980 åt U HÄ att utreda bl. a. det längsiktiga behovet 
av toxikologisk forskning. U HÄ förde i anslagsframstiillnir-igen för hudget

året 1982/83 fram förslag om en professur i miljögiftsforskning vid Kl. Min 
företrädare var i avvaktan på resultatet av utredningen inte i 1982 års 

budgetproposition beredd att biträda UHÄ: s förslag. UHÄ har nu redovi
sat uppdraget och föreslår ocks<°1 att resurserna for toxikologisk forskning 
förstärks samt upprepar sitt förslag att en tjiinst som professor (L 24/26) i 

medicinsk miljögiftsforskning inrättas vid Kl. 

Av den kartläggning av planering och finansiering av sektoriell forskning 

som UHÄ gjort framgår att det hos många sektorsorgan föreligger ett stort 

behov av miljömedicinsk forskning. Vid Kl påg<°1r sedan nf1gra år en upp

byggnad av arbets- och miljömedicinsk forskning. En professur i medi

cinsk miljögiftsforskning skulle utgöra ett viktigt komplem~nt till den övri

ga forskningen på området som pågår vid Kl. Jag hitriider förslaget och 

förordar att ifrågavarande tjänst inrättas ( + 632 000 kr.). Jag kommer 

under anslaget Matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna att föreslå 

ökade resurser för toxikologisk forskning. 
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Ut~·iirdering m• medicinsk teknologi 

Rektorsämbetet vid universitetet i Linköping och Östergötlands läns 

landstings förvaltningsutskotl har anhållit all regeringen uttalar sitt stöd 

för etablerandet av ett Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi i 

Linköping samt beviljar ett basanslag om totalt 8 milj. kr. under den 

fyraårsperiod som verksamheten i en första fas planeras för. I yttrande 

över ansökningen anför UHÄ bl. a. att förutsiittningarna är goda för alt 

etablera en verksamhet i Linköping enligt de redovisade intentionerna men 

att viktiga gränsdragningsfrågor beträffande arbetsuppgifter. ansvarsför

delning och finansiering är ofullständigt belysta och därför bör utredas. 

Medicinska forskningsrådet (MFR) anför i yttrande över ansökningen alt 

utvärdering av medicinsk teknologi, enligt den definition MFR använder, 

kräver tillgtrng till en mycket bred kompetens inom skilda medicinska, 

ekonomiska och socialvetenskapliga områden. MFR anför vidare alt sådan 

kompetens finns inom forskningsråd och andra forskningsfinansierande 

organ såsom Riksföreningen mot cancer, styrelsen för teknisk utveckling 

(STU) och sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliserings

institut (Spri). MFR anser i och för sig att universitetet i Linköping och 

Östergötlands läns landsting är väl lämpade för att skapa en samarbets

funktion för förstärkning av svensk medicinsk teknisk utveckling samt att 

utgöra kontaktorgan mellan samhället och medicinsk teknisk industri. Men 

MFR avstyrker inrättande av ett centrum för utvärdering av medicinsk 

teknologi eftersom det skulle ha svårt att samla resurser och kompetens i 

tillräcklig utsträckning. Jag vill i sammanhanget nämna att MFR avsätter 

medel för utvärdering av medicinska teknologier. Mot bakgrund av vad 

UHÄ och MFR anfört kanjag inte nu tillstyrka förslaget. 

Ö1·rigu frågor 

Jag har vid min medelsberäkning beaktat behovet av en förstärkning av 

basresurserna allmänt samt även i form av riktade basresurser till områ

dena samhälls- och miljömedicin (sammanlagt 3467 000 kr.). Som jag tidi

gare framhållit skall minst tre fjärdedelar av detta belopp användas till nya 

forskartjänster på mellannivå. Jag kommer under anslaget Matematisk

naturvetenskapliga fakulteterna att beräkna ytterligare medel för basre

surser inom bioteknik- och toxikologiområdena. 

Jag har vidare beräknat medel för en tjänst som försöksdjurskonsulent 

vid universitetet i Uppsala och medel för vissa basresurser i anslutning till 

tjänsten(+ 252000 kr.). 

Övergången till nya regler för uppfödning av försöksdjur medför en 

fördyring. Jag beräknar medel ( + 1400 000 kr.) för ändamålet under en 

särskild anslagspost till UHÄ: s disposition under förevarande anslag. 

I linje med förslag i propositionen (1983/84: 40) om vissa ekonomisk-po

litiska ·åtgärder m. m. samt i 1984 års budgetproposition om minskat antal 

platser på läkarlinjen vid universitetet i Lund beräknar jag en minskning 
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( - 200 000 kr.) för buJgetiiret 1984/85 av de resurser beknstade fdn före

varande anslag, som har anknytning till <len grun<lliiggande utbil<lningcn. 

Jag har i det föregiiende föreslagit upphyggnad av clt system med an

svarsbibliotek i landet. med bl. a. hibliotcket vid Kl som ansvarshibliotek 

inom det medicinska omriidet. Till följd hiirav beriiknar jag under detta 

anslag medcl motsvarande vad som innevarande hudgetiir utgiitt som hi

drag till medicinska informationscentrakn vid Kl under anslaget Delega

tionen för vetenskaplig och teknisk informationsfiirsö1jning ( + 2 070000 

kr.). 

Medel för viss primiirvärdsforskning vid universitetct i Uppsala bestrids 

innevarande buJget{1r friin anslaget Medicinska forskningsr{1det. För niista 

budgetår beriiknar jag medel för dessa kostnader under förevarande anslag 

( + 540 000 kr.). 

För utveckling av omv{1rdnadsforskning viJ universitetet i Lund har jag 

beräknat 210 000 kr. 

För studiefinansiering inom forskaruthildning bör under niista budgetiir 

disponeras minst <le belopp som anges i följande tabell. 

Högskolecnh\!l 

Karolinska institulet 
U niversitctct i U rrsala 
Universitetet i Linköping 
Universitetet i Lund 
Universiti.:h:t i Giitehorg 
Universiteiet i Umeii 

lklnrr kr. 

H 3.'i2 OOtl 
491~00(1 

I 7290tl0 
55190()() 
.'i 2H4 OtlO 
.\ 4.14()()0 

291.10000 

rvted hanvisning till sarnrnanstiillningen beriiknar jag anslaget till 

(385 160 000 + 37 970 000 =) 423 l 30 000 kr. 

Jag hemstiiller att regeringen fiireslilr riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att inriitta tjiinster som profcsslir ( l. 2-l/261 

i enlighet med vad jag har förordat. 

2. bemyndiga regeringen att iindra bt:niimning av tjiinst Sllm profes

sor (L 24126) i enlighet med vad jag har förordat. 

3. till Afrdicinska ./llk11/rerer1u1 för hudgeti'1ret 19~W85 anvisa ett 

·reservationsanslag av 423 130000 kr. 
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D 21. Odontologiska fakulteterna 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

51545643 

55 349000 

48386000 

Reservation ,_ 1499284 

Detta anslag avser odontologisk forskning och forskarutbildning vid 

karolinska institutet samt universiteten i Lund. Göteborg och Umeå. 

An si ag.1f1)rd e I 11 in t; 

Högskoleenhet 

s1,><·kho/111s hiigsk,,/,·regitm 
Karolinska institutet 

L1111d!Ma/111ii hiigsk1>f,•region 
Universitetet i Lund 

Cii11e/>,1rgs hiigskulcregit111 
L.:nivcrsitetet i Göteborg 

Umetl hiigskoleregion 
Universitetet i Umeii 

Utgift 

1983/84 

17185 550 

11852000 

12 139000 

14172450 

55349000 

H..:riiknad hndring 1984/85 

L:niversilets
och högskole
ämhetcl 

+ 1358000 

+I 050000 

+1014000 

+ 1283000 

+4705000 

Före
draganden 

- I 385000 

- 864000 

-2883000 

-1101000 

-6963000 

Anslagsframstiillning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 

<UHÄ). 

Ändringsförslagen inncbiir i korthet följande. 

Än<lamill 

I. Pris- .1ch /ii11n11nriik11ing 
1.1 Prisomriikning 
1.2 Löneomriikning 

Kostnad 
budget
faret 
1984/85 
(tkr.) 

+I 043 
+2821 

Än<lamitl 

4. 
4.1 

A/1cma1ir I 
Basresurser inkl. fmskarrek
ryteringstjiin~ter och studie-

Kostnad 
hudget
firet 
1984/85 
ltkr.J 

Summa under J +3864 
stöd till forskarutbildningen + 808 

4.2 Gemensamma funktioner '-7 
3. 

3.1 

Ko11sehe11ser m· tidigare 
hes/ut 
Utbyggnad av tandliikarut-
bildningcn i t:meil + <JO 

S11m111a1111der./ 

UHÄ hemställer att under ett rcservationsanslag Odontologiska fakulte

terna för hudgetiiret 1984/85 anvisas 60 054 000 kr. med angiven fördelning 

på anslagsposter. 

7 Riksdagen 1983/8./. I sam/. Nr 107. Bilaga 5 

+ 7.'il 

H705 
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F örcdragandens överväganden 

För den ökade tandläkarutbild~ingen i U meä (jfr prop. 1980/81: I 00 bil. 

12, UbU 29, rskr 354) har jag beräknat ytterligare 90000 kr. under förevar

ande anslag. 

I enlighet med förslag i propositionen 1983/84: 40 om vissa ekonomisk

politiska åtgärder m. m. samt i 1984 års budgetproposition om avveckling 

av tandläkarutbildningen vid universitetet i Göteborg beräknar jag en 

minskning ( - I 00 000 kr. J för budgetåret 1984/85 av de resurser bekostade 

från förevarande anslag. som har anknytning till den grundläggande utbild

ningen. 

Jag har vid min medelsberäkning beaktat behovet av en förstärkning av 

basresurserna(+ 719000 kr.J. 

I 1984 års budgetproposition föreslås en ändrad konstruktion av anslaget 

Vissa tandvårdskostnader. Till följd av förslaget beräknar jag en minskning 

av förevarande anslag med 11 058 000 kr. 

För studiefinansiering inom forskarutbildning bör under nästa budgetår 

disponeras minst de belopp som anges i följande tabell. 

Högskoleenhet 

Karolinska institutet 
Uniwrsitctet i Lund 
l.! niversitctet i Göteborg 
Uniwrsitetct i Umd 

Belopp ki·. 

2 316000 
I 122000 
1121000 

80300tl 

5362000 

Med hänvisning till sammanställningen beriiknar jag anslaget till 

(55 349000 - 6963000 =) 48386000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Odomologiska fakulteterna för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

reservationsanslag av 48 386 000 kr. 
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D 22. Farmaceutiska fakulteten 

1982/83 utgift . 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

12645880 

14691000 

15618000 

Reservation 3603 

Detta anslag avser farmaceutisk forskning och forskarutbildning vid 

universitetet i Uppsala. 

Anslag5:fi'irdelning 

Högskoleenhet 

Uppsala högskoleregion 

U niversitctet i Uppsala 

1983/84 

14 691 000 

Beriiknad iindring 1984/85 

Universitets
och högskole
iimbckt 

+1173000 

Fiire
draganden 

+927000 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskolciimhetet 

(UHÄJ. 
Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 

Ändamål 

I. 
I.' 
1.2 

Pris- och hineomriikning 
Prisomräkning 
Löncomräkning 

Summa under I 

Kostnad 
budgct
årel 
1984i85 
Okr.) 

+ 362 
+ 640 

+I 002 

Ända mät 

4. 
4.1 
4.2 

Altcrn11ti1· J 
Basresurser 
Gemensamma funktioner 

Summa undn 4 

L'HÄ hemställer att under ett reservationsanslag Farmaceutiska fakulte
ten för budgetåret 1984/85 anvisas 15 864 000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Jag har vid min medelsberäkning beaktat behovet av en förstärkning av 

basresurserna ( + 77 000 kr.). 

För studiefinansiering inom forskarutbildning bör under nästa budgetår 

disponeras minst 3 006000 kr. 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

( 14 691 000 + 927 000 = ) 15 618 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Farmacl'l1tiska fakultetl'n för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

reservationsanslag av 15 618 000 kr. 

Kostn~d 
budget
året 
1984i85 
I tkr.) 

+ 185 
14 

+ 171 

+1173 
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D 23. Matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

285965 648 

348976000 

384404000 

Reservation 1557040 

Detta anslag avser matematisk-naturvetenskaplig forskning och forskar

utbildning vid universiteten i Stockholm. Uppsala, Lund, Göteborg och 

Umeå. 

Anslag.1jiJ/·delning 

Högskoleenhet 1983/84 

Stockholms hiigskoleregion 
Universitetet i Stockholm 94900000 

Upp.rnla höpko/eregio11 
Universitetet i Uppsala 98021000 

LunJiMalmii hijgskolercgion 

L: nivcrsitetet i Lund 74589000 

Gc"i1ehorgs hög.1·kolcregi11n 
lJ niversitetet i Göteborg 40345000 

Umeå högskoleregion 
Universitetet i Umeå 41121000 
Basresur.1·er 
Fil/ 1111il'er.1·i1t'I.I'- och 
/iiigskoleiimbetets disposition 

Utgift 348976000 

Beräknad ändring 1984/85 

Universitcts
och högskole
ämbetet 

+ 9613000 

+ 10 149000 

+ 8350000 

+ 3 200000 

+ 5 165000 
+ 3 000000 

+39477000 

Före
draganden 

+ 7263000 

+ 8 796000 

+ 6789000 

+ 2405000 

+ 5 175 000 

+ 5 000000 

+35428000 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 

<UHÄ). 

Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 

Andamiil/högskolccnhet m. m. 1 

I. Pris- och i<lnco111riikni11g 
t. I Prisomriikning 
J.2 Löneornr~ikning 

Summa under I 

, Fiiriindringar a1· ans/ags tek
nisk natur 

2.1 Medel för en halv tjänst som 
forskningsassistent samt ~n 
halv G~inst som I: e 
forskningsingenjör till GWI. 
L' L.: 

Kostnad 
budgcl
året 
1984i85 
llkr.) 

+ 9453 
+16247 

+25 700 

+ 94 

+ 82 

Andamt1lihögskoleenhct m. m. 1 

2.2 

2.3 

2.4 

:'\1edel för en tiiinst som fors
karassistent vid institutionen 
för biokemi. BMC. UL 
:'\kdel för två tjiinster som 
forskare vid institutionen för 
teoretisk fvsik. Li L 
Medel för ~n tjiinst som fors
kar assistent vid institutio
nen för fvsikalisk kemi, 
UUm . 

Kostnad 
budgct
iirct 
1984/85 
(tkr. I 

+ 195 
+ 190 

+ 177 

+ 186 
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Ändamål/högskoleenhet m. m. 1 

2.5 Medel för en halv tjänst som 
forskare vid institutionen för 
organisk kemi. Ullm 

2.6 Justering mot anslagen E 4. 
och E 7.. UG 

Summa 1111der2 

4. Alterllllli\" I 
4.1 Omvandling av ledigblivande 

profrssur i elektronik till pro-
fessur i fysikalisk systemlek-
nik. US 

4 ~ Omvandling av ledigblivande 
professur i astronomi till pro-
fessur i astrofysik. US 

4.3 Omvandling av ledigblivande 
professur i ärftlighctslära till 
professur i genetik. U S 

4.4 Omvandling av lcdigblivande 
professur i astronomi till pro-
fessur i teoretisk astrofysik. 
uu 

Kostnad 
budget
året 
19K4/85 
(tkr.) 

+ 111 

- 1470 

435 

+ 0 

+ 0 

+ 0 

+ () 

Ändamål/högskoleenhet m. m. 1 

4.5 Inrättande av en personlig 
professur i oorganisk kemi. 
L.:um 

4.6 l:lasrcsurser 
4.7 Professur i datorteknik. LJU 
4.8 Professur i oceanografi. ssk 

marin systemanalys, UG 
4.9 Professur i elementarparti-

kelfysik, US 
4. lO Professur i matematik. US 
4.11 Långtidsbedömning 
4.12 Kunskapsuppbyggnad. data-

logi, L'Um 
4. 13 Profrssur i kemometri. U lJ m 
4.14 Gemensamma funktioner 
4.15 Gemensamma funktioner 

Summa 1mder ./ 

5. Altcrnati1· 2 
5. I Basresurser 

Summa under 5 

Kostn<id 
budget
året 
1984/85 
(tkr.) 

+ 500 
+ 7 320 
+ 900 

+ 900 

+ 900 
+ 700 

+ 300 

358 
+ 50 

+ 11212 

+ 3000 

+ 3000 

+39477 

' L.:s = universitetet i Stockholm. U L; = universitetet i Uppsala. Li L. = universitetet i Lund. UG = 
universitetet i Göteborg. UUm = universitetet i Umd. GWI =Gustaf Werners institut. BMC = biomedi
cinskt centrum. 

UHÄ hemställer att 

I. de riktlinjer för utvecklingen och ekonomiska ramar för verksamheten 

som redovisats fastställs. 

2. vid universitetet i Stockholm en professur ( L 24/26) i fysikalisk sys

temteknik inrättas den I juli 1984 elh:r vid den senare tidpunkt då tjänsten 

som professor (L 24/26) i elektronik blir vakant, med samtidig indragning 

av sistnämnda tjänst. 

3. vid universitetet i Stockholm en professur <L 24/26) i astrofysik 

inrättas den I juli 1984 eller vid den senare tidrunkl då tjänsten som 

professor (L 24/26) i astronomi blir vakant. med samtidig indragning av 

sistnämnda tjänst. 

4. vid universitetet i Stockholm en professur ( L 24/26) i genetik inrättas 

den I juli 1984 eller vid den senare tidpunkt då tjänsten som professor ( L 

24/26) i ärftlighetslära blir vakant. med samtidig indragning av sistnämnda 

tjänst. 

5.vid universitetet i Uppsala en professur (L 24/26) i teoretisk astrofysik 

inrättas den I juli 1984 eller vid den senare tidpunkt då tjänsten som 

professor <L 24/26) i astronomi blir vakant, med samtidig indragning av 

sistnämnda tjänst. 

6. vid universitetet i Umeå en för Nils Ingri personlig professur inrättas 
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den 1 juli 1984 och att den därvid ledigblivande tjänsten som professor <L 

24/26) i oorganisk kemi får återbesättas med oförändrat ämnesinnehåll. 

7. vid universitetet i Uppsala en professur (L 24/26) i datorteknik inrättas 

den 1 juli 1984. 

8. vid universitetet i Göteborg en professur (L 24/26) i oceanografi. 

särskilt marin systemanalys, inrättas den 1 juli 1984, 

9. vid universitetet i Stockholm en professur ( L 24/26) i elementarparti

kelfysik inrättas den l juli 1984. 

10. vid universitetet i Stockholm en professur (L 24/26) i matematik 

inrättas den 1 juli 1984. 

11. principbeslut fattas om att vid universitetet i Umeå en professur i 

datalogi inrättas den I juli 1986. 

12. principbeslut fattas om att vid universitetet i Umeå en professur i 

kemometri inrättas den 1 juli 1985. 

14. under ett reservationsanslag Matematisk-naturvetenskapliga fakulte

terna för budgetåret 1984/85 anvisas 388 453 000 kr. med angiven fördelning 

på anslagsposter samt resurser anvisas i enlighet med de förslag under 

alternativ 2 som UHÄ redovisar senare. 

Föredragandens överväganden 

Ändrad heniimning m· tjänster som pr<~{essor 

Universitets- och högskoleämbetet ( UHÄ) föreslår ett antal omvandling

ar av befintliga tjänster. Jag biträder UHÄ: s förslag om ändrad benämning 

av ledigblivandc tjäns'.er som professor. dock med oförändrad lönesätt

ning, och förordar att benämningar ändras enligt följande i samband med 

åtcrbesättande. 

Nuvarande 
bcniimning 

Elektronik 
Astronomi 
Arftlighets lära 
Astronomi 

Liincgra<l 

L 24 
L 24 
L 24/26 
L 24126 

Högskoleenhet 1 Föreslagen benämning 

US Fysikalisk systemteknik 
US Astrofvsik 
US Genetik 
Ull Teoretisk astrofysik 

1 US =universitetet i Stockholm. UU =universitetet i Uppsala. 

001xa11isk kemi 

Universitetet i Umeå har med hänsyn till de särskilda l)mständigheter 

som föreligger i ärendet. föreslagit att en personlig professur inrättas för 

nuvarande professorn i oorganisk kemi vid universitetet i Umeå, Nils 

lngri. UHÄ föreslår alt en professur (L 24/26) i oorganisk kemi. personlig 

för Nils Ingri. inrättas vid universitetet den 1 juli 1984 samt att den 

professur i oorganisk kemi som därvid blir ledig får återbesättas med 

oförändrat ämncsinnehåll. 



Prop. 1983/84: 107 Bilaga 5 Utbildningsdepartementet 103 

Jag biträder UHÄ: s förslag och har beräknat medel för den personliga 

professuren ( + 500 000 kr.). 

Oce11110Rudl 

En stor del av forskningen inom matematisk-naturvetenskapliga fakulte

ten vid universitetet i Göteborg är inriktad mot problemställningar inom 

det marina området. Berörda nämnder liksom styrelsen för universitetet 

förordar en utbyggnad av verksamheten. Vid universitetet finns landets 

enda institution för oceanografi och till denna finns två professurer knutna. 

Den ena tjäristcn har dock sedan den I juli 1974 hållits vakant (jfr prop. 

1974: 1 bil. 10 s. 270. UbU 13. rskr 121). UHÄ föreslår att en tjänst som 

professor (L 24/261 i occanografi. särskilt marin systemanalys, inrättas vid 

universitetet den I juli 1984. Jag erinrar om vad statsrftdet Ingvar Carlsson 

anfört i det föregående angående havsforskning. Jag finner att åtcrinrättan

det av en andra professur i oceanografi vid universitetet i Göteborg ligger 

väl i linje med de förslag som regeringen har lagt fram i prop. 1983/84: I 0 

om svensk havsresurspolitik där frågan om ökade resurser för den marint 

inriktade naturvetenskapliga forskningen berördes. Jag biträder därför 

UHÄ: s förslag och förordar att en tjänst som professor (L 24/26) i oceano

grafi, särskilt marin systemanalys. inrättas vid universitetet i Göteborg den 

I juli 1984. Jag har beräknat medel för tjänsten (750000 kr.). Samtidigt bör 

den vakantsatta professuren vid universitetet dras in. 

Dwor1ek11ik 

Pör att stärka den datorinriktade forskningen vid universitetet i Uppsala 

med datorteknisk kompetens föreslår UHÄ att en tjänst som professor <L 

24/26) i datorteknik inrättas vid universitetet den I juli 1984. 

Statsrådet Ingvar Carlsson har i det föregående redovisat mer övergri

pande ställningstaganden till svensk forskning inom dataområdet. Jag är 

inte nu beredd att förorda att en tjänst som professor i datorteknik inrättas. 

Däremot bör forskningskompetensen i datorteknik vid universitetet i Upp

sala successivt förstärkas. För detta ändamål har jag för budgetåret 

1984/85 beräknat 300000 kr. 

Ö1·riga .fl"åRor 

Min anslagsberiikning har anpassats till att innehavaren av en personlig 

tjänst. inrättad genom beslut av regeringen den 2 augusti 1979. har lämnat 

denna. Medel motsvarande vad som tidigare beräknats under arbetsmark

nadsdepartementets huvudtitel för rcseersättningar vid zoofysiologiska 

institutionen vid universitetet i Uppsala beräknas nu under förevarande 

anslag(+ 40000 kr.). Jag har i den senare frågan samrått med chefen för 

arbetsmarknadsdepartementet. 

Liksom under tidigare år har UHÄ och naturvetenskapliga forskningsrå

det (NFR) gemensamt föreslagit att ett antal tjänster som under lång tid 
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funnits inrättade med placering vid högskoleenhet inom ramen för NFR: s 

projektmedel fortsättningsvis skall knytas till berörda enheter och medel 

för tjänsterna beräknas under förevarande anslag. 

Jag har därför för nästa budgetår här beräknat medel enligt följande. 

Ändamål Högskoleenhet 1 Belopp 

I. 'l)änst vid institutionen för naturvetenskaplig bio-
kemi, Biomedicinskt centrum (Ragnarssonl uu 195 000 

2. Två tjänster vid institutionen för teoretisk fysik 
(Almbladh, v. Barthl UL 367000 

3. 1/2 tjänst vid institutionen för organisk kemi (Ro-
sen) UUm 111000 

4. Två 1/2 tjänster vid Gustaf Werners institut (Inge-
marsson, Åsberg) uu 175000 

5. Tjänst vid institutionen för fysikalisk kemi (Gill-
bro) UUm 185000 

1 UU =universitetet i Uppsala, UL"' universitetet i LumL UUm =universitetet i 
Umeå. 

UHÄ föreslår en sammanlagd ökning av basresurserna med 7 320000 kr. 

för nästkommande budgetår. Därav är I 500000 kr. avsedda för stöd till 

toxikologisk forskning . 

. I en kompletterande anslagsframställning har UHÄ vidare hemställt om 

särskilda resurser motsvarande 2 500000 kr. anvisade under en särskild 

anslagspost till ämbetds disposition avsedda för sektoriellt motiverad 

forskning. 

I sin långtidsplanering av ökade forskningsresurser inom dataområdet 

har UHÄ föreslagit att verksamheten vid universitetet i Umeå ges en 

datalogisk inriktning. Ämbetet föreslår att kompetensuppbyggnaden sker 

successivt och inleds genom tillskott av 300000 kr. budgetåret 1984/85. 

Den fortsatta uppbyggnaden bör enligt ämbetet ske genom motsvarande 

resurstillskott de två därpå följande budgetåren samt genom inriittande av 

en professur i datalogi den I juli 1986. Jag biträder nu förslaget om ett 

första resurstillskott ( + 300 000 kr.) budgetåret 1984/85. 

Jag vill i detta sammanhang anmäla att en tjänst som professor i neuro

kemi och neurotoxikologi, personlig för Edith Heilbronn, efter mitt för

slag, inrättats vid universitetet i Stockholm den I juli 1983. Därmed kunde 

forsknings- och forskarutbildningsverksamheten vid den av Heilbronn 

ledda enheten knytas starkare till universitetet. Förutsättningar föreligger 

därmed för alt i universitetets planering och budgetering behandla denna 

enhet på samma sätt som institutionerna i övrigt. 

Medel har sedan budgetåret 1980/81 kontinuerligt tillförts ut vecklingsen

heten för tillämpad mikrobiologi vid universitetet i Umeå. UHÄ: s refe

rensgrupp för bioteknik har bedömt det som synnerligen angeläget att 

enheten byggs upp som planerat. En successiv uppbyggnad av en ny 

verksamhet som den vid universitetet i Umeå har enligt min uppfattning 

visat sig vara ett lämpligt sätt att främja utvecklingen inom ett expande-
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ranJe ;imnesområdc och har utnyttjats framgångsrikt vid den mikrobioll)

giska enheten. Enheten bör därför enligt min mening tillföras ytterligare 

700000 kr. hudgetårct 1984/85. 
Jag har vid min medelsberäkning heaktat hehovet av en förstärkning av 

hasresurserna för forskning med totalt 6 957 000 kr. Som jag tidigare har 

framhållit skall minst tre fjärdedelar av detta belopp anv~lndas för nya 

forskartjänster på mellannivi1. Vid fön.letning av dessa resurser har jag 

tagit hänsyn till de medel som erfordras för att vid universitetet i Göteborg 

inrätta en tjänst i Fe 13. personlig för Nguyen Dihn-Nguyen. 

Jag har under en särskild anslags post Till universitets- och högskoleäm

betets disposition för budgetåret 1984/85 beräknat 5 000 000 kr. som en 

förstärkning av basresurser för bioteknisk och toxikologisk forskning. 

Därav bör 4000000 kr. disponeras för bioteknisk forskning vid de medi

cinska. naturvetenskapliga och tekniska fakulteterna. För toxikologisk 

forskning bör I 000000 kr. fördelas till de medieinska oeh naturvetenskap

liga fakulteterna. U HA bör i samråd med berörda forskningsråd liimna 

förslag till fördelning av medel för dessa ändamål. Jag fiterkommer till 

regeringen i denna fråga när sådant förslag föreligger. 

För studiefinansiering inom forskarutbildning bör nästa budgetår dispo

neras minst de belopp som anges i följande tabell. 

Universitet 

Universitetet i Stockholm 
Universitetet i Uppsala 
l'nivcrsitctet i Lund 
Cniversitetet i Göteborg 
L' niversitetet i L'. meii 

Belopp kr. 

12 128 000 
16 857 000 
13369000 
8 599000 
5 88K 000 

56841000 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

(348 976 000 + 35 428 000 =) 384 404 000 kr. 

Jag hcmstiillcr alt regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att inrätta tjänster som professor ( L 24/26) 

i enlighet med vad jag har förordat. 

2. bemyndiga regeringen att ändra benämning av tjänster som pro

fessor (L 24/26) i enlighet med vad jag har förordat. 

3. till Matcmatisk-11at11n·ctc11skapliga Jllkultcterna för budgetåret 

1984/85 anvisa ett reservationsanslag av 384 404 000 kr. 
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D 24. Tekniska fakulteterna 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

303 292 381 Reservation 

344429000 

369663 000 

2 745 333 

Detta anslag avser teknisk forskning och forskarutbildning vid tekniska 

högskolan i Stockholm. universiteten i Uppsala, Linköping och Lund, 

Chalmers tekniska högskola och högskolan i Luld. 

A.nsla pfi"irdelnin g 

l lögskoleenhct 

Stockho/111.1· hii1,1skoleregio11 

Tekniska högskolan i 
Stockholm 

Uppsala hiigskoleregio11 
Universitetet i Uppsala 

J.i11k<ipir11,1s hiigsko/eregion 
Universitetet i Linköping 

L1111d!M11/mö hiigskolercgion 

LJ nivcrsitctct i Lund 

(;iiteb11rgs h1igsk11/ercgion 

Chalmers tekniska högskola 

Umcti hiigsk11/eregio11 
Högskolan i Luld1 
En<'ri:ifi>rskning 
8asre.1·11rser (alt. 2 i 

Utgift 

1983/84 

106328000 

5241000 

:r! 008 ooo 

63 791 000 

94W'i000 

42433000 
273 000 

344429000 

Bcriiknad iindring 1984/85 

l:niversitets
och högskolc
iimbetet 

+ 14 323 000 

+ 621000 

+ 3954000 

+ 8014000 

712 7~8 000 

+ 4620000 
+ 14000 
+ 6000000 

+50334000 

Före
draganden 

+l l .'i91000 

+ 525 000 

+ 3 241 000 

+6143000 

+ 9398000 

-5391000 
273 000 

+25234000 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 

<UHÄ). 
Ändringsförslagen innehiir i korthet följande. 
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Ändamål/högskoleenhet m. m. 1 

I. Pris- och löneomriikning 
1.1 Prisomräkning 
1.2 Löneomriikning 
1.3 Löneomräkning av under 2 

uppförda tjänster 

S11m11111 under J 
, 

2.1 

, , 

2.3 

2.4 

2.5 

Fiirändringar 11i· a11s/11gstek-
nisk 11a111r 
Yledel för professur vid in 
stitutionen för organisk 
kemi. KTH 
Medel för 3/4 tjänst vid fysis
ka institutionen. CTH 
Medel för en tjänst vid in sti
tutionen för fysikalisk kemi. 
UL 
Medel för en tjänst vid fysis
ka institutionen. CTH 
~tedcl för 1/2 tjänst vid in sti
tutioncn för tc.knologi. UC 

Summa under 2 

4. A/1crnati1· J 
4.1 Omvandling av ledigblivna! 

kdigblivandc prof.:ssurer i 
Jiiran om maskinelement till 
maskinelemcnt. KTH 

4.2 

i fastighetsstrukturens eko
nomi till fastighetsekonomi. 
KTH 
i strömningsma;kinteknik till 
turbomaskinteknik. CTH 
i viigbyggnad (vakant) till 
byggnadsmekanik. HLu 
Ändrad iimnesbenämning for 
professuren i kt:misk tckno-

Kostnad 
budget
aret 
1984/85 
Ukr.) 

+ 11823 
+ 18 383 

+ 12 

+30218 

+ 106 

+ 131 

+ 155 

+ 139 

+ 80 

+ 611 

0 

0 

(l 

0 

Ändamål/högskoleenhet m. m. 1 

logi till polymerteknologi. 
UL 

4.3 Aterbesättande av profes
suren i industriell organisa
tion före dess ledigblivande. 
CTH 

4.4 Basresurser 
Medel för docent/forskaras
sistcnlljänster m. m. 
Uppräkning av resurser för 
professur i ekonomiska in
formationssystem, ULi 
Övriga basresursförstärk-
ningar 

4.5 Professur i miliö- och natur
resursinformatlon. KTH. al
ternativt i keramteknologi 
med pulvermetallurgi. KTH 

4.h Professur i industriell mark
nadsföring, CTH 

4. 7 Professur i keramteknologi 
med pulvermetallurgi. KTH 

4.8 Professur i verkstadsteknik. 
HLu 

4. 9 Professur i verkstadsteknisk 
automatisering. CTH 

4.10 Gemensamma funktioner 
4.11 Gemensamma funktioner 

(bibliotek) 

Summa under 4 

5. Alternatii· 2 
Basresurser 

Summa under 5 

Kostnad 
budget-
är.:t 
1984/85 
(tkr.) 

0 

0 

+ 4800 

+ 200 

+ 4 750 

+ 900 

+ 600 

+ 900 

+ 600 

+ 900 
345 

+ 200 

+ 13 505 

+ 6000 

+ 6000 

+50334 

1 KTH =tekniska högskolan i Stockholm. L.:Li =universitetet i Linköping. UL =universitetet i Lund. CTII 
=Chalmers tekniska högskola. HLu =högskolan i Luleå. 

UHÄ föreslår inrättandet av en verksamhet motsvarande ett tekniskt 

forskningsråd. Resurser för verksamheten bör vara av en storleksordning 

motsvarande den som naturvetenskapliga forskningsrådet <NFR) har i 

förhållande till anslaget för de matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna 

enligt UHÄ. 
UHÄ hemställer att 

I. de riktlinjer för utvecklingen och ekonomiska ramar för verksamheten 

som redovisats fastställs, 

2. vid tekniska högskolan i Stockholm en professur i L 24/26 i maskincle

ment inrättas vid den tidpunkt då den tjänst som professor i L 24/26 i läran 



Prop. 1983/84: 107 Bilaga 5 Utbildningsdepartementet 108 

om maskinelement. som innehas av J. Schnittger, blir vakant. med samti

dig indragning av sistnämnda tjänst. 

3. vid tekniska högskolan i Stockholm en professur i L 24/26 i fastighcts

ekonomi inrättas vid den tidpunkt då den tjänst som professor i L 24/26 i 

fastighetsstrukturens ekonomi. som innehas av E. Carlegrim. blir vakant, 

med samtidig indragning av sistnämnda tjänst, 

4. vid Chalmers tekniska högskola en professur i turbomaskinteknik i L 

24/26 inrättas vid den tidpunkt då den tjiinst som professor i L 24/26 i 

strömningsmaskinteknik, som innehas av E. Nilsson, blir vakant. med 

samtidig indragning av sistnämnda tjänst. 

5. vid högskolan i Luleå en professur i L 24/26 i byggnadsmekanik 

inrättas den I juli 1984 med samtidig indragning av den vakanta profes

suren i L 24/26 i vägbyggnad, 

6. vid universitetet i Lund professuren i kemisk teknologi den I juli 1984 

ändras till professur i polymerteknologi med samtidig ändring av professor 

8. Törnells förordnande i enlighet därmed, 

7. vid Chalmers tekniska högskola professuren i industriell organisation 

får besättas med ny innehavare innan den tidpunkt då tjänsten. som inne

has av H. Bohlin. blir vakant, 

8. vid tekniska högskolan i Stockholm en professur i L 24/26 i miljö- och 

naturresursinformation inrättas den I juli 1984. 

9. vid Chalmers tekniska högskola en professur i L 24/26 i industriell 

marknadsföring inrättas den I juli 1984. 

IO. vid tekniska högskolan i Stockholm en professur i L 24/26 i keram

tcknologi med pulvermetallurgi inrättas den I juli 1984. 

11. vid högskolan i Luleå en professur i L 24/26 i verkstadsteknik 

inrättas den l juli 1984, 

12. vid Chalmers tekniska högskola en professur i L 24/26 i verkstads

teknisk automatisering inrättas den I juli 1984. 

13. under ett reservationsanslag Tekniska fakulteterna för budgetåret 

1984/85 anvisas 394 763 000 kr. med angiven fördelning på anslagsposter 

samt resurser anvisas i enlighet med det förslag under alternativ 2 som 

UHÄ redovisar senare. 

UHÄ har kompletterat sin anslagsframställning med följande yrkanden: 

I. att de riktlinjer för besparingar inom forskningsorganisationen inom 

arkitekturområdet som UHÄ redovisat fastställs. 

2. att som en särskild anslagspost till UHÄ: s disposition under anslaget 

Vissa särskilda utgifter inom högskolan m. m. budgetåret 1984/85 anvisas 

I 252 000 kr. för fortsatt och utökat stöd till energisekreterarverksamheten, 

3. att vid tekniska högskolan i Stockholm en professur i L 24 i teoretisk 

fysik, särskilt statistisk fysik. inrättas vid den tidpunkt då den professur i L 

24 i matematisk fysik, som innehas av P.O. Olsson, blir vakant, med 

samtidig indragning av sistnämnda tjänst, 

4. att som en förstärkning av högskolans resurser för scktoriellt moti-
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vcrad forskning budgetåret 1984/85 anvisas 2,5 milj. kr. under anslaget 

Matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna och 10.5 milj. kr. under ansla

get Tekniska fakulteterna med siirskilda anslagsposter till UHÄ: s disposi

tion. U HÄ har vidare föreslagit att fakulteten tillförs basresurser för bio

teknisk forskning. 

Rektorsämbctet vid tekniska högskolan i Stockholm har inkommit med 

en skrivelse angående besparing inom forskningsorganisationen inom arki

tekturområdet. Skrivelser i fragan har även inkommit från företrädare för 

arkitektursektionen. 

En skrivelse angående· inr~ittandct av en professur i träkemi vid tekniska 

högskolan i Stockholm har inkommit från Skogsindustriernas samarbets
utskott. Svenska träindustriarbetareförbundet. Svenska pappersindustri

arbetareförbundet samt Sveriges skogsindustriförbund. De synpunkter 

som framförts har beaktats av UHÄ i anslagsframställningen. Vidare har 

UHÄ med en skrivelse den 15 augusti 1983 överlämnat en framställning 

från arbetsgruppen for samarbete för energiforskning om ett procentuellt 

tillägg till basanslaget för energiforskning. Chalmers tekniska högskola 

(CTHl har anhällit att en personlig professur i konsumentteknisk forskning 

inrättas för docent Marianne Kärrholm. U HÄ och styrelsen för teknisk 

utveckling har yttrat sig i ärendet. CTH har vidare kommit in med en 

skrivelse angående en personlig professur i sannolikhetsteori för tekn. dr. 

Olav Kallenberg. UHÄ har yttrat sig över skrivelsen. 

Föredragandens överväganden 

Ändrud henämning 111· tjänster som professor 

Universitets- och högskoleämbetet (UHÄJ har lagt fram förslag om att 

benämningen av vissa tjänster som professor skall ändras i samband med 

åtcrbesättande. 

Jag biträder UHÄ: s förslag till omvandlingar och förordar att tjänster

nas benämning i samband med återbesättande ändras enligt följande. 

Nuvarande benämning LönegraJ 

Liiran om maskinclementL 24126 
Fastighets> t ru kl urens 
ekonomi 
Striimningsmaskinlära 
Vitgbyggnad 

L 24i26 
L 24/26 
L 24i26 

Högskoleenhet 1 Föreslagen beniimning 

KTH 

KTH 
CTH 
HLu 

Maskinelcmt:nl 

Fastighctsckonomi 
· 1 ·u rimma skinte kni k 
Byggnadsmekanik 

1 KTH = tekniska högskolan i Stockholm. CTH ~ Chalmers tekniska högskola. 
HLu =högskolan i Luld. 

Jag kommer i annat sammanhang att föreslå regeringen att professuren 

IL 24J i matematisk fysik vid tekniska högskolan i Stockholm (KTH) i 

samband med återbesiittande ändras till tjiinst som professor i teoretisk 

fysik, särskilt statistisk fysik. 
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Vad gäller UHÄ: s förslag till ändrad benämning av tji\nst som professor 

i kemisk teknologi vid universitetet i Lund anser jag att ändring av benäm

ning av tjänst endast bör ske vid ledigblivande eller i samband med föränd

ringar av mer genomgripande natur inom ett större ämnesområde. 

Jag förordade i prop. 1982/83: 100 (bil. 10. UbU 31. rskr 379J. att en 

tjänst som professor i innovationsteknik ( L 24/26). personlig för Torkcl 

Wallmark, skulle inrättas den 1 juli 1983. Samtidigt förordade jag att frågan 

om timbenämning av den efter Wallmark ledigblivande professuren (L 

24/26) i elektronfysik skulle omprövas på sedvanligt sätt. UHÄ har nu 

kommit in med förslag till ändrat ämnesinnehåll för tjänsten och föreslår 

att den återbesätts som professur i fasta tillståndets elektronik. Jag biträ

der UHÄ: s förslag. 

LI HÄ har föreslagit att professuren i industriell organisation vid 

Chalmers tekniska högskola (CTHJ får återbesättas inom befintliga re

surser den I juli 1984 redan innan den nuvarande innehavaren H. Bohlin 

pensioneras den 30 juni 1986. UHÄ har i april 1983 föreskrivit att tjänsten 

skall återbesättas med oförändrat ämnesinnehåll. 

Jag har, som jag anfört under avsnittet Fakultctsprogram och former för 

inrättande m. m. av tjänst som professor. inget att erinra mot UHÄ:s 

förslag i sak men anser det orimligt att en tjänst i realiteten har två 

innehavare samtidigt. Jag förordar i stället att ytterligare en professur (L 

24/26) i industriell organisation inrättas vid CTH den I juli 1984. Den av H. 

Bohlin innehavda tjänsten skall dras in då denne avgår med pension. 

Mi(iö- och nat11rre.1·11rsi11Jimnation 

Utbildning och forskning inom såviil arkitektur- som väg- och vatten

byggnads- och lantmiiteriomr{1dena finns endast vid en högskoleenhet i 

landet. nämligen vid KTH. U HÄ har i de senaste tvtt anslagsframstiillning

arm1 fört fram ett förslag om en professur i miljö- och naturresursinforma

tion vid KTH. Forskning inom området skulle spänna över hela fältet av 

nyss nämnda discipliner och skulle dessutom komplettera och fylla ut 

gränsomrädena mellan datateknisk bildanalys och bildsyntes. databashan

tering. lantmäterimätteknik och ljärranalys. 

Förslaget är viil underbyggt och jag förordar att en professur ( L 24/26) 

i miljö- och naturresursinformation inrättas vid KTH den I juli 1984 

(+750000 kr.). 

Kaamtekno/ogi med p11/1·em11•tal/11rgi 

UHÄ tillsatte i september 1981 en refen:nsgrupp med uppdrag att ta 

fram en samlad plan för utbildning och forskning inom materialteknik vid 

universitet och högskolor. Gruppen redovisade sin slutrapport dren 1983. 
Gruppen har gjort en genomgång av situationen för olika materialkate

gorier. även i ett internationellt perspektiv. Sverige har en god tradition av 

kunnande att bygga på inom stålsektorn och betrföTande trä. cellulosa. 
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massa och papper. Inom övriga materialkategorier är enligt utredningen 

ställningen i stort sett svag beträffande såväl industritradition som forsk

ning och utbildning. Utvecklingen av kunskap och kompetens på det 

materialtekniska området är intensiv och gäller såväl framtagande av nya 

material, med speciella eller extrema egenskaper. som modifieringar av 

kända material. 

Referensgruppens rapport har remissbehandlats. 

UHÄ lägger fram en långtidsplan för vissa materialområden, främst 

keramer och kompositer. UHÄ föreslår i första hand inrättande av en 

professur i keramteknologi med pulvermetallurgi vid KTH den I juli 1984. 

UHÄ avser att komplettera referensgruppens arbete med en kartlägg

ning av forskningsverksamheten inom det grundläggande materialveten

skapliga området inom matematisk-naturvetenskaplig fakultet i Stock

holm, Göteborg och Umeå. 

Jag inväntar denna kartläggning innan jag tar ställning till forskningsbe

hoven inom hela det materialtekniska området i ett längre perspektiv. 

Jag förordar dock att en professur (L 24/26) i keramteknologi med 

pulvermetallurgi inrättas vid KTH den I juli 1984 (+ 750000 kr.). 

Personlig professur i konsumentteknisk forskning 

CTH har föreslagit att en personlig professur inrättas för docent Marian

ne Kärrholm. 

Marianne Kärrholm är sedan 1971 ledare för en konsumentteknisk forsk

ningsgrupp i Göteborg. Gruppen har sedan tillblivelsen varit fristående 

från men haft en nära koppling till styrelsen för teknisk utveckling !STUJ, 

som också finansierat verksamheten. 

Sedan den I juli 1980 har Marianne Kärrholm dessutom varit adjungerad 

professor vid CTH. knuten till institutionen för industriell organisation. 
Konsumentteknik är sedan dess ett forskaruthildningsämnc vid CTH. 

Såväl UHÄ som STU tillstyrker CTH:s förslag om inrättande av en 

personlig professur för Marianne Kärrholm. UHÄ understryker dock att 

frågan om en permanent finansiering av forskargruppen bör lösas samti

digt. STU ser CTH:s förslag om inrättande av en personlig professur för 

Marianne Kiirrholm. som ett steg i riktning mot STU:s och CTH:s inten

tioner att finna permanenta former för verksamheten. vilken bekostas av 

STU t. o. m. budgetåret 1986/87. 

Då finansieringen för verksamheten är tryggad fram till och med juni 

1986 föreslår jag att regeringen hemställer om bemyndigande att den 1 juli 

1984 inrätta en personlig professur vid CTH för Marianne Kärrholm. U HÄ 

och STU får härigenom tillfälle att i samråd med CTH bereda frågan om 

formerna för en varaktig finansiering av verksamheten. 

TraJi k s ii k e rh e tsjiJrsk ni n,; 

På AB Volvos initiativ startades 1972 utbildning och forskning i tratiksii-
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kerhet vid CTH. Med hjälp av bidrag från AB Volvo har en institution för 

trafiksäkerhet utvecklats inom sektionen för maskin- och skcppsteknik. 

institutionen leds av Bertil Aldman. 

Program för verksamheten fastställs varje år av transportforskningsdele

gationen (TFD) som sorterar under kommunikationsdepartementet. En 

stor del av verksamheten bedrivs i form av samarbetsprojekt med andra 

svenska, men också med utländska forskningsinstitutioner. 

Enligt en överenskommelse mellan AB Volvo och kommunikationsde

partementet har AB Volvo sedan 1972 finansierat vissa baskostnader för 

verksamheten. Budgetåret 1983/84 utgör AB Volvos bidrag 300000 kr. I 

övrigt finansieras verksamheten med 585 000 kr. över sjätte huvudtiteln 

och med 200000 kr. över åttonde huvudtiteln. AB Volvos bidrag upphör 

enligt överenskommelsen med utgången av budgetåret 1983/84. 

I samband med att AB Volvos åtagande nu upphör föreslår jag. efter 

samråd med chefen för kommunikationsdepartementet, att de statliga 

medlen till verksamheten helt skall anvisas över utbildningsdepartemen

tets huvudtitel. Motivet för mitt förslag är att såväl forsknings- som utbild

nings verksamheten vid institutionen utvecklats på sådant sätt att verksam

heten fått samma ställning som övrig verksamhet vid CTH. Jag beräknar 

under förevarande anslag medel motsvarande dem som innevarande bud

getår bekostats från sjätte huvudtiteln ( + 645 000 kr.) samt ytterligare 

300000 kr. motsvarande AB Volvos tidigare bidrag. 

Jag förordar i enlighet härmed att en professur (L 24/26) inrättas i 

trafiksäkerhetsforskning vid CTH den 1 juli 1984 med Bertil Aldman som 

förste innehavare. 

Besparing i110111 forsk11ingsorga11isatione11 i110111 arkitckturomrtldet 

I propositionen om besparingar i statsverksamheten m. m. (prop. 

1980/81: 20 bil. 8) föreslogs att forskningsorganisationen inom arkitektur

området skulle minskas med motsvarande ca 4 milj. kr. genom en avveck

ling av den forskning inom området som bedrevs vid universitetet i Lund. 

Genom riksdagens beslut (UbU 1980/81: 120) hänsköts frågan till en sär

skild utredning om arkitektutbildningens dimensionering och lokalisering. 

Enligt det uppdrag som regeringen gav till UHÄ den 7 februari 1982 skulle 

förslaget liimnas efter samråd med statens råd för byggnadsforskning 

(8FR). 

Budgetåret 1983/84 har på grundval av UHÄ:s förslag 1.8 milj. kr. spa

rats. UHÄ har nu i en kompletterande anslagsframställning lagt fram 

förslag till återstående besparing. 

UHÄ föreslår att professuren i byggnadskonstruktion vid CTH dras in 

under budgetåret 1984/85. Vid CTH finns idag en väl etablerad samverkan 

mellan arkitektur- och väg- och vattcnbyggnadssektionerna som. enligt 

UHÄ. garanterar fortsatt forskning och forskarutbildning i ämnet. relevant 

för arkitekturområdet. Indragningen skulle innebära en nedskärning med 
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900000 kr. för professuren med tillhörande tjänster men UHÄ föreslår att 

vissa tjiinster i anslutning till den ordinarie tjänsten får finnas kvar. UHÄ 

före siar därför att 350 000 kr. undantas frän den totala hesparingen för 

professuren. UHÄ beräknar si\ledes besparingen till 550000 kr. 

UHÄ föreslår vidare att den resterande delen av besparingen. 1650000 

kr. tas ut vid de tre berörda högskoleenheterna. enligt följande: KTH 

800000 kr.. CTH 425 000 kr.. universitetet i Lund 425 000 kr. 

U HÄ har föreslagit att besparingen vid KTH tas ut i form av en större 

minskning av fakultctsanslaget i stiillct för genom en indragning av profes

suren i konstruktionsliira. vilket föreslagits av BFR. 

U HÄ: s förslag till besparing har föregåtts av ett ingående och långvarigt 

utredningsarbete där alla berörda haft tillfälle att ta s.tällning till de olika 

alternativen. Jag finner UHÄ: s förslag väl avvägt och biträder därför 

förslaget. 

Energ isekretera n ·erksamhe / e 11 

Inom ramen för statsmakternas siirskilda åtgärder för stöd till cnergi

forskningcn har medel utgått för cnergisckrcterarverksamhet vid de tek

niska högskolorna (motsv.) sedan budgetåret 1975/76. Encrgiforsknings

nfimnden ( Efn) har ut viirdcrat verksamheten och föreslagit att stödet i 

nuvarande form bör avvecklas med utgången av budgetfaet 1983/84. Efn. 

som samrföt med UHÄ. förordar att huvudmannaskap och finansiering av 

verksamheten övertas av U H Ä fr. o. m. budgetiiret 1984/85. Efn anser att 

en breddning av verksamheten från tekniska till samhällsvetenskapliga 

omrildcn diirvid bör vara möjlig. 

UHÄ delar Efn: s inställning och anser att delar av nuvarande energi

sekreterarverksamhet har dl nära shiktskap med verksamheten vid hög

skoleenheternas kontaktsckrctariat och deras informationsverksamhct i 
övrigt. UHÄ menar att energisekretcrarverksamhetens organisation och 

inriktning på sikt bör utformas med hänsyn till bl. a. dessa omstiindigheter. 

För egen del anser jag att encrgisekreterarverksamheten. liksom verk

samheten inom arbetsgruppen för cncrgiforskning vid de tekniska högsko

lorna. har funnit sin form och etablerats vid sidan av eller gemensamt med 

kontaktsekretariaten resp. informations verksamheten i övrigt pil ett si'tdant 

sätt att högskoleenheterna i framtiden själva hör avgöra hur verksamheten 

skall utformas. Jag finner inte att energisekreterarverksamheten behöver 

tillföras särskilda medel i fortsättningen. 

De siirskilda medel för försöksverksamhet med samarbete inom energi

forskning som sedan budgetåret 1978/79 anvisats under detta anslag beräk

nar jag i fortsättningen under anslagspostcn Tekniska högskolan i Stock

holm. 

Alctallurgi 

U HÄ har på regeringens uppdrag undersökt förutsiittningarna för att 

8 Riksdagen 1983!8../. I sa111I. Nr 107. Bilaga 5 
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flytta metallurgisk utbildning och forskning till högskolan i Luleå. U HA 

har med anledning härav framfört bl. a. att en sådan flyttning skulle få 
negativa konsekvenser för den metallurgiska industrin och dess utbild

nings- och forskningsbehov. UHA anser att metallurgisk utbildning och 

forskning inte bör flyttas till högskolan i Luleå. 

Jag delar UHA: s bedömning. 

Ö1·ril{ll fi"åROI" 

Under de senaste åren har resurser för flera forskargrupper och enskilda 

tjänster. som finansierats genom anslag från forskningsråd. efter hand förts 

över från råden till högskoleorganisationen. Inför budgetåret 1984/85 före

slår naturvetenskapliga forskningsrådet och U HA gemensamt ytterligare 

överföringar. För egen del har jag för nästa budgetår beräknat medel för 

följande överföringar. 

Ändamål 

Tjänst vid institutionen för 
organisk kemi <B. Åkermark) 
l:iänst vid avdelningen för 
fysikalisk kemi IT. Drakcnherg) 
Tjänster vid fysiska insti-
tutionen (G. Dunlop och L. Wallden) 

Högskoleenhet 1 Helopp Hkr.) 

KTH 111 

UL 163 

CTH 

1 KTH = tekniska högskolan i Stockholm. U I. = universitetet i Lund. CTH 
Chalmers tekniska högskola. 

Jag har vidare beräknat medel för en personlig tjänst vid CTH. inrättad 

genom beslut den 18 augusti 1983. samt beaktat kostnadssiinkningar för 

KTH i de fall da innehavare av personliga tjänster. inrättade genom beslut 

av regeringen den 31 augusti 1978. lämnat dessa. 

Jag har också beräknat medel för arbetsledning för anställda med lönebi

drag vid KTH ( + 135 000 kr.). Motsvarande kostnad har under innevaran

de budgetår belastat tionde huvudtiteln. Jag har i denna fråga samratt med 

chefen för arbetsmarknadsdepartementet. 

Jag har vid min medelsberäkning beaktat behovet av en förstärkning av 

basresurserna ( + 9037 000 kr.). Jag har därvid bl. a. beaktat behovet av 

basresurser för den professur i ekonomiska informationssystem som inrät

tas vid universitetet i Linköping den I juli 1984. Som jag tidigare framhållit 

skall minst tre fjärdedelar av basresursförstärkningen anviindas fi.ir nya 

forskartjänster på mellannivå. 

Jag har under anslaget Matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna be

räknat medel för basresurser för forskning inom bioteknikområdet. 

För studiefinansiering inom forskarutbildning bör under nästa budgetår 

disponeras minst de belopp som anges i följande tabell. 
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Högskoleenhet 

Tekniska högskolan i Stockholm 
Universitetet i Linköping 
Universitetet i Lund 
Chalmers tekniska högskola 
Högskolan i Luleå 

Belopp kr. 

12 02h 000 
6 730000 

12 554000 
17 060000 
3 215000 

51585000 

Vid min medelsberäkning har jag beaktat att ett engångsbelopp anvisats 

för innevarande budgetår (-9000000 kr.). 

Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

(344 429 000 + 25 234 000 =) 369 663 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

1. bemyndiga regeringen att inrätta tjänster som professor (L 24/26) 

i enlighet med vad jag har förordat. 

2. bemyndiga regeringen att ändra benämningen av tjänster som 

professor (L 24/26) i enlighet med vad jag har förordat. 

3. till Tekniska fakulteterna för budgetåret 1984/85 anvisa etrreser

vationsanslag nv 369 663 000 kr. 

D 25. Temaorienterad forskning 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

9127 492 

13 828000 

16103 000 

Reservation 502 731 

Detta anslag avser temaorienterad forskning och forskarutbildning vid 

universitetet i Linköping. Verksamheten bedrivs inom ramen för en sek

tion av den filosofiska fakulteten. 

Anslag.~fördelning 

Högskoleenhet 

Linköpin.i,:s hiigsko/cri:gion 
Univ.:rsitctet i Linköping 

198J/84 

13 828000 

Beräknad ändring 1984/85 

Li nivcrsitets
och högskole
ämbetet 

+5 859000 

Före
draganden 

+2275000 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- ot:h högskoleämbetet 

(UHÄJ . 

.Ä..ndringsförslagen innebär i korthet följande. 
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Andamiil Kostnad 
budget
året 
1984/85 
(tkr.) 

I. 

4. 
4.1 

4.~ 
4.3 

Pris- och /ii11eomriikni11g + 903 

Altcm111ii· I 
Förstärkning av forskarre-
surser och basresurser +4 160 
Ökad forskariinansiering + 350 
I tj~inst som professor inom 
temat Teknik och social för-
iindring , + 230 

Ändamål 

4.4 I tjänst som professor inom 
temat Hälso- och sjukvården 
i samhälle! 

4.5 Gemensamma funktioner 

Summa under 4 

UHÄ hemställer att under ett reservationsanslag Temaorienterad forsk

ning för budgetåret 1984/85 anvisas 19687000 kr. 

Föredragandens överväganden 

För närvarande finns elva extra ordinarie tjänster som professor (L 
24/26) inrättade vid universitetet i Linköping för temaorienterad forskning. 

varav två inom temat Hälso- och sjukvården i samhället och tre inom vart 

och ett av övriga teman. nämligen Teknik och social förändring, Vatten i 

natur och samhälle samt Kommunikation - överföring av information. 

Vid behandlingen av proposition 1981/82: 100 (bil 12) uttalade riksdagen 

som sin mening (LJbU 1981/82: 26 s. 16, rskr 334> att den fortsatta upp

byggnaden av den temaorienterade forskningen skulle göras i enlighet med 
universitets- och högskoleämbetets <UHÄ) långtidsplan. Denna plan inne

hiir en ttrlig ökning om ca 4,6 milj. kr. under perioden 1984/85 - 1986/87 

och därefter 2,4 milj. kr. under åren 1987/88 - 1988/89. Med tanke pä 

resurssituationen i stort för högskolan anser jag det orimligt att garantera 

sä stora resurstillskott för temaforskningenför kommande år. Jag förordar 

därför att den fortsatta utbyggnaden av tcmaforskningen prövas i det iirliga 

budgetarbetet. 

UHÄ:s förslag om ytterligare en tjänst som professor i temat Hälso- och 

sjukvården i samhället är jag. med hänvisning till vad jag ovan har anfört, 

inte beredd att biträda. Däremot har jag, i enlighet med UHÄ: s förslag, for 

avsikt att i annat sammanhang föreslå regeringen att en tjänst som profes

sor (L 24/26) inom temat Teknik och social förändring inrättas den 1 juli 

1984 vid universitetet i Linköping. Jag har beräknat 525 000 kr. för ända

målet. 

Som en allmän förstärkning av basresurserna har jag beräknat I 000 000 

kr. 

För studiefinansiering inom forskarutbildning bör under nästa budgetår 

disponeras minst 2 302 000 kr. 

Kostnad 
budget
året 
1984/85 
\tkr.> 

+ 230 
14 

+4956 

+5859 
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Med hänvisning till sammanställningen beräknar jag anslaget till 

(13 828 000 + 2 275 000 = l 16 103 000 kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. godkänna de inriktningar som jag har föreslagit för den framtida 

medelsanvisningen till temaforskningen. 

2. till Temaorienterad fi1rskning för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

reservationsanslag av 16 103 000 kr. 

D 26. Kungl. biblioteket 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

34504318 

39031 000 

41485 000 

Reservation 744681 

Kungl. biblioteket (KB) är Sveriges nationalbibliotek. KB tick sin nuva

rande instruktion ( 1979: 480) efter en omorganisation år 1979 genom rege

ringens proposition 1978/79: 122 om vissa åtgärder på informationsför

sö1jningsområdet ( UbU 37, rskr 352). 

Kungl. biblioteket 

I. Pris- och löneomräkning 3 087 000 kr. 

2. KB redovisar alt konsekvenserna av ett genomförande av huvudför

slaget medför stora försämringar av KB: s service såväl till andra bibliotek 

som direkt till forskarna. Med anledning hiirav lägger KB inte fram förslag 

om en med 2 %· reducerad anslagstilldelning. 

3. KB redovisar bortfall av produktionsstöd (engfmgsanvisning) till 

Liber Förlag/Allmänna f-örlaget för utgivning av Svensk bokkatalog om

fattande åren 1971-1975 (- 400000 kr.) samt av engi'mgsanvisning på 

482 000 kr. bestäende dels av tlyttningskostnader och kostnader för termi

naler. 

4. Förstärkning av medlen for litteraturförvärv ( + 400 000 kr. l. 

5. Ökade kostnader för datalagring m. rn. i LIBRIS-systcrnet ( + 864000 

kr.). 

Fiiredtagandens överväganden 

Jag vill erinra om vad jag anfört i det föregående beträffande litteratur

försörjning. 

Jag beräknar medel för pris- och löneomräkning för kungl. biblioteket 

!KBl (+ 2636000 kr.). 

Vid min anslagsberiikning har jag ockst1 tagit hänsyn till vissa belopp av 

cngilngskaraktär som anvisats under innevarande budgetår ( - 882 000 kr. I. 
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Delegationen för vetenskaplig och teknisk informationsförsörjning (DF}) 

har utvecklingsansvarct för det bibliotcksadministrativa ADB-systemet 

LI BRIS för vilket KB har driftansvaret. DFI och KB har utvecklat syste

met så att sökmöjlighetcrna väsentligt förbättrats. Med anledning av öka

de drift- och lagringskostnader härför beräknar jag ytterligare medel 

(+500000 kr.). 

Jag räknar vidare med en förstärkning av KB: s resurser för hokinköp 

( + 200000 kr.). 

Jag förordar att anslaget till KB räknas upp med 2 454 000 kr. jämfört 

med anslaget för innevarande budgetår och hemställer att regeringen före

slår riksdagen 
att till Kungl. biblioteket för budgetåret 1984/85 anvisa ett reserva

tionsanslag av 41485000 kr. 

D 27. Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

3065927 

2 908000 

3 264000 

Reservation 375139 

Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek (SPPBJ är enligt sin instruk

tion ( 1980: 393) ett specialbibliotek inom ämnesområdena psykologi och 

pedagogik med ett nationellt ansvar för referens- och beståndsscrvicen 

inom dessa områden. 

Staten.i· psykologisk-pedagogiska hihliotek 

I. Pris- och löneomräkning 316 000 kr. 

2. Huvudalternativet! - 64 000 kr.). 

3. Personalförstärkning ( + 248000 kr.) innehiirande I tjänst som infor

matiker i högst F 17 samt I tjänst som biblioteks biträde i bcfordringsgång I 

C. lönegrad F 1. 

4. Medel för extra arbetskraft ( + 46 000 kr.). 

5. Ökade resurser för bokinköp(+ 144000 kr.). 

6. Ytterligare medel för resccrsättningar. LI BRIS och expenser ( + 
185000 kr.). 

Föredragandens överväganden 

Jag vill erinra om vad jag anfört i det föregående beträffande littcratur

försörjning. 

Jag beräknar medel för pris- och löncomräkning för statens psykologisk

pedagogiska bibliotek (SPPBJ (+ 206000 kr.). 
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Jag räknar även med en förstärkning av SPPB: s resurser för bokinköp 

(+ 150000 kr.). 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Statens psykologisk-pedagogiska bibliotek för budgetåret 

1981/85 anvisa ett reservationsanslag av 3 264 000 kr. 

D 28. Vissa särskilda utgifter för forskningsändamål 
(nytt anslag) 

1982/83 Reservation 

1984/85 Förslag 49499000 

2214813 1 

1 Reservationen hänför sig till anslaget Vissa siirskilda utgifter inom högskolan 
m. m. anslagsposterna 3 och 5- 7. 

AnslagJfördelning 

Anslags post 

I. Finansiering av universitets
lektorers m. fl. tjänstledighet 
för forskning 

2. Förstiirkning av bihlioteksre
surser inom högskolan 

J. Verksamhet med kontakt
forskare 

4. Högskolans kontaktorgani
sation m. m. 

5. Forsknings- och utvecklings
arhete vid mindre högskolor 
samt förbättrad nyttjarinfor
mation om forskning 

6. Internationalisering 
7. Forskning om datateknikt:ns 

användning 
8. Till regeringens disposition 

Beräknad ändring 1984/85 

Universitets
och högskole
ämbetet 1 

+ 981000 
t:!R 865 000) 

- 4000000 
4000000) 

+ 250000 
( 50000001 

+ I 029000 

+ 1800000 

( 400000) 

+ 60000 
(38265000) 

Före
draganden 

+29846000 

+ 4000000 

+ 5250000 

+ 2480000 

+ 4505 000 

+ 1500000 
+ 1918000 

+49499000 

1 Inom parentes anges anslagsbelopp för budgetåret 1983/84 anvisade under anslaget 
Vissa särskilda utgifter inom högskolan m. m. 

Anslagsframställning har avgivits av universitets- och högskoleämbetet 

(UHÄl. 

Ändringsförslagen innebär i korthet följande. 
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Ändamål 

I. Pris- och /iineomriikning 
I. I Verksamhet med koritakt

forskare 
1.2 Högskolans kontaktorgani

sation m. m. 
t.3 Universitetslektorers m. fl. 

tjänstledighet för forskning 

Summa under I 

2. Föriindringar m· an.1·/agHck
nisk natur 

2.1 Högskolans kontaktorgani
sation m. m. Medel från an
slaget Universitets- och 

Kostnad 
budget
året 
1984/85 
okr. l 

+ 250 

+ 49 

+ 981 

+1280 

Ändamål 

4. 
4.1 

5. 
5.1 

högskoleämbetet (530 000 
kr.l samt medel från anslaget 
Styrelsen för teknisk utveck
ling (450000 kr.) 
Alternatii· 1 
Förstärkning av bihlioteks
resurser inom högskolan, en
gångsanslag 
Altematil'2 
Forsknings- och utvecklings
arbete vid regionala högsko
lor samt förbättrad nyttjarin
formation om forskning 

Anslagsposterna 1-4 under förevarande anslag är innevarande budgetår 

uppförda under anslaget Vissa särskilda utgifter inom högskolan m. m. 

Medlen under anslagsposten 4. Högskolans kontaktorganisation har under 

innevarande budgetår anvisats dels under anslaget Universitets- och hög

skoleämbetet, anslagsposten 6. Centralt utvecklingsarbete och personalut

bildning m. m. (530000 kr.)', dels under anslaget Styrelsen för teknisk 

utveckling (industridepartementet) <450000 kr.) . 

. Föredragandens överväganden 

Pris- och löncomräkning har beräknats för vissa verksamheter som 

bekostas under anslaget till I 23 l 000 kr. och fördelar sig med 981000 kr. 

för univ~rsitctslektorers m. fl. tjänstledighet för forskning samt 250000 kr. 

för verksamhet med kontaktforskare. 

För innevarande budgetår har särskilda medel för biblioteksvcrksamhc

tcn inom högskolan anvisats under anslaget Vissa särskilda utgifter inom 

högskolan m. m. Medlen var avsedda som en engångsförstärkning för 

bokinköp vid de vetenskapliga biblioteken och kungl. biblioteket (4 

milj. kr.). Vid min anmälan av frågan om litteraturförsörjningen inom hög

skolan i det föregående har jag föreslagit att motsvarande belopp anvisas 

för ändamålet även för budgetåret 1984/85. Jag beräknar därför under detta 

anslag 4 milj. kr. som engångsförstärkning för bokinköp. Jag har tillika i 

1984 års budgetproposition. med hänvisning till de höga bokpriserna. före

slagit att 4 milj. kr. anvisas engångsvis för budgetåret 1984/85 (prop. 

1983/84: 100 bil. 10 s. 203). 

Informations- och kontaktåtgärder iir betydelsefulla instrument när det 

gäller att etablera samarbete mellan högskoleenheterna och det omgivande 

samhället. 

Kostnad 
budget
året 
1984/85 
(tkr.) 

+ 980 

-4000 

+ 1800 

+ 60 
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Under innt'varandt' budgetår anvisas 5 milj. kr. - en ökning med 3.7 

milj. kr. jämfört med föreg[1ende hudgetår - för verksamheten med kon

taktforskare. Universitets- och högskolt'ämbetet ( U HÄ l konstaterar i sin 

anslagsframställning för budgetåret 1984/85 att det med den nu anvisade 

resursvolymen är möjligt att bredda verksamheten till att omfatta samtliga 

Hin och samtliga högskolet>nheter. Dt>t iir enligt UHÄ:s mening naturligt 

och nödvändigt att den utvidgade vt>rksamhcten med kontaktforskare nu 

får möjlighet att under nagra år stabilisera sig. UHÄ föreslår diirför ett 

oföriindrat anslag för denna verksamhet budgetf1ret 1984/85. 

Även högskolans kontaktorganisation i form av kontaktsekretariaten 

spelar en viktig roll i samarbetet mellan högskolan och det omgivande 

samhället. Kontaktsekretariaten vid de tekniska högskolorna och vissa 

universitet överfördes budgetåret 1980/81 till högskolans ansvarsområde. 

Resurser motsvarande de tjänster som fanns inriittade den 30 juni 1980 och 

bekostade av anslag från styrelsen för teknisk utveckling ( STU) beräkna

des fr. o. m. den 1 juli 1980 under berörda fakultetsanslag. STU bekostar 

under innevarande budgetår fortfarande vissa nya kontaktsekretariat samt 

medel för förundersökningsinsatser. Fr. o. m. budgetåret 1984/85 bedömer 

STU att dessa insatser bör begränsas till stöd till de tjänster som STU 

finansierar. Medlen för förundersökningar (450 000 kr.) bör enligt STU :s 

och U HÄ:s mening tillföras högskolans egna anslag. 

Genom riksdagens beslut med anledning av proposition 1981 /82: 106 

uppdrogs ät UHÄ att svara för en systematisk utvecklings- och försöks

verksamhet avseende dels högskolans kontaktorganisation. dels organisa

tion och former för spridande av information om forskning och forsknings

resultat. För ändamålet anvisades 500000 kr. Hudge1firet 1983/84 har med

len (530000 kr.) anvisats över UHÄ:s förvaltningsanslag. 

Medlen har hittills i huvudsak anviints fiir ut vecklingsinsatser avseende 

kontaktsekretariatens verksamhetsformer. UHÄ framhåller i sin anslags

framställning för budgetåret 1984/85 att erfarenheterna hittills har visat att 

det är nödvändigt att uppriitthalla en vital utveckling av knntaktsekretaria

tens arbets- och verksamhetsformer. Kontaktsekretariaten spelar enligt 

UHÄ en central roll i högskolans arbete pt1 att utvidga forskningssamver

kan med det omgivande samhället. 

Jag har i det föregående berört verksamheten med kontaktforskare samt 

högskolans kontaktorganisation. 

UHÄ förordar i sin anslagsframställning att det anvisas ett oförändrat 

belopp (530000 kr.) för fortsatt utvecklingsarhete betriiffande högskolans 

kontaktorganisation m. m. Motsvarande belopp beräknades för innevaran

de budgetår under UHÄ:s anslag. Vidare föreslår UHÄ att medel (450000 

kr.) motsvarande dem som anvisats av STU för särskilda förundersökning

ar förs upp under förevarande anslag. 

Jag beräknar i enlighet med UHÄ: s förslag 980000 kr. under en särskild 

anslagspost Högskolans kontaktorganisation m. m. för nämnda ändamål. 
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I enlighet med vad jag tidigare anfört beriiknar jag under denna post 

medel(+ 1500000 kr.) även för kontaktverksamhet vid mindre högsko

leenheter. 

Jag beräknar under en särskild anslagspost beniimnd Internationalise

ring medel (4 505 000 kr) för att stimulera högskoleenheterna till ett ökat 

internationellt forskarutbyte. Medlen avser främst utbyte av forskarstu

derande och unga forskare samt förbättrade möjligheter för svenska hög

skoleenheter att ta emot utländska gästforskare. Medlen bör utgä i form av 

stipendier. Medlen bör. som jag tidigare har anfört användas med beaktan

de av det särskilda anslag som avses för bl. a. ökat forskarutbyte med USA 

och de medel som STU avser att avsätta för att stimulera forskarutbytet på 

det tekniska området. Jag avser att i annat sammanhang föreslå regeringen 

att utfärda riktlinjer för verksamheten. 

Jag har i det föregående förordat att medel anvisas för att stimulera 

forskning rörande de samhälleliga konsekvenserna av datateknikens ut

veckling och tillämpning. Jag beräknar under en särskild anslagspost be

nämnd Forskning om datateknikens användning 1,5 milj. kr. för detta 

ändamål. 

Statsrådet Ingvar Carlsson .har i det föregående behandlat frågan om ett 

svenskt deltagande i ett samnordiskt projekt som avser ett optiskt teleskop 

på La Palma. Då redovisade jag riktlinjerna för finansieringen av projektet 

som bl. a. innebär att vissa medel skall tillföras projektet som en konse

kvens av beslut i nordiska ministerrådet. 

Jag har under förevarande anslag. anslagsposten Till regeringens dispo

sition. beräknat medel för den svenska andel som skall utgå p[1 detta sätt 

budgetåret 1984/85 ( I 018 000 kr.). 

Statsrådet Ingvar Carlsson har i det föregående också redovisat förslag 

som berör polarforskning och i samband därmed inrättande av ett polar

forskningssekretariat. Under anslagsposten Till regeringens disposition 

har jag beräknat medel för sekretariatets verksamhet budgctaret 1984/85 

( 500 000 kr. ). 

Med hänvisning till sammanställningen hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Vissa särskilda utg(fierfiir./(1rsk11i11gsii11da111ål för budgetåret 

1984/85 anvisa ett reservationsanslag av 49499000 kr. 
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Statsrådet Ingvar Carlsson anför. 

Övriga forskningsfrågor 

D 29. Forskningsrådsnämnden 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

43 383041 

40231000 

41841000 

Reservation 4 776538 

Forskningsrådsnämnden (FRN) skall enligt sin instruktion (\ 977: 35. 

ändrad senast 1983: 137) ta initiativ till och finansiellt stodja forskning 

friimst inom områden som är angelägna ur samhällets synpunkt, sprida 

information om forskning och forskningsresultat. främja samordning och 

samarbete mellan forskningsråden liksom mellan dessa och andra organ 

när det gäller initiering och finansiering av forskning. I FRN: s ansvarsom

råde ingår fr. o. m. budgetåret 1980/81 iiven framtidsstudier och konse

kvensanalys. 

Från anslaget bestrids kostnaderna för svenskt medlemskap i Internatio

nella institutet för tillämpad systemanalys. HASA Ufr prop. 1976/77: 25. 

UbU 9. rskr 73). 

För förvaltningskostnader får budgetåret 1983/84 användas högst 

4499000 kr. 

Sedan budgetåret 1979/80 disponerar FRN även en särskild kostnadsram 

för finansiering av dyrbar forskningsutrustning under anslaget Inredning 

och utrustning av lokaler vid högskoleenheterna m. m. 

Anslags post 1983i84 Beräknad ändring 1984/85 

FRN Före-
dragandcn 

I. Initiering, samordning och 
stöd av forskning '.!5616000 +:?.049000 +I 025000 

:?.. Framtidsstudier 5 100000 +1258000 + :?.04000 
3. Forskningsinformation 9515000 + 761 000 + 381000 

40231000 +4068000 +1610000 

F vrskningsrådsnii mnden 

Under sina första år har FRN initierat en rad forskningsprogram som nu 

nått en betydande omfattning. Programmen representerar områden av hög 

samhällsrelevans där behovet av insatser måste bedömas som mycket 

stort. Det har dock inte varit möjligt att med 1982/83 disponibla resurser 

och till buds stående samfinansieringsmöjligheter låta dessa program växa 

ytterligare. 

Under 1984/85 bör anslagsposten Initiering. samordning och stöd av 

forskning räknas upp för att ge kompensation för pris- och löneutveckling-
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en (2 049 000 kr.) men i övrigt ligga på en oförändrad nivå. Diiremot önskar 

FRN planeringsramar för de båda närmast följande budgetåren genom en 

tillförsäkran om ökning av anslagsposten Initiering, samordning och stöd 

av forskning med 4 milj. kr. utöver löne- och prisomräkning 1985/86 samt 

med ytterligare 2 milj. kr. 1986/87. Genom en sådan resursökning skulle 

nämnden fä möjlighet att under 1984/85 initiera nya studier och förprojekt. 

som under de två följande budgetåren kan resultera i ny forskning. 

Förslaget innebär klart lägre anspråk på en ökning av FRN: s anslag än 

som tidigare förts fram för den aktuella perioden samtidigt som FRN i 

enlighet med statsmakternas intentioner ökat sina ansträngningar att få en 

bättre samfinansiering. 

FRN föreslår ingen ökning av anslagsposten för framtidsstudier. Anled-

. ningen är i detta fall önskemålet att avvakta den utvärdering av framtids

studierna som skall genomföras under innevarande budgetår. För 1984/85 

begär FRN resurser för framtidsstudier med dels löne- och prisomräkning 

(408 000 kr.). dels ett engångsbelopp om 850 000 kr. för att trygga finansi

eringen av den stora kommunstudie som redan inletts och som fått finan

sieringsproblem genom att förväntningarna om samfinansiering med en rad 

intressenter inte helt har kunnat infrias. 

FRN: s arbete med allmän forskningsinformation synes enligt nämnden 

ha fått ett gott gensvar hos allmänheten liksom hos mi::dverkande forska

re/informatörer. En särskilt intri::ssant målgrupp är här barn och ungdom. 

FRN nöjer sig också här med anslag på en oförändrad nivå (endast löne

och prisomriikning. 761000 kr.) för att återkomma när nu pi!gående för

söksverksamhet hunnit utvärderas. 

Uppgiften att fördela resurser för dyrbar utrustning betraktas av FRN 

som ytterst viktig. FRN beräknar att en uppräkning med 15 milj. kr. 

behövs för att ge bibehållen köpkraft jiimfört med föregående år. Härut

över begär FRN jämfört med 1983/84 ökade resurser med 10 milj. kr. och 

föreslår att en definitiv kostnadsram om 90 milj. kr. förs upp budgetåret 

1984/85 samt att delramar förs upp med 45 milj. kr. för vartdera av budget

åren 1985/86 och 1986/87 under anslagt:t Inredning och utrustning av lo

kaler vid högskolccnhett:rna m. m. 

FRN begär för budgetåret 1984/85 - utöver ökade resurser för finansi

ering av dyrbar forskningsutrustning enligt ovan - ett anslag om 44 299 000 

kr., dvs. en nominell ökning med 4068000 kr.. vilket fördelas enligt föl

jande: 

I. Pris- och löneomriikning !+ 8 0() +3218000 
2. Engångsanvisning för finansiering av framtidsstudien om 
kommunerna + 850000 



Prop. 1983/84: 107 Bilaga 5 Utbildningsdepartementet 125 

Fi>redragandens överväganden 

Jag hänvisar inledningsvis till vad jag tidigare har anfört rörande forsk

ningsrådsnämndens ( FRN l verksamhet. forskningsinformation och nytt

jarinformation samt dyrbar vetenskaplig utrustning. 

Jag vill i detta sammanhang också hänvisa till vad chefen för industride

partementet i prop. 1983/84: 84 (s. 63). har anfört angående forskning om 

kooperativ verksamhet. 

Chefen för civildepartementet har i 1984 års budgetproposition räknat 

medel inom civildepartementets kommitteanslag för den delfinansiering av 

framtidsstudien om kommunerna som FRN gjort framställning om. 

Med hänvisning till sammanställningen under förevarande anslag hem

ställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Forsk11ingsrtlds11iimndt>n för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

reservationsanslag av 41 841 000 kr. 

D 30. Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

64943625 

76 775 000 
82116000 

Reservation 975118 

Från anslaget bestrids kostnaderna för den verksamhet som humanis

tisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet !HSFR) finansierar samt för 

HSFR: s förvaltning. Inom ramen för HSFR: s anslag bestrids bl. a. kost

naderna för 15 extra ordinarie tjänster som professor. 34 forskartjänster 

och 26 doktorandtjänster. För förvaltningskostnadcr far budgetäret 

1983/84 anv~indas högst 3 335 000 kr. 

H 11m1111 is I isk-.1a111 hii I Is 1·cIt'11ska pi iga .f i 1r.1kni11gs räd e t 

Huvuddelen av HSFR: s anslag för budgetåret 1982/83 har gfitt till pro

jektforskning och publiceringsverksamhct. Fördelningen har skett pil äm

nesgrupper enligt följande sammanställning. 

Filosofi och teologi 
Ekonomi 
Sociologi 
Juridik 
Stats vetenskap 
Psykologi 
Pedagogik 
Historia 
Sprfikvetcnskap 
Antikforskning. förhistoria och 
utomeuropeiska kulturer 

1549000 
5 800 000 
4940000 
1 570 500 
1 840000 
4912000 
2310000 
4 883 500 
4 856 500 

I 355000 
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Arkeologi och bebyggelseutveckling 
Estetiska vetenskaper 
Internationella åtaganden 
Tidskriftsstöd 
Publicering 
Övrigt 

I 722000 
4 370 500 
2514 710 
2852040 
6299450 
4426470 

56201670 

Vad beträffar prioriterade forskningsområden anför HSFR följande. Ge

nom regeringens förslag (prop. 1982/83: 100 bil. 10) och riksdagens beslut 

förutsattes att 2.3 milj. kr. skulle användas för åtgärder inom prioriterade 

forskningsområden. Av det nämnda beloppet faller0,6 milj. kr. inom områ

de I: Forskning som är en förutsättning för och konsekvens av den stora 

·nationella satsningen på teknisk utveckling, 0.5 milj. kr. inom område 4: 

Forskning oin den offentliga verksamheten: dess styrning. ekonomi och 

förändring samt I. I milj. kr. inom område 5: Insatser för allmän volym

och kompetenshöjning inom det samhällsvetenskapligt-humanistiska om

rådet. Vidare förutsattes i propositionen alt 0.1 milj. kr. under 1983/84 

används inom områdena 6: Forskning om kulturyttringar och kulturfrågor 

samt 8: Forskning rörande jämställdhet mellan kvinnor och män, för 

framtagande av genomtänkta förslag på dessa fält. 

Med anledning av dessa beslut har HSFR dels preciserat delområden. 

där insatser omedelbart kan göras. dels tillsatt en rad r;rogramkommittt!er 

och arbetsgrupper med uppgift alt främst föreslå åtgärder som kan komma 

ifråga fr. o. m. budgetåret 1984/85. Som exempel kan nämnas att HSFR 

ifråga om område I beslutat satsa 0.3 milj. kr. i en särskild ansökningsom

gång redan under innevarande budgetår inom delområdet Tekniksamhället 

och de handikappade. Betydande medel ges också till delområdet Datorut

vecklingen. individen och samhället. Vad beträffar ett tredje delområde. 

som HSFR funnit angeläget. nämligen Tekniksamhället och barnen. har ett 

större. komparativt inriktat projekt på nordisk bas aktualiserats. 

Inom område 4 har medel tilldelats en rad större projekt inom ekonomi 

och statsvetenskap. 

Område 5 har av HSFR preciserats till att i första hand gälla forskning 

rörande Öst- och Sydöstasien. sii.rskilt språk. kulturer och samhällsförhål

landen. HSFR: s kommitte inom området har funnit att de få och små 

univcrsitetsinstitutioner som existerar, snabbt behöver stöd genom ökad 

projekt verksamhet. 

Betriiffan<le område 6 har arbetet inom den av HSFR tillsatta arbets

gruppen konstaterat att utbyggnaden av sektorsforskning på kulturomd1-

det varit svag. Arbetsgruppen har ätskilliga förslag till förbättringar av 

denna situation. 

Ifråga om omrilde 8 pågtir verksamheten inom HSFR: s programkorn

mitte för kvinnoforskning. 

Åtskilliga av de tjänster - professurer och forskartjänster - som inrät-
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tas vid HSFR kan och bör ses i relation till de av regering och riksdag 

prioriterade områdena. Av nyligen tillkomna tjänster kan nämnas profes

suren i implcmentationsforskning. som kommer att utgöra en betydande 

resurs för forskning om offentlig verksamhet. Beslutade forskartjänstcr i 

datateknik, stress och hälsa. utvärderingsforskning. förvaltningsrätt m. fl. 

kan också räknas hit. 

Vid sidan av de av regering och riksdag prioriterade områdena har 

HSFR självt prioriterat vissa problemfält. Betydande insatser görs sålunda 

för närvarande inom så sinsemellan olika områden som afrikanistik, da- . 

taarkivverksamhct, medcltidsforskning och historisk antropologi. 

HSFR föreslår att ett system med treåriga anslagsramar införs budget

året 1984/85. Den totala anslagsramen beräknas uppgå till 100 milj. kr. 

budgetåret 1985/86 och 110 milj. kr. budgetåret 1986/87. 

I förra årets anslagsframställning avstod HSFR från att föreslå inrättan

det av nya professurer. HSFR ville först överväga frågan om eventuellt 

överförande till högskoleorganisationen av ett antal befintliga rådsprofes

surer. Övervägandena har lett fram till ståndpunkten att antalet råds

professurer inte gärna bör överstiga de femton som nu finns. För att säkra 

viss rörlighet har HSFR beslutat att under den närmaste treårsperioden 

söka få fem professurer överförda till högskoleorganisationen. nämligen 

tjänsterna i historia. särskilt de svenska folkrörelsernas historia. talfysio

logi och talperception. komparativ fysiologisk psykologi. barnspråk samt 

empirisk konfliktforskning. 

Enligt HSFR: s mening bör två nya professurer inrättas budgetåret 

1984/85. en budgetåret 1985/86 och tvii budgetåret 1986/87. 

För budgetåret 1984/85 föreslår HSFR inrättande av en professur i 

multivariat statistisk analys. personlig för professorn Karl G. Jöreskog 

samt av en professur i finansiering av offentlig verksamhet. 

HSFR har inte i föreliggande anslagsframställning kostnadsberäknat 

konsekvenserna av en tillämpning av förordningen om externt finansierad 

verksamhet fr. o. m. den 1 juli 1984 men gör ett antagande att rådets anslag 

i så fall behöver kraftigt förstärkas. 

HSFR begär för budgetåret 1984/85 ett anslag av 90000000 kr.. dvs. en 

ökning med 13 225 000 kr. Härunder begär HSFR bl. a. följande. 

1. Pris- och löneomrilkning 6 142 400 kr. 

2. Överföring av kostnaderna för en professur i historia. särskilt de 

svenska folkrörelsernas historia. till universitetet i Uppsala (385 000 kr.). 

3. Överföring av kostnaderna för en professur i talfysiologi och talper

ception till universitetet i Stockholm (654000 kr.). 

4. Överföring av projektet Sveriges medeltida personnamn till anslaget 

Dialekt- och ort namnsarkiven samt svenskt visarkiv resp. anslaget Statliga 

arkiv: Vissa kostnader för samlingar och materiel m. m. <540000 kr.). 
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l'iiredragandens överväganden 

Jag hänvisar inledningsvis till vad jag tidigare har anfört om prioriterade 

forskningsområden samt om treåriga medelsramar för forskningsråden. 

Jag hänvisar också till vad jag tidigare har anfört om utvärdering av 

forskning inom forskningsrådens v.:rksamhetsområden. 

Vad gäller humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets (HSFRJ 

förslag att inrätta en professur i multivariat statistisk analys, personlig för 

professorn Karl G. Jöreskog, placerad vid universitetet i Uppsala. vill jag 

anfönt följande. Den forskning som Jöreskog bedriver är. enligt HSFR. av 

stor betydelse inte minst för beteendevetenskaperna. Även internationellt 

har Jöreskog en stark ställning inom sitt specialområde. Jag biträder 

HSFR: s förslag och avser att återkomma till regeringen med förslag att 

inrätl<l tjänsten. 

Jag är däremot inte nu beredd att stödja HSFR: s förslag att inrätta en 

professur i finansiering av offentlig verksamhet. Jag anser det mer ända

målsenligt att rådet stöder denna forskning genom projektmedel. Jag hän

visar till vad chefen för utbildningsdepartementet har föreslagit under 

anslaget Samhällsvetenskapliga fakulteterna samt till vad chefen för civil

departementet kommer att föreslå i det följande angående forskning i 

offentlig förvaltning. 

Jämställdhetskommitten har i betänkandet <SOU 1983: 4) Om hälften 

vore t.;.vinnor. ... avgivit förslag till en organisation för jämställdhetsforsk

ning. I betänkandet föreslås bl. a. att fem särskilda docenttjänster för 

jämställdhetsforskning skall inrättas. De flesta remissinstanserna. hl. a. 

UHÄ. prioriterar detta förslag. 

I enlighet med vad chefen för utbildningsdepartementet anfört i det 

föregående beräknar jag under förevarande anslag 800000 kr. för fem 

tjiinstcr som forskare i jiimställdhctsforskning. Det ankommer på HSFR 

att bestämma den närmare inriktningen av tjänsterna. 

J prop. 1981/82: 106 om forskning m. m. anförde dåvarande chefen för 

utbildningsdepartementet alls. k. områdesstudier. t. ex. forskning om Öst

asien. arabländerna. Afrika och Latinamerika borde ges hög prioritet i 

högskolemyndigheternas forskningsplanering och resursfördelning. Vid 

utbildningsutskottets behandling av propositionen framhölls att även öst

statsforskning borde föras till denna kategori (UbU 1981/82: 37J. 

Vid universitetet i Uppsala pågår ett arbete med att bygga upp öststats

forskningen. I ett uppbyggnadsskede av forskningsområdet iir det. enligt 

min mening. ändamålsenligt att stöd till forskningen utgår i form av pro

jektm~del. HSFR stöder områdesstudier. framför allt afrikanistik och 

forskning om Öst- och Sydöstasien. Jag utgår från att rådet i fortsiittningen 

även beaktar behovet av öststatsforskning. 

Med anledning av vad som anfördes i uthildningsutskottets betiinkamk 

(UbU 1982/83: 31) om våldsinslag i filmer m. m. har regeringen givit HSFR 

i uppdrag att liimna visst underlag. Rf1det har lämnat en redovisning av 
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pt1g~iendc forskning ino_m __ området. Jag utgilr frii.n att HSFR även fortsätt

ningsvis stöder och bedriver information om sådan forskning som kan 

tjäna som underlag vid beslut om åtgiirder för att motverka effekterna av 

våldsinslag i film m. m. 

Den I juli 1971 inriittades en tjiinst som professor i historia. siirskilt de 

svenska folkrörelsernas historia. vid d~ivarande statens humanistiska 

forskningsråd. Tjiinsten är personlig för Carl Göran Andrae m:h iir pla

cerad vid universitetet i Uppsala. Med tanke p<l att folkrört:lserna och 

deras roll i samhiillsutvecklingen utgör ett viktigt inslag i vår moderna 

historia vill HSFR att plats bereds för forskning och undervisning på detta 

område i den ordinarie universitetsorganisationen. Jag stöder HSFR: s 

förslag. Medel (405 000 kr.) hiirför beräknas för niista budgetår under 

anslaget Humanistiska fakulteterna. anslagsposten Universitetet i Uppsa

la. Förevarande anslag minskas i motsvarande omfattning. 

Den I juli 1973 inrättades vid dilvarnndc statens humanistiska forsk

ningsråd en tjänst som professor i talfysiologi och talperception. Tjänsten 

är personlig för Björn Lindblom och är placerad vid universitetet i Stock

holm. Kring tjänsten har bildats en talfysiologigrupp som har bidragit till 

att bygga upp ett modernt undervisnings- och forskningslaboratorium med 

en avancerad datoranliiggning. Jag stöder HSFR: s förslag att ge denna 

vcrbamhet en permanent status. Jag vill framhålla vikten av att de perso

nella resurserna utnyttjas för undervisning och forskarutbildning även 

inom andra fakulteter än den humanistiska. Medel för professuren och 

talfysiologigruppcn (687 000 kr.) har för niista budgetår beriiknats under 

anslaget Humanistiska fakulteterna. anslagsposten lJniversitctct i Stock

holm. Förevarande anslag minskas i motsvarande omfattning. 

Statsrådet Göransson tillkallade hösten 1982 en särskild utredare för 

frågan om den fortsatta verksamheten avseende ordboken över Sveriges 

dialekter tOSD). Utredningsarbetet är nu avslutat. Utredarens förslag 

innebiir att verksamheten flyttas över frfin Kungl. Gustav Adolfs Akade

mien till dialekt- och ort namnsarkiven (DOVA l samt svenskt visarkiv och 

att medel motsvarande dem som HSFR bidragit med för verksamheten vid 

OSD anvisas till DOVA. Det iir enligt min mening glädjande att frågan fött 

en lösning. Medel (800000 kr.) för verksamheten har för budgetåret 

1984.185 beräknats under dels anslaget Dialekt- och ortnamnsarkiven samt 

svenskt visarkiv. dels anslaget Statliga arkiv: Vissa kostnader för samling

ar och materiel m. m .. anslagsposten Dialekt- m:h ort namnsarkiven samt 

svenskt visarkiv. Förevarande anslag minskas i motsvarande omfattning. 

Under anslaget Dialekt- och ort namnsarkiven samt svenskt visarkiv och 

under anslaget Statliga arkiv: Vissa kostnader för samlingar och materiel 

m. m .. anslagspostcn Dialekt- och ortnamnsarkivcn samt svenskt visarkiv 

har medel (425000 kr. resp. 115000 kr.l beräknats för kostnaderna för 

Sveriges Medeltida Personnamn. Förevarande anslag minskas i motsva

rande omfattning. 

9 Riksdagen 1983!8./. I sam/. Nr 107. Bilaga 5 
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Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till H11ma11istisk-sa111hiillsl'etenskap/iga forskningsrådet för hud

getårct 1984/85 anvisa ett rcservationsanslag av 82 116 000 kr. 

D 31. Medicinska forskningsrådet 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

134600 012 

159149000 

176356000 

Reservation 1 096861 

Från anslaget bestrids kostnaderna för den verksamhet som medicinska 

forskningsrådet (MFRl finansierar samt för MFR: s förvaltning. Inom 

ramen för M FR: s anslag bestrids bl. a. kostnaderna för 11 extra ordinarie 

tjänster som professor och 25 forskartjänster. För förvaltningskostnader 

får budgetåret 1983/84 användas högst 2 897 000 kr. 

Medicinska forskninusrådet 

Huvuddelen av MFR: s verksamhet utgörs av grundvetcnskapligt inrik

tad medicinsk forskning. Ungefär två tredjedelar av MFR: s resurser ut

nyttjas för projektanslag. Mer än 70 ':~av projcktanslagsmedlen kan hänfö

ras till tio tyngdpunktsområdcn. Dessa områden är: nervsystemet och 

dess sjukdomar: mikrohiologi samt infektionssjukdomar: cellbiologi: läke

medel och toxikologi: hjiirtat. kärlsystemet och dess sjukdomar: moleky

lärbiologi: endokrina organ och deras sjukdomar: matsmältningsorganen 
och deras sjukdomar: diabetes samt ämnesomsättning. Även MFR: s olika 

forskartjänster. som svarar mot 15 0(, av MFR: s resurser. fördelar sig på 

tyngdpunktsområden på ungefär samma sätt som projektanslagen. Karak

teristiskt för MFR: s tyngdpunktsområden är att de har stor medicinsk 

betydelse och att svensk forskning inom dessa har en stark internationell 

ställning. Även om huvuddelen av MFR: s verksamhet är och bör vara 

grundvetenskapligt inriktad. har MFR i stigande omfattning under senare 

år initierat. stimulerat och finansierat forskning inom områden av mer 

direkt samhällelig betydelse. Enligt riksdagens beslut våren 1982 i anled

ning av propositionen om forskning m. m. (prop. 1981/82: 106) har MFR 

tilldelats ett huvudansvar för forskning inom följande prioriterade områ

den: medicinskt inriktad hälso- och sjukvärdsforskning. epidemiologi, pri

märvårdsforskning. forskning om missbruksfrågor samt miljömedicinsk 

forskning. Inom samtliga dessa områden har MFR i varierande utsträck

ning initierat och stött forskning under en följd av år. MFR: s största 

enskilda initiativområde genom åren är hälso- och sjukvårdsforskning. 

Utöver de av regering och riksdag prioriterade områdena har MFR de 

senaste ,åren lyft fram utvärdering av medicinska teknologier som ett 

viktigt initiativområde. 
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MFR: s anslagsframställning för 1984/85 innebär en fortsatt satsning på 

grundvetenskapligt inriktad forskning samtidigt som verksamheten inom 

de prioriterade områdena och området utvärdering av medicinska teknolo

gier utvidgas. MFR föreslår att ut viirdering av medicinska teknologier blir 

ett prioriterat område i den forskningspolitiska propositionen. 

På grundval av analyser ~v rekrytering till medicinsk forskning och av 

åldersstrukturen för forskare vid medicinsk fakultet har MFR under de tre 

senaste åren gjort betydande omprioriteringar som inneburit att MFR 

kraftigt ökat antalet forskartjänster. I första hand. har forskartjänster inrät

tats på post-doktornivå. MFR: s budgetförslag innebär en ytterligare utök

ning av detta program. En del av den ökade satsningen på forskartjänster 

har avsett rekryteringstjänster för forskning inom områden med mer direkt 

samhällelig betydelse. Dessa tjänster är av stor vikt för den kompetens

uppbyggnad som krävs inom prioriterade områden. En utökning av denna 

typ av tjänster ingår också i budgetförslaget. MFR har för 1983/84 erhållit 

särskilda medel som svarar mot 25 doktorandtjänster. Dessa tjänster kom

mer alt i kombination med post-doktortjänster få stor betydelse för rekry

tering till medicinsk forskning. MFR föreslår en ökning av antalet dokto

randtjänster till 35. 

Ungefär en tredjedel av den resursförstärkning som MFR föreslår i sin 

anslagsframställning kommer alt utnyttjas för ökade insatser inom priori

terade områden och utvärdering av medicinska teknologier. En betydande 

del av dessa insatser kommer att avse metodutveckling samt kompetens

uppbyggnad i form av inrättande av forskartjänster av olika slag. Inom 

ramen för den föreslagna resursförstärkningen kommer också särskilda 

insatser att göras inom forskningsområdcn av betydelse för bioteknik. 

MFR har i sin anslagsframställning utgått från nu gällande kostnader för 

högskolornas förvaltning av rådsanslag. 

MFR föreslår för budgetåret 1984/85 ett anslag om 195 milj. kr. dvs. en 

ökning med 35.9 milj. kr. Inom denna ram föreslår MFR följande föränd

ringar. 

I. Pris- och löneomräkning <+ 12.7 milj. kr.). 

2. Ökat stöd till MFR: s verksamhet ( + 23.2 milj. kr.) varvid bl. a. 

följande avses: 

Projektanslag < + 6.8 milj. kr.) 
Apparatur ( + 1.6 milj. kr.) 
Merkostnader för försöksdjur ( + 2.4 milj. kr.) 
Post-doktortjänstcr ( + 2.3 milj. kr.) 
Doktorandtjänster ( + 1.3 milj. kr.) 
Övriga forskartjänstcr ( + I. 7 milj. kr.) 
Prioriterade forskningsområden och utvärdering av medicinska teknolo
gier ( + 4,1 milj.kr.). 

AV resurserna för projektanslag och forskartjänster avses 3 .0 milj. kr. 

för fortsatt övertagande av delar av ansvaret för cance1forskning från 

Riksföreningen mot cancer. 
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3. Indragning - i samband med nuvarande innehavares avgång med 

tilderspension - av professuren i bakteriologisk bioteknik. 

Föredragandens överväganden 

Medicinska forskningsrt1det (MFR) har i skrivelse den 14 oktober 1983 

redovisat uppdrag om planering av prioriterade forskningsområden. MFR 

har i anslagsframställningen föreslagit att utvärdering av medicinska tek

nologier blir ett prioriterat område. Jag hänvisar till vad jag i det föregåen

de anfört om prioriterade forskningsområden. Jag finner MFR: s förslag 

väl förenligt med de övergripande prioriteringar som beslutats av riksda

gen (prop. 1981/82: 106. UbU 37. rskr 397) och som jag föreslagit skall 

gälla även framgent. 

Jag hänvisar också till vad jag i det föregående har anfört om utvärdering 

av forskning inom forskningsrådens verksamhetsområden samt om treåri

ga mcdclsramar för forskningsråden. 

MFR har föreslagit att den extra ordinarie professuren i bakteriologisk 

bioteknik vid MFR dras in i samband med nuvarande innehavares pensio

nering. Jag biträder förslaget och avser att i annat sammanhang återkomma 

till regeringen med förslag i enlighet härmed. 

Vid MFR finns 25 extra ordinarie forskartjänster inrättade. Rådet före

slår att ytterligare 5 sådana tjänster inrättas. Jag stöder rftdets förslag och 

har vid min medelsberäkning tagit hiinsyn till detta. Jag kommer i annat 

sammanhang att föreslå regeringen att tjänsterna inrättas. 

Ansvaret för delar av cancerforskningen förs successivt över från Riks

föreningcn mot cancer till MFR och naturvt:tenskapliga forskningsrådet i 

enlighet med vad som angavs i 1981 års budgetproposition !prop. 

1980/81: HJO bil. 12 s. 578). För nästa budgetår beräknar jag för denna 

forskning en ökning av medlen under delta anslag. 

Medel för viss primärvårdsforskning vid universitetet i Uppsala bestrids 

innevarande budgetår under förevarande anslag. För nästa budgetär beräk

nas medel för dessa kostnader under anslaget Medicinska fakulteterna ( -

540000 kr.). 

För M FR beräknar jag för nästa budgetår ett anslag om totalt 176 356 000 

kr.. vilket innebär en ökning jämfört med innevarande budget är om 

17207 000 kr. Jag har härvid tagit hänsyn till den fördyring som nya regler 

för uppfödning av försöksdjur medför. 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemstiiller jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Medicinska ./(>rskninusrädct för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

reservationsanslag av 176356000 kr. 
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D 32. Naturvetenskapliga forskningsrådet m. m. 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

304248860 

342841000 

251 092000 

Reservation 4314246 

Från anslaget bestrids kostnaderna för den forskningsverksamhet m. m. 

som naturvetenskapliga forskningsrådet (NFR) finansierar samt för 

NFR: s förvaltning (anslagsposten I). Inom ramen härför hestrids bl. a. 

kostnaderna för elva tjänster som professor, för Tage Erlanders gäst

professur och för 45 tjänster som forskare. För förvaltningskostnader får 

hudgetåret 1983/84 användas högst 8 649000 kr. 

Från detta anslag bestrids innevarande budgetår också kostnader för 

svenskt medlemskap i vissa internationella forskningsorganisationer Ian

slagsposten 2). 

Slutligen bestrids från anslaget ocksä kostnader för rymdforskningspro

jekt under statens delegation för rymdverksamhet (anslagsposten 3: jfr 

prop. 1972: 48 s. 37. NU 37. rskr 216). 

1983/84 Beriiknad iindring 1984/85 

\1yndigheterna Före-
draganden 

I. 1'aturvetcnsk;1plig forskning 210 782 000 + 36500000 +19955000 , 
Internationella forskningsor-
ganisationer 113448000 + 8 838 000 -113448000 

3. Rymdforskning ISnl!OOO t 2 598000 + I 744000 

342841000 . +47936000 -91749000 

N a t11n·et en skapliga .fi>rskningsräJct 

N FR: s huvud uppgift är att fördela medel till forskningsprojekt främst 

vid universitet och högskolor. Ett stort arbete liiggs diirvid ner pä gransk

ning och prioritering av inkomna ansökningar. De internationella utviirde

ringsgrupper som för N FR: s räkning bedömer de resultat som forskar

gruppcrna sedan uppnår ger. med få undantag. högt betyg åt den av NFR 

stödda naturvetenskapliga forskningen i Sverige. Detta iir inte bara upp

muntrande för forskarna utan NFR ser det ocksii som ytterligare ett bevis 

pil riktigheten i de av N FR valda arbetsmetoderna. 

En utbyggnad och konsolidering av N FR: s stöd till riktad grundforsk

ning och tvärvetenskap piig{ir sedan ntigot år tillbaka. Det giiller projekt 

där den rent inomvetenskapliga prövningen kompletteras med andra be

dömningar. främst samhälleliga. vilket leder till att forskningen ifråga får 

ökat stöd. För 1983/84 har de med forskningsrt1dsn~lmnden (FRN l gemen

samma programmen givits hög prioritet. För hudgeti'tret 1984/85 begärs en 

ökning med 2.0 milj. kr. för andra stora behov inom området. 
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Huvuddelen av NFR: s verksamhet, i pengar räknat, utgörs dock av 

stöd till forskningsprojekt. De områden som N FR. utifrån främst inomve

tenskapliga grunder. kommer att prioritera under 1984/85 är: 

Biologi 

- ekologisk teoriutveckling 
- mikrobiologisk ekologi 
- populationsbiologi 
- grundforskning av betydelse 

för bevarandet av jordens 
biologiska resurser 

- celldifferentiering och 
ut veckl i ngsfysiologi 

- genernas struktur och funktion 

(ico1·ctcnskaper 

- biogeokemiska kretslopp 
- internationella geologiska 

korrelations programmet 
- internationella litosfär

projektet 
- europeiska gcotraversen 

Fysik och matematik 

- elementär växelverkan 
- komplexa atomära och 

subatomära system 
- fysikaliska processer i 

stjärnor och galaxer 
- icke-linjära system 
- matematikens dataveten-

skapliga anknytning 
- halvledarfysik och fasta 

tillståndets elektronfysik 
- metodikuppbyggnad 

Kemi 

- teoretisk kemi 
- totalsyntes av komplicerade 

naturprodukter 

För ökat projektstöd inom främst de ovannämnda områdena begär NFR 

en anslagsökning om 1,0 milj. kr. För den allt viktigare internationalise

ringen av forskningsprojekten begärs ytterligare 1.0 milj. kr. 

Inom ramen för projektbidragen vill N FR även under I 984i85 fortsätta 

dc: insatser som gjorts vad avser datorer och medeldyr utrustning samt 

forskarrckrytering. För dessa ändamål begärs 3.0 resp. 4.0 milj. kr. På 

forskarrekrytcringsområdet är det särskilt behovet av nya postdoktorala 

tjänster som motiverar den relativt stora ökningen. 

NFR önskar också utveckla sitt stöd till sådan forskning som faller inom 

de av regering och riksdag prioriterade områdena. Med en ökning om 4,0 

milj. kr. skulle N FR kunna fortsätta. och i vissa fall utöka, sitt stöd till de 

åtta områden som ut valdes redan inför 1983/84 samt under 1984/85 inleda 

en ökad satsning på fem andra. De tretton områden som därmed skulle ges 

särskilt stöd är: 

- bio- och genteknik 
- forskning rörande ny tekniks konsekvenser för människor, växter och 

djur 
- markmikrobiologi 
- mät- och analysmetodik för biologi och geovetenskaper 
- halvledarfysik och fasta tillståndets elektronfysik 
- materialvetenskap 
- bildbehandling och simulcringsteknik 
- teoretisk datalogi samt datoranknuten matematik och statistik 



Prop. 1983/84: 107 Bilaga 5 Utbildningsdepartementet 135 

- avancerad detektorutveckling 
- malm- och resursgeologi 
- markvattenforskning 
- totalsyntes av komplicerade naturprodukter 
- datormodellerad kemi 

Erfarenheterna av NFR: s program för post-doktorstipendier har varit 

goda och rådet är berett att utöka antalet stipendier motsvarande 1,0 

milj. kr. 

För 1984/85 föreslår NFR också en ny extra ordinarie professur i den 

kondenserade materiens teori för Börje Johansson. och fem nya forskar

tjänster. För dessa ändamål erfordras en ökning av 1.3 milj. kr. 

De nya doktorandtjänsterna är ett värdefullt instrument i NFR: s forsk

ningsplanering och NFR föreslår en viss utbyggnad av detta program inom 

en an slagsökning om 1,0 milj. kr. 

NFR: s äskanden baseras på den för 1983/84 gällande modellen vad 

gäller förvaltningspålägg vid universitet och högskolor. Skulle någon änd

ring ske härvidlag utgår NFR ifrån att den hlir kostnadsneutral så att 

eventuella merkostnader för forskningsråden kompenseras genom överfö

ringar från andra anslag. 

N FR begär för budgetåret 1984/85 247282 000 kr. för naturvetenskaplig 

forskning (anslagsposten I). en ökning med 36500000 kr. I den begärda 

ökningen ingår följande: 

- Löne- och prisomräkning: 18,2 milj. kr. 
- Ökade medel för projektbidrag: 2.0 milj. kr. 
- Utbyggnad av stödet till riktad grundforskning och tvärvetenskap: 2,0 

milj. kr. 
- Ökade medel för datorer och medeldyr utrustning: 3.0 milj. kr. 
- Ökade medel för forskarrekrytering: 4,0 milj. kr. 
- Uthyggnad av stöd för prioriterade områden: 4,0 milj. kr. 
- Ökning av programmet för post-doktorstipcndier: 1,0 milj. kr. 
- Medel för en ny extra ordinarie professur och fem nya forskartjänster: 

1.3 milj. kr. 
- Ökning av programmet för doktorandtjänster: 1,0 milj. kr. 

Vidare föreslår NFR att kostnaderna för av NFR finansierade forsk

ningsverksamheter fr. o. m. budgetåret 1984/85 bör bestridas från andra 

anslag: 

- 3/4 tjänst som forskare (Dunlop) vid Chalmers tekniska högskola 
- En tjänst som forskningsassistent fDrakenberg) vid universitetet i Lund 
- En tjänst som forskningsassistent (Ragnarsson) vid universitetet i Upp-

sala 
- En tjänst som forskare (Almbladhl vid universitetet i Lund 
- En tjänst som forskare (von Barthl vid universitetet i Lund 

1/2 tjänst som forskare (Rosen) vid universitetet i Umeå 
- \/2 tjänst som professor (Åkermark) vid tekniska högskolan i Stockholm 



Prop. 1983/84: 107 Bilaga 5 Utbildningsdepartementet 136 

1/2 tjänst som forskningsassistent llngemarsson) vid universitetet i Upp
sala 
112 tjänst som I: e forskningsingenjör (Åsberg) vid universitetet i Upp
sala 

- En tjänst som forskningsassistent (Walldcn) vid Chalmers tekniska hög
skola 

- En tjänst som forskningsassistent (Gillbro) vid universitetet i Umeå. 

Statens delegation för rymdverk.rnmhet ( DFR) 

Rymdforskningen i Sverige omfattar forskning med hjälp av satelliter. 

sondraketer och ballonger. 

Statsmakterna har beslutat om en breddning av den tillämpade nationel

la rymdverksamheten (prop. 1978/79: 142. NU 36. rskr 292). Som en följd 

härav har regeringen bl. a. i augusti 1980 beslutat om byggande av den 

svenska vetenskapliga satelliten VIKING. Projektets vetenskapliga mål 

innebär omfattande mätningar av partiklar. plasma, fält och vågor i en 

hittills praktiskt taget outforskad del av magnetosfären och med relation 

till uppkomsten av norrsken. Norrskenet kommer även att avbildas upp

ifrån av satelliten. 

De tre jonosfär- och magnetosfärgrupperna. Kiruna geofysiska institut 

(KGI), institutionen för plasmafysik vid tekniska högskolan i Stockholm 

<KTH-Pl och Uppsalajonosfärobservatorium (UJO). har experiment om

bord. 

VIKING kommer att sändas upp under första halvåret 1985 med den 

europeiska bärraketen Ariane i en gemensam uppsändning med den frans

ka fjärranalyssatelliten SPOT. Därefter vidtar drift. datanedtagning och 

vetenskaplig bearbetning vilket skall ske vid den markstation och det 

vetenskapliga center som Rymdbolaget skall färdigställa vid Esrange i 

Kiruna. För detta krävs medel under 1984/85. Projektet tar även i anspråk 

stora resurser ho~ de deltagande forskargrupperna. 

Som en konsekvens av projektet har rymdforskningsprogrammet om

prioriterats. med bl. a. reducerad sondraket verksamhet. Delegationen pe

kar liksom i föregående anslagsframställning på riskerna med en alltför 

drastisk minskning av sondraketverksamheten med risk för nedgång i 

kompetensen hos forskargrupper. inom industrin samt vid Esrange. 

Denna problematik blir. enligt delegationen. särskilt kännbar budgetåret 

1984/85. För att få största möjliga utbyte av VIKING-projektet bör man 

under VIKING: s livstid dessutom sända upp raketer frfm Esrangejust när 

satelliten passerar ovanför. Detta ger möjlighet till samtidiga mätningar 

från satelliten som befinner sig uppe i magnetosfären och från raketerna 

längre ned i jonosfären. 

Delegationen föres lär en ökning av. resurserna för nationell rymdforsk

ning om 1 milj. kr. för budgctäret 1984/85 för att de VIKING-relaterade 

raketerna skall kunna inkluderas i forskningsprogrammet. 

Som redovisats i det föregående har tvä utvärderingar av rymdforsk-
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ningsverksamhetcn genomförts under budgetåret 1982/83. Dels har DFR i 

egen regi låtit utvärdera materialforskningsprogrammet. dels har DFR 

tillsammans med NFR och nämnden för en1.:rgiproduktionsforskning !NEl 

l<ltit utviirJera geokosmo- och plasmafysiken. 

Omdömet om arbetet inom materialforskningsgrupperna är tillfredsstäl

lande !good - very goodl medan arbetet inom ett tkrtal projekt inom 

rymdforskningsgrupperna bedöms vara av allra högsta vetenskapliga kva

litet (excellent). 

Delegationen hemställer att ett anslag för nationell rymdforskningsverk

samhct för budgetåret 1984/85 förs upp med 21 209 000 kr.. dvs. en ökning 

med 2 598 000 kr. 

Förslaget inncbiir i korthet följande. 

I. Pris- och löncomräkning I 598 000 kr. 

2. VIKING-relah:rade sondraketer ( + I 000000 kr.). 

Föredragandens Ö\'ervägandcn 

Jag hänvisar inledningsvis till vad jag tidigare har anfört om prioriterade 

forskningsområden samt om treåriga medclsramar. Jag hänvisar också till 

vad som anförts om ut värdering av forskning inom forskningsräd1.:ns verk

samhetsområden. 

Jag redovisade i 1983 tirs budgetproposition de principer som varit 

vägled:mdc vid övcrl"öring av tjänster som under l[111g tid funnits inriittade 

vid högskolan eller motsvarande men bekostats av forskningsrådsmedel 

till att fortsättningsvis bekostas från anslag till fakulteterna vid högskolan. 

De förslag till sådana överföringar som naturvetenskapliga forskningsrådet 

!NFRl efter samråd med universitt:ts- och högskoleiimbetet !UHÄJ nu 

föreslår finner jag väl motiverade. Chefrn för utbildningsdepartementet 

har vid sin beriikning av anslaget Matematisk-naturvetenskapliga fakulte

terna beräknat medel motsvarande 5.5 heltidstjänster samt vid b1.:räkning 

av anslaget Tekniska fakulteterna medel motsvarande 3.25 hcltidstjänster. 

I konsekvens hiirmed har jag minskat förevarande anslag med I 591 000 kr. 

NFR föreslår inriittande av en professur i den konden~eradc materiens 

teori fr. o. m. den I juli 1984. Den kondenserade materiens fysik utgör ett 

stort forskningsområde i ett mycket expansivt sked1.: med många tillämp

ningar inom matericil- oL:h elcktronikomr{1dct. Rådet föresl~ir Börje Johans

son. som är l!n internationellt erkänd forskare och f. n. professor i Arhus. 

till innehavare av tjiinsten med placering vid universitetet i Lppsala. 

Den av NFR föreslagna tjänstens inriktning är viil i samklang med den 

prioritering av material- och elcktronikforskning som jag tidigare gett 

uttryck för. Jag avser därför att senare föreslå regeringen att inriitta en 

tjiinst som professor (Le 24/26) i tkn kondenserade materiens teori. per

sonlig för professorn Börjl! Johansson, dl!n I juli 1984. 
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Innehavarna av två av rf1dets nuvarande professurer uppnår pensione

ringsperiodens övre griins under 1985/86. NFR föreslår att dessa tjiinstcr, 

som inte är personliga, ges ändrat ämncsinnehåll. Därvid hör enligt NFR 

professuren i glaciologi ändras till teoretisk elementarpanikelfysik och 

professuren i molekylär cellfysiologi till molekylär immunologi. Jag avser 

att senare föreslå regeringen att de aktuella tjänstern_a efter de nuvarande 

innehavarnas pensionering ges förändrad inriktning i enlighet med NFR: s 

förslag. 

Vid NFR finns 45 extra ordinarie forskartjänster inrättade. lJänsterna, 

som är tidsbegränsade till sex eller i särskilda fall sju år. är av vital 

betydelse för svensk naturvetenskap. En stor, inom vissa ämnesområden 

överviigande del av rekryteringsunderlaget till landets professurer åter

finns i denna kategori. NFR hemställer att ytterligare 5 sådana tjänster 

inrättas. Jag stöder NFR: s förslag och har i min beräkning av anslagspos

ten l. Naturvetenskaplig forskning tagit hänsyn härtill. Jag kommer i annat 

sammanhang att föreslå att tjänsterna inrättas. 

NFR har särskilt uppmärksammat behovet av olika åtgärder för att 

främja forskarrekryteringen. Detta har skett dels genom inriittande av 

stipendier för studier vid främst utländska institutioner. dels genom att 

rådet avsatt betydande medel för inrättande av tjänster som kan erhållas 

relativt tidigt efter doktorsexamen. Jag ser dessa initiativ som mycket 

betydelsefulla då de öppnar möjligheter för den kategori som nyligen 

avlagt doktorsexamcn att vidga sina internationella kontakter samt ökar 

basen för den framtida rekryteringen till högre forskartjiinster på en nivå 

där det reguljära högskolesystemet i huvudsak saknar motsvarighet. Inom 

ramen för de ökade resurser jag beräknat för NFR: s verksamhet bör dessa 

initiativ kunna ges hög prioritet. 

Rt:gcringcn har i prop. 1983/84: 10 lagt fast riktlinjer för den svenska 

havsresursverksamheten. 1 beredningsarbetet för denna proposition har 

framkommit synpunkter om att den marint inriktade naturvetenskapliga 

forskningen bör ges ökade resurser. Särskilt har i sammanhanget det 

angelägna behovet av doktorandtjänster framhållits. I propositionen har 

vidare skett vissa principiella ställningstaganden avseende utnyttjande och 

samordning av fartygsbeståndet för marint inriktad forsknings- och under

söknings verksamhet. Det ankommer på forskningsrådet att utifrån de all

männa vetenskapliga kriterier som ligger till grund för rådets prioritering

ar. uppmärk.samma dessa frågeställningar. 

Kostnaderna för Sveriges deltagande i vissa internationella forsknings

organisationcr bestrids innevarande budgetår från en särskild anslagspost 

under detta anslag. Jag avser att i det följande återkomma med förslag om 

en förändrad anslagskonstruktion avseende dessa kostnader som innebär 

att ett nytt anslag inrättas. Förevarande anslag bör i enlighet härmed 

minskas med 113448000 kr. 

Utöver medel under förevarande anslag disponerar N FR resur<;er för 
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grundläggande energiforskning, vilka bestrids under anslaget Energi

forskning under industrihuvudtitcln. Statsrådet Dahl kommer senare att 

redovisa förslag som innebär att den NFR-stödda verksamheten ökas inom 

ramen för det nya energiforskningsprogrammet. I samband med sina ställ

ningstaganden till fusionsforskning föreslår statsrådet vidare att NFR 

fr. o. m. I juli 1984 bör överta det ansvar som nu åvilar energiforsknings

nämnden för detta forskningsområde. 

Under anslagsposten 3. beräknas medel avsedda för nationell rymd

forskning. Dessa medel disponeras av statens delegation för rymdverk

samhet (DfR). DFR har under innevarande budgetår begärt och erhållit 

ökade resurser för att kunna bygga upp ett operationscenter och ett veten

skapligt center vid Esrange i Kiruna för drift av VIKING-satelliten och 

datanedtagning från denna. DFR begär nu en mindre ökning av resurserna 

för projektet för att kunna studera de storskaliga magnetosfä1fenomenen 

och kopplingen mellan förhållandena i magnetosfären och jonosfären. Det

ta kan göras genom att raketer sänds upp från Esrange vid de tidpunkter då 

satelliten passerar ovanför. Jag delar delegationens uppfattning att det är 

angeläget att det vetenskapliga utbytet av VIKING-satsningen blir det 

största möjliga inom ramen för de medel som anvisas. Den utvärdering 

som delegationen, tillsammans med NFR och nämnden för energiproduk

tionsforskning, låtit genomföra visar dessutom att hittillsvarande resurser 

använts väl av DFR: s rymdforskargrupper. Jag har i mina beräkningar av 

anslagsposten 3. tagit hänsyn till behovet av ökade resurser för VI

KING-relaterade sondraketer ( + I 000000 kr.). För anslagsposten 3. be

räknar jag därför för budgetåret 1984/85 sammanlagt 20 355 000 kr. ( + 
1744000 kr.). 

Med hänvisning till sammanställningen under förevarande anslag och till 

vad jag har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen 

att till Natun·etenskapliga .f(irskningsrädet m. m. för budgetåret 

1984/85 anvisa ett reservationsanslag av 251 092000 kr. 

D 33. Nationell halvledarforskning 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

15 000000 

16000000 
1 Engångsanvisning ljfr prop. 1983/84: 8). 

Enligt riksdagens beslut beträffande ett nationellt mikroelektronikpro

gram (prop. 1983/84: 8. NU 11, rskr 130) anvisades 5 milj. kr. till Nationell 

halvlcdarforskning på tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 

1983/84. 

Regeringen har i beslut den 2 februari 1984 meddelat bestämmelser för 

anslaget. 
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Föredragandens överväganden 

Till grund för propositionen I 983i84: 8 Nationellt mikroelektronikpro

gram. Åtgärder för att främja mikroelektronikens utveckling. låg ett förslag 

från styrelsen för teknisk utveckling (STU ). Förslaget hade utarbetats efter 

samråd med ett flertal myndigheter och företag. 

Det nationella mikroelektronikprogrammet (NMPl ingår som det första 

av tre block i ett av STU utarbetat förslag till ett samlat s. k. ramprogram 

för informationsteknL1logi. Informationsteknologi används som samman

fattande beteckning på teknik för att inhämta. överföra, bearbeta, lagra 

och presentera information. Informationsteknologin är idag ett av de vikti

gaste områdena för industriell tillväxt. såväl internationellt som i Sverige. 

De två senare blocken har av STU benämnts System resp. Relationer. 

Dessa block har ännu en lägre grad av konkretion än det första blocket. 

Komponentteknologi. vilket utformats som ett nationellt mikroelektronik

program. 

NMP har imlclats i fyra delprogram: utbildning. grundforskning. målin

riktad forskning samt industriell utveckling. 

Delprogram 2. Grundforskning avser den forskning på halvledarområ

det. som bedrivs inom ett antal institutioner med naturvetenskapliga forsk

ningsrådet (NfR) som samordnande organ. 

En arbetsgrupp. tillsatt av N FR. har utarbetat en rapport ··Upprustning 

av svensk halvledarforskning" (Rapport från arbetsgruppen för nationell 

halvledarforskning 1983-01-19). Uppgiften för arbetsgruppen har varit att 

klarlägga de villkor. som måste vara uppfyllda för att en sammanhållen 

satsning på nationell halvledarforskning skall kunna förverkligas. 

Arbetsgruppen har gjort en inventering av till3ängliga resurser. både vad 

gäller forskare och utrustning. Den svenska grundforskningen inom halvle

darområdet håller. vid en internationell jämförelse, hög nivå endast inom 

ett begränsat fält. Den utrustning som används i dag är i många fall 

underdimensionerad och delvis föråldrad. 
I syfte att skapa en internationellt konkurrenskraftig forskningsmiljö har 

arbetsgruppen föreslagit att de resurser som satsas på svensk halvledar

forskning koncentreras till de områden där vi redan idag, på vissa punkter. 

har en framträdande position. Gruppens förslag. vilka stöds av NFR och 

STU. har legat till grund för delprogram 2. Grundforskning. i det nationella 

mikroelektronikprogrammet. 

Behoven av utrustning. tjänster. drift och avskrivningar beräknar N FR 

och STU till totalt omkring 55 milj. kr. över fem år. N FR har redan 

planerat in 10 milj. kr. för utrustning för den kommande femårsrerioden. 

Chefen för utbildningsdepartementet har i 1984 års budgetproposition 

tagit upp medel för utrustning. Härvid har bl. a. beräknats minst 20 milj. kr. 

för anskaffning av utrustning inom dataområdet. innefattande mikroelek

tronik. vid högskoleenheter med fasta forskningsresurser. 

Chefen för industridepartementet kommer i annat sammanhang att redo-
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göra för den närmare inriktningen och omfattningen av NMP för den 

närmaste treårsperioden. 

Jag beräknar för budgetåret 1984/85 I 6 milj. kr. för delprogram 2. Grund

forskning i det nationella mikroelektronikprogrammet. För de följande två 

budgetåren bör 12 resp. 7 milj. kr. anvisas för detta ändamål. 

Jag har erfarit att universitets- och högskoleämbetet ( U HÄl för närva

rande bereder förslag rörande förstärkning av utbildning och forskning 

inom området halvledarteknologi och elektrooptik. UHÄ har låtit göra en 

genomgång av utbildning, forskning och utrustning inom högskolan_ inom 

området. UHÄ avser att liimna förslag till prioriteringar och profilering vid 

de berörda högskoleenheterna. 

Jag kommer senare att föreslå regeringen att N FR får i uppdrag att i 

samråd med UHÄ komma in med förslag till den närmare fördelningen av 

medlen för delprogram 2. Grundforskning i det nationella mikroelektronik

programmet. 

Jag hemställer alt regeringen föreslår riksdagen 

att till Nationell hali·ledm:fim'kning för budgetåret 1984/85 anvisa 

ett n:servationsanslag av 16000000 kr. 

D 34. Delegationen för vetenskaplig och teknisk informationsför
sörjning 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

14194268 

I 0 334 000 

8677000 

Reservation 2878033 

Delegationen för vetenskaplig och teknisk informationsförsörjning !DFll 
började sin 'verksamhet den I juli 1979 (prop. 1978179: 122. UbU 37. rskr 

352). DFI iir enligt sin instruktion ( 1979: 479! central myndighet för frågnr 

om övergripande planering och samordning av informationsförsö1:iningen 

för forskning och ut vecklingsarbetc eller liknande verksamhet. Medel för 

DFl: s verksamhet anvisas även över !Jortonde huvudtiteln (8440000 kr. 

för innevarande budgetår). 

Delegationen ji"ir 1·('(cnskaplig ol'h teknisk it!fimnatio11.1Ji'irsii1:j11i11g 

1. Pris- och löncomriikning 569 000 kr. 

2. DFI: s anslag har hittills redovisats under tre program. niimligen 

program I. Planering och samordning 

program 2. Forskning och utveckling 

program 3. Nationella servil:euppgifter. 

Denna indelning har efter hand visat sig mindre iindam<11senlig. Huvud

uppgiften för DFI iir att svara för "övergripande planering och samordning 

av informationsförsör:iningen". I detta ingi\r forsknings- och utvecklings-
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verksamhet som en integrerad del. Skillnaderna mellan program I. och 2. 

har därigenom i många fall blivit närmast fiktiva. 

DFI föreslår därför en ny indelning som bättre beskriver huvudområ

dena för DFI: s verksamhet. nämligen dels ett program för åtgärder för 

utveckling av bestånd i vid mening (inkl. litteratur. datorbaserade informa

tionskällor etc.), som proi;ram I. lnfonnationskiillor; dels ett program för 

utveckling av olika sätt att nå bestånden. leta sig fram i dem och få ut 

information. som prowam 2. Siik- och knmmunikationssystem. Härutöver 

behålls program 3. Nationella sen·iceuppgiftcr för bidrag till permanent 

verksa~het tills vidare. 

3. DFI föreslår att ett system med ansvarsbibliotek börjar etableras den 

I juli 1984. 

4. DFI föreslår vidare att fleråriga medelsramar införs för DFI samtidigt 

som för forskningsråden samt att tjänster som forskare av den karaktär 

som finns vid forskningsråden får inrättas vid DFI. 

5. DFI förordar att regeringen föreskriver att DFL i likhet med forsk

ningsråden och styrelsen för teknisk utveckling. för projekt vid högskolan 

inte skall belastas med lokalkostnader. 

6. DFI hemställer vidare att fä i uppdrag att svara för samordning och 

ut veckling av registrering av och kunskapsspridning l)m pågående projekt. 

7. Med anledning av förslagen om ansvarsbibliotek föreslår DFI att 

medel (2126000 kr.) som för innevarande budgetår beräknats under DFI: s 

anslag för den medicinska informationsccntralen (MIC) vid karolinska 

institutet (Kl) för budgetåret 1984/85 beräknas under anslaget Medicinska 

fakulteterna. OFI föreslår även en resursförstärkning(+ 900000 kr.) i den 

händelse Kl: s bibliotek blir ansvarsbibliotek inom området medicin. 

8. Som kompensation för ökad kostnadstäckning för projekt utförda vid 

universitet och högskolor begär DFI ytterligare medel (2109000 kr.). 

9. DFI föreslår slutligen en resursförstärkning (+ 3398000 kr.) för 

DFI: s verksamhet. 

DFI förutsätter att de ytterligare medel som erfordras erhålls genom 

omfördelning inom den samlade forsknings- och utvecklingsbudgcten. 

Föredragandens överväganden 

I frågor rörande anslag till delegationen för vetenskaplig och teknisk 

informationsförsörjning (DFI) har jag samrätt med chefen för industride

partementet. Jag har diirvid bl. a. erfarit att under tolfte huvudtiteln 

8500000 kr. beräknas för budgetåret 1984/85 för DFI: s verksamhet. 

DFI har föreslagit en ny programindelning av sin verksamhet. Det före

faller mig bättre att benämna programmen enligt DFI: s förslag: Informa

tionskällor. Sök- och kommunikationssystem samt Nationella servieeupp

gifter. 

Frågan om ansvarsbibliotek har chefen för utbildningsdepartementet 
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anmäl\ i det föregående i samband med att hon behandlade litteraturför

sörjningsfrågor. Hon har därvid förordat att ett system med ansvarsbiblio

tek etableras och att karolinska institutets (Kl) bibliotek skall svara för 

medicinområdet. Detta innebär för DFI: s vidkommande att resurser mot

svarande dem som innevarande budgetår har anslagits för den medicinska 

informationscentralen (MlCl vid Kl under förevarande anslag nästa bud

getår bör beräknas under anslaget Medicinska fakulteterna. Jag beräknar 

därför förevarande anslag i enlighet härmed (- 2070000 kr.). 

Med anledning av vad föredraganden i 1982 års proposition om forskning 

m. m. anförde om registrering av pågående forskning fick DFr i uppdrag att 

- i samråd med forskningsrådsnämnden - fortsätta utredningen av frågor 

om registrering av pågående forskning samt att föreslå en lämplig instans 

för prövning och godkännande av uppläggningen av nya register. DFI 

föreslår att ansvaret för samordning m. m. av projektregistrering tills vi

dare läggs på DFI framför allt för att det är viktigt att en samordning sker 

med andra former av informationsbehandling. bl. a. rapportregistrering 

och rapporthantering. Detta innebär ingen ändring i den ansvarsfördelning 

som regering och riksdag godtagit, nämligen att sakligt och finansiellt 

ansvar för register ligger hos sektorsansvariga instanser. Jag finner i likhet 

med DFI att DFI väl lämpar sig för att ansvara för samordning och 

utveckling av registrering av och kunskapsspridning om pågående forsk

ningsprojekt. 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 

att till Delegationen fbr l't'tenskaplig och teknisk i11formatio11.1:fi"ir

sö1jning för budgetåret 1984/85 anvisa ett rescrvationsanslag av 

8677000 kr. 

D 35. Europeisk forskningssamverkan tnytt anslag.> 

1984/85 Förslag 158 158000 

Från detta anslag bestrids kostnader för Sveriges deltagande i den euro

peiska rymdorganisationens <ESA) vetenskapliga program tjfr prop. 

1974: 1 hil. 10 s. 343, UbU 13, rskr 121) samt för Sveriges bidrag till 

Esrange specialprojekt (prop. 1972: 48 bil. I, UbU 27, rskr 217l. Kostna

derna för Sveriges deltagande i ESA: s grundprogram och tillämpningspro

gram bestrids från ett särskilt anslag under industridepartementets huvud

titel (prop. 1972: 48 bil. 2. NU 37. rskr 216). Statens delegation för rymd

vcrksamhct (DFR) är svenskt beredningsorgan bl. a. för kontakter med 

ESA. 

Från anslaget bestrids vidare kostnader för Sveriges deltagande i den 

europeiska kärnforskningsorganisationen <CERN) tjfr prop. 1953: 127, SU 
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77, rskr 167 samt prop. 1970: 182. SU 224, rskr 439). den europeiska 

organisationen för astronomisk forskning rörande södra stjärnhimlen 

<ESO). (jfr prop. 1961: 138. UU 3. rskr 253/, det allmänna programmet 

inom den europeiska konferensen för molekylärbiologi (CEBM) (jfr prop. 

1968: I bil. 10. SU 41, rskr 114) samt dess program för ett europeiskt 

laboratorium för mokkylärbiologi (EMBU (jfr prop. 1973: I bil. 10. UbU 

10. rskr 108). Naturvetenskapliga forskningsrådet (NfRl är svenskt kon

taktorgan med dessa organisationer. 

I. Bidrag till det europeiska 
rymdorganels ( ESAl veten
skapliga program 

Bidrag till Esrange special
projekt 

3. Bidrag till CERN. ESO. 
CEBM och EMBL 

Utgift 

Beräknad iindring 1984/85 

Myndig
heterna 1 

+ 6:!23000 

+ 334 00() 
( 6:210000) 

+ 8838000 

+ 15395000 
(148 488 000) 

Före
draganden 

+ 35 053 000 
( :!8830000 

+ 6544000 

+ 116561000 
(113448000 

+158158000 

1 Inom parentes ange~ anslagsbelopp för budgetåret 1983/84 anvisade under ansla
gen Europt·iskl samarbete inom rymdforskningen sam! anslagsposten 2. lnlernutio
nella forskningsorganisalioner under anslaget !'lalurvetenskapliga forskningsradet 
m.m. 

Statens delegation .fi"ir rymdi·erk.rnmhct 

DFR: s beräkningar av Sveriges bidrag till ESA: s vetenskapliga pro

gram under budgetåret 1984/85 baseras pä ett beslut av ESA: s råd om 

resursnivån för åren 1983-1986. Den av delegationen beriiknade ökningen 

av bidraget jämfört med föregående budgetår är huvudsakligen att hänföra 

till prisökningar och v~ixelkursförändringar och således av automatisk 

natur. 

Vid beräkningen av det svenska bidraget till Esrange specialprojekt 

budgetåret 1984/85 har delegationen förutsatt att Frankrike och Västtysk

land i likhet med innevarande budgetår bidrar till att täcka det inkomst

bortfall som uppstod när England och Nederländerna 1981 trädde ut ur 

projektet. 

DFR beräknar det svenska bidraget till ESA: s vetenskapliga program 

budgetåret 1984/85 till 35 053 000 kr. och till Esrangc specialprojekt till 

6544000 kr. 

Na t un ·e tenskap/i[.:ll ji1Tskni11gsråde t 

N FR beriiknar att kostnaderna för Sveriges deltagande i CERN budgct

äret I 984/85 kommer att uppgå till I 08 50 I 000 kr. samt för deltagandet i 
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ESO till 7 880000 kr. Deltagandet i CEBM samt i EMBL beräknar NFR 

kommer att uppgå till 939 000 kr. resp. 4 957 000 kr. De angivna beräkning

arna innefattar kostnader för svenskt deltagande i sammanträden inom de 

olika organisationerna. N FR: s preliminära beräkningar av kostnaderna 

för svenskt deltagande i samtliga organisationer motsvarar sålunda 

122 286000 kr. eller en ökning med 8 838 000 kr. jämfört med dt:t hi!tills 

beräknade anslaget för innevarande budgetår. Förändringen motiveras 

genom de förändrade relationerna mellan den svenska valutan och de 

utländska valutor i vilka medlemsbidragen utgår. 

Föredragandens öven·äganden 

Sveriges deltagande i den europeiska rymdorganisationens ( ESAJ veten

skapliga program samt Sveriges bidrag till Esrange specialprojekt regleras 

genom mellanstatliga konventioner. Kostnaderna för dessa ätaganden har 

sedan Sveriges anslutning till europeiskt rymdsamarbete år 1972 (prop. 

1972: 48. NU 37. rskr 216) beräknats under ett förslagsanslag Europeiskt 

samarbete inom rymdforskningen. Denna anslagskonstruktion har innebu

rit avsevärda fördelar då rymdorganisationernas budgetår sammanfaller 

med kalenderår. vilket ofta medför att organisationens definitiva budget 

inte finns fastlagd då de svenska bidragen beräknas utan dessa därvid får 

baseras på preliminära uppgifter. De exakta valutarelationerna vid kom

mande utbetalningstillfällen kan inte heller förutses. 

Motsvarande förutsättningar gäller för det svenska deltagandet i de 

internationella forskningsorganisationerna CERN. ESO. CEBM och 

EMBL. likaledes reglerat genom skilda mellanstatliga konventioner. Kost

naderna för deltagandet i dessa senare organisationer bestrids innevarande 

budgetår från en särskild anslagspost under reservationsanslaget Naturve

tenskapliga forskningsrådet m. m. Denna anslagskonstruktion har under 

senare år medfört att regeringen vid flera tillfällen fått återkomma till 

riksdagen med förslag om tilläggsbudget med kompensation för förändrade 

valutarelationer eller andra yttre förLindringar som inte föranletts av änd

ringar i organisationernas verksamhet. 

Jag föreslår därför att kostnaderna för de konventionsbundna åtaganden 

som Sverige iklätt sig såviil för det europeiska rymdsamarbetet som för 

deltagandet i forskningsorganisationerna CERN. ESO. CEBM och EMBL 

fr. o. m. budgetåret 1984/8.'i beräknas under ett nytt förslagsanslag Europe

isk forskningssamverkan. 

Utgifterna under anslagsposterna 1. och 2. under detta anslag bestäms 

av de avtal som Sverige har ingått om europeiskt samarbete inom rymd

forskningen (jfr prop. 1972: 48. NU 37. rskr 216. prop. 1974: 1 bil. 10 s. 

343, UbU 13, rskr 121 och prop. 1976177: 125 bil. 12. NU 40. rskr 345). 

Enligt avtalen skall Sverige bidra med vissa bestämda andelar i bl. a. 

budgeten för ESA: s vetenskapliga program och Esrange specialprojekt. 

10 Rik.1Jagc11 1983184. I .1"t1ml. Nr JU?. Bilaga 5 
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Jag beräknar prelimin~irt utgifterna för budgetåret 1984/85 för europeiskt 

samarbete inom rymdforskningen till 41 597 000 kr. Därav utgör d1:t beräk

nade svenska bidraget till ESA: s vetenskapliga program 35 053 000 kr. ( + 
6123000 kr.) och bidraget till Esrange specialprojekt 6544000 kr. f+ 

334 000 kr.). Det svenska bidraget till ESA kan slutgiltigt beräknas först 

sedan budgeten för ESA för ilren 1984 och 1985 har fastställts. 

Under anslagsposten 3. har jag med utgfrngspunkt i valutakurserna den 

15 november 1983 och då föreliggande preliminära uppgifter om resp. 

organisations budget samt de kostnadsindex som avses bli tillämpade 

beräknat det sammanlagda bidraget under budgetåret 1984/85 till de 

forskningsorganisationer som omfattas av anslagsposten 3. till 116561 000 

kr. ( + 3 113 000 kr.). I det beräknade beloppet ingår medel för svenska 

representanters deltagande i sammanträden med dessa organisationers 

olika organ. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till l:."uropcisk fi1rskning.1·s1m11·crkan för budgetåret 1984/85 anvi

sa ett förslagsanslag av 158 158 000 kr. 

O 36. Forskningsinstitutet för atomfysik: Förvaltningskostnader 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

J 984/85 Förslag 

12402166 

12499000 

14 140000 

Enligt instruktion av den 29 juni 1964 Uindrad senast den 9 juni 1977) har 

forskningsinstitutet för atomfysik till uppgift att bedriva forskning och 

utbildning inom atomfysikens omnide. Universitets- och hiigskoleiimbetet 

( UHÄ) är central myndighet för institutet. 

/'ersc>nal 
Forskarpcrsonal 
Övrig personal 

Anslag 

1983/84 

20 
32.5 

52,5 

I. Förvaltningskostnader' 8 ll93 000 
2. Lokalkostnader (förslagsvis) 4406000 

12499000 

Bcriiknad iindring 1984/85 

of'. 
+2 . .'i 

+2.5 

+I 0110000 
+ 742 000 

+1802000 

före
draganden 

uf. 

.,- 899000 
+ 742 000 

+1641000 

1 Hiirav for budgetåret 1983/84 hiigst 7 70'J 000 kr. tas i anspr;1k for löneko,tnader. 
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U11ii·crsit1;ts- och högskolcämhetet 

Utöver pris- och löneomräkning ( + 515 000 kr.) föresl[ir UHÄ 

I. överföring av vissa adrninistrativa tjänster från anslaget Forskningsin

stitutd för atomfysik: Materiel m. m. !+ 365000 kr.). 

2. kompensation för ökade hyreskostnader ( + 742 000 kr.). 

3. öve1foring av vissa bibliotekskostnader från anslaget Forskningsinsti

tutet för atomfysik: Materiel m. rn. ( + 150000 kr.), 

4. uppräkning av anslaget med hiinsyn till faktiska telefonkostnader ( + 
30 000 kr.). 

UHÄ hemställer att under ett förslagsanslag Forskningsinstitutet för 

atomfysik: Förvaltningskostnader budgetåret 1984/85 anvisas 14 30 I 000 

kr. 

Föredragandens överväganden 

Inom ramen för anslaget bekostas en halv tjänst som I: e byråsekrete

rare samt en tjänst som assistent för administrativa arbetsuppgifter vid 

institutet. För att uppriitthälla institutets administration på ett godtagbart 

sätt har emellertid styrelsen inrättat ytterligare en halv byråsekreterar

tjänst. en handläggartjänst med huvudansvar för administrationen och 

uppgift att vara styrelsens sekreterare samt en tjänst som 

telcfonist/ret:eptionist. Dessa tjänster belastar nu anslaget Forskningsinsti

tutet för atomfysik: Materiel m. m. UHA föreslår att kostnaderna för 

samtliga administrativa tjiinster fortsättningsvis skall beräknas under före

varande anslag. Jag stöder U HÄ: s förslag ( + 365 000 kr.). 

UHÄ föreslår vidare att anslaget justeras med hänsyn till faktiska tele

fonkostnader. Vid min beräkning av anslaget har denna justering skett ( + 
30000 kr.). 

Jag har vidare tagit hänsyn till den av byggnadsstyrelsen aviserade 

höjningen av lokalkostnader ( + 742 000 kr. I. 

Med hänvisning till sammansWllningen under amlaget hemställer jag att 

regeringen föreslår riksdagen 

att till Forsk11i11gsi11sti1111e1 Ji:ir lll<lll!f\'.\ik: Fiirva/111i11gsko.1·t1wder 

för budgetåret 1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 14140000 kr. 
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D 37. Forskningsinstitutet för atomf~'sik: Materiel 01. m. 

1982/83 Utgift 

I 9S:~i84 Anslag 

1984/85 Förslag 

2500690 

2 180000 

2268000 

Unii·ersitets- och lzögskoleiimbetet 

Reservation 192327 

Förutom pris- och löncomräkning av anslaget (231 000 kr. l har universi

tets- och högskoleämbetet (UHÄl föreslagit en överföring av vissa admi

nistrativa tjänster till anslaget Forskningsinstitutet för atomfysik: Förvalt

ningskostnader ( - 365 000 kr.), en överföring av vissa bibliotekskostnader 

till anslaget Forskningsinstitutet för atomfysik: Förvaltningskostnader ( -

150000 kr.) samt att ytterligare medel(+ 320000 kr.) tillförs anslaget för 

underhåll av basutrustning vid institutet. 

UHÄ hemställer att under ett reservationsanslag Forskningsinstitutet 

för atomfysik: Materiel m. m. budgetåret 1984/85 anvisas 2216000 kr. 

l<"iiredragandens överväganden 

Kostnader för vissa administrativa tjänster som hittills belastat föreva

rande anslag bör enligt mitt förslag fortsättningsvis beräknas under institu

tets anslag för förvaltningskostnader ( - 365 000 kr.). 

Jag har vidare beräknat vissa medel för underhåll av basapparaturen vid 

institutet ( + 300000 kr.J. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Forskningsinstitutet fiir atomfysik: Materiel m. m. för bud

getåret 1984/85 anvisa ett rcservationsanslag av 2 268 000 kr. 

D 38. Kiruna geofysiska institut 

1982/83 utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

11210371 

17 407000 

14 763 000 

Reservation 6000 

Kiruna geofysiska institut (KG!) har enligt förordning den 9 juni 1977 

med instruktion för KGI till uppgift att bedriva och främja forskning samt 

mät- och registreringsverksamhet inom det geokosmofysiska ämnesområ

det. KGI bedriver verksamhet vid observatoriet i Kiruna och jonosfärob

scrvatorierna i Lycksele (LJQ) och Uppsala (UJOl och skall vidare inom 

sitt verksamhetsområde medverka i forskarutbildning som anordnas vid 

universiteten i Uppsala och Umeå. KGI är, vad avser forskarutbildning, en 

institution vid universitetet i Umeå. 
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Universitets- och högskoleämbetet (UHÄl är central myndighet för 

KGI. 

Med anledning av regeringens proposition 1982/83: 120 Utveckling i 

Norrbotten beslöt riksdagen att fr. o. m. budgetåret 1983/84 tillföra ansla· 

get 3 milj. kr. avsedda för tillämpad forskning och utvecklingsarbete inom 

området lågfrekventa vågor under en treårsperiod. Av detta belopp får 

institutet budgetåret 1983/84 disponera högst I 200000 kr. 

Av anslaget får budgetåret 1983/84 högst 8 903 000 kr. användas för 

lönekostnader. varav 641 000 kr. från de särskilda medel som anvisats för 

tillämpad forskning och utvecklingsarbete. 

1983/84 

Personal 
Forskarpersonal 1 

Övrig personal 
12 1/2 
40 

521/2 

1 Varav en tjänst är personlig för L. Liszka. 

Uni1·ersitets- och lzöuskoleiimhetet 

Beräknad ändring 1984/8.'i 

UHA 

+I 

+I 

Före
draganden 

of. 

UHÄ hemställer att 19215000 kr. anvisas under anslaget för budgetåret 

1984/85. en ökning med 1 808 000 kr. 

UHÄ: s förslag innebär i korthet följande. 

I. Pris- och löncomriikning 892 000 kr. 

2. Kompensation för ökade lokalkostnader ( + 566000 kr.). 

3. Tjänst som forskningsingenjör i högst F 15 inom rymdplasmaprogram

mct. 

4. Förstärkt basorganisation ( + 207 000 kr.). 

U HÄ hemställer att under ett reservationsanslag Kiruna geofysiska 

institut budgetåret 1984/85 anvisas 19215000 kr. 

Föredragandens överväganden 

Kiruna geofysiska institut (KGll iir en grundforskningsinstitution och 

svarar för merparten av all geokosmofysisk obscrvatorieverksamhet i lan

det. KG! bedriver dessutom experimentell grundforskning. teoretisk 

grundforskning. tillämpad forskning samt svarar för forskarutbildning 

inom geokosmo- och plasmafysik. 

En internationell expertgrupp har för naturvetenskapliga forskningsrå

dets räkning gjort en utvärdering av geokosmo- och plasmafysikforskning

en i landet. Enligt gruppens mening är den forskning som utförs vid KGI av 

högsta vetenskapliga kvalitet. Expertgruppen finner att KGI är underdi-
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mensionerat i fråga om forskartjänster i förhållande till såväl omfattningen 

som nivån pä den forskning som bedrivs vid institutet. 

Universitets- och högskoleämhetet ( UHÄ) redovisar i sin anslagsfram

sliillning dels ett omedelbart behov av forskartjänster vid KGL dels ett 

behov av tjänster för långtidsbudgetperioden. 

Jag instämmer i gruppens uppfattning och föreslår inrättan.det av en 

tjänst som forskningsingenjör (h F 15) inom rymdplasmaprogrammet och 

beräknar medel för en sådan tjänst från den I juli 1984 ( + 143 000 kr.). 

Vid KG! finns en extra ordinarie tjänst som professor i L 24, vilken 

innehas av Rolf Boström. Tjänsten är placerad vid jonosfärobservatoriet i 

L; ppsala ( UJOJ. Jag förordar att en ordinarie tjänst som professor i geokos

misk fysik i L 24/26 inrättas och att Boström utses till förste innehavare av 

densamma. Kostnaderna härför skall rymmas inom ramen för de medel 

som står till KG I: s förfogande. 

Jag föreslår en ökning av basresurserna vid KG! ( + 220000 kr.). Upp

dclningen av institutets verksamhet på fyra orter i landet samt det förhål

lande att KGI är beläget 9 km utanför huvudorten Kiruna, medför att 

driftkostnaderna blir väsentligt högre än vad som skulle vara fallet om 

institutet vore beläget mer centralt eller samlat. KGI har vidare behov av 

medel för att klara service på datorer och annan teknisk utrustning. vilken 

iir i behov av komplettering och.upprustning under de kommande åren. 

Jag beräknar medel för pris- och löneomräkning för KG! ( + 542 000 kr.). 

De av byggnadsstyrelsen aviserade lokalkostnaderna för 1984/85 innebär 

nominellt en minskning ( - 549 000 kr. l i förhållande till innevarande bud

getår. Detta beror på att lokalkostnaderna för innevarande budgetår även 

inkluderar en viss retroaktiv justering med anledning av de ändrade hyres

förhällanden som tidigare inträtt i samband med utökning av lokaler såväl 

vid UJO ~om i anslutning till KG!: s huvudbyggnad i Kiruna. 

Vid min medelsberäkning har jag beaktat att ett engångsbelopp anvisats 

för innev;1rande budgetår (- 3 000000 kr.). 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. hemyndiga regeringen att inrätta en tjänst som professor ( L 

24/26) i enlighet med vad jag har förordat, 

2. till Kimna Rl'<~frsiska institut för budgetåret 1984/85 anvisa ett 

reservationsanslag av 14 763 000 kr. 

Chefen för utbildningsdepartementet anför. 

D 39. Institutet för internationell ekonomi 

1982/83 Utgift 2232000 Reservation 8000 

1983/84 Anslag 2 283000 

1984185 Förslag 2449000 

fnstitutet för internationell ekonomi (jfr prop. 1962: I hil. 10 s. 525. SU 

102. rskr 245). som iiven är en institution vid universitetet i Stm:kholm. har 
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enligt förordning med stadgar den 12 juni 1980 till uppgift att bedriva 

forskning rörande internationella ekonomiska relationer. 

Institutets verksamhet finansieras över universitetets i Stockholm bud

get <bl. a. en tjänst som professor). genom detta anslag samt genom externa 

medel från forskningsråd och stiftelser m. fl. 

1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

Personal 
f.orskarpersonal 
Ovrig personal 

Anslai; 

5,5 
7 

2 283000 

UHÄ 

of. 

+311000 

Före
draganden 

of. 

+166000 

Unii·crsitets- och högskoleämhetets ( UHÄl förslag omfattar en förstärk

ning av de allmänna basresurserna i syfte att bredda basorganisationen av 

forskartjänster mot bakgrund av bl. a. den stora externfinansierade forsk

ningen vid institutet. 

UHÄ hemställer att under förevarande anslag för budgetåret 1984/85 

anvisas 2 594 000 kr. 

F örcdragandens överväganden 

Utöver kompensation för löne- och prisökningar beräknar jag 50000 kr. 

som en allmän förstärkning av basresurserna. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Instit11tet fi"ir internationell ekonomi för budgetåret 1984/85 

anvisa ett reservationsanslag av 2449000 kr. 

Statsrådet Ingvar Carlsson anför. 

D 40. Vissa bidrag till forskningsverksarilhet 

1982/83 Utgift 119560001 Reservation2 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

12824000 

13 716000 

I Anslagen Bidrag till Internationella meteorologiska institutet i Stockholm. Bidrag 
till Vetenskapsakademien samt Bidrag till Riksföreningcn mot cancer. 
~Anslagen Bidrag till Vetenskapsakademien samt Bidrag till Riksföreningen mot 
cancer är n:scrvationsanslag. 

Under anslaget beräknas de statliga bidragen till verksamheterna vid 

Internationella meteorologiska institutet i Stockholm, till Vetenskapsaka

demien samt till Riksföreningen mot cancer. 

Internationella meteorologiska institutet i Stockholm !prop. 1955: l bil. 
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10 s. 697, SU 8, rskr 8) har enligt sina stadgar, fastställda av Kungl. Maj: t 

den 29 december 1956, till uppgift att bedriva forskning i meteorologi och 

därmed sammanhängande ämnen samt att främja internationellt veten

skapligt samarbete på meteorologins område. Verksamheten vid institutet 

bedrivs inom ämnesområdena dynamisk meteorologi, kemisk meteorologi 

och atmosfärens fysik. Bidrag till institutets verksamhet beräknas under 

förevarande anslag. 

Från detta anslag utgår bidrag till Vetenskapsakademiens centrala verk

samhet och till driften av vissa av dess institutioner Ufr prop. 1973: 59, 

UbU 20, rskr 134). 

Från anslaget utgår även bidrag till verksamheten inom Riksföreningen 

mot cancer för information och forskning (prop. 1971: I bil. 10 s. 355, UbU 

3. rskr 84). 

Som villkor för statsbidraget gäller bl. a. att socialstyrelsen och medi

cinska forskningsrådet skall utse vardera en ledamot i Riksföreningens mot 

cancer forskningsnämnd. 

Anslagspost 1983/84 Beräknad ändring 1984/85 

I. Bidrag till Internationella 
meteorologiska institutet i 
Stockholm 

1. Bidrag till Vetenskapsakade-
mien 

3. Bidrag till Riksföreningen 
mot cancer 

945000 

8 879000 

•~000000 

12 824000 

Begärda 
bidrag 

+ 92000 

+ 1532000 

of. 

+1624000 

Före
draganden 

+ 92000 

+800000 

of. 

+892000 

Styrelsen för Internationella meteorologiska institutet i Stockholm 

Styrelsen hemställer att medel för budgetåret 1984/85 anvisas till ett 

belopp om I 037 000 kr., vilket innebär en ökning med 92 000 kr. 

Ökningen avser kompensation för pris- och löneutveckling. 

Vetenskapsakademien 

Vetenskapsakademien hemställer för budgetåret 1984/85 om ett anslag 

om 1041l000 kr.. vilket innebär en ökning med 1532000 kr. Akademiens 

förslag om ökning innebär följande. 

l. Kompensation för pris- och löneutveckling 840000 kr. 

2. Ökade omkostnader vid akademiens vetenskapliga stationer. en fors-· 

kartjän~t vid vardera La Palma-stationen och Kristinebergs marinbiolo

giska station samt ökat stöd till den internationella verksamheten 692 000 

kr. 



Prop. 1983/84: 107 Bilaga 5 Utbildningsdepartementet 153 

Riksfiire11i11gc11 mot cancer 

Riksföreningen mot cancer hemställer om oförändrat statsbidrag budget

året 1984/85 för fortsatt stöd till cancerforskningen samt till intensifierad 

information om cancersjukdomarnas förebyggande. symptom och behand

ling. 

1''öredragandcns Ö\'erväganden 

Jag har under anslagsposten l. Bidrag till Internationella meteorologiska 

institutet i Stockholm beräknat l 037 000 kr. i syfte att verksamheten skall 

kunna bedrivas på oförändrad nivå. 

Som bidrag till verksamheten vid Vetenskapsakademien under budget

året 1984/85 har jag under anslagsposten 2. beräknat 9679000 kr. Bidraget 

till akademien ökas därmed med 800000 kr. jämfört med innevarande 

budgetår. 

Under anslagspostcn 3 .. har jag beräknat ett jämfört med föregående år 

oförändrat bidrag till Riksföreningen mot cancer. 

Med hänvisning till sammanställningen under förevarande anslag hem

ställer jag alt regeringen föreslår riksdagen 

att till Vissa hidrag till jin·sk11ingS1"erksamhet för budgetåret 1984/85 

anvisa ett reservationsanslag av 13 716 000 kr. 

D 41. Bidrag till EISCA T Scientific Association 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

327183 

700000 

700000 

I december 1975 ingick forskningsråd i Finland. Norge, Storbritannien. 

Förbundsrepubliken Tyskland och Sverige avtal varigenom storprojektet 

European Incoherent S.:atter Facility !EISCATl startade. EISCAT är 

etablerat som en svensk stiftelse och har högkvarter i Kiruna. En stor 

radaranläggning med sändare i Tromsö och med mottagarstationer i Kiru

na. Sodankylä och Tromsö ger viktig information om den övre atmosfären 

inom norrskenszonen. Den svenska andelen av driftkostnaderna bestrids 

av naturvetenskapliga forskningsrådet. 

Från detta anslag utgår bidrag till EISCAT Scientific Association för av 

stiftelsen erlagd tull och mervärdeskatt på till Sverige importerad veten

skaplig utrustning (prop. 1976/77: 25. UbU 9. rskr 73). 



Prop. 1983/84: 107 Bilaga 5 Utbildningsdepartementet 154 

Föredragandens öven·äganden 

Jag har beräknat ett jämfört med föregående budgetår oförändrat belopp 

av 700000 kr. under förevarande anslag. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Bidrag till E/SCA T Scicntific Association för budgetåret 

1984/85 anvisa ett förslagsanslag av 700000 kr. 

Chefen för utbildningsdepartementct anför. 

I 3. Inredning och utrustning vid högskoleenheterna m. m. 

Jag har tidigare i prop. 1983/84: 100 (bil. 10) anmält förevarande anslag 

samt bl. a. redovisat mina förslag till inrednings- och utrustningsplaner. 

Vidare anmälde jag min avsikt att här aterkomma till kostnadsramarna Till 

forskningsrådsniimndens disposition. vilka är avsedda för dyrbar veten

skaplig utrustning. Kostnadsramarna fördes i 1984 års budgetproposition 

tills vidare upp med oförändrade bdopp. 

Med hänvisning till vad jag tidigare har anfört. föreslär jag nu att kost

nadsramarna Till forskningsrådsnämndens disposition förs upp i utrust

ningsplanen enligt följande. 

Utmstningsplan (I UUO-tal kr.) 

lJ trustningsobjekt 

Till forskningsrådsnänmdens 
disposition <budgetåret 
1986/87) 
(budget<lret 19K5/86l 
( budget~iret 1984/85 l 
!tidigare budgetår) 

förordad ram 
eller föror
dad fiiriind
ring av tidi
gare ram 

+.H500 
+ 5000 
+42)00 

Kostnadsram 

37 500 
37 500 
75000 

112 300 

Mcdclsförhruk
ning t. o. m. 
1983-06-30 

~6808 

Med anledning härav föreslår jag vidare att det bestiillningsbemyndi

gande för utrustningsanskaffning för budget~iret 1985/86 som tidigare givits 

utrustningsnämndcn för universitet och högskolor höjs från nuvarande 

3~.5 milj. kr. till 37 ,5 milj. kr. Ett motsvarande bemyndigande för budget

året 1986/87 bör uppgå till 37 ,5 milj. kr. 

Jag bedömer all de ökade utgifter som hänger samman med hiir föränd

rade kostnads ramar budgetåret 1984/85 kan bestridas av de medel som jag 

tidigare i prop. 1983/84: 100 hil. 10 har beräknat under anslaget. 

Jag har i dessa frågor samrått med statsrädet Ingvar Carlsson. 
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Hemställan 

Jag hemställer att regeringen föreslär riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att besluta om anskaffning av viss utrust

ning inom de kostnadsramar jag har förordat i det föregående, 

2. godkänna vad jag har förordat i det fört:gående angående best ri

dande av utgifter för viss utrustning. 
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Kulturverksamhet m. m. 

Statsrådet Göransson anför. 

El)ligt propositionen 1981/82: 106 om forskning m. m. hör även den 

forskningsverksamhet som kulturinstitutionerna representerar beaktas när 

riktlinjerna dras upp för den framtida forskningsverksarnheten. 

Till följd av riksdagens ställningstagande uppdrog regeringen även åt de 

sektorsansvariga kulturinstitutionerna att redovisa omfattningen och in

riktningen av deras FoU-arbete. Det är dessa redovisningar och de yttran

den över dessa som har avgivits av UHÄ. högskolemyndigheterna och 

forskningsråden som ligger till grund för mina överväganden. En samman

fattning av dessa redovisningar och yttranden hör fogas som hilaga 5.3 till 

protokollet i detta ärende. 

Ett antal myndigheter och institutioner inom kultursektorn har traditio

nellt en verksamhet som på olika sätt knyter an till forsknings verksamhet. 

Denna anknytning har främst legat i att ett antal institutioner har haft 

karaktären av "lärda verk". med hög vetenskaplig kompetens hos de 

anställda och med en verksamhet som har utgjort en form av basresurs för 

forskningen. Arkiv. museer och kulturminncsvård representerar i hög grad 

samhällets minncsfunktion. I arkiven och museerna förvaras och bevaras 

betydande delar av den information som forskningen på skilda områden är 

beroende av. 

Ett antal uppgifter inom kulturinstitutionerna kan i sig karaktäriseras 

som forskningsuppgifter. Museernas utställningsverksamhet är exempel

vis i många avseenden frukten av ett forskningsarbetc samtidigt som den 

fungerar som en forskningsinformation, dvs. förr.1edlar kunskaper och 

forskningsresultat till en större allmänhet. 

De "lärda verken" har emellertid efter hand kommit att utvecklas i en 

riktning som gör det meningsfullt att också tala om sektorsansvariga organ. 

Riksarkivet har sålunda ett ansvar för utvecklingen av arkivverksamheten 

i riket. Dialekt- och ortnamnsarkivcn samt svenskt visarkiv (DOVA) an

svarar för att uppgifter om dialekter. ortnamn. visor, folkmusik och folk

minnen bevaras och görs tillgängliga för forskningen. Riksantikvarieämbe

tet (RAÄJ är det centrala organet inom kulturminnesvården. som numera 

är en integrerad del i samhällets planering av utnyttjandet av mark- och 

vattenresurser. De centrala museerna skall. vid sidan av insamling och 

utvecklingsarbete av rikskaraktär. bedriva fortlöpande information och 

rådgivning samt svara för olika slag av service till de regionala museerna. I 

den meningen kan man också för dessa museers vidkommande tala om ett 

sektorsansvar för deras resp. områden. Museernas kompetens bör också i 

större omfattning än f. n. kunna utnyttjas i samhällets förändringsarbete. 

Naturhistoriska riksmuseet intar en särställning. Förutom det scktors

ansvar som följer av det nyss sagda har museet ett undervisnings- och 

informationsansvar inom systematisk zoologi och botanik som hänger nära 
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samman med evolutionsforskning. ekologi och biogeografi. 

Med sektorsansvaret följer att institutionerna också har ett ansvar för 

det forskningsarbete som bör bedrivas för att en rationell utveckling av 

resp. sektor skall komma tillstånd. Enligt riktlinjerna i 1982 års forsknings

politiska beslut skall sektorsorganen ha det fulla programansvaret och det 

finansiella ansvaret för sin FoU-verksamhet. innefattande även långsiktig 

kunskapsuppbyggnad. 

Av kulturinstitutionernas redovisningar framgår att dessa har begränsa

de möjligheter att bedriva ett FoU-arbete. 

Behovet av FoU-arbete bör enligt min mening i princip kunna tillgo

doses genom en utvidgning av kulturinstitutionernas samverkan med hög

skolan och genom samutnyttjande av de resurser som andra sektorer 

disponerar och som på olika sätt knyter an till behoven inom kultursek

torn. 

Kulturinstitutionerna har redovisat behov av forskning från flera olika 

utgångspunkter. Jag kommer i det följande att kommentera hur dessa 

forskningsbehov kan tillgodoses. 

Naturhistoriska riksmuseets forskningsbehov är företrädesvis inomve

tenskapligt motiverade, dvs. grundforskning enligt gängse terminologi. Det 

samarbete som förekommer mellan museet och statens naturvårdsverk. 

styrelsen för teknisk utveckling. länsstyrelserna m. Il. myndigheter och 

institutioner bör utvecklas vidare. Ett vidgat samarbete med högskolan bör 

också komma till stånd. För sådana ämnesområden som inte är företrädda 

vid högskolorna har riksmuseet ·ett särskilt ansvar. Detta ansvar bör i 

princip kunna beaktas inom ramen för de ordinarie verksamhetsmedcl som 

står till institutionens förfogande. Riksmuseets behov av basresurser pä 

detta område har dock under senare år inte kunnat tillgodoses i den 

utsträckning som har varit fallet när det gäller högskolan och forskningsrå

den. Det finns därför anledning att i detta sammanhang förorda en viss 

förstärkning av dessa basresurser. Jag t1terkommer i det följande till denna 

fråga vid min beräkning av anslagsbehoven för nästa budgetår. 

Behovet av li:ingsiktig kunskapsuppbyggnad har betonats av samtliga 

kulturinstitutioner. Inom museisektorn har man bl. a. pekat på behovet av 

forskning om teknikens påverkan pi'l samhälle m:h individ, konsekvenser

na av yrkesspecialisering. naturresursernas ojämna fördelning och exploa

tering. kulturlandskapets förändring. bevarande av hotade hantverkskun

skaper. invandrarnas kulturfrågor, urbefolkningarnas situation m. m. 

Ansvaret för den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden inom de områden 

som här har nämnts åvilar såväl berörda myndigheter som högskolan. Det 

är angeläget att kulturinstitutionerna tar initiativ till kontakter med högsko

lorna och försöker finna liimpliga samverkansformer. 

Kulturinstitutionerna har även pekat på behovet av mer vcrhamhctsin

riktad utvcckling~forskning. För kulturminnesvårdens vidkommande finns 

siilunda behov av metodforskning _inom olika områden: byggnadsvård. 
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arkeologiska undersökningar. prospekteringsverksamhet m. m. Museerna 

efterlyser ut vecklingsarbete rörande metoder för konservering. dokumen

tation och registrering. Arkiven önskar ett utvecklingsarbete inom det 

arkivteoretiska området. bl. a. med hänsyn till framväxten av nya tekniska 

medier. 

Även inom den vcrksamhetsinriktade utvecklingsforskningen bör i förs

ta hand behoven kunna tillgodoses genom ett ökat samutnyttjande av 

befintliga resurser. En viss ökning av institutionernas egenresurser kan 

dock anses motiverad. Jag återkommcr senare till denna fråga. Jag behand

lar först de samverkansmöjligheter som finns på detta område. 

Liksom i fråga om den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden hör de re

surser som högskolan representerar i ökad utsträckning kunna utnyttjas 

även för de forskningsbehov som föreligger hiir. Samverkansformerna med 

högskolan bör ut vecklas även i delta sammanhang på initiativ av kulturin

stitutionerna. 

Statsrådet Ingvar Carlsson har tidigare föreslagit vissa förstärkningar av 

humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets resurser. Jag vill i 

detta sammanhang erinra om de möjligheter som dessa resurser represen

terar även för kulturinstitutionernas forskningsbehov. 

När det gäller utveckling av mctodcr inom det tekniska området, cxem

pclvis i fråga om konserveringstekniker m. m .. bör eftersträvas en ökad 

internationell samverkan. bl. a. på nordiskt plan. Det ankommer på bcrör

da institutioner att ta de kontakter som kan anses e11'orderliga. 

Dct finns vidare anledning att förorda ett ökat samutnyttjandc av de 

forskningsresurser som närliggande sektorer redan disponerar. 
Regeringen har under hösten --1983 lagt fram ett tioårigt program för 

insatser i syfte att varda och förbättra bostadsheståndct m. m. Detta s. k. 

ROT-program markerar en förskjutning inom byggsektorn l'dn nybyggnad 

till v{ml och nmbyggnad av befintlig äldre bebyggelse. Förskjutningen 

medför ett ökat behov av kunskaper om bebyggelsehistoriska samman

hang och äldre byggnadsteknik. S{iviil RAÄ som UHÄ har poängterat att 

det mot den bakgrunden tir naturligt att de resurser som st[ir till hyggnads

forskningens förfogande i ökad utsträckning riktas in mot de problem som 

är förknippade med den nya inriktningen av byggvcrksamheten. Även 

arkitekturmuseet berör denna fr{1ga. 

ROT-programmets förskjutning av perspektivet från nybyggnad till 

vård. underhåll och förhättring av den befintliga byggnadsmassan iir bety

delsefull ur kulturminnesvärdens synvinkel. Det är givetvis viisentligt att 

denna förbättrings verksamhet bcdrivs med kunskap om och känsla för den 

befintliga miljöns kvaliteter och egenart. ROT-programmet har lanserat 

begreppet "varsam ombyggnad" vilkct ytterligare stryker under vikten av 

alt vid ombyggnader ta den befintliga byggnaden som utgångspunkt for 

bedömningen av åtgärder. Bostadsministern tar senare upp olika forsk

ningsaspektcr på bostadsförbiittringsprogrammet. Han anför bl. a. att en 
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ökad kunskap om gångna tiders byggnadsskick och byggnadsteknik sanno

likt kan tillföras dagens byggande många viktiga erfarenheter samt att det 

är nödvändigt att utveckla ett ökat kunnande. bl. a. i reslaureringstekniska 

frågor. 

Jag delar denna uppfattning och noterar med tillfredsställelse :oitt bo

stadsministern betonar denna inriktning i anslutning till den treåriga verk

samhetsplanen för byggforskningsrådet. 
De frågor som bostadsministern tar upp i sammanhanget berör i stor 

utsträckning RAÄ: s kompetensområde. Det är därför min förhoppning att 

ett utökat samrådsförfarande skall komma till stånd mellan statens råd för 

byggforskning och RAÄ. Jag har i denna fråga samrått med chefen för 

bostadsdepartementet. 

Som jag tidigare har nämnt finns det anledning att beakta behovet av 

vissa egna forskningsresurser inom kulturfältet. Dessa resurser. som bör 

ses som ett komplement till de samvcrkansmöjligheter som jag här har 

redovisat. bör ge kulturinstitutionerna vissa möjligheter att utifrån egna 

förutsättningar m:h villkor få till sttmd forsknings verksamhet inom viktiga 

sektorer. Jag återkommer senare till frf1gan om dimensioneringen av denna 

resurs. 

I detta sammanhang avser jag - efter samråd med chefen för finansde

partementet - även ta upp en fråga rörande näringslivets medverkan till 

finansieringen av Tekniska museets verksamhet. 

Kostnader för FoU som har eller antas ffi betydelse för ett företags 

rörelse utgör. som framgår av punkt 18 första stycket av anvisningarna till 

29 * kommunalskattelagen ( 1928: 370, KU. avdragsgill driftkostnad vid 

företagets inkomsttaxering. Detsamma gäller kostnader för information 

om FoU. Avdragsrätten avser såväl egen forsknings verksamhet (intern 

foU) som kostnader för anskaffning av forskningsresultat från utomslfaen

de (extern foU). Till extern FoU hör bl. a. bidrag till utveeklingsbolag och 

forskningsinstitut. Som förutsättning för avdragsrätten gäller dock även i 

bidragsfallen att den FoU som bedrivs av mottagaren har eller kan antas få 
betydelse för fön:tagels rörelse. 

För att underliitta tilliimpningen har regeringen - med stöd av riksda

gens bemyndigande i andra stycket av nyssnämnda anvisningspunkt - i 

förordningen ( 1975: 127) om <J\'drag vid inkomsttaxeringen för bidrag till 

viss forskning eller visst ulvecklingsarbete riiknal upp ctl antal institutio

ner vars verksamhet ansetts vara av s~tdant slag att avdragsräll för FoU-bi

drag föreligger utan närmare utredning. I denna katalog återfinns bl. a. 

svenska universitet och högskolor. forskningsinstitut som är underställda 

UHÄ, branschforskningsinstitut samt vissa akademier. 

Det av riksdagen liimnade bemyndigandet avser bidrag till FoU. Någon 

riitt för regeringen att medge avdrag för bidrag till annan verksamhet -

exempelvis museiverksamhet - föreligger inte. Mot bl. a. denna bakgrund 

har till regeringen framställda yrkanden om att föra in Tekniska museet i 
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katalogen avslagits. Enligt min uppfattning visar emellertid utvecklingen 

under senare år att Tekniska museets verksamhet har sådan anknytning till 

och betydelse för industriföretagen att bidrag till museet bör vara avdrags

gilla. En sådan avdragsrätt skulle också i hög grad förbättra museets 

möjligheter att få bidrag från näringslivet. Jag föreslår därför att punkt 18 

andra stycket av anvisningarna till 29 § KL ändras så att bemyndigandet 

kommer att omfatta även museiverksamhet. Med stöd av denna utvidgning 

avser chefen för finansdepartementet att senare föreslå regeringen att ta 

med Tekniska museet i katalogen. Sistnämnda åtgärd kräver dock inte 

riksdagens medverkan. Förslag till lag om ändring i KL har upprättats 

inom utbildningsdcpartemcntet. Förslaget har upprättats efter samråd med 

chefen för finansdepartementet. Det bör fogas till protokollet i detta 

ärende som bilaga 5.4. 

Jag föreslår att medel till kulturinstitutionerna för forsknings- och ut

vecklingsinsatser redovisas under ett nytt rescrvationsanslag. 

Anslagsberäkningar för budgetåret 1984/85 

Forskninr::s- och uf\•ecklingsinsatser inom kulturområdet 
I det föregående har jag förordat att kulturinstitutionerna bör disponera 

vissa resurser för FoU-arbete inom kultursektorn. främst avseende verk

samhetsinriktad utvecklingsforskning. Jag har vidare förordat en förstärk

ning av naturhistoriska riksmuseets basresurser för forskning av grund

forskningskaraktär. Jag har räknat med att dessa ändamål bör kunna 
tillgodoses inom en ram av I milj. kr. 

Medlen bör för nästa budgetår som jag nyss har angett anvisas under ett 

nytt reservationsanslag benämnt Forsknings- och utvecklingsinsatser inom 

kulturområdet. Jag har vid min medelsberäkning utgått från en fördelning 

av resurserna enligt följande. 

Ändamål 

Statens kulturråd 
för fördelning inom museisektorn 
Riksantikvarieämbetet 
Riksarkivet 
Naturhist11riska riksmuseet 

Hdopp 

300000 
200000 
\00000 
400000 

I 000000 

Med hänsyn till att det rör sig om ett nytt ändamäl inom kultursektorn 

bör regeringen ha möjlighet att göra omdispositioner mellan de olika delän

damålen. 
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Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. anta det inom utbildningsdepartcmcntet upprättade förslaget till 
lag om ändring i komrnunalskattelagen I 1928: 370), 

:!. till Forsknings- och 11/\·l'Ckfi11gsi11.wtser inom k11/r11ro111nldet för 

budgctaret 1984/85 under fotonde huvudtiteln anvisa ett rcscrva

tionsanslag av I 000000 kr. 

11 Riksdagen /1/83//:1...f. I .1<1111'. Nr Ul7. Hi/aga 5 
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Bilaga 5.1 

lForslk.ningsrådsnämndens raJPport "Forskning om data
teknikens användning" (1982: 16) 

I. Sammanfattning 

Genom heslut den 10 april 1980 uppdrog regeringen åt forskningsråds

nämndcn < FRN I att utarbeta ett samlat program för forskning rörande 

datateknikens framtida användning. 

Niimnden tillkallade en arbetsgrupp för att fullgöra uppdragc\. rRN har 

anslutit sig till huvudlinjerna i de av arhetsgruppen framlagda förslagen och 

överlämnat arhetsgruppens rapport till regeringen. 

Arbetsgruppen fastslår inledningsvis att begreppet datateknik måste fat

tas i vid bemärkelse inom ett framtida samlat forskningsprogram. En 

heltäckande definition av vilken teknik som skall anses som datateknik är 

svår att enas om i en period då tekniken iir i ständig utveckling. Den 

betydelse tekniken har för samhället eller för den enskilde medborgaren 

måste vara ett kriterium av större vikt för en sådan bedömning än en 

formell griinsdragning med hänsyn till den tekniska konstruktionen hos en 

viss tillämpning. 

Gruppen fastslår beträffande ett "samlat forsknin!{sprogram" att det 

måste vara samlat i den bemärkelsen att "det ger uttryck för en samlad 

strategi för forskningens utveckling snarare iin ett samlat program för 

forskningens detaljinriktning". 

I rapporten indelas forskningsuppgifterna i tre huvudgrupper: 

- Forskning kring de grundläggande förutsättningarna för teknikens ut
veckling och tillämpning. m. a. o. forskningsinriktningar. som studerar 
egenskaperna och behoven hos användarna av tekniken dvs. människan 
som individ eller i grupp, organisationer llch företag samt samhället i 
stort. 
r:orskning som syftar till att utveckla sjiilva tekniken. 

- Forskning som syftar till att utveckla tilhimpningar av tekniken. Denna 
forskning ser gruppen som en förenande länk mellan de båda ovan 
nämnda omri1dena. 

Gruppen anser att dessa tre huvudinriktningar bör stödjas och byggas ut 

·till en sådan kunskapsniva och omfattning att ett meningsfyllt samarbete 

och utbyte av erfarenheter kan äga rum dem emellan. 

I rapporten redogörs därefter för pägående .finsk11i11g. 

- Pågående forskning med syfte att utveckla datatekniken och tillämp
ningen av denna: 

Den till volymen största delen av denna forskning bedrivs inom industrin. 
till övervägande del inom transnationella företag. Gruppen konstaterar att 
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omfattningen av denna forskning är fle1foldigt större än hela den svenska 
forsknings volymen sammantagen. Av svenska offentliga satsningar nämns 
främst STU: s ramprogram för informationsbehandling som löper under en 
femårsperiod från den 1 juli 1980. Ramprogrammet beräknas kosta ca 70 
milj. kr. och avses vara experimentellt till sin karaktär. Genom program
met bildas bl. a. forskningslaboratorier vid högskolorna. Vidare nämns 
förslagen från den av universitets- och högskoleämbetet ( U HÄl tillsatta 
"datareferensgruppen" om ""Förstärkning av högre utbildning och forsk
ning·· !se vidare UHÄ-rapporten 1981: 16). 
- Pågående forskning med syfte att studera konsekvenserna av datatekni-

ken och dess tillämpningar: 
Här refereras till år 1982 sittande eller just avslutade utredningar. som 
dataeffcktutredningen. det ovan nämnda förslaget från UHA: s datarefe
rensgrupp samt till utveekling med avseende på arbetsmiljö. arbetsinnehåll 
och arbetslivets organisation. 
- Pågående forskning som i vidare bem~irkelse är av betydelse för datatek-

nikens framtida utveckling och tillämpning: 
Sådan forskning förekommer inom ramen för ovan nämnda program och 
andra exempel nämns. Forskningsaktiviteter med detta syfte tillhör dock 
inte de främst prioterade områdena. och kommer inte att vara av central 
betydelse för det föreslagna programmet. 

J .1 Gruppens förslag 

Arbetsgruppens förslag återges här i sina huvuddrag. Som anges ovan 

föreslår FRN att forskning kring datateknikens utveckling. användning 

och effekter indelas i tre huvudinriktningar. 

Arbetsgruppen konstaterar att ingen av de tre huvudinriktningarna för 

närvarande har tillräckliga resurser. Den största eftersläpningen besvärar 

emellertid forskningen kring de grundläggande förutsättningarna för data

teknikens utveckling och tillämpning. Arbetsgruppens förslag till områden 

för forskningsinsatscr rör alltsi1 till helt övervägande del denna huvudin

riktning. Därutöver redovisas vissa synpunkter på inriktningen inom de 

båda andra huvudinriktningarna. 

De områden för forskningsinsatser som beskrivs for Jim-kning kring de 

grumlliiggandl' Jl"irutsiittningama iir följande: 

1. Forskning kring indii·iden 
a) Människokroppens funktioner 
b) Psykologiska och psykosociala faktorer 
cl Kunskapshantcring 
d) Kommunikation 
cl Individen i verksamheter 

'"' Forskning /,;ring l'erksamhl'ter 
a) Styrsystem, rcgclsystem och beslutsfattande 
b) Strukturfrågor 
c) Kunskaps- och informationshantering 
d) Effektivitet hos verksamheter · 
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3. Forskning /.:ring samhiilll'fs fi111/.:tioner 
a) Ekonomi och samhällsstruktur 
b) Demokrati och styrsystem 
c) Juridik och regelsystem 
d) Värderingar och kultur 
e) Kommunikation 
I) Undervisning och utbildnig 

Arbetsgruppen pekar dessutom på några utvccklingslinjer inom .tim/.:
ning för utrec/.:ling av tekn i/.: och te/.:ni/.:tilliimpningar som kan hcdömas ha 

nära anknytning till ovanstående områden, nämligen multiproccssorsy

stcm. komponentteknik. särskilt kemisk och hiokemisk. teknik för för

stärkning av människokroppens funktioner då dessa försvagas eller hort

faller. utveckling av arhetsplatsutrustning. av undervisningsredskap. av 

tillämpad kontorsautomation. av mjukvarukonstruktion för stora datasys

tem och av metoder för miljökontroll och miljöövervakning. 

Slutligen föreslår arbetsgruppen ett stöd till expcri111ent1·crksamhet 

1wklig miljö för att utveckla teknik och tekniktillämpningar. 

1.2 Omfattning och genomförande av forskningsinsatserna 

De områden för forskningsinsatser som beskrivs ovan bör angripas på 

följande sätt: 
- genom tillskapandet av fasta forskningsresurser inom UHÄ-området i 

form av professurer eller forskningscentra 
- genom särskilda anslag till projektforskning 
- genom siirskilda anslag till expcrimentvcrksamhct 
- genom en samordning av sektorsforskning och ö·•riga åtgärder inom 

dataområdet med forskningen inom utbildningsdepartcmcntets område. 

Då det gäller omfattningen och genomförandet av insatserna inom hu

vudinriktningen forskning kring de grundliiggande fiimtsiittningama för 

teknikens 11t1·eckli11g och tilliimpning har arbetsgruppen gjort följande be

dömningar. 

De resurser som avsätts för forskningsinsatscrna bör vara av en sådan 

storleksordning att de medger en täckning av samtliga områden för forsk

ningsinsatser och så att varje område kan få ett tillskott av fasta och rörliga 

resurser pf1 en nivå som kan skapa reella möjligheter till kompetensutveck

ling inom områdena och till att forskningsresultaten kan utnyttjas för att 

offensivt påverka utvecklingen inom dataområdet. 

Arbetsgruppens bedömning är att detta kräver insatser av en storleks

ordning som motsvarar 150 till 200 forskartjänster med följdkostnadcr för 

teknisk och administrativ personal. utrustning m. m. De totala kostnaderna 

för de föreslagna förstärkningarna beräknas till mellan 60 och 75 milj. kr.lår 

inberäknat 10 milj. kr.lår i kostnader för experimentvcrksamhet. 

FRN anser att regeringen. i samband med de forskningspolitiska propo-
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sitionerna, skall svara för strategisk samordning av den här aktuella forsk

ningen. FRN skall samordna projektverksamheten inom området. 

2. Remissammanställning 

Rapporten har remissbehandlats. I en promemoria som tillställdes re

missinstanserna anmodades dessa att: 

I. Granska och bedöma utredningens förslag mot bakgrund av att det 
statslinansiella läget inte medger ökade kostnader. Förslag som medför 
kostnader kan endast finansieras genom omprioriteringar inom resp. 
verksamhetsområde. 

2. Översiktligt redovisa den forsknings- och utvecklingsverksamhet. som 
idag pågår och planeras inom dataområdet resp. belysa om och hur de 
föreslagna tilgiirderna kan fogas in i pågående planering av forsknings
och ut vecklingsarbetet inom dataområdet. vad giiller myndighetens an
svarsområde. 

2.1 Forskningsprogrammets allmänna inriktning 

Remissinstanserna är övervägande positiva till de förslag som förts fram 

1 FRN: s rapport. Ett genomgående omdöme är dock att dessa iir för 

allmiint hållna för att ge viigledning för prioriteringar resp. avvägningar. 

Statskontoret noterar beträffande den indelning i tre huvudinriktningar. 

som föreslås för forskningen. att endast den forskning som avser de grund

läggande förutsättningarna fiir teknikens utveckling och tilliimpning be

handlats närmare i rapporten. Statskontoret finner att det föreslagna pro

grammet alltså inte utgör "ett samlat program för hela dataområdet". 

varför den vägledning som ges för prioriteringar är begränsad. 

Statskontoret ansluter sig dock till arbetsgruppens uppfattning att forsk

ning kring de grundläggande förutsättningarna behöver förstärkas. 

Statskontoret finner vidare att trots att rapporten inskriinker sig till att 

ge en beskrivning av omrfaden och delområden för forskning så ger denna 

en god uppfattning om "den möjliga spännvidden i och betydelsen av 

denna forskning"'. 

Styrelsen .fi"ir teknisk 11t1·eckli11g ! STUJ finner att rapporten ilterspeglar 

"en föredömligt vid helhetssyn på datateknik och dess anviindning". STU 

efterlyser dock en mindre traditionell syn på datateknik - särskilt tele

kommunikation har fått en styvmoderlig behandling i rapportt!n. 

Datatekniken är. enligt STU: s uppfattning. inne i en ny fas. Teknikan

vändningen i förhållande till användaren uppmiirksammas alltmer. FRN: s 

rapport är diir i linje med den internationella utvecklingt!n anser STU. Det 

internationella beroendet bör dock fä en större uppmärksamhet iin vad 

som anges i rapporten. 

STU finner det vara '"helt riktigt att satsa pft de grundläggande förutsätt-
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ningarna for tekniken". Men. fastslår STU, '"strävanden mot en bättre 

teknikanvändning. oavsett om det gäller att göra den effektivare eller 

bättre anpassad efter människan, bygger genomgående pä en bättre och 

kraftfullare teknik"". 

Rik.1.,.n·ision.1·1·1,rket I RRVJ anser att det föreslagna forskningsprogram

met i första hand måste "brytas ner och opcrationaliseras för att bli 

anviindbart'". RRV saknar förslag om i vilken prioriteringsordning sats

ningar skall ske. 

Unil·ersitets- och hiigskolciimhetet I UllÄJ för fram behovet av långsik

tig kunskapsuppbyggnad i samband med en satsning på forskning om 

datateknikens användning. Förstiirkningar behöver tillföras såviil grund

liiggandc utbildning som forskning och forskarutbildning i form av basre

<,urser. Detta för att en ·"naturlig dialog skall kunna komma till st<'md 

mellan högskola och samhälle'". 

H111m111istisk-.1·amhäl/.1·1·etenskapliga fi1rskningsrådct I HSFR) liksom 

m1·dici11ska .fi1rsk11ingsrädet I AJ FR J. natun·ctenskapliga .fi1rskni11gsrådet 

( N F R i och skogs- och jordhrukl'ts .fiJrskning.mld IS.I FR J bedömer utred

ningens förslag till allmän inriktning av forskningsprogrammct som "'riktig 

och meningsfylld"'. Räden kommenterar i huvudsak de förslag. som berör 

deras egna verksamhetsomdtdcn. NFR menar dock att '"det finns skäl för 

försiktighet vid genomförandet av större forskningsprogram om datatekni

kens samhälleliga förutsiittningar' ·. 

Dataddegationrn anser att saväl regeringens uppdrag till FRN som 

niimndens förslag är '"av stor datapolitisk vikt". Delegationen är "ense 

med FRN att forskningsprogrammet måste leda till ökad kunskap hos 

beslutsfattare p{1 alla nivåer inom organisationer. företag och samhällsor

gan om sarnhiillets handlingsberedskap skall kunna ökas'". 

Datadelegationen uttrycker. liksom STU. tillfredsstiillelsc över att FRN 

tolkat begreppet "'datateknik"" i en vid bemärkelse. helt i övcrensstiim

mclse med den i delegationens direktiv. 

Delegationen finner det vidare tillfredsstiillande att FRN valt att avgrän

sa uppdraget till forskning kring ··effekt- och konsekvensforskning··. Data

delegationen delar FRN: s uppfattning att den forskning som satsningen 

avser '"skall ha en proaktiv karaktär"'. 

Delegationen !inner det positivt att "'FRN betonar vikten av att forska 

om förutsättningarna för en positiv teknikutveckling·· av delegationen 

kallad ""förutsättningsforskning··. Delegationen betonar vidare vikten av 

en "'långsiktig satsning på förutsättnings/effektforskning'". 

Delegationen menar att FRN: s förslag till satsning sker på ··ett omrilde 

diir Sverige. relativt sett. har en medvetenhet. kompetens och klara möjlig

heter till komparativa fördelar vid senare tillämpningsutvcckling··. 

lngl'ltiiir.1·1·cte11skapsak1uln11ie11 (JVAJ ""vill understryka att Sverige hit

tills. viil hävdat sin framskjutna internationella ställning dc't det gäller att ta 

datatekniken i bruk'". IV A ser FRN: s förslag ··som en välkommen ytterli-
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gare förstärkning av kompetens och teknikspridning på ett för framtiden 

centralt område". 

Beträffande forskningsprogrammets inriktning vill IV A "betona att be

hovet av pedagogiskt utformad information torde vara större än behovet 

av grundläggande forskning". 

2.2 Områden för forskningsinsatscr 

Statskontoret efterlyser ett mer konkret aktionsprogram än den beskriv

ning av områden och delområden som ges i rapporten. Statskontoret finna 

inte att rapporten redovisar ett tillräckligt underlag för förslagen till de 

stora samhälleliga satsningarna på forskning kring de grundläggande förut

sättningarna för teknikens utveckling och tillämpning. En forskningsupp

gift "av fundamental betydelse" - och som bör lyftas fram i programmet 

- är "den om teknikfaktorns. speciellt datateknikens. betydelse på gott 

och ont för ekonomisk utveckling och välfärdsutveckling". 

RRv· anser att förslaget "innebär en satsning över hela fältet" varför 

beröringspunkter finns även med andra prioriterade områden som t. ex. 

förvaltningsforskning. forskning om personal- och arbetslivsfrågor och 

jämställdhetsforskning. RRV finner det därför inte "ändamålsenligt att 

särbehandla forskning om datateknikens användning". 

STU vill "något kraftigare än FRN betona nödvändigheten av en reell 

ökning av forskningen inom hela datateknikområder·. STU menar att det 

är "viktigt att ingen av de angivna huvudinriktningarna kommer på en 

underkritisk nivå". Detta förutsätter. enligt STU. att il ven basresurserna 

inom högskolan är "'dimensionerade så att programansvariga organs pro

jektstöd blir meningsfyllt". 

UHÄ anser att arbetsgruppen gjort en överskådlig sammanställning av 

såväl pågående forskning som av omrilden för forskningsinsatser. UHA 

menar att det är angeläget att de förstärkningar inom olika forskningsområ

den som FRN föreslår kan "skapas och tillföras högskolans organisation" 

företr~idesvis i form av basresurser. 

UHÄ anser vidare att frågor kring hl. a. fortbildning och vidareutbild

ning inom dataområdet borde ha behandlats utförligare. 

U HÄ befarar att bristen på kunniga instruktörer och handledare inom 

dataområdet skall begränsa utvecklingen. inom området. Betydande sats

ningar måste göras på utbildning, inte minst på utbildning av lärare, enligt 

UHA. 

HSFR anser att samtliga fyra huvudområden som FRN föreslilr för 

forskningsinsatser kring de grundläggande förutsättningarna för teknikens 

utveckling och tillämpning är angelägna och ligger inom HSFR: s ansvars

omriide. 

Mot bakgrund av att HSFR i 1983 ftrs budgetproposition i1lagts att 

särskilt prioritera forskningsinsatscr pil området "'forskning som en förut-
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sättning för och konsekvens av den stora nationella satsningen på teknisk 

utveckling'' !inner rådet det naturligt att stödj<1 den forskning. som redovi

sas i FRN: s rapport. 

NFR anför beträffande forskningsprogrammet att ''det är en sak att peka 

på ett problemområde. en annan och långt svårare att avgöra i vilken grad 

området är tillgängligt för vetenskaplig forskning på nuvarande kunskaps

nivå ·'. FRN har tagit för lätt på de kritiska frågorna om forskningsbarhet 

och tillgång på kompetenta forskare. 

SJFR menar att i den närmare definitionen av områden för forskningsin

satser. där FRN trycker hårt på behovet av forskning kring individers. 

verksamheters och samhällets behov. förutsättningar och krav på datatek

niken. saknas en genomgång av olika produktionsprocessers förutsättning

ar för datateknikens utveckling och tillämpning. 

SJFR pekar på produktion av livsmedelsråvara som ett "nytt. ekono

miskt betydelsefullt område där datateknikens samt mät- och reglertekni

kens möjligheter och förutsättningar kan bedömas som mycket goda". 

Datadelegationen anser att det är väsentligt med en utveckling av fors

karresurser och ny kunskap inom de fyra delområden. som FRN räknar 

upp. Då FRN avstått från att aktivt prioritera mellan dessa områden vill 

datadelegationen rekommendera att prioriteringen görs genom att FRN 

väljer specifika forskningsfrågor inom vart och ett av dessa fyra delområ

den och inte genom att enbart rangordna sjäiva delområdena. 

2.3 l'orskningsprogrammets omfattning och genomförande 

Statskontoret anser att rapporten anger en angelägen huvudinriktning, 

snarare än en plan elle.r ett program for forskning. Statskontoret finner det 

angeläget "att klart markera för forsknings världen" att forskning kring de 

grundläggande förutsättningarna för teknikens utveckling och tillämpning 

är av stor vikt. 
Statskontoret för fram projektforskning som en form för resursför

stärkning som statskontoret finner särskilt liimpad för att främja kompe

tenstillväxt. Fasta resurser bör tillskapas successivt. 

Möjligheter till experimentverksamhet i verklig miljö iir betydelsefull. 

enligt statskontoret. 
Kostnadsberäkningarna anser statskontoret vara av underordnat intres

se utan en tidsplan för full utbyggnad av programmet. 

RR\/ menar att det inte är möjligt att bedöma den föreslagna satsningen 

då en uppskattning av befintliga resurser saknas i rapporten. 

RR V !inner det angeläget att inte låsa resurser i en alltför fast organisa

tion under ett kompetensuppbyggnadsskede. 

RRV ställer sig positivt till de föreslagna centrumbildningarna. Redan 

gjorda satsningar bör dessutom följas upp och utvärderas på ett samlat 

sätt. 



Prop. 1983/84: 107 Bilaga 5 Utbildningsdepartementet 169 

Verket anser det vara av vikt att under ett uppbyggnadsskede utnyttja 

iiven utländsk kompetens och före~lår ett system med gästprofcssurer. Det 

bör kompletteras med adjungerade professurer för att engagera och tillva

rata den kompetens som finns inom landet. 

Den övergripande resursmässiga samordningen och prioriteringen inom 

och mellan forskningsområden bör ske pil statsmaktsnivf1. anser RRV. 

FRN bör alltså inte åläggas ett samordningsansvar för projektforskningen. 

FRN bör istället ;)läggas att bevaka försummade områden samt verka för 

insyn och debatt. FRN skulle då. vid behov. kunna stödja sådan experi

ment verksamhet, som föreslås i rapporten. 

sru framhåller att rapportens förslag till fortsatta och nya forskningsin

satser så långt som möjligt biir realiseras genom att ytterligare statsmedel 

satsas. STU avråder från en omfördelning av redan befintliga medel. 

STU hiinvi'>ar till de stora statliga FoU-satsningar som. det statstinan

siella läget till trots. görs inom informationsteknologi och dess användning. 

STU: s nuvarande insatser med anknytning till informationsteknologi 

uppgår till ca 250 milj. kr.lår varav 70 milj. kr. avser svensk kunskaps- och 

kompetensuppbyggnad inom grundtekniker. 

STU anser att experiment verksamhet bör främjas i en iinnu större ut

sträckning än vad som föreslås i rapporten. 

U/IÄ refererar till de förslag, som förts fram av dess datareferensgrupp, 

vilka redogörs for i FRN: s rapport. En stor del av datareferensgruppens 

förslag har förts fram i UHA: s petita för 1981/82 och 1982/83 och har 

bifallits av statsmakterna. 

Konsekvensfrågorna och frågor kring datasamhällets utveckling har be

handlats i verkets långtidsplanering. De har även färgat ämbetets förslag 

till ämnesinnehtill för professurer inom dataområdet. De avspeglas dessut

om i den nya utbildningsplanen för datavetenskaplig linje. 

Beträffande rekrytcringsunderlaget för högre fasta tjiinster delar verket 

FRN: s uppfattning att '"avsaknaden av kompetenta kandidater till en 

professur inom ett ämne inte får leda till att satsningen inom ämnet för

dröjs". UHA menar att dess forskningsplanering innebär en långsiktig 

kompetensuppbyggnad och kommer att bidraga till en ökning av kompe

tenta sökande inom dataområdet mot slutet av planeringsperioden. 

UHA vill inte ta stiillning till de belorp som anges av FRN för en 

utbyggnad av forskningsrt:surscrna. För högskoleområdet iir en fortsatt 

utbyggnad av forsknings- och utbildningsorganisationen liksom kraftiga 

försttirkningar av basresurserna av större vikt. 

UHÄ finner att den långsiktiga och strategiska samordningen av forsk

ningsinsatserna hör ligga hos regeringen. 

f/SFR påpekar att rådets möjligheter att göra omprioriteringar inom 

givna ramar är begränsade. I linje med detta är rådet tveksamt till inrättan

de av särskilda styrorgan eller institutionella anordningar för forskning 

inom dataområdet. 
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NFR menar. bl. a. unJer hiinvisning till att FRN tagit lätt på frilgorna om 

forskningsharhet nch tillgftng pft kompetens. att det finns skiil för försiktig

het viJ genomförandet av större forskningsprogram om datateknikens 

samhiilleliga förutsättningar. 

NFR avstyrker förslagen om inriittanJe av ett stort antal professurer. 

N FR finner vidare. mot bakgrund av att kos~naderna för förslaget skall 

täckas inom en oföriindrad ram. att dä behovet av forskning med datatek

nisk anknytning är så stort inom det matematisk-naturvetenskapliga omril

det. hör medel prioriteras för denna forskning framför medel till verksam

het av den art FRN skisserar. 

Datadelegationen framhåller vikten av alt bedöma arbetsgruppens för

slag samtidigt med förslag som berör teknik och teknikens tilliimpning. 

Delegationen varnar rör att om ställningstagande till forskningssatningar 

sker sekvl!nsiellt. och omriitk för omriide. iir risken stor för att de områden 

som är "'sent ute'· förfördelas. 

Behovet av samordning vid beslut av forskningsl'inansiering är primärt. 

Delegationen menar att den vetenskapliga samordningen viil kan skötas av 

FRN. 

Den strategiska, eller politiska. samordningen menar datadelegationen 

väl kan rymmas inom delegationens direktiv. 

Datadelegationen stödjer FRN: s förslag betriiffande såviil organisatio

nen av forskningsverksamheten som behovet av fasta resurser i form av 

högre tjänster. Bildandet av forskningscentra skulle stimulera tvär- och 

rnängvctcnskaplig forskning. enligt delegationen. Genomförandet av fält

experiment är en viktig del av forskningssatsningarna. 

Datadelegationen finner FRN: s förslag till resursdimensionering högt 

ber~iknat meJ hänsyn till tillgängliga finansiella och personella resurser. 

Dclegacionen varnar för att en alltför kraftig satsning pä dataforskning 

skulle kunna få en negativ inverkan på andra satsningar inom berörda 

institutioner inom samhällsvetenskaplig och humanistisk fakultet. 

l\'A anser att "den ber~iknade kostnaden för for~kningstjiinster är hög 

j~imfört med varje annat forskningsomn'tde i landet". Akademien finner det 

inte heller klarlagt att det linns kompetent forskningspersonal. eller lo

kaler. för sil massiva insatser. 

IV A förcslär en långsammare uppbyggnad av området och avråder fran 

·inriittandet av ett stort antal profcsstirl!r. 

I VA föreslår att man studerar och analyserar hur det går till ute p:'1 fältet 

när datateknik introduceras. S~\dan forskning kan på fem års sikt ge ökad 

kunskap om hur datatekniken pil.verkar individen. företaget och samhället. 

Akademien är tveksam till om del finns metodik utvecklad. som kan 

användas för att studera de framtida effekterna av datoriseringen. 

I VA iir överens med FRN om att det iir behovsformulcringen som skall 

studeras. l VA finner det därför motiverat alt experimentell verksamhet 

bedrivs. 
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2.4 Myndigheternas redovisning av egen FoU inom dataomradet 

Statskontorct säger sig inte ha den överblick över eller insyn i statligt 

stöd till forskning och ut veckling att verket har möjlighet att yttra sig om 

omfördelning av medel. 

Verket menar dock att satsningen på den av FRN föreslagna forskningen 

bör kunna göras utan negativa konsekvenser för annan närliggande angelii

gen forskning. Verket menar att ett nettotillskott av medel för forskning 

bör kunna övervägas av statsmakterna. 

Statskontoret ger en utförlig redovisning av sitt program för metodut

veckling, metodstöd och vägledning till myndigheterna vad gäller informa

tionsbehandling och ADB samt frågor kring organisationsföriindringar och 

besparingar. Detta ingår i statskontorets arbetsuppgifter. Verket hänvisar 

till ett nyligen framtaget handlingsprogram. statskontorets rapport 

1983: 20. 

Statskontoret bedriver inte forskning. Målinriktad utveckling utgör där

emot en del av metodstödet. 

Resursinsatsen för statskontorets delprogram. rädgivning och metod

stöd budgeteras för 1983/84 till 17.1 milj. kr.. varav löner för egen personal 

12,6 milj. kr. Anslagsframställningen för 1984/85 kommer att ligga på i stort 

sett samma nivå. 

I handlingsprogrammet görs en åtskillnad mellan rtidgivning-kunskaps

spridning å ena sidan och målstyrt tJtvecklingsarbete å andra sidan. Av 

ovan angivna medel uppskattas cirka hälften användas for utvecklingsar

bete. 

Med utveckling menas härvid hela spektrum från sammanställning av 

resultat från andras utveeklingsarbete och anpassning till statsförvaltnings

miljö. till eget utvecklingsarhete som kan vara av intresse även utanför 

statsförvaltningen. Tyngdpunkten ligger dock pi\ anpassningsarbetet. 

Statskontoret finner att FRN: s förslag till forskning kring de grundläg

gande förutsättningarna för teknikens utveckling och tillämpning innebär 

en viisentlig breddning till de discipliner. som tidigare endast i liten ut

striickning tagit upp datatekniska aspekter. i sina forskningsprogram. 

Statskontoret menar att dess handlingsprogram i viss m~ln har motsva

rande bredd. Statskontoret anser det värdefullt om en samverkan kunde 

etableras mellan det metodr[id. som finns knutet till verket. cch den nya 

delegation eller motsvarande. som man väntar sig att .FRN inriittar. till 

följd av förslaget. 

STU framhåller att fRN: s förslag till fortsatta och nya forskningsin

satser så långt som möjligt bör förverkligas genom att ytterligare medel 

tillförs och inte genom en omfördelning av redan befintliga resurser. STU 

menar att "det vore beklagligt om Sverige som en av de ledande industri

nationerna inte kan göra nödvändiga framtidsinvesteringar för att på bred 
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front tillvarata de industriella förnyelsemöjligheterna, som följer av ut

vecklingen inom informationsteknologin". 

STU ger en utförlig presentation av sin verksamhet inom området infor

mationsteknologi och informationsbehandling. 

STU: s nuvarande insatser med anknytning till informationsteknologi 

uppgår till cirka 250 milj. kr. varav 70 milj. kr. avser svensk kunskaps- och 

kompetensuppbyggnad inom grundtekniker (elektronisk och elektrooptisk 

komponentteknologi, informationsbehandling. data- och kommunikations

teknik. mät- och reglerteknik m. m. ). Den större delen avser en rad olika 

tillämpningsutvccklingar. lnnovationsideer från uppfinnare och mindre fö

retag baseras i stor utsträckning på informationsteknologi. Det gäller ocks{1 

STU: s teknikupphandlingsprojt:kt. 

Under kommande treårsperiod ( 1984/85 - 1986/87) föreslår STU kraftigt 

ökade satsningar inom informationsteknologi med en stark inriktning mot i 

synnerhet industrins men även den offentliga sektorns framtida behov. I 

linje härmed lade STU våren 1983 fram ett förslag till ett nationellt mikro

elektronikprogram (NMPJ. Detta beredes f. n. inom regeringskansliet. 

Ett större samlat program inom informationsteknologin som bereds 

inom STU. avses att inbegripa tre block: 

- Utveckling av komponent:eknologi och industriell utvecklings- och pro
duktionsförmåga (NMPJ. 

- Utveckling av systematiska grund tekniker och därmed industrins förut
sällningar för innovationer och produktutvcckling. 

- Forskning och experiment rörande samverkan mellan informationstek
nologi och arbetsorganisation, konsekvenser m. m. 

STU menar att den forskning. som bedrivs inom ramprogrammet på "ett 

naturligt och sjiilvgenererande sätt" lett fram till en möjlig och angelägen 

forskning i den anda som FRN föresli"lr i sin rapport. Ramprogrammet har. 

enligt STU, attraherat fors.kare. vilka verkar inom helt andra områden. till 

det datatekniska området. 

HSFR hänvisar till sin uppgift att stödja "forskning som en förutsättning 

för och konsekvens av den stora nationella satsningen på teknisk utveck

ling". 
HSFR framhMler dock att rådets möjligheter att inom givna ramar göra 

omprioriteringar är begränsade. 

Rådet inrättade 1980 ··svensk samhälbvetenskaplig datatjänst. SSD" 

med uppgift bl. a. att informera om och förmedla ADB-behandlade data 

och programpaket, databassystem m. m. 

1982 inrättades. på förslag av HSFR. en professur i rättsinformatik för 

främjande av forskning rörande juridiska aspekter på datoriseringen. 

Under våren 1983 prioriterades två forskartjänster med datoranknyt

ning, matematisk lingvistik samt datateknik, stress och hälsa. Vidare ut-
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lystes två doktorandtjänster våren 1983. "kognitiva aspekter pt1 människa

datorinteraktion" samt "språk och handikapp". 

Inom ramen för ovan nämnda program om forskning som en förutsätt

ning för och en konsekvens av den stora nationella satsningen p~1 teknisk 

utveckling prioriterar HSFR forskning på följande omri'tden: 

- Tekniksamh(illet och de handikappade 
- Tekniksamh(illet och barnen 
- Datorutvecklingen. individen och samhället. 

HSFR har för budgetåret 1984/85 anslagit medel till '"humanistisk data

behandling" för att stimulera metodutvecklingen på området. 

MFR: s insatser när det gäller forskning om datateknikens anviindning 

sker framförallt pä området utveckling av tilliimpningar av datatekniken. 

M FR redogör för förslag från en arbetsgrupp, som utrett siirskilda åtgärder 

aktualiserade uv smådatorutvecklingen. Arbetsgruppen konstaterar i sin 

rapport "Hälso- och sjukvårdsforskning inför smådatorutvecklingen" att 

datoranviindningen inom medicinsk forskning visat en explosionsartad 

utveckling. Gruppen menar att en ökad datorbehandling är att förvi\nta. 

Smådatorer kommer att användas både som självstiindiga enheter och som 

intelligenta terminaler mot stordator. Enligt utredningen kommer hälso

och sjukv~irdsforskningen att behöva programvara för kommunikation. 

registrering och analys av epidemiologiska ol.'.h statistiska data. 

MFR har ännu inte tagit stiillning till arbetsgruppens rapport, men ställer 

sig principiellt positiv till förslagen om tillskapande av resurser för utbild

ning, informationsverksamhet och programvaruutveckling. I rapporten in

går iiven förslag om inriittande av en programbank. som kan ge medicinska 

forskare uppgifter om befintliga program för smildatorer. M FR utreder f. n. 

kostnaderna för programbanken. 

NFR stöder inte forskning om datateknikens användning. Däremot an

vänds datateknik i hög grad i N FR-finansierad forskning om naturveten

skapliga objekt. 

N FR ger dessutom stöd till forskning i datateknik. såvi\I i gränsomriidet 

mot fysik (t. ex. på halvledarområdet) som i teoretisk datalogi. 13udgeti\ret 

1983/84 har N FR prioriterat matematikens datavetenskapliga anknytning 

som forskning~område. 

Behovet av forskning med datateknisk anknytning anser N FR vara så 

stort inom det matematisk-naturvetenskapliga området att medel bör prio

riteras för denna forskning framför medel till verksamhet av <len art som 

FRN föresltir. 

SJFR har inget eget program pf1 datateknikomd1det. Eftersom SJFR ~ir 

inriktat på skogs- och jordbruksforskning ger rildet. som sektorsorgan. till 

stor del stöd till forskning vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Inom 

SLU har utarbetats ett förslag angilende förstärkning av kompetensen 
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inom det datatekniska området. Förslaget förelades universitetets styrelse 

i juni 1983 och avses ingä i SL U: s anslagsframställning för 1984/85. 

Jordbruket använder datorer främst pii fyra nivåer. nämligen postba

scrad stordator. terminalbaserad dator. gårdsdator och dedikerade mikro

datorer. Datateknik och elektronik ingär redan i. eller är under utveckling 

för. utfordringsanläggningar. utrustning för styrning av fodertilldelning och 

kontroll av produktion och tillväxt i mjölk-, slaktsvin- och broilerproduk

tion. 

SLU har inte möjlighet att bli självförsörjande beträffande datateknisk 

kompetens. Den lantbruksvctenskapliga fakulteten vill nu satsa på en 

försiktig utbyggnad av den datatekniska samt mät- och reglertekniska 

kompetensen för uthildning på grund- och forskarnivå, service åt fakulte

tens forskare samt forskning rörande mät-. styr- och reglerutrustning för 

jordbrukets produktionsprocesser. 

Förslaget inrymmer inrättandet av ett antal tjiinster som professor inom 

området mät- och regkrteknik. jord- m:h skogshruket samt tjänster som 

programmerare och försöks ledare. Dessutom äskar fakulteten medel för 

utrustning inom dataområdet, total kostnad 2,5 milj. kr. SJFR konstaterar 

att kostnaden för genomförande av dessa. liksom övriga nya förslag. måste 

täckas av medel inom totalt givna resurser. 
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Betänkandet (SOU 1983: 4) Om hälften vore kvinnor 

1. Sammanfattning 

I betänkandet har jämställdhetskommitten sökt samla all kunskap om 

kvinnliga forskares situation i forskarsamhället och beskrivajämställdhets

forskningens organisation. 

Huvuddelen av betänkandet består av 42 uppsatser, de flesta skrivna av 

kvinnliga forskare. Utifrån de kvinnliga forskarnas egna erfarenheter har 

kommitten framlagt sina förslag till åtgärder. 

Inledningsvis ger Rita Liljeström en sociologisk studie av vårt samhälle 

som består av två världar, kvinnors och mäns världar. Bo Ekehammar 

beskriver utvecklingen av andelen kvinnor i forskarutbildningen och vart 

de tar vägen som färdiga forskare. Vidare har Karin Westman-Berg beskri

vit kvinnoforskningens pionjärperiod i Sverige 1950 - 1975. Efter en 

redogörelse för jämstiilldhetsforskningens utveckling i andra länder skis

seras en tänkbar svensk modell för denna forskning. 

I hetiinkandct (SOV 1983 :4 J 0111 lzii(tien 1·ore hinnor .fiireslår jiimstiilld- · 

lzetskommitth1 sålunda fiiUande: 

Vi föreslår att 

- olika modeller prövas för att trygga den tvärvetenskapliga och forsk
ningsstimulerande verksamhet som bedrivs av forum för kvinnliga fors
kare och kvinnoforskning vid universiteten i Stockholm. Linköping. 
Lund. Göteborg och Umeå, 
- en institution för jämställdhetsforskning inrättas. 

Vidare föreslfir vi att 

- utgivning av Kvinnovetenskaplig tidskrift tryggas genom bidrag från 
arbetsmarknadsdepartementets anslag för jämställdhetsforskning. 

- en bibliotekarietjänst för kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs 
universitetsbibliotek snarast inrättas. 
När det gäller forskartjiinster föreslår vi att 

- en professur i litteraturvetenskap. särskilt kvinnolitteratur. inriittas vid 
universitetet i Göteborg 1985. 

- en forskartjänst i litteratur.vetenskap vid universitetet i Uppsala vid 
omprövning inriktas mot kvinnolitteratur, 

- en professur i jämställdhetsforskning med inriktning pli mänsklig repro
duktion och socialisation inrättas vid universitetet i Göteborg 1984, 

- universitets- och högskoleämbetet ( U HA) vid bedömningen av innehål
let i nya och lediga professurer tar hänsyn till behovet av tjiinster för 
jämställdhetsforskning och att högskolestyrelserna förfar på samma 
sätt, niir det gäller docent- och forskarassistenttjiinster, 

- forskningsrådt:n beaktar möjligheterna att inrikta forskartjänster mot 
jämställdhetsforskning. 



Prop. 1983/84: 107 Bilaga S Utbildningsdepartementet 176 

Slutligen föreslår vi att 

- regeringen inrättar fem särskilda docenttjänster i jämställdhetsforsk
ning. 

Vi föreslår att 

- vetenskapliga handledare utbildas i frågor som rör jämställdhet i forsk
ningen. 

- varje fakultetsnämnd. i anslutning till anslagsframställningen. gör en 
rapport om åtgärder för jiimställdhet inom forskarutbildning och forsk
ning inom sitt ansvarsområde och att rapporterna sammanställs och 
sprids inom högskolan. 

Vidare föreslår vi att 

- tillämpningen av bestämmelser om åldersgräns för utbildningsbidrag 
noga följs från jämställdhetssynpunkt och att beslutet omprövas om 
utvärderingen visar att åldersgränsen hindrar rekryteringen av kvinnor 
till forskarutbildningen. 

Slutligen föreslår vi att 

- olika tillsättande organ inom högskolan tar upp en diskussion med 
nominerande organisationer om den kompetens. utifrån kvinnors och 
miins olika erfarenheter. som är nödvändig att ha med i olika styrelser 
och nämnder. 

- regeringen bevakar att andelen kvinnor ökar i forskningsrådsniimnden 
och forskningsråden. 

Sam111anfi1ttning m· .fhrslagen med <111k11yt11in[; till rekryterinr< 

Vi föreslår att 

- jämställdhetsfrågorna skall ingå i grundutbildningen av lärare. 
- U HÄ omedelbart skall piibö1:ja arbetet med en handbok i jämställdhets-

frilgor för lärare m.11.. 
- kravet p{1 skolöverstyrelsen att bevaka jämställdhetsfrågorna i sin läro

medelsgranskning skrivs in i anvisningarna för verksamheten. 
- erfarenheterna från granskningen av läromedel i grundutbildningen vid 

universitetet i Lund sprids till övriga universitet och högskolor. 
- forskningsresultat från jämstiilldhetsforskningen förs in i läromedlen på 

alla nivåer i skolan och högskolan, 
- jämställdheten beaktas i utvecklingsplanen för barnomsorgen när det 

gäller förskolans pedagogiska verksamhet m:h i utbildningen och fort
bildningen av förskollärare. 

- möjligheterna till samverkan mellan ämnen. som av tradition valts av 
nickor resp. pojkar. tas till vara bland annat i de lokala arbetsplanerna i 
grundskolan. 

- jämstiilldhetsfdgorna betonas i fortbildningen i teknik för tag- och mel
lanstadielärare. 
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Vidare föreslår vi att 

- tidshcstämda mål faststiills för andel antagna av underrepresenterat kön 
till uthildningslinjer vid hiigskolan. där endera könet utgör mindre iin 30 
i/~. 

- könet i stället för lotten skall fälla utslaget i vald mellan kvinnlig och 
manlig sökande med samma poäng till utbildningar. där ena könet utgör 
mindre än 30 %. 

- tidsbestämda mål anges för andel kvinnor av de forskarexaminerade, 
- kvotering tillämpas vid fördelningen av utbildningsbidrag för doktoran-

der. 
- de olika procentsatserna fastställs av varje fakultetsniimnd med hänsyn 

till situtationen inom de olika iimnena och limnesområdena. 
- institution eller enhet som ökar antalet kvinnor bland de forskarstudc

rande belönas med extra del av anslagen för forskarutbildning, 
- tydliga och nyanserade regler för tidshestämda mål. procentsatser l)Ch 

belöningar fastsUills. 
- forskningsråden aktivt anstriinger sig för att kunna tilldela kvinnliga 

forskarst uderande doktorandtjiinster. 
- de nya assistenttjiinsterna och doktorandtjiinsterna tillsiitts enligt rege

ringsformen och med beaktande av jiimstiilldhetslagen. 
Slutligen föreslår vi att 

rekryteringsseminarier för all siirskilt intressera kvinnliga studerande 
för forskning regelbundet anonlnas vid varje utbildningslinjc vid hög
skolan, 

- flickor och kvinnor pt1 olika niväer i utbildningen. som har gjort ett 
otraditionellt uthildningsval ur jämställdhetssynvinkel. ges stöd och 
uppmuntran. 

Sammw(fattning m• .f("irslagcn med a11k11yt11i11g till zjii11stctillsiil111i11gar 

Vi föreslår att 

- jämställdheten beaktas inom ramen för förtjänst och skicklighet bl. a. 
vid tillsiittning av forskartjiinster. 

- handliiggarna av tillsättnings- och be.wiir.,iirenden p{t utbildningsdepar
tementet. tillsammans med handliiggarna av jämställdhetsiirenden på 
civildepartementet. liksom jämstiilldhetsberedningen inom kanslihuset. 
vid återkommande utbildningsdagar studerar jämstiilldhctsfrf1gorna. 

Vi vill understryka att 

- hesvärsiircndcn med kvinnliga och. manliga sökande till bl. a. forskar
tjiinster vid högskolan skall beredas gemensamt av utbildningsdeparte
mentet. civildepartementet och arbetsmarknadsdepartementet. 

Vi föreslår vidare att 

- U HÄ inom ramen för sin organisation utser ett jiimstiilldhetsorgan med 
uppgift all vara remissinstans och svara för information i tillsiittnings
och besviirsiircnden. diir jämställdheten skall beaktas. 

- forskningsstimulerande arbete. pedagogisk verksamhet och liiromedcls
produktion beaktas vid bedömning av meriter för docent- och forskaras
sistenttjänster. 

12 Riksdagen 1983/84. I sam/. Nr 107. Rilaga 5 
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- sökande till forskartjänster m:h till de nya assistent- och doktl1randtjäns
terna förs samman i grupper med någorlunda likviir<liga sökande. Ur 
den bästa gruppen väljs en person. som tillhör det underrepresenterade 
könet inom kategorin. Finns tler sökande av minoritctskönet i gruppen 
rangordnas de inbördes. 

Slutligen föreslår vi att 

- man striivar efter en utveckling mot fler professurer per institution. 

Ö1Tit-:a .fors/ag 

Vi har i flera sammanhang. senast i betiinkandet Förvärvsarhetc och 
föräldraskap (SOU 1982: 18). föreslagit att regeringen i direktiv till utred
ningar skall efterlysa förslag. som utgar frfm ett jiimstiillt synsätt, Försla
gen skall vara analyserade från jämställdhetssynpunkt. U nthmtag fran 
denna regel skall motiveras i direktiven. 

Om statliga utredningar på detta sätt måste ta fram förslag och hand
lingsalternativ. som kan påverka utvecklingen mot jämställdhet. uppstår 
också en efterfrågan pi't experter och sakkunniga med kunskap och erfaren
het från jämstälk\hetsforskning. 

Instruktionerna för forskningsraden. styrelsen för arbetarskyddsfonden. 
styrelsen för internationell utveckling (SIDA) och styrelsen för teknisk 
utveckling (STLJ) bör inneh[illa krav på att de i sin anslagsheviljande 
verksamhet skall beakta att forsknings- och utvecklingsarbete skall främja 
jämställdhet. 

Detta är cxcmpd på n~igra vägar att välja för att resultat fran jämställd
hetsforskning på olika ämnesområden skall komma samhället till del. 

2. Remissammanställning 

Jiimställdhetskommitten avlämnade i december 1982 betänkandet Om 

hälften vore kvinnor 1SOU 1983: 4). l betänkandet liimnas en kartliiggning 

av kvinnliga forskares situation samt ett antal förslag till iltgärder för att 

uppnäjämställdhet för kvinnliga forskare. 

En reservation mot kommittens förslag har avgivits av ledamoten Göre! 

Bohlin ( m). som inte delar majoritetens uppfattning i de delar som avser 

kvotering vid antagning till utbildning m. m. eller i vad förslagen eventuellt 

kan föranleda i ökade ansprf1k på ekonomiska resurser. 

Bctiinkandct har remissbchandlats. Yttranden över betänkandet har av

givits av: 

brottsförebyggande rådc:t. beredningen för u-landsforskning. förwarcts 

forskningsanstalt. socialstyrelsen. delegationen för social forskning, cen

trala studiestödsnämnden. skolöverstyrelsen. universitets- och högsko

leämbetet IUH.Ä.). universitet och högskolor som lyder under U HA. Cent

rum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning vid universitetet i U ppsa

la. forskningsrådsniimnden. humanistisk-samhällsvetenskapliga forsk

ningsdtdet. medicinska forskningsrådet. naturvetenskapliga forskningsrå-
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det, Sveriges lantbruksuniversitet, skogs- och jordbrukets forskningsråd. 

arbetsmarknadsstyrelsen. arbi:tarskyddsstyrclsen. arbetarskyddsfonden. 

arbetslivscentrum. jämställdhetsombudsmannen. expertgruppen för in

vandringsforskning. delegationen för arbetsmarknadspolitisk forskning, 

delegationen för jiimstmldhetsforskning. statens råd för byggnadsforsk

ning. styrelsen för teknisk utveckling. statskontoret, riksrevisionsverket. 

statens arbetsgivarverk, statens arbetsmarknadsnämnd. Kungliga Veten

skapsakademien. Ingenjörs vetenskapsakademien. Svenska arbetsgivare

föreningen. Svenska kommunförbundet, Landstingsförbundet, Landsor

ganisationen i Sverige (LOJ. Tjänstemännens ci:ntralorganisation !TCOJ, 

Centralorganisationen SACO/SR. Moderata samlingspartiets kvinnoför

bund, Centerns kvinnoförbund. Folkpartiets kvinnoforbund. Sveriges so

cialdemokratiska kvinnoförbund. VPK: s kvinnopolitiska utskott, Sveriges 

förenade studentkårer. Forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning i 

Stockholm, Göteborg. Lund, Umeå och Linköping. Husmodersförbundet 

Hem och Samhälle. Svenska kvinnors vänsterförbund, Yrkeskvinnors 

Riksförbund samt Fredrika-Bremer-Förbundet. 

Statens arhctsgii•<ffl'Crk (SA \/J och /11ge1!iiir.1Tetc11skapsakadcmie11 

(/\'AJ har meddelat att de inte har nf\got att anföra i frågan. 

l förevarande remissammanställning presenteras remissinstansernas 

synpunkter uppdelade i tre avsnitt, nämligen allmänna synpunkter (I). 

synpunkter på jämställdhetskommittcns förslag (2) och synpunkter på 

kostnaderna 13). 

första gången en remissinstans nämns anges den gängse förkortningen 

inom parentes. Därefter används förkortningen. 

Varje avsnitt inleds med kommittens förslag. Endast de förslag, som har 

kommenterats av remissinstanserna. återges här. I övrigt hänvisas till den 

sammanfattning av kommittens förslag som redovisats ovan. 

2.J Allmänna synpunkter 

I betänkandet !SOU 1983:4) Om hälften vore kvinnor harjämställdhets

kommittcn sökt sammanställa kunskap om kvinnliga forskares situation i 

forskarsamhället med utgångspunkt i 42 uppsatser. de flesta skrivna av 

kvinnliga forskare. Kommitten har vidare beskrivit jämställdhetsforsk

ningens organisation och - med hänvisning till riksdagens beslut att jäm

stiilldhetsforskningen skall vara ett prioriterat område och att jämställdhet 

bör ges hög prioritet i all forskning - föreslagit åtgärder för att uppnå 

jämställdhet i forskarsamhället. 

Kommitten säger därvid att målet inte är "jämställdhet på männens 

villkor. utan balans i forskarmiijön och i själva forskningen, så att det 

kvinnliga perspektivet får påverka bftde arbetsförhållandena oc:h forsk

ningens innehåll. Detta gäller all forskning, inte bara jämställdhetsforsk

ning. Åtgärder utifrån skall ses som ett stöd för förändringar inifrån. från 

universitet och högskolor och från forskarna själva". 



Prop. 1983/84: 107 Bilaga 5 Utbildningsdepartementet \HO 

Betänkandet innehåller också en sociologisk studie av värt samhälle av 

Rita Liljeström ''Två världar". Bo Ekehammar beskriver utvecklingen av 

andelen kvinnor i forskarutbildningen och vart de tar vägen som färdiga 

forskare. Vidare har Karin Westman-Berg beskrivit kvinnoforskningens 

pionjärperiod i Sverige 1950-1975. 

Betänkandets uppliiggning och allmänna disposition har mottagits myc

ket positivt av remissinstanserna. En majoritet av dessa anser att betän

kandet är lättläst. intressant. fantasieggande och okonventionell läsning 

samt tankeviickande, slagkraftigt och värdefullt som dokument. 

Bland dessa finns t. ex. fiir.1·1·arl'lsfi1rskni11g.rnnstalt ( FOA!. 1111ii·ersitets

och hiigskoleiimhetet ( U 11 ÄJ. l1111na11istisk-.rnmhiil/.1·1·ete11skapliga .forsk-

11i11gsrädet ( HSFRJ. 1111t111Tete11skapliga JiJrskningsrådet (NFRJ, Srerige.1· 

lanthruk.1·1111i1·ersitet (SLUJ, skogs- och jordbrukets fl1rsk11i11gsråd (SJFR ). 

jämstiilldhet.rnmh11d.1·mw111e11 ( JÄl'vf O ), statskontoret .. statens arhetsmark

nadsniimnd ISAA1NJ, K1111i;:I. Vete11skapsak11de111ie11 ( KVA) .. n·enska kom

m1111Jhrh1111det. L1111dsti11g~:fiJrlm11det ( LFJ. La11ds1,rg1111i.rntio11e11 i Sl'erige 

(I.OJ, Tjiins te11lii 1111e11s cen I ra/orga nisa tion ( TCO). Ce11 tralorga11i.1·at ionen 

SACOISR. de politiska kri1111oorga11isatio11erna, ./iimm- och ce11tmmor

ga11isatio11ema får krinn/iga .f(1rskare och krimu~forskning samt Fredrika

Brcmer-Fiirb1111dct. 

UHÄ anser att betänkandet bör få en stor spridning utanför högskolan. 

medan FOA framhåller att det bör kunna användas som läromedd inom 

utbildning av chefer och projektledare. SAA1 N anser att betänkandet borde 

publiceras i en mer lättillgänglig form. t. ex. som pocketbok. Delegationen 

.fi'ir jiim.Hiilldhet.1ji1rsk11i11g (Jiill!foi framhåller att del är värdefullt att vä
sentliga frågor genom betänkandet förts in i den forskningspolitiska debat

ten. 

Aven om kommitten sålunda vunnit de llesta remissinstansernas gillan

de i fråga om metoden att inhämta kvinnliga forskares synpunkter. har 

andra bedömningar också framförts. Arhetsm11rk11adss1yre/sc11 (AMSJ 

framhfrller att kommitten - för att få en mer fullständig kartliiggning -

iiven borde ha intervjuat forskarhandlcdarna. Delegationen för social 

.f(,r.1k11i11g (l>.'5FJ anser att också kvinnliga forskare med en mindre positiv 

instiillning till jtimstiilldhetsfrågorna borde ha intervjuats. 

En allmän utgångspunkt för kommitten som iiven behandlats av remiss

instanserna är definitionerna av jämställdhetsforskning och kvinnoforsk

ning. 
Kommitten har genomgaend..: använt termen jiimstiilldhet.~frirskning. 

Rita Liljeström diskuterar i betänkandet (s. 17-18) definitionerna av jäm

ställdhetsforskning och kvinnoforskning. Här återges för sammanhangets 

skull några citat ur Liljeströms uppsats Två världar. 

''Jämstiilldhet.1forsk11i11g utgår från en grundläggande likhet mellan 

kvinnor och män. Den söker bidra till att identifiera och att avlägsna hinder 

för förverkligandet av lika villkor såväl på arh..:tsmarknaden som i det 

privata och offentliga livet." 
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''Man kan siiga att hi1111oforskni11g inleder en omchiffrering av kulturen. 

K vinnoforskarc är ofta kvinnor som vägrar att vara den kontrast vätska 

mot vilken det manliga sjiilvförhärligandet framträder. 

Bland lekmän anviinds beteckningarna jiimställdhets- och kvinnoforsk

ning ofta som synonymer. Men bland berörda forskare har motsiittningar

na stundom varit bittra. Vad har dii kvinnoforskare haft att invända mot 

jämställdhctsforskning? 

Kvinnoforskare menar. att förverkligandet av lika villkor mellan könen 

bara alltför lätt blir på männens villkor i ett samhälle där makten iir manlig. 

Kvinnorna assimileras under förutsättning att de gör avkall på sina egna 

erfarenheter och värderingar. I ljuset av manlig kulturdominans får kvin

nor liitt prägel av "defekta män'' när de frigörs lhin sin traditionella roll 

som mannens motbild. När modellen för likhet iir manlig iir det nägot som 

inte stämmer hos kvinnorna. 

K vinnoforskning kan ses som en mot vikt. ett försök att korrigera all den 

forskning som är centrerad på mankön och utgär fdn manliga livsförhål

landen. Vad kvinnoforskare vill siiga är helt enkelt. att det är viktigt att 

forskare besinnar om könstillhörighet iir relevant för deras problem. Niir 

kön utgår ur analysen skall det inte bero på Torskarcns aningslöshet utan pil 

rimliga överväganden." 

"I den mån jämställdhctsforskning uppfattar den manliga kulturdomi

nansen som ett verkligt hinder för jämstiilldhet. och icke i första hand 

strävar efter att omfördela kvinnor och miin i system vars spelregler och 

mill dikteras av män. så bortfaller motsiittningen mellan jiimställdhcts- och 

kvinnoforskning. Det iir möjligt att kvinnoforskningcns bidrag just ligger i 

att påminna om huvudmotsiittningen." 

Några remissinstanscr som har behandlat denna definitionsfråga iir hl. a. 

DSF. Si·aige.,· fi"irenade .1·t11de11tkärer I SFS J, Forum .fi'ir kri1111/iga Jiirskare 

och ki·inn,ifi>rskning i Stockholm och i l.1111d samt humanistiska scktio11s-

11iim11derna 1·id unii·ersitetcl i Göteborg. Fom111 i Stockholm betonar nöd

viindighctcn av en distinktion mellan kvinnoforskning och jämställdhets

forskning. Både Forum i Stockholm och Forum i Lund anser att kvinno

forskning iir det överordnade begreppet och jiimställdhctsforskning en del 

av kvinnoforskningcn. K vinnoforskning ( woman studies) är också enligt 

Forumorganisationerna och l11mw11istiska sektio11.rnii11111dcma l'id 1111il'er

sitetct i Giitehorg det internationellt accepterade begreppet. Enligt Fomm 

i Stockholm är det viktigast all kvinnoforskningen ställer nya friigor till 

vetenskapen och söker "hcfa sanningen" i sUillet för som hillill.~ bara 

"halva". 

DSF saknar "en vetenskapsteoretisk diskussion som skulle ha kunnat 

bidraga med en större begreppsm~issig klarhet b~lde när det giiller alt skilja 

ut och klargöra sambandet mellan jämställdhet som samhiillsmål och jäm

st~illdhet som forskningsfäll. och att klargöra kopplingen mellan å ena 

sidan begreppet kvinnoforskning och il andra sidan forskning om kvinnor. 

forskning.fi'ir kvinnor resp. forskning m· kvinnor. .. 
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SFS menar att den uppdelning som kommitten gjort mellan a ena sidan 

forskning om kvinnor ur olika perspektiv och å andra sidan forskning m· 

kvinnor är mycket viktig. men att dc:n inte använts konsekvent i betänkan

det. SFS säger bl. a.: 

"Inom humaniora och samhäll.1Tetenskap är det naturligt att fästa vikt 

både vid att öka antalet/andelen kvinnliga forskare och forskning om 

kvinnor ur olika perspektiv. Inom teknisk och naturvetenskaplig fakultet 

kommer det. inom merparten av ämnena. att ställa sig svårt att finna någon 

speciell "kvinnoinriktning". Därför är det här viktigt att inrikta sig på att 

öka andelen kvinnliga forskare. Om man knyter samman de två olika 

delarna kommer satsningarna på kvinnoforskning att endast riktas mot de 

iimnen som kan förena de båda. Gc:nomförs vår distinktion mellan "kvin

nor som forskar'' och "forskning om kvinnor·· blir det naturligt att liigga 

stor vikt vid att söka öka andelen kvinnor även inom de omraden där det 

inte finn!'. något utrymme för "forskning om kvinnor". 

Jämstiilldhetskommittcn har avgivit sina förslag i syfte att uppnå jäm

ställdhet i forskarsamhället, dvs. dels för att fä. en mer rättvis fördelning 

mellan män och kvinnor inom forskningen. dels för att höja kvaliteten i 

forskningen genom åtgärder som leder till att erfarenheter från och kun

skap om kvinnors liv och arbete får rättvist inflytande i forskningen. 

Centrala st11diestiidsnii11111de11 (CSNJ. SLU. Forumorganisationerna 

samt Centrum j("ir kl'i1111/iga .forskare och kl'i11m~f'orsk11i11g i Uppsala delar 

kommittens uppfattning att en rättvisare fördelning mellan män och kvin

nor i forskningen skulle få betydelse för forskningens inriktning och kvali

tet. Styrelsen för teknisk 11t1·eckling (STU) understryker att fler kvinnor 

måste rekryteras till teknisk forskning. Forskni11g.1·råd.rniim11de11 I FRNJ 

menar att det är ovedersägligt att kvinnor är en outnyttjad resurs i forsk

ningen. Även .'frenska arhl'lsgii·tm'.fi'ireningen ISAF! anser att det linns 

fördelar med en jämnare könsfördelning. 

Socialstyre/sen anser att forskningen givetvis påverkas av vem som 

forskar och vilken referensram vederbörande har. 

Andra remissinstanscr. t. ex. FOA. SFS och .rnmhiillsretrnskapliga in

stitutionen vid 11nil'ersitetet i Linkiipi11g deklarerar andra åsikter om detta. 

FOA anser inte att fler kvinnor i forskningen skulle påverka forskningens 

inriktning. Samhiil/.1Tete11skapliga institutionen l'id unii·er.1·itetl'f i /,inkii

ping finner det inte givet att kvinnor som grupp kan tillföra forskningen 

något och betecknar kommittens metod att generalisera utifrån de kvinn

liga forskarnas erfarenheter som diskutabel. SFS anser att ideologiska 

skillnader är av större betydelse för forskningem inriktning än könstill

hörighetcn. 

Socialstyre/sen och rektorsiimhetet i·id Chalmers tekniska högskola 

!CTH! har behandlat en annan av kommittens utgångspunkter. nämligen 

att det inte linns några könshundna skillnader i medfödd begåvning som 

motiverar den könsbundna uppdelning av arbetsmarknaden som vi har. 
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Både socialstyrelsen och CTH delar kommittens uppfattning att sådana 

könsbundna skillnader inte finns. men CTH anser att det skulle varit 

värdefullt med ett kapitel som kort sammanfattat det aktuella kunskapslä

get inom detta område. 

Flera remissinstanser har behandlat behovet av forskning med kvinno

perspektiv, bl. a. med hänvisning till vad som framgår av de kvinnliga 

forskarnas uppsatser. Styrelsen .för 1111i1·ersitetet i Linkiiping anser att 

kvinnoperspektivet måste integreras i all forskning och undervisning. Me
dicinska jiJrskningsrådet ( MFRJ. TCO och medicinska .fi1k11ltetsniimnden 

l'id unh·ersitetct i Linköping har framhållit behovet av att kvinnoperspek

tiv anläggs på den medicinska forskningen. TCO särskilt i fråga om säm

hällsmedicinens inriktning . . MFR påpekar att kvinnor också måste vara 

objekt för medicinsk forskning och att det i betänkandet delvis lämnats en 

missvisande bild av den medicinska forskningens inriktning. 

AMS, Arhetarskydd.1:fimde11 (ASFJ och Arhetslii-scentru111 (ALC} har 

understrukit behovet av forskning över jämställdheten i arbetslivet. AA1S 

yrkar på mer målinriktad jämställdhetsforskning och anger som exempel 

den biomedicinska och biopsykologiska forskning som pågår vid karolins

ka institutet. AMS anför bl. a.: 

"I projektet ingår jämförelser mellan könen när det gäller bl. a. stress

reaktioner. Hittills tyder resultaten pil att kvinnor hanterar stress bättre än 

män dvs. på ett mer ekonomiskt sätt. Denna typ av forskning kommer att 

få betydelse för arbetslivet och är ett utmärkt exempel på tvärvetenskaplig 

jämstiilldhetsforskning. '· 

Även FOA har påpekat behovet av forskning beträffande biologiska 

skillnader mellan kvinnor och män. ALC framhåller behovet av problem

orienterad forskning i samarbete mellan olika discipliner. Socialstyre/sen 

betonar vikten av att den jämställdhetsforskning som bedrivs inte ensidigt 

koncentreras till kvinnor utan även belyser männens roll. Forskningen bör 

enligt styrelsen ocksa inbt:gripa socioekonomiska faktorers betydelse, be

tydelsen av annat nationellt-kulturellt ursprung m. m. 

Institutionen fi.irj{'irskolliiraruthild11i11g \'id 1111il'crsitetet i Linköping har 

påpekat att vissa högskoleutbildningar, som har särskild betydelse för 

kvinnliga forskare. inte alls har upptagits till behandling i betiinkandet. Det 

gäller nlrduthildningar och wbildningar .fi'ir 1111derl'is11ingsyrken som först 

1977 infördes i högskolan och som saknar forskningsöverbyggnad. Styrel

sen fhr landstingsji>rhundet ( LFJ har framhållit att ökad forskarutbildni.ng 

på omvårdnadsområdet på sikt kan komma att innebära cll biittre omhiin

dertagande av patienterna. Även DSF har påpekat denna brist i betänkan

det. 

JA.MO saknar en samlad överblick över förhållandena i fråga om jäm

ställdhet vid samtliga högskolor. 

Det långsiktiga tidsperspektivet har även behandlats i några yttranden. 

Forum för hinnliga forskarl' i Stockholm saknar ett preciserat tidsper-
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spektiv i betänkandet och vill som ett gripbart tidsperspektiv ange år 2000. 

ALC. som menar att högskolans grundstruktur måste ändras. pekar på att 

betänkandet skulle vunnit på att ange mål för sådana långsiktiga föränd

ringar. Även NFR berör det långsiktiga perspektivet när det gäller attityd

förändringar och uttrycker en förhoppning om att den är generationsbe

roende och att den dolda kvinnodiskrimineringen. som är så svår att 

synliggöra och bearbeta. kanske elimineras om 20 år. 

2.2 S}·npunkter på jämställdhetskommittens förslag 

2 .2. I Organisation 

Kommitten föreslår alt olika modeller prövas för att trygga den tvärve

tenskapliga och forskningsstimulerande verksamhet som bedrivs av Fo

rum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning vid universiteten i Stock

holm. Linköping. Lund. Göteborg och Umeå. 

Förslaget har kommenterats av ett stort antal remissinstanser; t. i::x. av 

DSF. statens räd ./i:ir bygr:1u11f_1jimkning !BFR!. JÄA10. FRN. ALC. 

SAMN. LO. TCO. SACO!SR och .flera högskolor. Samtliga uttalar sin 

stora uppskattning av den verksamhet som bedrivs av Forum- (eller Cent

rum-) organisationerna. Högskolan i Luleå har påpekat att en forumorgani

sation har bildats i Luleå under namnet "forum för kvinnor i arbetsliv och 

forskning". FRN ifrågasätter om inte Forumorganisationerna kunde kon

centreras till en högskoleort. Jiimställdhetsgruppen vid högskolan i Kalmar 

anser att Forumorganisationerna ej hör institutionaliseras. 

Kommitten föreslår vidare att en institution för jämställdhctsforskning 
inrättas och placeras vid något av de yngre universiteten. Förslaget har 

kommenterats av flertalet av remissinstansenrn. Meningarna iir delade. 

Förslaget tillstyrks av FOA. socialstyre/sen, ASF och ALC samt av TCO, 

SA1HN. Centerns ki·inm~fi"irh1111d. socialdemokratiska k1·infll1förh11ndet, 

Frcdrika-Bri'mer-Fi>rhundet och /I. LF framhåller dock att det är tvek

samt om man i nuvarande ekonomiska läge kan klara kostnaderna. 

Negativa till förslaget iir UHÄ och .flera hiigskolor. JÄMO. SFS. 1.0. 

SA CO!SR, moderata himu~fi"irhundet, riinstcms hi11111~fiirh11nd. ar/11:/ar

skyddsstyrelsen. Forumorgani.rntionerrw i Stockholm, Giiteborg och Lin

kiiping samt Centrum Ji"ir hinnojiJrskning och hinnliga .fi1rskarc Fid 11ni-

1·ersitetet i Uppp.rnla. DSF uttrycker tveksamhet och Jiimj(J anser alt 

förslaget eventuellt kan genomföras på sikt. 

UHÄ anför bl. a.: 
"Förslaget att en t1·iirretl'nskap/ig institution för jämstiilldhetsforskning 

inrättas vilar enligt UHA:s bedömning på en alltför svag grund för att i 

nuläget vara ändamålsenligt. Argumentet att denna institution bör inriittas 

vid något av de yngre universiteten - eftersom den organisatoriska <,truk

turen diir ger utrymme för förändringar - har niir allt kommer omkring inte 

belägg vare sig i ht:tänkandet eller i UHÄ:s erfarenhet. En satsning av 
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detta slag skulle tvärt om med tanke pä det ri1dande stahfinansiella liiget 

kunna fä till följd att denjiimstiilldhetsforskning som börjat göra sig giillan

de ute pi'1 universiteten - ofta i anslutning till foravcrksamheten - häm-

mas. 

Kommitten föreslf1r också att utgivning av K1·i111101·etc11skaplig tidskrift 

tryggas genom bidrag friln arbetsmarknadsdepartementets anslag för jäm

stiilldhetsforskning. Förslaget har tillstyrkts av alla de remissinstanser. 

som yttrat sig över det. nämligen DSF. UllÄ. BFR. Jii11(/;1, SAMN. ALC. 

JÄMO. SACOISR. SFS. Fom11111rgani.rntio11a11a. Centmm i Uppsala. 

centerns k1·i11111~(iirh1111d. fi>lkpartiet.1 ki·i111111fi"irh1111d och Fredrika-Brema

Fiirhundet. 

I betiinkandet föreslås vidare att en bibliotekarietjiinst för kvinnohisto

riska samlingarna vid Göteborgs universitctsbibliotek snarast inrättas. 

Förslaget behandlas endast av n~\gra fa remissinstanser. Det tillstyrks av 

DSF. arhctarskyddsstyrelscn. 1111i1·crsitctl'l i Giitehorg, Fon111111rga11i.111-

tio11crna i Götchorg och l/meä samt av .fi1lkpartiet.1 hi11110Ji"irh1111d. Stats

kontorct efterfdgar någon forrn av samordning med det ansvarshiblioteks

system som f. n. håller pii att utvecklas genom delegationen för vetenskap

lig och teknisk informationsförsörjning. 

Kommitten föreslår därefter inriittandet av vissa tjänster för forskare. 

bl. a. att en professur i litteraturvetenskap. siirskilt kvinnnlitteracur. inrät

tas vid universitetet i Göteborg 1985. 

Vissa remissinstanser har kommenterat förslaget. Det har tillstyrkts av 

/11mw11istiska sektio11.rnii11111de11 1·id unil"crsitl'tet i (i'1itchorg, DSF. Jii11(/i1 

och fi1lkpartiets hi11111~fiirh1111d. UHÄ päpekar att iimbekt har framfört 

förslaget i anslagsframstiillningen för budgctaret 1984/85. 

Vidare föreslär kommitten att en forskartjänst i litteraturvetenskap vid 

universitetet i Uppsala vid omprövning inriktas mm kvinnolitteratur. För

slaget tillstyrks av fi1lkpartiets hi1111<~fiirh1111d. 

fams@ldhetskommitten föresliir även att en professur i jiimställdhets

forskning med inriktning rå miinsklig reproduktion och socialisation inrät

tas vid universitetet i Göteborg 1984. 

Förslaget tillstyrks av DSF. socialstyrci.1'1'11, CTII. ASF. Jii111Ji1, Foru111-

org1111i.rntio111'11 i Giitchorg och .rncialdemokrntiska k1·i11111~(iir/m11Jet 'amt 

av i11stit11tio11e11 fl'ir Ji:irskolliiwruthild11i11g 1·id 1111ii·l'l".1·itetet i Li11kii11i11g. 

Socialstyrelsen framhåller att den före~lagna tjänsten har siirskilt intn:sse 

för styrelsen i dess arbete med sex- och samlevnadsfoigor. Negativa till 

förslaget är hl. a. arhctarskyddsstyrelsen och SFS. 

Kommitten framför vidare förslaget att U HA vid bedömningen av innc

ht1llet i nya och lediga professurer tar hänsyn till behovet av tjiinster för 

jämstiilldhetsforskning och att högskolestyrelserna förfar p{1 samma siitt 

niir det gäller docent- och forskarassistenttjänster. Detta tillstyrks av DSF. 

UllÄ. 1111ii·crsitetet i Linköping. CTH. Jii11!fi1. SAAIN, I.F. Forum i Stock

/101111 och Giiteborg samt av·moderata k1·i111111ji"irh1111det och av hiigskolor-
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1w i Örebro och S1111t!.1Tal/!lliirniisa11d. Förslaget är enligt UHÄ inte kon

troversiellt. 

Jiimstiilldhetskommittcn föreslt1r också att forskningsråden beaktar möj

ligheterna att inrikta forskanjänster mot jiimställdhetsforskning. Förslaget 

tillstyrks av Forumorganisationerna i Stockholm och Giitchorf! samt av 

111edici11sk11.fi1kultct.rniimmlen i·id 1111ivasitetct i Linköping och CTH. Skol

iii·erstyrelsen (SÖJ betonar dock att det är angeläget att varje beslut om 

nya forskartjänster föregas av noggranna överväganden, när det gäller 

inriktningen, varvid kvinnoforskningen är ett av flera viktiga områden. 

Slutligen föreslår kommitten i detta avsnitt att regeringen inrättar fem 

särskilda docenttjänster i jiimstiilldhetsforskning. Detta förslag prioriteras 

av DSF. UllÄ. HSFR, JÄMO. Jii111.fi1. konsistoriet 1·iJ 11nirersitetet i 

Uppsala, tenwrådet l"id 1111ii·crsitetet i Linkiiping. SAMN. SFS. Fomm

och Centru111orga11isationcrn11 samt centerns kl"in111~f()rh11nd. Srcnska 

kvinnors riinstcr.fi"irlmnd framhåller vikten av att det blir ner mellantjänster 

och doktorandtjänster inom detta omrt1de. FRN anser däremot att försla

get - i nuvarande resursläge är orealistiskt - och vill hellre sammanföra 

alla forskartjänster. bäde nya och befintliga. i en centrumorganisation. 

Institutionen .fl".ir systemteknik i·id 1111ii·ersitetet i Linköping anser att 

kommitten borde ha föreslagit en omfördelning av resurserna inom socio

logi och pedagogik till projekt inriktade mot jämstiilldhetsproblem. 

2 .2 .2 K 1·i1111liga jim'kares 1·illkor 

Jämsrnlldhetskommitten föreslår att vetenskapliga handledare utbildas i 

frågor som rör jämställdhet i forskningen. 

Utbildningen av vetenskapliga handledare. vilka f. n. för det mesta är 

män. har tilldragit sig stor uppm~-irksamhet hos remissinstanserna. Försla

get tillstyrks av DSF. UHÄ. SLU. NFR. BFR. SAMN. KFA. SFS. TCO. 

SACOISR, Foru111orga11isatio11cma och det socialdemokratiska kl"i11111(/c.ir

b1111dct. KVA och NFR uttrycker här en förhoppning att den dolda diskri

mineringen av kvinnliga forskare skall vara borta inom de niirmaste tjugo 

åren. Foru111orga11isatione11 i Giiteborg ifrågasiitter om inte handledarre

surserna borde knytas till fora. eftersom organisationen inte tror på en 

utbildning av bc:lintliga handledare. när det gäller kvinnoforskning. 

Vidare föreslår kommitten att varje fakultetsnämnd. i anslutning till 

anslagsframställningen. gör en rapport om åtgärder for jämställdhet inom 

forskarutbildning och forskning inom sitt ansvarsområde och att rapporter

na sammanställs och sprids inom högskolan. Förslaget har kommenterats 

av ett fåtal instanser och bland dem är meningarmi. delade. Förslaget 

tillstyrks av SLU, SFS. SACOISR. LF. SAMN och socialdemokratiska 

kvi11n<({iirh1111det. SAMN anser att rapporten kunde göras tillsammans med 

den årligajiimstiilldhetsredovisningen till SAMN som äligger myndigheter

na. HSFR. JA°MO och Jii11ifi1 befarar att förslaget skJlle medföra ytterliga

,re byråkrati och avstyrker diirför. 
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Jämställdhctskommittcn förcsiär iivcn att tillämpningen av bestämmel

ser om åldersgräns för utbildningsbidrag noga följs från jämställdhetssyn

punkt och att beslutet omprövas om utviirderingcn visar att iildersgränsen 

hindrar rekryteringen av kvinnor till forskarutbildningen. Detta förslag har 

kommenterats positivt av ett stort antal remissinstanser. som delar kom

mittens uppfattning att bestämmelser om en aldcrsgräns i stor utsträckning 

"drabbar" kvinnliga forskare. Förslaget tillstyrks sålunda bl. a. av FOA. 

UHÄ. SLU. NFR. JÄ;\40. SAMN. ALC. arbetarskyddsstyrelsen. TCO. 

SACOISR. och de politiska /.:.1·in11oorga11i.rntionerna. Forn111- och Ce11-

trumorganisatio11ema. SFS samt Frcdri/.:.a-Bl'l'mcr-Förbundet kräver att 

bestämmelsen om åldersgräns omprövas och Jii11~fiJ anser att den bör tas 

bort. Endast FRN varnar för <ltgärder som höjer åldern bland de forskar

studerande och påpekar att åldern för nyexaminerade forskare iir för hög. 

Kommitten har också behandlat kvinnorepresentationen i beslutande 

organ och föreslår att olika tillsättande organ inom högskolan tar upp en 

diskussion med nominerande organisationer om den kompetens, utifrån 

kvinnors och mäns olika erfarenheter. som är nödvändig att ha med i olika 

styrelser och nämnder. Detta förslag tillstyrks av DSF. UHÄ. 1111il·ersitctet 

i Umeå. /111manistiska se/.:.tio11.rnii11111denw vid 1111ircrsitetet i Gåte/)(Jrg, 

SLU, SJFR, BFR, JÄA!O. AAIS och SAAIN. SFS anser däremot att det 

finns risk för att en mer kompetent person får sti1 tillbaka beroende på 

"felaktiv" könstillhörighet om kommittens förslag blir en tvingande be

stämmelse. 

Slutligen föreslår kommitten att regeringen bevakar att andelen kvinnor 

ökar i FRN och forskningsråden. Förslaget tillstyrks av DSF, SJFR, 

JÄMO. AMS. BFR, arbetarskydds.1·1vrelsc11. STU och rik.\'l'cl'isionsrer/.:.et 

!RR\'J. 

2.2.3 Rekn·tering m· hinnli;;a ji1rskare 

1 syfte att långsiktigt påverka attityderna i fråga om jämstiilldhet har 

kommitten framfört åtta förslag som hänför sig till skola. förskola. lärarut

bildning och läromedel. Eftersom m[mga remissinstanser kommenterat 

dem "i klump" sammanförs de här. Kommitten föreslår sålunda att 
- jämstiilldhetsfrågorna skall ingå i grundutbildningcn av lärare. 
- UHÄ omedelbart skall påböi:ja arbetet med en handbok i jämställdhcts-

frågor för lärare m.11 .. 
- kravet på SÖ att bevaka jämställdhctsfrågorna i sin läromedelsgransk

ning skrivs in i anvisningarna för verksamheten. 
- erfarenheterna från granskningen av läromedel i grunduthildningen vid 

universitetet i Lund sprids till övriga universitet och högskolor. 
- forskningsresultat från jämställdhetsforskningcn förs in i läromedlen på 

alla nivåer i skolan och högskolan. 
- jämställdheten beaktas i utvecklingsplanen för barnomsorgen när det 

gäller förskolans pedagogiska verksamhet och i utbildningen och fort
bildningen av förskollärare. 

- möjligheterna till samverkan mellan ämnen. som av tradition valts av 
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flickor resp. pojkar. tas till vara bland annat i de lokala arbetsplanerna i 
grundskolan, 

- jämställdhetsfrågorna betonas i fortbildningen i teknik för låg- och mel
lanstadielärare. 

Alla förslagen har kommenterats positivt av remissinstanserna - ingen 

är negativt inställd. De som sålunda yttrat sig över dem är hl. a. DSF. SÖ, 

NFR. BFR. ALC. JA.MO. statskontoret, RR\,.., SAA1N. socialde111okratis

ka hi11111>fi.irb1111det, Foru111 i Unkiiping. Ji>lkpartiets himu~fi"irhund, hus-

111oder.1:fiirh1111d<'f lfr111 och Sa111hiille (HSll!. Yr/.:eshinnors rik~/i"irb1111d 

( YKRJ och Frcdrika-Bre111er-Fiirh1111det. SAMN m. fl. rcmissinstanser fin

ner det mycket viktigt att jämställdhetsfrågorna behandlas i grundutbild

ningen av lärare. AMS. JA.MO och SAA.fN efterlyser den handbok i jäm

ställdhetsfrågor för lärare som UHA skall skriva. Att jämställdhetsfrå

gorna måste bevakas i läromedclsgranskningen betonas av NFR. SAMN. 

LF och Forumorganisationen i Linköping. SÖ påpekar att det numera 

efter den 1 juli 1983 är statens institut för läromedelsinformation <Sill som 

skall bcvakajämställdhctsfrågorna i läromedelsgranskningcn. UllA.. NFR 

och SAA1N ~ir angelägna om att forskningsresultat från jämställdhetsforsk

ningen förs in i läromedlen, liksom att jiimställdhetsfrågorna betonas inom 

lärarfortbildningen i teknik. Undervisningen i tekniska och naturveten

skapliga iimncn hehandlas ocks{t av NFR och Frcclrika-Bremer-Fiirbundet. 

Den sistnämnda remissinstansen ifrågasätter om inte särundervisning för 

flickor och pojkar i bl. a. teknik i vissa fall kunde vara motiverad för att ge 

särskilt stöd åt flickor. SÖ framhåller att niir det gäller problemen inom 

skolan har man i forskning och debatt ofta ensidigt behandlat pojkarnas 

situation. 

Kommitten har i detta sammanhang också tagit upp förslag som innebär 

hotaing till högskoleutbildning. där endera könet ~tr underrepresenterat. 

Kommitten föreslår bl. a. att tidsbestämda mål fastställs för andel an

tagna av underrepresenterat kön till utbildningslinjer vid högskolan. där 

endera könet utgör mindre än 30 7r. 
Förslaget har kommenterats av ett stort antal remissinstanser. De flesta 

uttalar att de överhuvud taget inte kan tänka sig könskvotering till någon 

typ av utbildning. Förslaget avstyrks av hrott.1:f<'irehyggandc rådet !BRÅJ. 

FOA. socialstyrelsrn. SLU. FRN, MFR. BFR. arhetarskyddsstyrelsen, 

statskontorct, RR\/, KVA. TCO. LO och SAF samt llSH och Forumor

ganisationen i Götelmrg. Moderata hi11n11fiirh1111dct ansluter sig till Görel 

Bohlins reservation i utredningen. 

Förslaget tillstyrks däremot hl. a. av Foru111organisationema i Stock

holm och i L1111cl. socialclemo/.:ratiska himudi'irh1111det och Fredrika-Bre

mer-Förh1111det samt av CTH. SAAIN och ALC. Centrumfi)r hinn<diJrsk

ning och hinnliga .fiJrskare i Uppsala anser att U HA borde få i uppdrag att 

pröva hur en skisserad kvotering skulle utfalla. UHÄ redogör för sina 

tidigare uppdrag i fråga om kvotering till vissa högskoleutbildningar och 
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hiinvisar till att SÖ har i uppdrag att utvärdera en försöks verksamhet med 

extra poäng för underrepresenterat kön vid antagning till gymnasieutbild

ning. 

Kommitten föreslår också att könet i stiillet för lotten skall fälla utslaget i 

valet mellan kvinnlig och manlig sökande med samma poiing till utbildning

ar. där ena könet utgör mindre än 30 S-f:. 

Detta förslag har kommenterats av vissa remissinstanser. DSF. JÄAIO. 

SAMN. kommw{/()rlnmdl't. 1111il·ersitetet i Linkiiping, SACO!SR. Forum

organisationen i Umeå och socialdemokratiska him11~fbrh1111det tillstyr

ker. Statskontoret och moderata kl"i11111!fc.irh1111det avstyrker. 

Kornmitten föreslår därefter viss form av kvotering till forskarutbildning 

och till utbildningsbidrag. 

Kommitten anser sålunda att 
- tidsbestämda mål skall anges för andel kvinrior av de forskarexamine

rade, 
- kvotering skall tillämpas vid fördelningen av utbildningsbidrag för dok

torander. 

SAA1N. de politiska kri1111oorg1111isationcrna och Fredrika-Bremer-Fiir

humlet är positivt inställda till förslagen. SFS kan tänka sig positiv särbe

handling vid tilldelning av utbildningsbidrag vid lika meriter. DSF uttryc

ker stor tveksamhet i fråga om förslaget att kvotera utbildningsbidrag och 

ifrågasätter om inte en kvotering skulle kunna rn negativa effekter for 

kvinnliga forskare. Förslagen avstyrks av SLU. NFR, SJFR. A/1-JS och 

TCO. l/SFR finner det däremot inte ur vägen att tillgripa också tiimligen 

radikala åtgärder. 

Vidare föreslår kommitten att de olika procenisatserna fastställs av var:ie 

fakultetsnämnd med hiinsyn till situationen inom de olika iimnena och 

ämnesområdena. 

SACOISR har i stället föreslagit att varje universitetsinstitution med en 

skev könsfördelning ~kall göra ett åtgärds program för att uppn[l jiimsUilld

het. 

Jämstiilldhetskommitten har vidare föreslagit att institution eller enhet 

som ökar antalet kvinnor bland de forskarstuderande belönas med extra 

del av anslagen för forskarutbildning. 

Detta förslag avstyrks av FOA. SAMN. LO. SAF .. wciald1•11wkratiska 

ki·i11111di"irh1111det och modl'rata ki·im11~fc)rh1111dl't. Forum i U111c1/ anser 

dock att förslaget bör prövas. 

Vidare föreslår kommitten att forskningsråden aktivt anstriinger sig för 

att kunna tilldela kvinnliga forskarstuderande doktorandtjiinster. SA

COISR tillstyrker. medan ;\,f FR avstyrker förslaget. 

Kommitten anser att de nya assistenttjiinsterna och doktorandtjiinsterna 

skall tillsiittas enligt regeringsformen lH.:h med beaktande av jämsWlldhets

lagen. 

JÄAIO, Jiimfi1 och SACO!SR samt Ce11tm111 i Uppsala har yttrat sig över 

förslaget och tillstyrker det. 
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Vidare föreslår jämställdhetskommitten att rekryteringsseminarier för 

att särskilt intressera kvinnliga studerande för forskning regelbundet an

ordnas vid varje utbildningslinje vid högskolan. 

Förslaget tillstyrks av /JSFR. SACO/SR, 1·iinsterns hinnofi"irhund och 

av Forum i Linköping. som även framhall er behovet av information inom 

de nya kommunala högskoleutbildningarna, där det inte finns någon fors

kartradition att bygga på. 

Kommitten anser att flickor och kvinnor på olika nivåer i utbildningen. 

som har gjort ett otraditionellt utbildningsval ur jämställdhetssynvinkel. 

skall ges stöd och uppmuntran. 

SACOISR tillstyrker förslaget. medan Al.C framför en undran hur detta 

stöd skall ges till kvinnor och flickor i denna situation. 

2 .2 .4 Tjiin.1 tctillsiillnini;ar 

I fråga om tillsättning av tjänster som forskare för kommitten fram vissa 

förslag. nämligen att 
- jiimstiilldheten beaktas inom ramen för förtjänst och skicklighet bl. a. 

vid tillsättning av forskartjänster. 
- handläggarna av tillsättnings- och besviirsärcnden på utbildningsdepar

tementet. tillsammans med handläggarna av jämställdhetsärcnden pa 
civildepartementet. liksom jämstiilldhetsberedningen inom kanslihusd. 
vid t1tcrkommande utbildningsdagar studerar jiimställdhetsfrågorna. 

Det första förslaget tillstyrks av DSF. NFR. JÄlvJO och SAMN. Arhc-

tarsknlds.1tyrcls1'11 och SACOISR ifragasiitter om inte förshiget strider mot 

jiimställdhctslagen. 

Förslaget om utbildning i jämsWlldhet för kanslihustjiinstemiin tillstyrks 

av FRN. /)SF. JÄMO. SAA1N. Fomm i Lund och I/SJ-I. AMS och Forum i 

Stock/10/111 finner denna utbildning självklar. eftersom jiirmtälldhetslagen 

giillcr och måste tillämpas. 

S.IFR tillstyrker kommittens förslag att besviirsärenden med kvinnliga 

och manliga sökande till bl. a. forskartjiinster vid högskolan skall beredas 

gemensamt av utbildningsdepartementet. civildepartementet och arbets

marknadsdepartementet. 

Vidare föreslår kommitten att UHA inom ramen för sin organisation 

utser ett jämställdhetsorgan med uppgift att vara remissinstans och svara 

för information i tillsiittnings- och besvärsiirenden. diirjämstiilldheten skall 

beaktas. 

FOA, DSF. FRN och konsistoriet i·id 1111irersitctet i Uppsala tillstyrker 

förslaget. UHÄ och moderata ki·i11m1fi"irh1111det finner däremot inte anled

ning att tillstyrka förslaget. 

DSF och FOA tillstyrker förslaget att forskningsstimulerande arbete, 

pedagogisk verksamhet och liiromedelsproduktion beaktas vid bedömning 

av meriter för docent- och forskarassistenttjiinstcr. JÄMO påpekar att 

frägan om bedömning av meriter vid tills~ittning av statlig tjänst är under 

utredning. 
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Därefter föreslår kommitten att sökande till forskartjänster och till de 

nya assistent- och doktorandtjänsterna förs samman i grupper med någor

lunda likvärdiga sökande. Ur den bästa gruppen väljs en person. som 

tillhör det underrepresenterade könet inom kategorin. Finns ller sökande 

av minoritetskönct i gruppen rangordnas de inbördes. 

Flera remissinstanser har uppmärksammat förslaget. DSF. SAA1 N.,fälk

partiets hinnoförhund samt Fomm i Lund och Centrum i Uppsala är 

positivt inställda till förslaget. De flesta. som yttrat sig över förslaget är 

dock emot det. nämligen UHÄ, FRN. AffR. BFR. SJFR, SAF och SFS. 

SI.V menar att ett genomförande skulle kunna leda till en standardsänk

ning. Även Forum i Stockholm anför vissa betiinklighetcr mot det. Social

styrelsen anser att skickligheten för forskning måste vara avgörande vid 

val av person för en forskningsuppgift eller en forskartjänst. Endast när 

man har att välja mellan två likvärdiga kandidater bör underrepresenterat 

kön rn försteg. 

Jämställdhetskommittcn föreslår också att man strävar efter en utveck

ling mot fler professurer per institution. 

Detta förslag har vunnit anklang hos nästan alla som yttrat sig över det. 

Det tillstyrks av DSF. ALC. FRN. SAMN. SJFR. KVA. SACOISR och 

Centrum i Uppsala. SAF vill hellre att man satsar på forskare pä mellan

nivå än på professorer. Arhetarshddsstyrelsen befarar att det blir för dyrt. 

2.2.5 Öi·riga.fi'irslag 

FOA och jiJlkpartict.1· hi1111oji'irh1111d tillstyrker kommittens förslag att 

regeringen i direktiv till utredningar skall efterlysa förslag, som utgår frän 

ett jämställt synsätt. Förslagen skall vara analyserande från jämställdhets

synpunkt. Undantag från denna regel skall motiveras i direktiven. 

Jämställdhetskomitten anser även att instruktionerna för forskningsri\.
dcn. styrelsen för arbetarskyddsfonden. styrelsen för internationell ut

veckling och STL! bör innehålla krav på att de i sin anslagsbeviljande 

verksamhet skall beakta att forsknings- och utvecklingsarbete skall främja 

jämställdhet. 

STU avstyrker förslaget medan stvre/scn fiir 11-lanJ.1ji11".~/.:11ing tillstyrker 

det. 

2.3 Kostnader 

Jiimställdhetskommitten har inte gjort några kostnadsberäkningar utan 

ansett att flertalet av förslagen kan realiseras inom ramen för nuvarande 

anslag. 

BRÅ menar att det är realistiskt att räkna med ökade kostnader. RRV 

anser att man inte - i nuvarande ekonomiska läge - kan acceptera ökade 

kostnader. Jii111jiJ anser i likhet med kommitten att det mesta kan realiseras 

inom nuvarande kostnadsram. Centerns hi11111~fi'irh11ml påpekar att jiim-
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ställdhctsforskningcn är ett prioriterat område och Fredrika-Bremer-För

bundet finner att en satsning på jämställdhet för kvinnliga forskare är en 

god investering. 



Prop. 1983/84: 107 Bilaga 5 Ltbildningsdepartcmentet 193 

Bilaga 5 .3 

Vissa sektorsorgans långtidsbedömningar samt universi
tets- och högskoleämbetets yttrande däröver 

U11ii·1,,-.1·i1ets- och hiigskoll'iimhetet 

Universitets- och högskoleiimhctet ( U H/\ l har friimst samordnande pla

neringsuppgifter för den statliga högskoleutbildningen. forskningen och 

forskarutbildningen. UHÄ bedriver dels uppföljnings- och utviin.leringsar

bete med syfte att verka för att m{1len för högskolans verksamhet uppn;ls. 

dels mer långsiktig forskning med syfte att öka kunskapen om de grundliig

gande villkoren för högskolans verksamhet. 

Den totala omfattningen 1982/83 av U H Ä: s sektorsforskning uppgick till 

7 milj. kr. Av detta belopp hiinfördes niirmare 2 milj. kr. till l{tngsiktig 

kunskapsuppbyggnad. Detta utgör U HÄ: s egentliga forsknings program. 

Resterande 5 milj. kr. finansierade dels sektoriell forskning med direkt 

verksamhetsanknytning U.5 milj. kr.I. dels UHÄ: s uppföljningsstudier 

kring högskolereformen ( 1.5 milj. kr.). Diirutöver fanns 4 milj. kr. för lokalt 

utvecklingsarhete som anslogs direkt till högskoleenheterna under ansla

gen for grundliiggande högskoleutbildning. 

Vad beträffar behovet av si.:ktorsforskning för högskolan under den 

kommande 5-årsperioden anges endast all de nuvarande resurserna inte 

motsvarar dagens hehov och önskemi1l - på central. regional och lokal 

niv~1. UHÄ anger exempel pri för.iindringar vilka medför större krav p{1 

högskolans sektorsforskning. Det galler bl. a. U H Ä: s egen ökade och 

delvis nya roll i den nationella forsknings planeringen vilken annonserades i 

proposition 1981182: 106. iindradc planeringsförutsiittningar betingadc av 

bl. a. demografiska förändringar och strukturföriindringar i arbctslivet. och 

ändrade förutsattningar för UHÄ: s arbctc som en följd av s:lviil gymna

sieutrcdningens förslag som dct fortsalla uppföljningsarbctct inom hiigsko

lan. 

UHÄ framhåller att det f. n. iir omöjligt att göra prioriteringar i termer av 

nedskärning på n{1got speciellt av de angivna prngramlimriillena. En ned

skiirning av resurserna för hiigskolans FoU förutsiitter en detaljerad inven

tering inom de olika programmen av forskningshehov och tillgi\ng p{1 

forskarkompetens. LJ H Ä understryker emellertid sin vilja att slå vakt om 

den längsiktiga forskningen. 

Sk11/ii1·cr.1t_1·rc/sc11 

Skolöverstyrclsen (SÖ) iir central förvaltningsmyndighet för grundsko

lan. gymnasieskolan. den kommunala och statliga vuxcnutbildningen samt 

för vissa andra skol- och uthildningsformer. SÖ har ansvar för den långsik

tiga och övergripande planeringen av skolväsendet i dess helhet och dess 

olika delar. 

13 Rikscla~cn /983/M. I .111111/ . • \"r 107. Bilaga 5 
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SÖ disponerade inom ramen för anslaget Pedagogiskt utvecklingsarbete 

inom skolviisendet totalt 30 445 000 kr. budgetåret 1982/83 för forskning 

och utvecklingsarhete. Av dessa avsåg totalt drygt 14 milj. kr. forskning 

förlagd till högskolan. Ytterligare ca 2 milj. kr. disponerades för planering. 

uppföljning och information knuten till forskningsverksamheten. Atersto

den. dvs. ca 14 milj. kr., utnyttjades för läroplans- och ut vecklingsarbete. 

som huvudsakligen bedrevs utanför ·högskolan. dels inom SÖ. dels i enskil

da kommuner och skolor samt inom vuxenutbildningens olika delar. 

De pedagogiska institutionerna i högskolan iir de huvudsakliga anslags

mottagarna/uppdragsmottagarna genom att ca 80 procent av de medel som 

SÖ har förfogat över för forskningsiindamål har fördelats till dem. 

Genom riksdagsbeslut våren 1 WU har SÖ: s ansvar och resurser för 

utvec.:klingsarbete inom främst grundskolan förts över till länsskolnämnder 

och kommuner. Den hittillsvarande relativt starka betoningen pä forsk

ningens anknytning till skolans vardagsprohlem kommer diirmed att tonas 

ner. I stället betonas nu en forskning inriktad på den långsiktiga planering

en av utbildning. Pedagogiken som vetenskaplig disciplin m~iste komplet

teras med annan samhiillsvetenskaplig forskning såsom statskunskap. kul

turgeografi. företags- och nationalekonomi. sociologi samt med naturve

tenskaplig forskning och delar av humaniora. SÖ har diiremot inte funnit 

det möjligt att i kvantitativa termer ange utvecklingen under femårsperi

oden. 

SÖ framh[tller att den del av utbildningsforskningen som hehandlar 

undervisning och skolan som organisation allt framgent torde f<'1 räknas 

som SÖ: s huvudsakliga ansvarsomrilde vad gäller forskning. Ett annat 

prioriterat forskningsomd1de giiller sambandet utbildning - arbetsmark

nad - arbetsliv samt det större området utbildning - samhiille. 

Den SÖ-finansierade forskningen har genomgående varit förlagd till 

universitet/högskola. SÖ kommer i. ökad utstriickning att efterstriiva en 

kompetens- och kunskapsuppbyggnad genom tvärinstitutionella projekt i 

enlighet med de tyngdpunktsförskjutningar i forskningsverksamhetcn som 

ovan angivits. 

SÖ har sedan länge samarbetat med andra sektorer/sektorsorgan. Det 

gäller t. ex. U H Ä. arbetsmarknadsstyrelsen. institutet för social forskning. 

arhetslivscentrum, delegationen för social forskning m. fl. Med flertalet av 

dessa önskar SÖ intensifiera forskningssamarbetet. En form av stöd till 

långsiktigt kunskapsuppbyggande som SÖ kan komma att ge gäller just 

inrättande av tidsbegränsade forskartjiinster motsvarande forskningsril

dens. 

Delcgatio11e11fiir1·cte11skaplig och teknisk it(fimnation.1:fc"irsö1:ini11g 

Delegationen för vetenskaplig och teknisk informationsförsörjning (DFI) 

iir central myndighet för frågor om övergripande planering och samordning 

av informationsförsö1jningen för forskning och utvecklingsarbete eller lik

nande verksamhet. 
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En av de uppgifter som anges för DFI i instruktionen är att "planera. 

initiera och vid behov själv eller gemensamt med andra organ stödja 

forskning och utvc.:klingsarbete". 

DFI: s huvudman är utbildningsdepartemcntct. men anslag erhålles ock

så från industridepartementet. DFI: s totala anslag för 1982/83 uppgår till 

19789000 kr.. varav 10789000 kr. från utbildningsdepartementets huvud

titel och 9000000 kr. från industridepartementets huvudtitel. 

DFI: s verksamhet har hittills bedrivits inom tre program. med följande 

budgetfördelning. fastställd av regeringen i regleringsbrev för 1982/83: 

Program I. Planering och samordning 
Program 2. Forskning och utveckling 
Program 3. Nationella serviceuppgiftcr 

4470000 
9980000 
5 339000 

19789000 kr. 

Regering och riksdag har fastslagit en ansvarsfördelning. enligt vilken 

DFI svarar för planerings- och utvccklingsinsatser. medan det löpande, 

operativa arbetet utförs lokalt av bibliotek. informationscentraler etc 

I samband med anslagsframställningar och inför utformningen av en 

långtidsplan har några allmänna. vägledande principer formulerats. vilka 

också har stor betydelse för den av DFI finansierade forskningen: 

I. Användarnas behov skall vara styrande 
2. Den av DFI stödda forskningen och ut vecklingen skall i huvudsak syfta 

till praktisk tillämpning 
3. Inom några för informationsförsörjningen centrala områden behövs i 

landet en kompetens av hög, internationell klass. 

En stor del av DFI: s anslag avsätts för forskning och utvecklingsvcrk

samhet inom informationsförsörjningen. Endast en mindre del av uella 

avser emellertid forskning av den art som finansieras av traditionella 

forskningsräd. 

Med en mycket schematisk indelning är det tre områden som forsknings

resurserna speciellt inriktas på. 

- Studier av behov och anviindning av vetenskaplig och teknisk informa
tion. 

- Biblioteksforskning. d\'s. forskning som avser verksamhet vid bibliotek. 
informationscentralcr och andra informationsförmedlande instanser. 
Kompctenwppbyggnad inom för informationsförsörjningen intressanta 
områden. 

Inriktningen av DFI: s verksamhet styrs av två slag av prioriteringar. 

dels av politiska prioriteringar i samhiillct i övrigt. dels av informationsför

sörjningsmotiverade prioriteringar. 

De politiska prioriteringar som främst pt1verkar inriktningen av den av 
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DFI finansierade forskningen är främst forskningspolitiken, industripoliti

ken samt datapolitiken. Under de senaste åren har regeringen presenterat 

handlingsprogram i dessa frågor. 

De prioriteringar som utgår friln läget inom informationsförsörjningen i 

landet har formulerats i följande tre punkter: 

- Bii1trc utnyttjande av existerande resurser och tjänster. 
- Snabbare dokumentleverans. 
- Riktad grundforskning inom centrala områden. t. ex. behov och utnytt-

jande av information. systemutveckling. 

För den fortsatta verksamheten torde behovet av datorteknisk och sy

stemkunnig personal komma att kvarstå och även öka vad avser personal 

med siirskild kunskap om informationsförsö1jningsproblematik. Behov av 

personal med bl. a. samhällsvetenskaplig (l. ex. sociologi. psykologi. stats

kunskap. ekonomiska ämnen). juridisk och humanistisk bakgrund bedöms 

även öka. 

Ett behov av kunskap avseende områden som library management och 

motsvarande finns redan i dag men kan f. n. tillgodoses endast i liten 

utsträckning. 

En systematiserad forskarutbildning inom informationsförsörjningen 

byggande på grundutbildning och/eller aktivt arbete inom området. hör 

komma till stånd. 

DFl framhåller att effekterna av prioriteringarna vid en nedskiirning med 

10 %·under perioden skulle med hänsyn till att det i 1983 års budgetpropo

sition genomfördes en minskning av DFI: s anslag med ca 10 ('.'(·.(frånsett 

viss pris- och löneomriikningJ redan till budgetåret 1983/84 innebära ett 

mycket starkt avbrtil.:k i verksamheten inom ett område av avgjord strate

gi-;k betydelse i bl. a. forsknings- och industripolitiskt avseende. 

Nedskärningar medför att satsningar på kompetensuppbyggnad (bl. a. 

stipendiatprogram) och p{1 riktad grundforskning måste hli mindre. Också 

direkta försöksverksamheter kommer att få inskränkas. 

DFI har redan nu strävat efter att bedriva projekt gemensamt med 

scktorsorgan. m. Il. Utvecklingen framöver. bl. a. med minskade anslag, 

kommer att ytterligare öka behovet av samfinansiering. 

Institutioner med vilka samverkan. ibland samfinansiering. skett och 

sker är bl. a. forskningsrådsnämnden <FRN). humanistisk-samhällsveten

skapliga forskningsrådet (HSFR). statens råd för byggnadsforskning 

<BFRl. statens kulturräd. styrelsen för teknisk utveckling (STU). industri

verket. utvecklingsf~nder och televerket. 

En ytterligare förutsättning for informationsförsörjningen är att ett väl 

utbyggt internationellt samarbete finns. DFI kommer ati söka bygga ut 

detta än mer. även inom konkreta projekt. 

DFI framhåller att Dfl-stödda projekt placeras ut vid en rad institutio

ner där förutsättningarna för arbetet finns. Inom högskolan stöder DFI f. n. 
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sådan verksamhet vid universiteten i Cmeå !INFORSK) och Linköping 

(LIBLABJ. Mer omfattande projektverksam het finns också vid bl. a. tek

niska högskolan i Stockholm och karolinska institutet. 

På sikt bör en mer kontinuerlig verksamhet finnas vid !ler institutioner. 

med olika profilering. Vid en permanentning av siidana verksamheter bör i 

vart fall basfinansieringen g<'t över resp. högskoleenhet !motsv.). Forskar

utbildning bör etableras med anknytning till högskolan i Borås. 

Finansiering av verksamhet vid fasta institutioner eller forskargrupper 

bör på sikt gå via resp. högskoleenhet vad avser basorganisationen. 

Kulturinstitutioner 

Statens kulturrdd 

Enligt instruktionen ( 1974: 644) för statens kulturräd skall rådet främja 

förverkligandet av målen för den statliga kulturpolitiken. Rådet handlägger 

ärenden om statliga åtgärder som rör teater. dans och musik. litteratur och 

folkbibliotek. konst. museer och utställningar samt folkbildning och folk

rörelser. 

Vidare skall rådet enligt sin instruktion följa forsknings- och utvecklings

arbetet på kulturomr[idet. 

Nuläge 

Kulturrådet har hittills inte haft egen forskningsverksamhet. Inte heller 

har kulturrådet i niimnviird omfattning gett bidrag till forskning. Sedan iir 

1979 har rådet i samarbete med fackliga organisationer och studieförbund 

bedrivit två utvecklingsprojekt. Kultur i arbetslivet och Kultur i boende

miljö, i vilka forskare har medverkat. Tidigare har dessa forskare delvis 

finansierats av kulturräclet men under budgetilrct 1982/83 har forskarinsat

serna helt bekostats av Riksbanksfonden resp. Delegationen för folkr0rcl

seforskning. 

Förslag 

Kulturrådet presenterar en forskningsplanering för perioden 1984/8.'i---' 

1988/89 som utgflr frän att riksdag och regering beslutar om en omfördi:l

ning av medel för forskningsiindamål. Planeringen bygger pit at·t kulturri1-

det i någon form far disponera ett tillskott pil I . .'i milj. kr'. för budgetåret 

1984/8.'i vilket ökar till 3 milj. kr. budgetåret 1988/89. Verksamheten avses 

omfatta långsiktig kunskapsuppbyggnad i samarbete med institutioner för 

forskning och konstniirlig utbildning vid högskolan samt forskarmedver

kan i utvecklingsprojekt rn:h framtidsstudier som kulturrildet bedriver eller 

deltar i. Dessutom avser kultt1rrtidet att anslå minst l.'iOOOO kr. till forsk

ningsinformation och för att stimulera kontakter mellan forskare och kultu

rellt verksamma. Detta motsvarar det belöpp som kulturd1dct nu kan 

avsiitta för hela sin forskningsinriktade verksamhet. 
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Riksarkii·et och landsarkiFen 

Riksarkivet är central förvaltningsmyndighet för arkivfrågor och chefs

myndighet för de sju landsarkiven i Uppsala. Vadstena. Visby. Lund. 

Göteborg. Härnösand och Östersund. I arkivmyndigheternas uppgifter 

ingår att vara arkivdepåer och att understödja forskning. 

Riksarkivets scktorsansvar kan sammanfattas i tre huvudmål. som alla 

har stark anknytning till och betydelse för forskning. nämligen 

att verka för rationell arkiv bildning och arkivvård hos statliga myndighe

ter. kommunala organ och enskilda arkivbildare. 

att friimja forskning inom skilda områden genom att tillvarata och göra 

arkivmaterial tillgängligt samt 

att tillgodose uppställda kulturpolitiska mål genom att bevara väsentliga 

delar av det nationella kulturarvet och eftersträva att det kommer till 

utbredd användning. 

Nuläge 

Den verksamhet av forskningskaraktär som riksarkivet bedriver. inne

bär huvudsakligen teknisk kontroll av moderna medier. utgivning av steno

grafiska rädsprotokoll 1674-1688. fortlöpande utgivning av svenska me

deltidsbrev (svenskt diplomatarium) samt undersökning av medeltida per

gamentsomslag i äldre kamerala arkivbestånd. 

Tyngdpunkten i pågående forskning ligger med avseende på ekonomiska 

resurser dels på kontrollen av moderna medier (250000 kr.J. dels på de två 

sistniimnda uppgifterna. svenskt diplomatarium (880000 kr. J. och under

sökningen av medeltida pergamentsomslag !2)0000 kr.I. vilka år 1976 
överfördes från Vitterhetsakademien till riksarkivet. Dessa uppgifter har 

sålunda inte valts utifrån riksarkivets egna behov av forskning och faller 

delvis utanför arkivvetenskapen i egentlig mening. 

I ett internationellt perspektiv släpar svensk arkivvetenskaplig forskning 

efter .när det gäller att analysera. sammanställa och utåt presentera de 

mångmila arkivbestfindens informationsinnehåll och administrativa bak

grundsfiirhållanden. Däremot är svenskt arkivväsen mer avancerat. i vissa 

avseenden bland de ledande länderna. i fråga om det tekniska området och 

behiirskningen av den löpande arkivbildningsprocessen. Detta utesluter 

inte att besvärande kunskapsluckor och starka behov av kontinuerlig me

todutveckling föreligger också här. orsakade inte minst av de moderna 

arkivmediernas starka föränderlighet. 

Förslag 

Riksarkivet har angivit en rad uppgifter av FoU-karaktär som viisent

liga. bl. a. bevarande av "muntlig historia". utvecklingen av tekniker för 

papperskonservering. undersökning av riksarkivets användarkategorier. 

studium av proveniensprincipens tilliimpning liksom av gallringsideologins 

ut veckling och praktiska tilliimpningar samt datorstödda forskarserviceru

tiner. 
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Riksarkivet har emellertid bedömt det som mest väsentligt att få till 

stånd forskning inom arkivvetenskapens centrala delar och föreslår fyra 

särskilt angelägna projekt för planeringsperioden 1984/85-1988/89, omfat

tande moderna mediers påverkan på arkivteorin och dess praktiska 

tillämpning, förbättring av forskarsamhällets användning av arkivmaterial. 

en total översikt över riksarkivets bestånd och administrationshistorisk 

forskning. 

Dialekt- och ortnamn.rnrkil•en samt s1·enskt 1·i.rnrki1· 

I myndigheten dialekt- och ortnamnsarkiven samt svenskt visarkiv 

(DOVA) ingår dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, ortnamnsarkivet i 

Uppsala. dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund, dialekt-, ortnamns- och 

folkminnesarkivet i Göteborg. dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i 

Umeå samt svenskt visarkiv. Myndigheten har till uppgift att samla in, 

bevara, bearbeta och utge material om svenska, samiska och finska dialek

ter och folkminnen samt ortnamn i riket, ombesörja statliga ortnamnsun

dersökningar, handlägga ärenden om fastställande av ortnamn m. m. samt 

insamla, bevara. bearbeta och utge material om visor och folkmusik. 

Nuliige 

Myndighetens uppgifter inom forskningsområdet uppvisar stora likheter 

med de forskningsuppgifter som åvilar universitetsinstitutionerna. Därut

över tillkommer en mycket omfattande arkivmässig bearbetning av det 

insamlade materialet. ~å att det dels blir tillgängligt för forskningen dels 

bevaras till eftervärlden. 

Förslag 

För att arkiven skall kunna fylla sin funktion krävs att de samlar in ett så 
fylligt traditionsmaterial som möjligt. Eftersom dialekterna och den mdre 

folkkulturen snabbt håller på att försvinna arbetar arkiven i tidsnöd. I en 

snabbt föränderlig tid måste också samtida traditionsförändringar doku

menteras. En rationell traditionsinsamling förutsätter att insamling och 

bearbetning följs åt. Dessutom milste materialet göras tillgiingligt för da

gens forskare och bevaras på ett ändamålsenligt sätt för framtida forskare. 

lnsamlingsverksamheten inriktas på att komplettera luckor i tidigare 

insamlat material och att systematiskt undersöka geografiska områden 

som blivit kvantitativt eller kvalitativt otillräckligt undersökta. De mindre 

arkiven kan dock p~1 grund av bristande resurser inte bedriva en systema

tisk insamling. Deras möjligheter till vetenskaplig bearbetning och publice

ring iir också ringa. 

Den huvudsakligen historiskt inriktade forskning som sker vid 

DOVA-arkiven har numera stora rekryteringsproblem. Om inga åtgärder 

vidtas kommer myndigheten all tvingas satsa på en mycket resurskrävan

de internutbildning. DOVA vill, som en insats för en allmän volym- och 
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kompetenshöjning, föreslå att myndigheten tilldelas två doktorandtjänster 

för forskarutbildning inom DOV A:s verksamhetsområde. Tjänsterna avses 

ge vetenskaplig kompetens för deltagande i arkivens planmässiga publice

rings verksamhet. 

Riksantiki ·arieiimhe te t 

Riksantikvarieämbetet (RAÄJ är central förvaltningsmyndighet för kul

turminnesvården i landet. Regionalt svarar länsantikvarierna på länsstyrel

serna samt länsmuseerna för kulturminnesvfardande uppgifter. 

RAÄ har till uppgift att verka för en övergripande planering av kultur

rninnesvården och bevaka kulturminnesvårdens intressen vid bebyggclse

och annan samhällsplanering. Vidare skall RAÄ leda arbetet med att 

inventera och dokumentera kulturminnen och kulturmiljöer. handlägga 

frågor om vård och bevarande, ge råd och anvisningar samt främja utbild

ning och information rörande kulturminncsvårdcn. 

Nuläge 

De senaste I 0-1.5 åren inom kulturminnes vården har utmärkts av genom

gripande reformer. omorganisation och decentralisering. Kulturminnes

vårdcn har Hitt en fastare ställning i samhiillsplancringcn och arbetet har 

koncentrerats på att föra ut och befästa de kulturpolitiska målen att bevara 

och levandegöra kulturminnena. Detta arbete har delvis gått ut över kun

skapsuppbyggnad och forskning. 1980-talet har medfört en omsvängning 

och en starkare betoning av behovet av forskning. Den starkare integre

ringen i samhällsplaneringen och vidgningen av ansvarsområdet har också 

medfört behov av forskning av nytt slag. 

Vid myndigheten finns en int.:rn forskningsnämnd. RAÄ bör bedriva 

och initiera forskning som ger systematisk. översiktlig. rikstiickande kun

skap om kulturminnen. kulturmiljiier och kulturminnesdata och fördjupad 

kunskap om representativa kulturminnen och kulturmiljöer. Vidare bör 

RAÄ bedriva forskning som ger förbättrat underlag för beslut och plane

ring och förbättrade metoder i kulturminnesvårdens verksamhet samt 

forskning som föranleds av samhällsförändringar med konsekvenser för 

kulturminnen och kulturmiljöer. 

RAÄ bör dessutom hålla adekvat insamlat och hearbetat material till

gängligt för extern forskning, följa forskningen utanför RAÄ av intresse för 

kulturminnesvården. sprida forskningsresultat samt identifiera forsknings

behov och försummade forskningsområden. 

Forskning för kulturminnesviirden herör en rad olika ämnesomräden 

och discipliner. Forskaren m~1stc vanligen arbeta tvärvetenskapligt och 

utöver sin ämnesspecialitet tillägna sig andra ämnesområden. metoder och 

hjiilpvetenskaper. Flertalet av dessa iimnen har moderinstitutioner vid ett 

eller flera universitet i landet. vilka kan tillgodose sektL1rns hehov av 

utbildning och expertis. Det råder dock inte alltid god överensstämmelse 
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mellan sektorns hclwv och högskolans kapacitet. Flera iimnen av intresse 

för sektorn befinner sig i en krissituation. andra har intt: kapacitet att 

motsvara en ökaJ efterfrågan pil utbildaJe studerande. som t. ex. medel

tidsarkeologi. Åter andra saknas helt inom högskolan. varför myndigheten 

fungerar som enda ämnesinstitution i landet. 
Kulturminnesvärdsforskningen kan delas upp i tv{1 huvudriktningar: dels 

objekt/materialinriktad forskning, som studerar kulturminnena. kulturmil

jöer och data kring dem (fiin:trädesvis limgsiktig kunskapsuppbyggnad l. 

dels metod/teknik inriktad forskning lföretrfalcsvis sektorsforskning). som 

studerar verksamhetens olika grenar och utvecklar tekniker och metoder 

för att förbättra dem. 

Oen forskning som utförs inom myndigheten pii ordinarie anslag ;\ter

linns huvudsakligen inom de s. k . .f;1rs/.:11i11g.\/i"irct11gen. dvs. dels långsik

tiga och kontinuerliga projekt. som sedan liinge varit lierade med myndig

heten och under senare år öve11"örts l"rfin humanistisk-samhällsvetenskap

liga forskningsrådet IHSFR) till iimbetet IRunverket, Sveriges kyrkor och 

Det medeltida Sverige). dels Riksantikvarieämbetets Gotlandsundersök

ningar (RAGU). De anställda vid dessa enheter utför kvalificerad forsk

ning till ca 50 '.;i av tjänsten (budgeti.tret 1982/83: 3.1 milj. kr.l. 

Utöver denna internfinansierade forskning tillkommer e.rten(/t111111sierwl 

.fi1rs/.:11i11g. nämligen forskning finansierad av .fi1rs/.:11i11g.1nids- och Ji111J111e

del. Enheter vid myndigheten söker ~trligen stora belopp främst frun HSFR 

i konkurrens med högskolan och enskilda forskare. Råd~mcdel finansierar 

merparten av myndighetens större projekt ( 1982/83 ca 2 milj. kr.). 

Den totala förbrukningen for scktorsforskning och l~mgsiktig kunskaps

uppbyggnad uppg[tr till 4.9 milj. kr.. fördelade på ett 60-tal olika större och 

mindre forskningsprojekt. Av dessa sv<J.rar forskningsföretagen för 3.1 

milj. kr. Av förbrukningen för dokumentations verksamhet. drygt 21 

milj. kr.. utgör 20 milj. kr. bundna anslag fi.ir fornminnesinventering. ex
pluateringsundersökningar.samt AMS-medel. RAÄ saknar dock egna rör

liga sektorsforskningsmedel. 

Fii rs I ag 

Arbetet med längsiktig forskningsplancring iir viJ rnyndighcten i ett 

inledningsskede. Det aterstär att i det fortsatta interna programarhetet 

prioritera de identifierade forskningsbehoven. inte minst med hänsyn till 

den befintliga forskarpotcntialen. Vidare bör myndighetens forskningsan

svar niirmarc definieras i relation till andra sektorer. 

RA.Ä. har preliminärt formulerat fyra programområden för forskningen 

inom kulturminnesvilrdssektorn. nämligen 

I. fornminnen och fornviird. 

2. kulturlandskap. miljö och landskapsv{ircl. 

3. bebyggelse och hyggnadsvftrd samt • 
4. övergripande kulturminnesvfirdsfri1gor. information och lcvandegö-

rande. 
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Som sektorsorgan har rnynJigheten att för den givna femårsperioden 

inom n:sp. programområde särskilt beakta följande pr,lblem: 

- akuta v(1rdbehov. hotade objekt. 

- eftersliipande materielbearbetning. 

- eftersatta områJen. 

Inom prugra111011mldeno I och 2 framstår den stora eftersläpningen i 

vetenskaplig bearbetning av landets griivnings- och invcnteringsmaterial 

som det f. n. största problemet i den arkeologiska forskningen. Synteser. 

utviirJering och kunskapsMerföring mflste till. den potentiella kunskaps

massan utvinnas. för att de gjorda investeringarna i Jokumentationsverk

samheten skall förriinta sig. 

RAÄ har inlett förarbeten för ett forskningsprogram om k11/111rla11dska

pets jiw111·äx1. Syftet är att systematiskt lägga upp en rad tviirvetenskapli

ga delprojekt som sammantagna skall belysa kulturlandskapets utveckling 

från förhistorisk tid fram till 1800-talcts slut. Med nfagra valda regioner i 

Sverige som exempel skall projektet söka ge en översiktlig helhetsbild av 

kulturlanJskapets framväxt med hänsyn till landskapets humanekologiska 

förutsättningar och den sociala och ekonomiska utve1:klingen. 

Utöver här nämnda projekt har myndigheten inom programområdet 

redovisat ett relativt stort antal forskningsämnen. dels sådana med karak

tiir av långsiktig kunskapsuppbyggnad. dels inomvetenskapligt motiverad 

forskning. 

För prowamomräJe 3 saknas motsvarigheter till de fylliga kunskaps

översikter och utredningar om forskningsbehov som föreligger pä fornsi

dan. Kulturminnesvårdens sektorsansvar för hebyggelsen giiller dels den 

kulturhistoriskt viirdcfulla bebyggelsen i allmiinhet. dels de av spcciallag

stiftningen omfattaJe utvalda monumenten. Dokumentation, viirdering. 

urval. tillsyn och v<lrd av den senare byggnadskategorien miiste bygga på 

kunskap ;1m hela beståndet. dess antal. ålder. geografiska spridning och 

egenskaper. Ett kunskapsunderlag motsvarande fornminnesinvcnteringcn 

finns inte för byggnadsbeståndet. Utvärdering och systematisering av före

liggande material är ett akut behov. Det bristande kunskapsunderlaget gör 

svärigheterna betyJande i det antikvariska arbetet. Ärendehanteringen blir 

mer tidsödande. urval. granskning och beslut baseras på ett otillräckligt 

underlag. 

De byggnadsantikvariska sektionerna inom myndigheten. liksom de re

gionala kulturminnesorgancn. har mot hakgrund av denna situation anmält 

stora forskningsbehov. Dessa behov giiller till stor del dokumentations

verksamhet som utgör en nödvändig grund för forskning. 

Niir det gäller h.\·gg1111d.1Tilrd är iimbetets FoU-resurser begränsade re

dan när Jet gäller monumentvård. En systematisk bevakning av forskning 

och forskningsbehov går knappast att genomföra. vare sig det gäller en 
inriktning mot monumenten e!ler en vidare bevakning av allmän byggnads

vtirJ. När det gäller att tillva~ata kulturminnesvårdcns intressen kommer 



Prop. 1983/84: 107 Bilaga 5 Utbildningsdepartementet 203 

nya och stora krav att ställas pft ämbetet, bl. a. från den externa forskning

en i och med att ombyggnads- och underhålls verksamhet ökar i förhållande 

till nybyggnad. 

Programområdet 4 rör övergripande kulturminnesvårdsfrågor m. m. Det 

omfattar behov av forskning om kulturminnesvårdens mål. medel och 

effekter. dess roll i den översiktliga samhiillsplaneringen. utåtriktad verk

samhet. opinionsbildning, informationsspridning samt kulturminnesvår

dcns ideologi och teori. 

För all tillgodose det sektoriella forskningsbehovet inom kulturminnes

vårdsområdet behöver RAÄ tillföras medel i första hand för forskningen 

som sådan, men även för att säkra kontinuitet och effektivitet i forskning 

och forskningsplanering inom myndigheten. för att bedriva bevaknings

forskning och för att täcka forskningsomkostnader av olika slag. Resursbe

hovets storlek har för budgetåret 1984/85 beräknats till 6 milj. kr. med en 

successiv ökning till 11 milj. kr. budgetåret 1988/89. 

Statens historiska museer 

Historiska museet. kungl. myntkabinettct. medelhavsmu'seet och tek

niska institutionen ingår i myndigheten riksantikvarieämbetet och statens 

historiska museer. 

Det åligger de tre museerna att bl. a. vetenskapligt bearbeta samling

arna. Inom myndigheten finns en intern forskningsni·imnd. 

Nuläge 

Statens historiska museum förvarar och ställer ut föremt1l och förcmåls

komplex från företrädesvis förhistorisk tid och medeltid. och är vid sidan 

av universiteten en av de få institutioner i landet som har kvalificerad 

forskarutbildad personal inom ansvarsområdet. Under efterkrigstiden har 

de arkeologiska undersökningarna starkt ökat på grund av samhällsutbygg

naden. Detta har lett till att fyndtillströmningen till museet ökat drama

ti~kt. I museets forskningsplancring ingår ett femtiotal forskningsupp

gifter. Huvuddelen av denna verksamhet är ämnesinriktad och ingår i den 

långsiktiga kunskapsuppbyggnadcn. 

Vid myntkabinettet bedrivs f. n. dokumentations- och forskningsarbete 

inom antik numismatik. medaljhistoria och sedelhistoria. 

Vad gäller medelhavsmuseet är den internfinansierade forskningen till 

allt övervägande del sektorsforskning inriktad på museets samlingar. Den 

externt finansierade forskningen är till sin huvuddel att rubricera som 

långsiktig kunskapsuppbyggnad. 

Tekniska institutionen skall vara en c·cntral konscrvcringsanstalt med 

ansvar för vård och konservering av allt material som faller inom myndig

hetens ansvarsområde. Detta innebär även forsknings- och utvccklingsar

bc:te om förvaringsmiljö. vård och konserveringsmctoder. För institutio

nen gäller sektorsforskning, utveckling av konservcringsmetoder och för-
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bättrad bevarandemiljö. Det långsiktiga kunskapsuppbyggandet utgör den 

forskning som rör dels orsakerna till materialens nedbrytning bäde före 

och efter konservering. dels hur föriindringar i miljön pi't sikt måste mötas 

för att bevarandet över huvud taget skall vara möjligt i framtiden. 

Förslag 

För att skapa bättre förutsättningar för statens historiska m11se11111 att nå 

de uppställda målen fordras både sektoriellt forsknings- m:h utvecklingsar

bete samt långsiktigt kunskapsuppbyggande både inom museologin och 

inom de iimnen museet har att företräda. 

Myntkahinettet. I Sverige existerar det ett ovanligt markant missförhål

lande mellan numismatiskt forskningsmaterial och numismatisk forsk

ningspotential. De f<'t forskarna räcker inte till för det stora materialet. 

För mcde/h111·.1·m11seet föreligger följande programområden av särskild 

betydelse. nämligen forskningen kring museets samlingar. forskning kring 

material där mu.seet fätt ett forsknings- och publiceringsansvar samt egna 

utgrävningsprojekt i meJelhavsområdet. 

För tekniska institutio111'11 finns ·behov av forskning rörande bl. a. ut

veckling av konserveringsmetoder samt forskning kring äldre hantverks

metoder och material. 

Myndigheten ser positivt på ett ökat samarbete med högskolan. Kultur

minnesvårdssektorn och museerna har mycket att vinna på att forskning i 

ökad utsträckning utförs inom högskolan. Myndigheten anser dock att det 

vore olyckligt att föra all långsiktig kunskapsuppbyggnad och inomveten

skapligt motiverad forskning till högskolan. Det är avgörande för k valite

tc.:n i myndighetens verksamhet att viss forskning av grundforskningkarak

tär bedrivs inom myndigheten. 

Myndigheten anser att inrättande av adjungerade professurer inom cen

tralnrnseernas iimnesområden skulle innebära ett värdefullt tillskott bäde 

för forskningen i sig och för att stärka kontakterna mellan högskolan och 

myndigheten. 

Myndigheten uppskattar att omkring 3 milj. kr. bör tillföras de fyra 

nämnda institutionerna för ifrågavarande verksamhet. Medlen bör bl. a. 
utnyttjas för scktorsforskning och långsiktig kunskapsuppbyggnad. perso

nalens forskarutbildning och omkostnader i samband med forsknings verk

sam het. 

Statens ko11stm11seer 

Myndigheten statens konstmuseer omfattar nationalmuseet, moderna 

museet. östasiatiska museet och en förvaltningsenhet. Enligt instruktionen 

( l 976: 439) skall myndigheten bl. a. vetenskapligt hcarbcta sina och övriga 

staten tillhöriga eller av staten understödda samlingar av konst och konst

hantverk. 
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Nuläge 

Inom sina resp. ansvarsområden bedriver nationalmuseet, moderna mu

seet och östasiatiska museet forskning. företrädesvis med egen vetenskap

ligt utbildad personal och med egna medel. Forskningen är i första hand 

knuten till museernas föremålsbeständ och till problem med samlingarnas 

uppbyggnad. 

Utställningsvcrksamhetcn vid museerna är intimt knuten till forskning

en. Utställningarna iir ofta resultat av forskning. 

Vid nationalmuseet och östasiatiska museet utges vetenskapliga bulle

tiner, i vilka publiceras resultatet av forskning som bedrivs såväl inom som 

utom myndigheten. Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet 

har lämnat bidrag till dessa bulletiner. 

Förslag 

Kostnaden för framtagning av manuskript till statens konstmuseers års

bok bcriiknas till 50000 kr. per är. För resonerande kataloger inkl. publice

ring beräknar myndigheten för nationalmuseets vidkommande ca h50 000 

kr. per år. 

Resultatet av forskningen vid moderna museet offentliggörs i största 

utstriickning i av moderna museet puhliceradc kataloger. För att bereda 

personalen möjligheter till forskaruthildning behövs 200000 kr. per år. 

För östasiatiska museets vidkommande innebär utgivandet av museets 

bulletin (Bulletin ofThe Museum of Far Eastern Antiquities) en viktig länk 

till den stora internationella forskningen. Arhetet med bulletinen beräknas 

kosta 50000 kr. per år. 

För forskarutrustning och forskarservice behöver statens konstmuseer 

ett årligt tillskott med 50 000 kr. 

Lii·m.1·1k111nnwren. Skok/osti•rs s/011 och //allll·_r/.1/.;,11 11111seet 

Livrustkammaren har till uppgift att belysa kulturhistoria med anknyt

ning till den forna ar~enalen. de kungl. livrust-. kliid- och skattkamrarna 

samt hovstallet. Skoklosters slott har till uppgift att belysa den kulturhisto

ria som har samband med slottshyggnaden. dess anv~indning och samling

ar. Hallwylska museet har samma uppgift hetriiffande Hallwylska palatset. 

Det åligger myndigheten bl. a. att vetenskapligt hearheta de samlingar som 

har anförtrotts myndigheten. 

Nuliige 

Vid myndigheten hedrivs f. n. forskning och långsiktig kunskapsupp

byggnad inom omriidena kulturhistoria. v{1rd och konst:rvt:ring. 

Förslag 

En kulturhistorisk forskning som samtidigt iir tviirvctenskapligt inriktad 

m{tstc finnas inom myndigheten. 
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Konserveringsforskningcn inom myndigheten är nödvändig för de kul

turhistoriskt värdt:fulla samlingarnas fortlevnad. Resultaten torde även 

kunna nyttiggöras inom andra museer. 

Skoklosters slott har ett unikt värde som kulturhistorisk helhetsmiljö. 

därigenom att flera makthavares representationsmiljöer förvaras i ett slott 

från 1600-talct. Inom denna hdhetsmiljö finns ett brett spektrum av fast 

inredning och av föremål från verktyg, som har använts vid slottsbygget, 

till konstföremäl av hög komtnärlig halt. Detsamma gäller Hallwylska 

museets samlingar och livrustkammarens kungliga samlingar. Det är dessa 

kulturhistoriska hclhetsmiljöcr som prioriteras vid myndighetens forsk

ningsplanering. 

Myndigheten heriiknar att omkring 1.1 milj. kr. behövs i resursförstärk

ning för forskningsverksamheten. 

Naturhistoriska riksmuseet 

Naturhistoriska riksmuseet har till uppgift att främja intresset för. kun

skapen om samt forskningen rörande viixt- och djurvärlden. jordens upp

hyggnad och historia samt miinniskans biologi och naturmiljö. Det itliggcr 

museet särskilt att bl. a. vetenskapligt bearbeta de samlingar som anför

trotts museet. driva m:h stödja forskning inom de ämnesområden som 

omfattas av museets verksamhet. Inom ämnesområdet isotopgeologi alig

ger det museet särskilt att fortlöpande och i lämpliga former samarbeta 

med riksantiJ.;varieämhetct och historiska museet. universitetet i Stock

holm och Sveriges geologiska undersökning. 

Nuläge 

Riksmuseet iir ett av viirldcns främsta naturhistoriska museer. siiväl 

forskningsmässigt som med avseende pli de biologiska samlingarnas om

rnng och kvalitet. Museets botaniska. zoologiska och paleontologiska sam

lingar utnyttjas också ständigt av forskare över hela viirldcn. Museets egna 

forskare är engagerade i ett flertal internationella projekt. Samlingarna är 

alltfort det viKtigastc underlaget för systematisk zoologi och hotanik. bas

vetenskaper inom hiologin och nära sammanhiingamk med cvolutions

forskning. ekologi och biogeograli. 

Det {1vilar riksmuseet. liksom alla större museer i viirldcn. ett globalt 

ansvar att driva och påskynda utforskandet av jordens naturresurser. som 

exploateras och i stor utstrfö.:kning förstörs i en accelererande takt. Här 

krävs betydligt större insatser. som inte bara iir inomvetenskapligt motive

rade, utan som pä sikt kan vara bestämmande för människans överlcv

nadsmöjlighe1er. 

Undervisning och information iir nödvändiga komplement till forsk

ningsverksamheten. Riksmuseet har ett uthildningsansvar inom högsko

lan. genom att titta prokssurer är rörenade med undervisnings-. handled

nings- och cxaminationsskyldighet vid densamma. Professurerna rcpre-
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senterar i flera fall ämnesområden som inte är företrädda vid universitetet i 

Stockholm. i vissa fall inte vid någon av landets högskoleenheter. Högsko

lans doktorander handleds av museets professorer. Doktoranderna ingår 

även i flera forskningsprojekt. som drivs i samarbete mellan riksmuseet 

och högskolan .. 

Ett välutvecklat samarbete förekommer mellan riksmuseet och statens 

naturvårdsverk samt mellan riksmuseet och styrelsen för teknisk utveck

ling. Inom enskilda projekt förekommer vidare samverkan med länsstyrel

ser. landsting, centrala och regionala museer. arbetarskyddsfonden osv. 

Riksmuseet anser att museets kompetens inom skilda områden bättre 

kunde utnyttjas inom den sektoriclla forskningen. om resurser för långsik

tig kunskapsuppbyggnad fördes över från scktorsorganen till museet. 

Riksmuseet tar i yttrandet systematiskt upp museets grundforsknings

verksamhet. den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden samt tillämpad forsk

ning och uppdragsforskning sektion för sektion. 

Förslag 

Insamling. hantering och utnyttjande av miijödata. inkl. naturvetenskap

liga samlingar. iir förutsättningar för såväl forskning som naturvård. Riks

museet anser att om museet skall ges nationellt arkivansvar för miljöda

tallmrådet - vilket i och för sig vore naturligt - krävs betydligt ökade 

resurser för vård. katalogisering. registrering. lagring av ADB-baserad 

information och utveckling av ADB-rutiner. 

Naturvårdsundersökningar är beroende av taxonomisk expertis och 

kunskap. Riksmuseet är landets centrum för sådant kunnande. Den zoolo

giska servicecentralen !ZOOT AX) fyller i detta sammanhang en viktig 

funktion. Denna verksamhet bör kompletteras med en motsvarande bota

nisk serviceorganisation <BOTTAXl med specialisttjänster inom i första 

hand mykologi, algologi. bryologi och kritisk fanerogamtaxonomi. 

På det nationella planet måste musee~s huvuduppgift. den allmänna 

dokumentationen av naturmiljön. alltfort prioriteras. Dessutom måste 

större insatser göras inom flora- och faunavård. naturskydd och miljödo

kumentation. Riksmuseets forsknings- och utvecklingsansvar i detta sam

manhang bör definieras och ansvarsfördelningen visavi naturvårdsverket 

och andra myndigheter klargöras. 

På det internationella planet är det nödvändigt att prioritera forskning 

som syftar till ökade kunskaper om hotade viixt- och djurarter framför allt i 

tropiska ekosystem. 

Behovet av ytterligare resurser för forskningsverksamheten uppskattar 

riksmuseet till 8.5 milj. kr. 

Statens .~jöhistoriska 11111se1m1 

Statens sjöhistoriska museum har till uppgift att friimja kunskapen om 

det svenska sjöförsvarets. den svenska handelss_iöfartens och det svenska 
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skeppsbyggeriets verksamhet och utveckling genom tiderna. Det åligger 

museet bl. a. att vetenskapligt bearbeta samlingarna. 

Nuläge 

Inom museets verksamhetsområden är det knappast möjligt att dra klara 

gränser mellan långsiktig kunskapsuppbyggnad, sektorsforskning och in

omvetenskaplig forskning. Den forskning som bedrivits vid museet har 

gått ut på att finna bästa möjliga arbetsmetoder vid marinarkeologiska 

undersökningar samt att klarlägga skeppstekniska sammanhang under 

äldre tid. 

Förslag 

För den aktuella femårsperioden planerar museet forskningsarbete om 

bl. a. marinarkeologisk fartygsdokumentation. kring Wasa och museets 

övriga föremålsbestånd. 

Forskningen avses utföras i samverkan med universitet och andra mu

seer. 

Museet uppskattar behovet av ytterligare resurser för forskningsverk

samhet under den närmaste femårsperioden till 220000 kr. 

Etno1-:rafiska museet 

Museet skall befrämja intresset för och kunskapen om främmande kul

turer. framför allt utomeuropeiska. Det åligger museet att vårda, förteckna 

och vetenskapligt bearbeta samlingarna samt att driva och stödja forskning 

i de ämnen som tillhör mu~eets verksamhetsområde. 

Nuläge 

Museet fö1fog;1r över fyra forskartjänster samt två personliga forskar

tjänster med lönebidrag. Forskningen är integrerad i museets verksamhet 

och endast en mindre del av forskarnas verksamhet kan kallas forskning i 
egentlig mening. Antropologi är museets huvudämne. Forskningsverksam

hetcn är särskilt inriktad på u-länder. Ursprungsbefolkningarna iir det mest 

angelägna enskilda forskningsprojektet. Museets forskning är ofta kopplad 

till andra institutioner inom och utom landet. Museet framhåller att resur

serna för forskning iir mycket små och att ytterligare besparingskrav skulle 

få allvarliga konsekvenser för forskningsverksamheten. Nya samlingar 

tillförs numera museet i sä liten omfattning att kunskapstillväxten urhol

kas. 

Förslag 

Museet ser som de mest angelägna uppgifterna att aktivera arbetet kring 

urbefolkningarnas situation samt forskningssamarhetet med de länder som 

museet har särskilt betydelsefulla samlingar frän. 

Museet beräknar det totala medelsbehovet för forskning den närmaste 
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femårsperioden till I 245 000 kr. Behovet av personal med forskaruthild

ning har beräknats till fyra och kostnaderna för utrustning till 20000 kr: 

Museet har ocksft uttryckt behov av ytterligare forskarrum. För långsiktig 

kunskapsuppbyggnad begiir museet 425000 kr. för fältstudier. bihlioteks

förvärv. gästforskare. kontakt resor m. m. 

För finansieringen av dt: aktuella forskningsprojt:kten avser museet att 

även söka medel från Svenska Institutet, SAREC och olika fonder. 

Arkitck11m1111seer 

Museet skall bdysa byggnadskonsten. samhällsplaneringen och bebyg

gelsdorskningen. Museet skall diirvid särskilt levandegöra den byggda 

miljöns samband med samhiillet och samhällsplaneringen. Det åligger mu

seet att vårda. förteckna. vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv 

berika samlingarna. 

Nuliige 

Den vetenskapliga bearbetningen av samlingarna är integrerad i museets 

löpande verksamhet och under de senaste fem ;!ren har museet erhållit 

sammanlagt 400000 kr. från forskningsräd och fonder. I huvudsak har 

anslagen erhållits som stöd för produktion av böcker och utställningar. 

förslag 

Museet planerar forskningsprojekt inom bl. a. omriidena bebyggelse

kunskap. arkitektonisk planering, byggnadsteknik och byggnadsmaterial. 

Museet beriiknar det totala medclsbehovet för forskning den närmaste 

femårsperioden till 3 950000 kr. Museet har också uttryckt behov av minst 

en egen kvalificerad forskare. 

De forskningsprojekt som planeras förutsätts finansieras genom anslag 

fri\n humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet. Riksbankens ju

bileumsfond och statens råd för byggnadsforskning. 

Sllllcns m11siksll111li11~t1r 

Myndigheten statens musiksamlingar. som bildades den I juli 1981, 

omfattar institutionerna musikbiblioteket och musikmuseet. en enhet för 

dokumentation samt ett gemensamt kansli. Enligt instruktionen ( 1981: 504) 

åligger det myndigheten bl. a. att vetenskapligt bearbeta de samlingar och 

det dokumentationsmaterial som har anförtrotts myndigheten. Musikmu

seet har till uppgift att bedriva sin verksamhet bl a. genom forskning. 

Nuliige 

Statens musiksamlingar uppskattar att cirka en tredjedel av anslaget 

(I 950000 kr.) till myndigheten går till forskning och forskningsservice. 

Vid musikbiblioteket ingår forskningsuppgiftcr i verksamheten vid hand

skrifts- och raritctsavdelningen. '.\1usikmuseet bedriver forskning inom 

I..\ Riksdagen /983i8.J. I sa111/. Nr /(17. Bilaga 5 
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sina ansvarsomrf1dcn musikinstrument. uppförandepraxis samt folklig mu

sikkultur. Vid dokumentationsenheten bedrivs en högt specialiserad doku

mentationsvcrksamhct (musikbibliografi. arkivregistrering. bilddokumen

tation) med nära anknytning till forskning på motsvarande områden i 

nationellt och internationellt perspektiv. 

Förslag 

fr. o. m. budgetåret 1983/84 kommer Operan att företa mikrofilmning av 

äldre material som iir deponerat hos musikbiblioteket. Före och i samband 

med filmningen behövs urvals- och uppordningsarbeten som har direkt 

forskningskaraktär och som miiste utföras under ledning av expertis på 

. biblioteket. 

Musikmuseet har tlera aktuella forskningsprojekt i gäng bl. a. instru

mentforskning i vfird-. bevarande- och uppförandepraktiskt _syfte samt 

samarbete mellan Nordens musikmuseer kring en gemensam skandinavisk 

terminologi för instrumentbeskrivning. 

Vid dokumentationsenheten förbereds ett antal publikationer i syfte att 

göra informationen om svensk musik och svenskt musikliv mer tillgänglig. 

Nordiska museet 

Nordiska museet är ett kulturhistoriskt museum med ett samlingsom

dde som omfattar arbete och liv i Sverige från 1500-talet till nutid. samt 

jämförande material från andra länder. främst de nordiska. Museet skall 

enligt stadgarna bedriva vetenskaplig forskning samt förmedla kunskaper i 

syfte att vidga kännedomen om det svenska samhället och dess historia. 

Museet skall genom sin verksamhet bidra till att öka människors medve

tande om historiska samband och ge dem impulser till att delta i samhiills

arbetet. 

Till museet hör institutet för folklivsforskning vars syfte iir att främja 

vetenskaplig forskning samt därpå grundad universitetsutbildning inom 

ämnet etnologi. Villkoren för den donationsprofcssur som hör till institutet 

regleras genom ett avtal mellan stiftelsen Nordiska museet och universite

tet i Stockholm. Avtalet fastställs av regeringen. 

Museet iir en stiftelse till vilken utg~tr statligt driftbidrag. Regeringen 

utser ledamöterna i stiftelsens styrelse samt fastställer museets stadgar. 

Till museet hör även Julita gärd och Kulturarvet i Falun. 

Nuläge 

Forskningen är helt inte,.;rerad i museets verksamhet i övrigt. Resultaten 

presenteras på olika sätt t. ex. i form av utställningar. utställningskata

logcr. publikationer och artiklar. Forskning och dokumentation är så nära 

förknippade med varandra att forskningsprocessen inte kan betraktas som 

fristående från dokumentationsprocessen. Huvuddelen av museets forsk

ning.sre~urser används för dokumentation och endast en mindre del för 

forskning/bearbetning och presentation. 
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Museet finansierar sin forskning med medel ur förvaltningsanslaget samt 

från privata fonder, stiftelser och i nagon utsträckning från humanistisk

samhällsvetenskapliga forskningsrådet. 

Förslag 

Utifrån ett historiskt perspektiv vill museet satsa på forskning om sår

barheten i dagens samhälle - bl. a. beroendet av hög teknologi, naturre

sursernas ojämna förddning och exploatering, bevarandet av utrotnings

hotade hant verkskunskaper. 

Museet planerar vidare forskning om invandring samt museiteknisk 

forskning. 

Museet beräknar för perioden 1984/85-1988/89 det totala medelsbeho

vet för forskning till 15 730000 kr. 

Museet framhåller att humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrå

det bör ompröva sin nuvarande policy i riktning mot ett ökat ansvarstagan

de för museets forskningsverksamhet. 

Bidrag till 7i'l-:niska musel'l 

Tekniska museet är en stiftelse till vilken utgår statligt driftbidrag. 

Tekniska museet skall belysa utvecklingen inom ingenjörskonsten och 

dess grund vetenskaper samt inom industrin. 

Enligt stadgarna för Tekniska museet skall museet inom sitt ämnesområ

de bedriva och främja vetenskaplig forskning. 

N uliige 

Vid sidan om det löpande dokumentationsarbetet bedriver Tekniska 

museet teknikhistorisk forskning. Omfattningen är blygsam och svarar inte 

mot behovet på området och har främst karaktären av långsiktig kunskaps

uppbyggnad. 

Förslag 

För Tekniska museet framstår det som självklart att museets roll som 

centralmuseum kräver stora satsningar på dokumentation och forskning 

för att kunna genomföra en adekvat och kontinuerlig dokumentation av de 

samhällssektorer som faller inom museets ansvarsområde. 

Tekniska museet avser att i görligaste mån utveckla och stödja en 

teknik- och teknikhistoriskt orienterad dokumentation och forskning där 

teknikens påverkan på samhälle och individ ges större utrymme. Museet 

har år 1983 startat forskningsprojcktet Landsbygdens clektriliering. Den 

totala kostnaden för detta projekts genomförande beräknas uppgå till 

220000 kr. Genom sitt symposieutskott bedriver museet också ämnesinrik

tad uppdragsforskning. Symposicverksamhetens kostnader har beräknats 

till ca 50000 kr. årligen. Teknikhistorisk forskning presenteras också i 

Daedalus, Tekniska museets firsbok. Tekniska museet har ett årligt behov 
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av medel för dokumentation och forskning. som kan beräknas till ca 

200000 kr. 

Tekniska museet har i skrivelser till regeringen framställt begäran om en 

ändring av skatteförfattningarna så att bidrag från näringslivet till Tekniska 

museet skall bli avdragsgilla vid bidragens inkomsttaxering. 

UHÄ: s yttrande iiver sektorsorganens långtidsbedömningar 

Enligt de principiella beslut som fattades av statsmakterna vid 1982 års 

riksmölt: skall genom planering av högskolans och sektorsmyndigheternas 

långtidsbedömningar en samlad avvägning mellan skilda forskningsin

satser ske i regeringens forskningspolitiska propositioner. Som ett led i 

förberedelserna för 1984 års forskningspolitiska proposition har regeringen 

uppdragit åt ett stort antal sektorsmyndigheter (motsv.) att redlwisa lång

tidsbedömningar avseende planering och finansiering av sektoriell forsk

ning. 

U HÄ skall enligt statsmakternas beslut beakta sektorsmyndigheternas 

långtidsbedömningar och infoga dem i femårsplanerna för högskolans 

forskning i anslagsframställningen för budgetåret 1984/85. som också blir 

ett underlag för 1984 års forskningspolitiska proposition. Av speciellt 

intresse är i detta sammanhang sektorsorganens uppdrag att ansvara för 

den s. k. långsiktiga kunskapsuppbyggnaden för sektoriella ändamål. Så 

långt möjligt skall denna verksamhet förläggas till högskolan. 

Sektorsmyndigheternas /ängtidsbediimningar 

Sektorsmyndigheternas långtidsbedömningar bekräftar i hög grad den 

bild av planeringssituationen som framgick vid de överläggningar UHÄ 

hade med ett stort antal sektorsmyndighekr hösten 1982. Många myndig

heter har haft svårt att lämna uppgifter i den form som förutsätts i rege

ringsuppdraget. Redovisningen skiljer sig starkt åt mellan olika myndighe

ter. bl. a. beroende på hur verksamhetsredovisningen f. n. är utformad och 

vilka traditioner som finns i fråga om långsiktig planering, kontakter med 

högskolan osv. 

Den sammanställning av sektorsmyndigheternas långtidsbedömningar 

som redovisas i del 2 av UHÄ: ~ anslagsframställning utvisar också att 

sektorsmyndigheterna är en mycket heterogen grupp. Den innefattar sa väl 

forskningsråd, vars syfte är att främja vetenskaplig utveckling inom ett 

visst ansvarsområde (skogs- och jordbrukets forskningsråd). som scktors

forskningsorgan. vilkas syfte är att genom stöd ti.ll forskning direkt eller 

indirekt främja samhällsutvecklingen inom berörd sektor (t. ex. STU. BFR 

och arbetarskyddsfonden) samt sektoriella avnämare, dvs. myndigheter 

och organisationer som beställer forskning som ett led i genomförandet av 

den egna verksamheten (t. ex. försvarets forskningsanstalt och statens 

vägverk). Vidare ingår en ganska stor grupp enbart eller i huvudsak 

FoU-utförande myndigheter av typ arbetarskyddsstyrelsen. statens bak

teriologiska laboratorium. riksmuseet. 
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Utifrån dessa olika förutsiittningar är svårigheterna stora att avgränsa 

"långsiktig kunskapsuppbyggnad" på något enhetligt sätt. och varierande 

tolkningar görs av detta begrepp. Likaså skiftar inställningen till samver

kan med högskolan när det gäller denna verksamhet. Några myndigheter. 

t. ex. statens naturvårds verk. delegationen för social forskning och SÖ. är 

positiva till mer långsiktiga avtal med högskolan för långsiktig kunskaps

uppbyggnad med bl. a. extra tjänster. medan andra anser att högskolan 

även fortsättningsvis bör stå för den mer långsiktiga forskningen och 

kompetensuppbyggnaden för myndigheternas behov. 

Mycket talar sålunda för att denna första planeringsomg{mg betraktas 

som något av en "provomgång" där man får inrikta sig på huvuddrag och 

väsentliga frägor snarare än fullstämlig täckning av hela fältet. 

Ojämnheten i sektorsmyndigheternas långtidsbedömningar hindrar dock 

inte att de ger en bredare överblick över sektorsforskningen än man 

tidigare haft tillgång till och att materialet innehåller flera utmärkta redo

visningar och mycket som det är angeläget att arbeta vidare med. 

>'ttranden frän lokala h11gskolemyndighe1er och .forskningsråd 

I yttrandena från de olika högskolemyndigheterna uttrycks genomgåen

de en positiv attityd till fortsatt och ökad medverkan i sektoriell forskning 

och till utvidgad samverkan med sektorsmyndighcter. Intresset är stort för 

sektorsmyndigheternas problem och forskningsuppgifter. och i det av 

många fakultetsnämnder överlämnade underlagsmaterialet i form av be

dömningar på institutions- och forskarnivå av sektorsorganens plam:r ges 

ingående belysning av och kommentarer till nuvarande och föreslagen 

inriktning av forskningen. kunskapsbehov. hefintlig kompetens och ut

vecklingsplaner. Samtidigt understryks i flertalet fakultetsnämnders ytt

randen att otillräckliga basresurser och i vissa fall brist på lokakr utgör ett 

hinder för den sektoriella forskningen inom högskolan. Yttrandena kom

mer att tillställas sektorsmyndigheterna som ett led i den utvidgade dialog 

som etablerades i och med denna planeringsomgång. 

En huvudfråga i de lokala högskolemyndigheternas yttranden är organi

sationen av den långsiktiga kunskapsupphyggnad i högskolan som sektors

myndigheterna finansierar. Utbredd enighet råder om att formerna härför 

bör ändras för att få en kvalitativt hra sektorsforskning. programmen bör 

få längre varaktighet och integreras i den forskningsverksamhet i övrigt 

som bedrivs inom högskolan. tjänster bör inr;ittas och doktorandernas 

medverkan underlättas. Statens naturvårdsverk framhålls av många re

missinstanser som föredömligt i detta avseende med en stor andel av 

sektorsforskningen förlagd till högskolan. extra professurer osv. 

Den mycket uttalade högskoleopinionen på denna punkt får starkt stöd i 

forskningsrådens yttranden. HSFR hänvisar till erfarenheterna av rådets 

forskartjänster pil docentnivå och· anser att en forskargrupp med garante

rad verksamhet under 6-10 år iir ett minimum för att nå effektivitet och 
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resultat av verklig betydelse för en sektor. Naturvetenskapliga forsknings

rådet \NFRl och medicinska forskningsrådet (MFRl gör liknande bedöm

ningar för sina områden. 

Avvägningen mellan sektorsorgancns krav på att forskning utförs inom 

av sektorsorg;men prioriterade områden och behoven av kompetensupp

byggnad för dcnna forskning tas också upp i yttranden från råden. varvid 

kvalitetsaspekterna på sektorsforskningen understryks. 

N FR är kritiskt till sektorsmyndigheternas redovisning av framtida be

hov av kunsbp och kompetensuppbyggnad. De bygger alltför mycket på 

det bestående. menar rådet. och de saknar de konstruktiva framtidsvi

sioncr som behövs för att ett land inte bara i efterhand skall följa med den 

internationella utvecklingen. Mer verklig ''brain-storming·· efterlyses. för

slagsvis vid temadagar med deltagande av näringsliv. scktorsorgan och 

högskolan samt forskningsstödjandc organ. 

NFR anser vidare att de flesta sektorsmyndigheterna på det naturve

tenskapligt-tekniska området. frånsett STU, naturvårds verket och energi

forskningsnämnden, visar mycket liten förståelse för högskolans behov av 

kompetensuppbyggnad för sektorsforskningen. En uppbyggnad enbart ba

serad på sektorsmyndighcternas insatser skulle ske så långsamt att den 

skulle leda till mycket marginella ökningar av den långsiktiga kompetens

uppbyggnad som är nödvändig för en vetenskapligt högtstående scktors

forskning, anser NFR. Om riksdagens beslut att högskolan i ökad utsträck

ning skall utnyttjas för scktorsforskning skall få någon innebörd fordras det 

därför forskniogspolitiska beslut som innebär substansiella förstärkningar 

av högskolans basresurser för just detta iindamf1l. Upprustningen av basre

surserna mhste prioriteras högre än ökning av sektorsforskningsanslagen. 

hävdar NFR. som emellertid ockst1 betonar att sektorsmyndighctcrnas 

synpunkter bör inhiimtas pf1 var dessa ökade hasresurser skall sättas in. 

I sin behandling av högskolans roll menar HSFR att det skulle vara 

lyckligast om högskolan genom ordinarie .tilldelning tillfördes resurser i 

sådan utsträckning att sektorsmyndigheternas önskemål kunde tillgo

doses. I alla hiindelser hör en avseviird förskjutning av de totala tillgängliga 

resurserna i denna riktning eftersträvas under de närmaste åren, anser 

rådet. 

Vissa yttranden ö1·er k11/111ri11stit11tio11ema.1· /ä11gtidshediim11i11g 

KulturinstittJtionernas l{mgtidsbedömningar har granskats av UHÄ. de 

lokala högskolcmyndigheterna och forskningsråd. I yttrandena. bl. a. från 

de berörda fakultetsnämnderna, framhålls genomgficnde att forskningsan

slagen pit kulturområdet är för små. Sektorsmyndighcterna saknar nästan 

helt medel för att lägga ut forskning inom högskolan. Som exempel på 

omrl1den. som inte har nägon direkt motsvarighet i eller iir svagt utveck

lade inom högskolans nuvarande forskningsorganisation nämns bl. a. 

forskning om bebyggelsehistoria. konserveringskunskap och kultur-
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minncsvård. De humanistiska sektionsnämnderna vid universitetet i Göte

borg föreslår bl. a. att "'regionala kulturvårdsuniversitetet"" inrättas med 

ramanslag och tjänster avsedda för särskilt formulerade handlingsprogram 

för kulturvårdande sektorsforskning. 

Två problemområden markeras särskilt i yttrandena. 

Ett sådant område är utvecklingsarbetet vid de konstnärliga högskolor

na. I den mån medel finns inom kultursektorn för att lägga ut forsknings

uppdrag har man en inriktning av verksamheten som utesluter de konstnär

liga högskolorna. Dessa kan inte heller få anslag från HSFR för konstnär

ligt utvecklingsarbete, vilket innebär att något samspel mellan de konstnär

liga högskolorna och kultursektorn inte kan komma till stånd på FoU

sidan över huvud taget. Enligt UHÄ: s uppfattning kan sektorsforskning i 

kulturrådets regi vara ett sätt att utveckla samverkan med andra ämnen 

och forskningsinriktningar för de konstnärliga högskolornas vidkomman

de. 

Ett annat problemområde är byggforskningsrådets CBFRJ verksamhet. I 

vissa yttranden framförs kritik mot BFR. Det framhålls att BFR har 

försummat ansvaret för att vidmakthålla och öka kunskapen om den be

fintliga bebyggelsen, kombination av äldre och nyare bebyggelse m. m. 

1982 års forsk11i11gspolitiska beslut - ndwa princir~fi·/igor 

Enligt statsmakternas beslut på grundval av prop. 1981182: 106 skall 

sektorsmyndigheterna ha program- och finansieringsansvar för sektoriell 

forskning inkl. långsiktig kunskapsuppbyggnad för sådan forskning. Vi

dare bör lfrngsiktig kunskapsupphyggnad fön:trädesvis ske inom högsko

lan. 

Den nu genomförda enkiiten beträffande planering och finansiering av 

~ekt(iriell forskning har visat att lknna doktrin inte utan vidare iir generellt 

tillämplig. Den förutsätter att sektorsforskningsmyndigheterna iir organi

~erade så att det inom varje sektor finns någon eller ett par samverkande 

stora myndigheter som kan ta ansvar för långsiktig kunskapsuppbyggnad 

inom sektorn och som har medel som kan disponeras för sådan verksamhet 

inom högskolan. 

Inom informations- och masskommunikationsområdet saknas emeller

tid, som påpekas i några yttranden från de lokala högskolemyndigheterna, 

ett sådant centralt sektorsorgan. DFI har inget sådant ansvar utan betyd

ligt mer begränsade uppgifter. liksom övriga sektorsmyndigheter inom 

området. 

Inom det samhällsmedicinskt inriktade området saknar de '"tunga" in

stanserna socialstyrelsen och Landstingsförbundet egna forskningsmedel. 

Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut 

<Spri) har FoU-resurser men använder dem i huvudsak för egna utredning

ar och FoU med tyngdpunkt pä utvecklingsarbete. Delegationen för social 

forskning fördelar forskningsmedel till bl. a. socialmedicinsk forskning. 
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vilket också MFR gör. Det är emellertid ingalunda klart var ansvaret för 

långsiktig kunskapsuppbyggnad inom primärvårdsforskning samt hälso

och sjukvårdsforskning ligger. 

Även beträffande det miljömedicinska området är det oklart hur ansva

ret för långsiktig kunskapsuppbyggnad fördelas mellan de forskningsstöd

jande organen arbetarskyddsfonden och naturvårdsverket. de forsknings

utförande enheterna arbetarskyddsstyrelsen, statens miljömedicinska la

boratorium och institutet för psykosocial miljömedicin samt vilken roll 

högskolan här skall spela. 

Ansvarsförhållandena när det gäller viss medicinskt inriktad forskning 

präglas i viss utsträckning av att MFR fungerar både som forskningsråd 

och delvis som sektorsmyndighet för hälso- och sjukvårdsområdet. Detta 

förhållande aktualiserar frågan oni relation och samspel mellan forsknings

råd. sektorsmyndigheter och högskolan. Allmänt förutsätter den modell 

för planering och finansiering av sektoriell forskning som fastställs genom 

1982 års beslut att sektorsmyndigheternas FoU-verksamhet kompletteras 

av en forskningsrådsorganisation till stöd för den grundläggande forskning

ens utveckling och att ett samspel mellan dessa delar av forskningssyste

met sker. Forskningsrådsfunktionen för de tekniska fakulteterna är emel

lertid, som också framhålls i yttranden från de tekniska fakultctsnämn- . 

derna. otillfredsställande löst i den nuvarande organisationen. 

Ser man på kulturområdet - kulturrådet. riksantikvarieämbetet, arkiv 

och museer - saknas på sektorsmyndighetssidan nästan helt medel för att 

lägga ut forskning inom högskolan. I den mån några medel finns för att 

lägga ut forskningsuppdrag - främst inom kulturområdet - har man en 

inriktning av verksamheten (underlag för kulturpolitiken) som utesluter de 
konstnärliga högskolorna. Dessa kan inte heller få anslag från HSFR för 

konstnärligt utvccklingsarbctc. vilket innebär att något samspel mellan de 

konstnärliga högskolorna och kultursektorn inte kan komma till stånd på 

FoU-sidan över huvud taget. 

Exempel visar att man närmare måste precisera var ansvaret för långsik

tig kunskapsuppbyggnad skall ligga inom de sektorer där organisationen av 

sektorsmyndigheter inte "stämmer" med det forskningspolitiska beslutets 

förutsättningar. UHÄ: s förslag i det följande är utformat med sikte på att 

säkerställa en viss sådan uppbyggnad inom högskolan för de nämnda 

områdenas del. 
En annan principelit viktig fråga gäller samordning i de fall !lera scktors

myndigheter har gemensamma eller likartade kunsk:apsbehov. I högskole

myndigheternas remissvar ges exempel på sådana forskningsområden. och 

det föreslås att man efter närmare analys försöker formulera tillräckligt 

breda' problem eller områden för långsiktig kunskapsuppbyggnad för att 

tillgodose varandra närliggande forskningsbehov. UHÄ anser att sarnord

ningsfrågor av här angivet slag bör, som också vissa scktorsmyndigheter 

föreslagit. kunna behandlas vid "tematräffar" mellan företrädare för be

rörda sektorsmyndighetcr, högskolan och ev. forskningsråd. 
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Fiimtsiittningorfiir hiigskolans mcdrerkan i långsiktig scktoriell.fi1rsk11i11g 

Som tidigare nämnts är organisationen av den liingsiktiga kunskapsupp

byggnaden inom högskolan som sektorsmyndigheterna finansierar en hu

vudfråga i de lokala högskokmyndigheternas m:h forskningsrådens yttran

den. UHÄ anser för sin del att de villkor som matematisk-naturvetenskap

liga fakultetsnämnden vid universitetet i Lund föreslagit för längsiktig 

kunskapsuppbyggnad inom nya områden bör utgöra riktlinjer för samver

kan mellan sektorsmyndigheter och högskolan: 

Området bör passa in i fakultetens forskningsprofil och kunna placeras 

in naturligt vid någon institution/avdelning. 

Området definieras av beställare och fakultetsnämnd i samråd. och 

definitionen ges formen av ett forskningsprogram för en extra professur 

eller docentur. 

Bestiillaren binder sig för finansiering (totalfinansiering i förekommande 

fall) av forskningsprogrammet för en längre period (minst 10 år). 

Fakultetsnämnden inrättar tjänst( er) och tillser att de besätts med veten

skapligt högt kompetent(a) innehavare. 

Området ges rang av forskarutbildningsämne och får diirigenom del i 

studiestödssystemet, examensrättigheter etc. 

Även om modifikationer av dessa villkor kan vara lämpliga i vissa fall 

vill UHÄ understryka betydelsen av all den långsiktigt inriktade sckto

riella forskningen får en ställning liknande den intern- och rådsfinansierade 

forskningen. Härigenom kan inte minst doktorandernas medverkan i sek

torsforskningen ske på ett för alla parter biittre siitt än f. n. Förutsiittningen 

är därvid att fakultetsnämnden tar ett ansvar för den långsiktiga kunskaps

uppbyggnaden och dess kvalitet och är beredd att prioritera den vid fördel

ning av gemensamma resurser. Siirskilt de matematisk-naturvetenskapliga 

och medicinska fakultetsniimnderna. men iiven vissa andra ser en sädan 

roll för fakultetsnämnderna som naturlig eller önskvärd. Enligt U HÄ: s 

bedömning är Jet nödvändigt att fakultetsnämnderna spelar en mer aktiv 

roll i det fortsatta samarbetet med sektorsmyndigheterna. Fakultetsnämn

derna kan inte ersätta institutionerna i den helt nödvändiga dialog dessa för 

med sektorsmyndigheterna men bör komplettera dessa kontakter just för 

att säkerställa att engagemang i långsiktig sektoriell forskning öve1:ens

stiimmer med fakultctsniimndens forskningsprioritcringar. Den forsknings

planering och överblick som utvecklas i anslutning till arbetet med fakul

tctsprogram bör kunna utnyttjas. 

En bättre integrering av den mer långsiktiga sektorsforskningen och 

kompetensuppbyggnaden för sektoriell forskning i högskolans övriga 

forskningsverksamhet kräver en samordning inte bara av högskolans och 

sektorsmyndighetens forskningsplanering utan även av forskningsrådens 

och andra beslutsfattares prioriteringar. Långsiktig kunskapsuppbyggnad 

för sektoriell forskning bör anknyta till kompetens och prioriteringar för 

inomvetenskapligt motiverad forskning inom resp. högskoleenhet. UHA 
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ser för sin del forskningsrädens medverkan med yttranden över sektors

myndigheternas förslag till längsiktig kunskapsuppbyggnad som ett led i en 

sådan samordnad planering. 

Bala11se11 m<'llt111 olikll s/llgs .forskning inom högskolan 

Av högskolemyndigheternas yttranden. anslagsframställningar och 

verksamhetsberättelser framgår att balansen mellan intern- och cxternfi

nansierad forskning och mellan grund forskning och tillämpad forskning är 

ett problem för i första hand de tekniska och samhällsvetenskapliga fakul

teterna och för vissa delar av matematisk-naturvetenskapliga fakulteterna. 

Den externfinansierade forskningen vid teknisk och matematisk-naturve

tenskaplig fakultet uppgi\r i regel till drygt samma belopp som fakultetsan

slaget. En viktig skillnad mellan dessa fakulteter är dock att en betydande 

del av den externa finansieringen vid matematisk-naturvetenskaplig fakul

tet kommer frtin forskningsrfiden. i huvudsak NFR. medan sektorsforsk

ningsorganen och sektoriella avniimare dominerar vid teknisk fakultet. 

Eftersom de externa anslagen inte är jämnt fördelade mellan institutioner

na innebär detta en i m{inga fall mycket stor andel sektorsforskning. ofta i 

form av ettårigt projektstöd. 

l:Jiersatta .fl1rskning.rnmri/den. milng- och t1·iin·etenskaplig ji1rskning 

Över lag instämn1er de lokala högskolemyndigheterna i de bedömningar 

som sektorsmyndigheterna gör av eftersatta områden. I många fall har 

högskolemyndigheterna prioriterat dessa områden i sina anslagsframstiill

ningar. lH.:h hänvisningar görs m:kså till fakultetsprogram och lokala ut

hyggnadsplaner. 

Flera av de områden sektorsorganen anser som eftersatta kriiver med

verkan av flera iimnen imlm högskolan. Den mång- och tviirvetenskapliga 

forskningen kommenteras i nf1gra yttranden. där innebörden oftast är att 

de i samarbete ingående institutionerna bör stödjas för att utveckla det 

samarbete som efterfrftgas. Även forskningsråden tar upp denna fraga och 

understryker dels samma synpunkter som de lokala högskolemyndighe

terna. dels att mer långsiktiga satsningar inom högskolan främjar mång

och tvärvetenskapligt samarbete. 

U H Ä: s .förslag inom fakultetsans/agen 

I anslagsframstiillningen för budgetåret 1984/85 och långtidsbedömning

en framlägger UHA tvä alternativ för fakultctsanslagen. Alternativ I följer 

i huvudsak de principer som gällt de senaste åren. dvs. innebär en sam

manvägning av inomvetenskapligt och sektoricllt motivt::radc forsknings

bchov. Alternativ 2 innehåller bedömning av vilka ytterligare förstärkning

ar av högskolans forskningsorganisation som behövs för att möta de behov 

som sektorsorganen redovisat i den nu pågående planeringen. 

De i manga fall överensstämmande prioriteringarna från scktorsmyn-
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digheter och fakultelsniimnder av forskningsområden och bedömningar av 

vad som är i;:ftersatta områden gör att även av sektorsmyndigheterna 

efterfrågade oinråden återfinns i alternativ I. Sålunda ligger diir förslag om 

professurer bl. a. inom primärvårdsforskning/allmänmedicin. omvårdnads

forskning, arbetsvetenskap och industriellt prioriterade områden. 

Inom alternativ 2 tar UHÄ upp försh1g om basresurser, i huvudsak 

mellantjänster inom vissa av sektorsmyndigheterna högt prioriterade om

råden där kompetens och intresse finns inom högskolan. Vidare föresltls 

basresurser för viss förstärkning av långsiktig kunskapsuppbyggnad inom 

högskolan i de fall det saknas ett centralt forskningsstödjande organ inom 

en sektor. Hänsyn tas ocksä till att vissa sektorsmyndigheter i sina lång

tidsplaner räknar med att även fortsättningsvis repliera på högskolans 

kompetensuppbyggnad. Slutligen beaktas sektorsforskningens omfattning 

vid olika fakulteter och de förutsiittningar detta innebär för fortsatt eller 

utvidgad samverkan med sektorsmyndigheter. hl. a. behov av fastare orga

nisation av viss sektorsfinansierad forskning. lJHÄ presenterar emellertid 

inte i denna anslagsframställning något färdigt förslag. Särskilt när det 

gäller behov av långsiktig kunskapsuppbyggnad på de naturvetenskapliga 

och tekniska områdena har UHÄ fått ett mycket rikt material att behandla. 

Sektorsorganens planer samt högskoleenheternas och N fR: s yttranden 

innehåller en mångfald förslag och synpunkter som UHA inte haft möjlig

het att slutbehandla under arbetet med anslagsframställningen. Dessutom 

tillkommer energiforskningsnämndens behovsredovisning i augusti 1983 

jämte yttrande häröver. Bl. a. mot denna bakgrund kommer UHÄ vad 

gäller teknisk och matematisk-naturvetenskaplig fakultet att först i oktober 

1983 lägga fram preciserade förslag till regeringen för budgetåret 1984/85. 

UHÄ: s förslag med anledning av uppdraget att beakta sektorsmyndig

hcternas långtidsbc<l.:imningar och infoga dem i femårsplanerna för hög

skolans forskning och förskaruthildning innebär sammanfattningsvis föl

jande åtgärder för att öka högskolans möjligheter att medverka i långsiktig 

kunskapsuppbyggnad för sektoricll forskning. 

Vissa av sektorsmyndigheterna prioriterade områden föreslås få för

stärkningar inom alternativ I för fakultetsanslagen. 

Ett alternativ 2 för fakultctsanslagen framläggs som innehiir basresurs

förstärkningar inom sektoriellt prioriterade områdt:n att fördelas efter sam

rf1d med berörda sektorsmyndigheter och fakultetsnämnder. 

Fastare former för och bättre integration av den externt finansierade 

långsiktiga kunskapsupphyggnaden med övrig forsknings verksamhet inom 

högskolan föreslås. varvid såväl mer långsiktigt programstöd från sektors

myndigheternas sida som ett ökat ansvar friln fakultetsnämndernas sida 

förutsätts. 
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Fortsatt dialog med sektorsmyndighetema 

Den nu pågående planeringsprocessen avseende sektoriell forskning har 

medfört att ett omfattande material tagits fram som del är'angeläget att 

bearbeta vidare. Såväl sektorsmyndigheter som fakultetsnämnder och 

forskningsråd har framfört ideer och förslag om fortsättning i olika former 

av den planeringssamverkan som skett under budgetåret. UHÄ avser att i 

samarbete med berörda intressenter följa upp planeringen i första hand 

som ett naturligt led i UHÄ: s och planeringsberedningarnas löpande arbe

te. Del kan också vara lämpligt alt anordna temadagar för att samordna en 

långsiktig kunskapsuppbyggnad inom områden som är gemensamma för 

flera sektorsmyndigheter. UHÄ är berett att ta initiativ till sådana över

läggningar. 

Ytterligare underlag för hur planeringen fortsättningsvis kan gå till kom

mer att ges i en studie som UHÄ initierat och finansierat våren 1983 om 

den planeringsprocess som pågått inom i första hand sektorsmyndigheter 

och högskoleenheter. Mycket talar för att uppläggningen bör ändras. efter

som den nu pågående planeringen dels krävt stora arbetsinsatser från 

många berörda, dels medfört allför kort tid för att bearbeta ett mycket 

omfattande material. 
UHÄ: s förslag enligt alternativ 2 för fakultetsanslagen kan sammanfat

tas enligt följande. 

Fakultet (tkr.) 1984/85 1985/86 1986187 1987/88 1988/89 

J/umfak 
Kulturhistorisk 
forskning/kultur-
vårdsforskning m. m. I 000 500 500 500 
lnvandrnrforskning 
och etniska minori-
teter 500 500 500 500 500 
Områdesstudier och 
u-landsforskning 500 300 I 000 500 500 
Informations- och 
masskommunikations-
forskning !inkl. 
humanistisk databe-
handling) 300 500 500 1500 1000 
Dövspråksforskning 500 
Forskning om forsk-
ning 500 500 

1300 2300 3000 3500 3000 

Tco/ji1k 
Invandrar- och 
u-landsforskning 500 500 500 500 

}ur fi1k 
Arbetsvetenskap 350 
Ej fördelat 350 350 350 350 

350 350 350 350 350 
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fakultet (tkr.) 1984/85 1985/86 1986/87 1987/88 1988!89 

Samhiillsl'et .ft1k 
Arbetsvetenskap I 050 700 700 700 700 
Förvaltningsforsk-
ning. bl. a. hälso-
och sjukvardsa<lmi-
nistr<;tiv forskning I 050 I 050 700 700 
Resurser och resurs-
utnyttjande I 050 700 700 700 700 
Kommunikation I 750 700 :J50 350 :J50 
Internationella 
frågor :J50 700 700 700 700 
Sncial forskning I 750 I 050 I 050 I 050 I 050 

5950 4900 4550 4200 4200 

Mtd.ftik 
Toxikologiområ<let I 050 I 050 I 050 I 050 I 050 
Miljömedicinomrf1det 525 I 3 l:J I 313 I 050 I 050 
Samhällsmedicin-
området I 050 I 050 I 050 I 050 I 050 

2625 3413 3413 3150 3150 

Tema111"ient1•rad 
fi>rskning i Linkiiping 250 5ll0 lllllO 1000 

Mat-nat l'et Jak 3000 Totalt under 19~W85- I 988/89 föreslås 

Tekn.fi1k 6000 
högst 60 000 tkr. Som exempel rå. angeliig-
na forskningsområden har LIHA angivit 
bl. a. materialteknik. bioteknik. dcktro-
nik. mcdicin'k teknik och kemiteknik. 
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Bilaga 5.4 

Förslag till 

Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928: 370) 

Härigenom föreskrivs att punkt 18 av anvisningarna till 29 ~kommunal
skattclagen (1928: 370) skall ha nedan angivna lydelse. 

Nul'arande lydelse Fiireslagen lydelse 

A111 ·i.rni11gar 
till 29 * 

18. 1 Avdrag må ske för kostnad 18. Avdrag mf1 ske för kostnad 
för st1dan forskning och sådant ut- för sadan forskning och sådant ut-
vecklingsarbete som har eller kan wcklingsarbete som har eller kan 
antagas få betydelse för den skatt- antagas få betydelse för den skatt-
skyldiges rörelse. Avdrag medges skyldiges rörelse. Avdrag medges 
även för kostnad för erhttllande av även för kostnad för erhällande av 
information om sådan forskning information om sådan forskning 
och sådant utvecklingsarbete. och sådant utvecklingsarbete. 
Avser kostnaden anskaffning av så- Avser kostnaden anskaffning av så-
dana tillgångar. för vilka anskaff- dana tillgångar, för vilka anskaff-
ningskostnaden enligt bestämmel- ningskl)Stnaden enligt bestämmel-
ser i denna lag får avdragas endast ser i denna lag får avdragas endast 
genom årlig avskrivning på grund genom arlig avskrivning pa grund 
av värdeminskning. gäller dock be- av värdeminskning. giiller dock be-
stiimmclserna om sådan avskriv- stämmelserna om sådan avskriv-
ning även beträffande den kostna- ning iiven beträffande den kostna-
den. den. 

Regeringen eller myndighet som Regeringen eller myndighet <>om 
regeringen bestämmer kan förordna regeringen bestämmer kan förnrdna 
att bidrag, som den skattskyldige att bidrag. som den skattskyldige 
liimnar till vissa forskning eller lämnar till viss forskning. visst ut-
visst utvecklingsarbete. skall för tid vecklingsarb.:te eller 1·iss 11111sci-
som anges i förordnandet helt cfler \'erk.1·a111he1. skall för tid som anges 
delvis anses såsom driftkostnad i förordnandet helt eller delvis 
den skattskyldiges rörelse. anses säsom driftkostnad i den 

skattskyldiges rörelse. 

Denna lag träder i kraft dagen efter den dag. d{1 lagen enligt uppgift på 
den har kommit ut från trycket i Svensk författningssamling. De nya 
bestämmelserna tillämpas första gången vid 1984 ~!rs taxering. 

1 Senaste.: lydelse 1974: 769. 
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Bilaga 6 

vid regeringssammanträde 

1984-02-09 

Under 1950- och 1960-talen ägde snabba ekonomiska och sociala föränd

ringar rum i samhället, vilka i hög grad berörde jordbruket och skogsbru

ket. Efterfrågan på arbetskraft från andra sektorer än jordbruket och 

skogsbruket var mycket stor under dessa årtionden. En utveckling som 

frigjorde resurser till förmån för mer effektiv användning inom framför allt 

industrin ansågs angelägen. Arbetskraftsbchovet inom jordbruket och 

skogsbruket minskade avsevärt. 

Inom jordbruket minskade såväl arealen jordbruksmark som antalet 

brukningsenheter och stora arealer jordbruksmark togs ur produktion. Det 

skedde en specialisering och övergång till drift i större skala. Utvecklingen 

karakteriserades av en fortlöpande mekanisering och effektivisering av 
jordbruket. Trots resursminskningen bibehölls den totala jordbrukspro

duktionen och den har under 1970-talet ökat. Forskningen har därvid varit 
ett av de medel som använts för att uppnå de .av samhället uppställda 

produktions- och effektivitetsmålen. I syfte att bättre utnyttja markens 

produktionsförmåga har genom forskning nya maskinella hjälpmedel tagits 
fram, växt- och djurmaterialet blivit bättre och odlings- och utfodringstek

nik blivit mer rationell samt kunskapen om användningen av handelsgöd

scl, bekämpningsmedel m. m. ökat. .. . 

Även för skogsbrukets del har brukningsformerna ändrats och intensi

fierats. Efterfrågan på råvara inom skogsindustrin har ökat. En ökad 

avverkning av skog har möjliggjorts genom en effektivare teknik och 

rationellare skötsel- och avverkningsmetoder samt genom en ökning av 

virkesförrådet. I denna utveckling har forskning och försök medverkat, 

t. ex. forskn\ng rörande anläggningsteknik. beståndsvård, gödsling. av

verknings- och transportteknik m. m. 

Den samhällsekonomiska utvecklingen sedan mitten av 1970-talet har 

I Riksdagen 1983184. I sam/. Nr /07. Bilaga 6 
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inneburit att den tidigare förhilllandevis snabba ekonomiska tillviixten har 

brutits. Della har iiven haft [itervcrkningar p{1.jordbrukt:1 och ~kogsbrukel. 

Oiirvid har ökade kapital- llCh energikostnader viisentligt påverkat bl. a. 

jordbrukets situation. Härtill kommer andrn krnv och restriktioner som 

påverkar valet av produktionsmetoder och rationaliseringsviigar. Under 

det senaste årtiondet har s~ilunda kraven skiirpts bl. a. vad giiller miljö

påverkan, arbetsmiljö, produktkvalitet och djurskydd. 

Fram till 1970-talets milt kiinnetecknades situationen i skogsbruket av 

att både virkesförrådet och tillviixten ökade. Detta möjliggjorde en utbygg

nad av skogsindustrin, med ökat behov av r[1.vara som följd. I detla per

spektiv är miljöförändringar, I. ex. försurningen, som kan antas negativt 

påverka skogens produktionsförmtiga och diirigenom råvaruförsö1jningen, 

särskilt allvarliga. 

Effektivitetskravet inom produktionen har ibland lett till en anviindning 

av brukningsmetoder som medfört försämring av markens produktionsför

måga. Den snabba tillväxten av produktionen har också innebttrit risker 

för bl. a. miljön. Jag vill som exempel erinra om de övergödningsprnblcm 

som uppkommit i vissa vattenl1mråden. Samspelet mellan de areella nii

ringarna och miljön tilldrar sig därför allt större uppmiirksamhet. Det 

intensiv<\ utnyttjandet av våra naturresursa h<ll" lett till en ökad insik1 om 

behovet av resurshushållning. 

Av det jag nu har redovisat framgår att produktionsförutsiittningarna 

inom de areella näringarna på olika siitt förändrats. Det iir diirför nödviin

digt att utforma den framtida produktionen sä alt den med bevarande av en 

god företagsekonomi i ökad utsträckning kan tillgodose de krav som mäste 

ställas från allmän synpunkt t. ex. i fråga om produktkvalitet och miljö

skydd. För •ltt lösa denna uppgift behövs forskningsinsatser. 

Genom vidgade kunskaper kommer de areella niiringarna att stiirkas och 

bättre kunna utnyttja våra förnyelsebara naturtillgångar. I Sverige har vi 

en omfattande forskning som berör de biologiska produktionsprocesserna. 

I vissa hänseenden har en unik kompetens byggts upp. Satsningar på 

denna forskning utgör ocksä en väsentlig förutsättning för utvecklingen av 

en biobaserad industri. 

De förslag som jag kommer all lägga fram i det följande innebiir för 

budgetåret 1984/85 en sammanlagd medelsförstärkning med ca 17 milj. kr. 

för forskning och forskarutbildning inom jordbruksdepartementets verk

samhetsområde. 

Resursförstärkningar på angelägna forskningsomräden bör ocksä kunna 

ske genom omfördelning av befintliga resurser. En fortlöpande granskning 

av pågående verksamhet i syfte all fördela om resurser är vidare ett medel 

för att effektivisera verksamheten. Samtliga berörda sektorsorgan inklusi

ve Sveriges lantbruks universitet (SLU ), statens naturvårds verk och skogs

och jordbrukets forskningsråd (SJFR) har i enlighet med direktiv som 

meddelats av regeringen redovisat långtidsbedömningar för sin FoU-verk-
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samhet. SLU:s bedömningar har upptagits bl. a. i Utvecklingsplan för 

Sveriges Jantbruksunivt:rsitd 85/86-88/89. Jag anser att sf1dana planer 

utgör en god grund för beslut om dt:n fortsatta vi::rksamheten. Dt: ger också 

möjlighet att i framtiden genom omfördelning av befintliga medel kunna 

åstadkomma resursförstärkningar inom angeUigna områden. Den organisa

tion av den programbundna forskningi::n och försöksverksamhett:n som 

gäller för SLU med fördelning varje eller vartannat är av stöd till projekt 

innt:bär ett arbt:tssätt, som i praktiken är en regelbunden omfördelning för 

vilken styrelsen för SLU är ansvarig. Jag kommer i annat sammanhang att 

föreslå regi::ringi::n att uppdra åt SLU att i anslagsframställningarna för 

budgetåren 1985/86 och 1986/87 ge undt:rlag för sådana omförddningar 

inom ramen för en summa som svarar mot sammanlagt fyra proci::nt av 

medel som anvisas för forskning och forskarutbildning för de berörda bud

getären. 

En översikt över FoU-systemet inom jordbruksdepartementets verk

samhetsområde bör fogas till protokollet i detta ärt:nde som bilaga 6.1. 

1.2 Långsiktig kunskapsuppbyggnad 

En bättre förstädse av de biologiska processerna är en förutsättning 

både för en effektiv produktion inom de areella näringarna och för att 

dessa bedrivs på ett sätt som innebär att tillräcklig hänsyn tas till behovi::t 

av att skydda miljön. 

För att uppnå en sådan insikt måste all! större krav ställas på kunskaper

na om de grundläggandt: sambamkn mellan olika processer i de biologiska 

systemen och deras omgivning. På flera områckn tillämpas i praktiken 

i::mellertid produktionsmetodt:r och pruduktionssystem där vissa grundläg

gande kunskaper om orsakssamband saknas. Den grundläggände forsk

ningi::n har alltså intt: hållit jämna steg med den praktiska utvi::cklingen. 

Biologiska problemställningar uppkommer ofta i d~n praktiska vcrksam

heti::n inom jordbruket och skogsbruket. Befintlig kunskapsnivå har gjort 

dt:t möjligt att beskriva problemen men ej all tillräckligt effektivt analysera 

deras orsaker. Därtill krävs nämligen kunskap om fundamentala biologiska 

mekanismer, kunskap som vi i dag saknar. Den erhålls först genom sats

ningar på forskning, bl. a. på molekylär nivå. 

För att motverka riskerna för allvarliga bakslag i framtiden måste den 

befintliga kompetensen fördjupas. Jag finner det särskilt angeläget att en 

förstärkning sker av den långsiktiga kunskapsuppbyggnadcn inom de äm

nesområden som jag tar upp i det följande. 

En fördjupad kunskap om växter är nödvändig. Det finns en allmän 

förväntan att tillämpning av genteknologin kommer att få stor betydelse 

inom jord- och skogsbruk under de närmaste decennierna. För att förstå 

och använda erhållna resultat är det nödvändigt med en väsentlig kun

skapsuppbyggnad inom områdena växtfysiologi, biokemi och molekylär

biologi. 
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Markforskningcn har hittills till slor del varit kemiskt inriktad. Den bör 

nu kompletteras med biologiskt inriktad markforskning som innebiir att 

sambandet mellan olika levande organismer i marken och deras del lagande 

i <le fysikaliska och kemiska processerna undersöks. Samspelet mellan 

dessa processer är avgörande för markens pro<lulaionsförmiiga. Mol bak

grund härav är en fördjupning av kunskaperna inom bl. a. omrii<lcl mikro

biologi angeliigcn. 

Vidare är det viktigt att öka kunskaperna om kvävclixerandc mikroorga

nismers förekomst, ekologi och samspel med högre viixter. I ett framtida 

skogsbruk och jordbruk kan en eventuell brist på energikriivande gödsel

medel behöva kompenseras med hjiilp av biologiska metoder. Nya kunska

per på det mikrobiologiska området kan i framtiden bli av utomordentlig 

betydelse för utvecklingen t. ex. av nya produkter, av metodi:r för ned

brytning av cellulosa och av metoder för bekiimpning av skadegörare. 

Skydd mot skadeorganismer i skogsbruket och jordbruket iir ytterligare 

ett område där forskning om grundliiggande förhällanden behövs och diir 

forskningsresultaten kan förutsiittas bli tillämpbara inom niiringarna. 

Forskningen på detta område har också niira anknytning till forskningen 

rörande biocider och deras anviin<lning. 

För att förebygga hiilsostörningar på hus<ljursomrädet erfordras grund

läggande forskning rörande pro<luktionssjuk<lomar. Inom djurproduk

tionen behövs sålunda fördjupade kunskaper om djurens ämnesomsiitt

ning. Utifrån denna forskning bör det vara möjligt alt faststiilla optimala 

näringsbehov för olika djurslag. Kunskap om fysiologiska reglermeka

nismer som styr tillväxt, reproduktion, mjölk- och iiggproduktion iir ocksii 

nödvändig för att effektivisera produktionen och som underlag for ett 

framgångsrikt avelsarbete. 

Immunologin är en starkt expanderande vetenskap diir ökade kunskaper 

är av stor betydelse för att klarlägga immunsystemets uppbyggnad och 

funktion och därigenom förbiittra diagnosti.ken av pro<luktionssjuk<lomar. 

Inom animalieproduktionen har djurens avkastningsfornlilga höjts ge

nom förbättrad avel och utfodring. Denna utveckling har inte varit pro

blemfri sedd från djurhälsosynpunkt. Kravet på ett gott hälsotillstånd· hos 

djuren har inte alltid tillgodosetts. Tekniska lösningar inom prnduktionen 

har inte heller alltid varit biologisk! anpassade. För att förbiittra djurens 

hälsotillstånd krävs därför enligt min mening ökade forskningsinsalscr 

rörande den moderna djurhållningens påverkan på djurens beteenden och 

välbefinnande. 

Av min redovisning framgftr att det är fråga om kunskapsfördjupning 

inom ämnesområden som i grunden är gemensamma för de areella näring

arna och miljövården. Den förstärkning av resurserna för forskning inom 

områdena fysiologi. biokemi, molekylärbiologi, markekologi, mikrobio

logi, genetik, immunologi m. m. som jag kommer att föreslå i det följande 

syftar alltså till att bidra till den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden och till 
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att leda till en rad resultat som ökar först<klsen för samhandet mellan 

mark. vatten, viixter. djur och miljö. De fördjupade kunskaperna bör bl. a. 

göra del möjligt att uppriitthf1lla en effektiv produktion inom de areella 

niiringarna samtidigt som dessa kan bedrivas pf1 ett sätt som tar hiinsyn till 

de krav som hör ställas från miljöskyddssynpunkt. 

I frf1ga om medel till den kunskapsupphyggnad som jag nu har förordat 

återkommer jag senare niir jag behandlar anslagen för SLU. SJFR och 

miljövf1rdsforskningen. 

1.3 Effektivisering av pågående verksamhet 

Behovet av en framf1tsyftande planering som avser inriktning och om

fattning av forskningen på liingre sikt gör sig allt mer giillande. Om sådan 

planering inte sk.er iir det svfirl att göra hedömningar av resurshehovet 

inom skilda forskningsomr:'\den. 

Det är en tidskrävande uppgift att initiera ny forskning. Sedan forskning 

väl etahlerats hinder den dessutom ofta resurser för lång tid framåt. I 

enlighet härmed har SJFR och forskningsnämnden vid naturvårdsverket i 

praktiken hundit sig för neråriga. delvis mycket stora satsningar inom 

angelägna forskningsområden. Mfmga andra forskningsinitiativ hehöver på 

motsvarande siitt omsättas i konkret forskning. som kräver insatser över 

nera <'ir. För detta erfordras en lfmgsiktig planering. SLU arhetar med 

nedriga planeringsramar inom vissa omr?iden. Inom vissa omrf1den. t. ex. 

markekologi. har neråriga forskningsprogram utarbetats inom SJFR. En

ligt min mening i.ir tiden mogen för att överväga neråriga medelsramar för 

SJFR och naturvårdsverkets forskningsnämnd. Ramarna bör omfatta 

trcftrsperioder, dvs. samma tid som avses giilla för de forskningspolitiska 

propositionerna. Underlag för en bedömning av rådets och nämndens 

totala medelshehov för kommande treårsperiod finns emellertid inte r: n. 

Jag avser diirför att senare föreslå regeringen att uppdra åt SJFR och 

forskningsniimnden att i anslutning till sina anslagsframställningar för bud

getåret 198.5/86 redovisa ett sf1dant underlag för f1terstoden av den för 

denna proposition gällande perioden. 

Utvärdering är ytterligare ett medel av betydelse för att effektivt priori

tera olika forskningsinsatser. Genom systematiska utvärderingar av forsk

ningen möjliggörs en bedömning av forskningens resultat och effekter med 

hänsyn till hehovet av kunskapsutveckling och andra samhälleliga mål. 

Effektiviteten i resursutnyttjandet kan säkrare bedömas. Det blir vidare 

liittare att avgöra var resurstillskott iir mest motiverade och på vilka 

områden insatserna kan minskas. Sådana utvärderingar bör även kunna 

utgöra underlag i arhetet med att ta fram förslag till de omfördelningar jag 

tidigare förordat. 

Sedan år 1978 har utvärderingar gjorts av åtta iimnesområden inom 

SLU. Av dessa framgår att forskning och försöksverksamhet i hög grad 
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hidragit till den produktivitetsökning som skett i jordbruket och trädgårds

näringcn de senaste 15 i'iren. Utviirderarnas omdömen iir i allmänhet posi

tiva. Förslag om att förhättra vissa verksamheter har dock framförts. 

Under senare år haf forskningsnämnden vid naturvårdsverket låtit inter

nationella expertgrupper utvärdera inriktning. resultat och arhetsformer 

inom avgriinsade omri'1den av miljövårdsforskningen. Vid dessa utvärde

ringar, som genomförts i samarbete med naturvetenskapliga forskningsrå

det. har den herörda forskningen i allmiinhet fått goda vitsord. SJFR låter 

fortlöpande utvärdern den forskning som stöds av rådet. Utvärdcrarnas 

omdömen har även här varit positiva. 

De konkreta förslag om inriktning och nya forskningsuppgiftcr. som 

liinmas i utvärderingarna. utgör ett viktigt underlag för överväganden om 

den fortsatta FoU-verksamheten. SLU, SJFR och naturvånlsverkct bör 

därför även framdeles göra systematiska granskningar inom skilda forsk

ningsområdcn. Utviirderingarna bör göras rcgclhundet och översiktligt 

redovisas årligen samtidigt med resp. anslagsframstiillning. 

Chefen för uthildningsdepartcmentet har tidigare hehandlat frågor röran

de formerna för inrättande m. m. av tjiinst som professor. Jag vill i fr;'\ga 

om mitt ansvarsområde tilliigga följande. 

Enligt giillande hestämmclser har SLU riitt att medge att lcdigblivande 

tjänst som professor återbesätts med oförändrad hcnämning och oföriind

rat ämnesinnehåll. Med hänsyn till det statsfinansiella liiget är det angelä

get att regeringen fi'1r möjlighet att pröva eventuella omprioriteringar inom 

ramen för samtliga ledigblivandc tjänster på denna nivå. På grund hiirav 

förordar jag - med ändring av gällande hcsHimmclser - att heslut om 

återbesättande med oförändrad henämning och ämnesinnehi'1ll av ordinarie 

eller extra ordinarie tjiinster som professor skall understi"illas regeringen 

för godkännande. 

Jag finner det angeläget att regeringen får möjlighet att inrätta tjänst som 

professor i de fall det anses önskvärt att få en genom omprövning fastlagd 

ny inriktning etablerad så fort som möjligt eller när det av t. ex. rekryte

ringsskäl bedöms som angeliiget att tillsätta en ny innehavare på en ledig

blivande tjänst i förtid. Kostnaderna för en sådan åtgärd skall rymmas 

inom ramen för anvisade medel. Den tid som parallella tjiinster fi'1r finnas 

inrättade bör anges särskilt i varje enskilt fall. Om regeringen inrättar en ny 

tjänst skall samtidigt föreskrivas att den ledighlivandc tjiinsten skall dras in 

vid innehavarens avgi'mg. 

1.4 Forskarrckrytering 

Såsom statsrådet Ingvar Carlsson tidigare har framhållit är det en central 

uppgift för högskolan att uthilda och rekrytera nya forskare. Mfmga av de 

högre tjänsterna vid SLU giiller ämnesomr[1den som inte finns företrädda 

vid andra liirosiiten i Sverige. SLU har därför ett stort ansvnr för rekryte-
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ringen av kvalificerad personal inom universitetets iimncsomrf1dcn. 
Vad bctriiffar dimensioneringen av SLU :s forskarutbildning vill jag an

föra följande. I proportion till antalet fasta forskartjiinstcr inom SLU är 
sf1viil antalet nyantagna doktorander som utexaminerade doktorer tv;01 till 
tre gånger Higre iin vid jiimförbara fakulteter inom andra universitet. För 
vissa ämncsomrf1dcn iir det dessutom f. n. sv;lrt att finna kompetenta 
sökande till högre tjiinstcr. 

Fiir att förhiittra forskaruthildningcn vid SLU har siirskilda medel anvi
sats tidigare. SLU har genom omprioriteringar gjort betydande satsningar 
för att stödja och stimulera forskaruthildningcn. Anslaget till forskarutbild
ningskurser har fördubblats innevarande budgetftr. Ett flertal av dessa 
kurser sker i nordisk regi. Ett system med grundliiggandc. obligatoriska 
haskurscr iir under uppbyggnad. Siirskilda studierektorer har tillsatts för 
forskarutbildningen med urpgift bl. a. att samordna kursutbudet och för
stiirka och förbiillra handledarfunktionen genom seminarier. kurser m. m. 

Det nya studicfinansicringssystemct har i viss mf1n förbättrat villkoren 
för de forskarstudcrandc. Jag riiknar med att detta på sikt fftr en gynnsam 
effekt framför allt niir det giiller att minska antalet studieavbrott inom 
forskaruthildningcn. F. n. avHiggcr mindre iin hiilftcn av dem som påbörjar 
forskarutbildning examen. De förbättrade finansieringsmöjligheterna i 
komhination med intensifierade handledarinsatser kan förväntas leda till 
en viss ökning av antalet utexaminerade doktorer. Däremot minskas troli
gen inte tiden fram till examination niimnviirt. Det iir därför angcliiget att 
doktorandtjiinstcr inrättas. eftersom dessa tjänster enbart kan innehas på 
heltid och iir avsedda för egen forskarutbildning. Jag kommer senare att 
föresli't att siirskilda medel anvisas under anslagen till SLU och SJFR för 
att möjliggöra att doktorandtjiinster inrättas. 

Den vetenskapliga verksamhetens inriktning mot ytterligare kunskaps
fördjupning. som jag tidigare förordat. leder till ökat behov av forskaruthil
dad personal inom flera angelägna ämnesområden. Det är här fråga om 
omrfalcn med p?1taglig vetenskaplig aktivitet och behovet av kompetenta 
och kreativa forskare är stort. De s. k .. mellantjiinsterna är därvid ett viktigt 
medel att initiera och förstiirka forskningen inom dessa ämnesomrf1den. 
Mellantjiinsterna iir avsedda för dem som avlagt doktorsexamen. dvs. för 
utbildade forskare·. Hiirigenom befr~imjas enligt min mening en angelägen 
vetenskaplig utveckling. Jag kommer senare att föreslå att medel anvisas 
för dessa ändamål under anslagen till SLU. SJFR och naturvf1rdsverket. 

1.5 Internationell samverkan 

Statsrådet Ingvar Carlsson har iidigare denna dag framhållit vikten av 
internationella kontakter. I anslutning härtill vill jag anföra följande. 

Den inriktning mot grundläggande forskning som jag förordat kräver ett 
ökat internationellt kunskapsutbyte. Med den snabba vetenskapliga kun-
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skapsutveckling som sker inom det biologiska området är det omöjligt for 

varje enskilt land att bedriva egen forskning vid forskningsfrontens alla 

områden. Inom exempelvis biotekniken går den vetenskapliga utveckling

en så fort att en god forskarutbildning endast kan erhållas om svenska 

forskare har möjlighet att delta i ett aktivt utbyte inom den internationella 

forskningen. För att utveckla denna internationalisering av forskningen är 

det angeliiget att svenska forskare medverkar till att forskningsfronten förs 

framåt inom många angelägna forskningsområden. 

Detta gäller även <len av naturvårdsverket stödda miljövårdsforskning

en. De stora miljöproblemen har genomgi'1ende internationell räckvidd. 

Forskningen rörande bl. a. de kemiska hälsoriskerna. försurningsproble

men och de marina föroreningsfrågorna sker redan i dag till stor del i 

internationellt samarbete. 

Forskarnas strävan att ta aktiv del i det internationella kunskapsutbytet 

måste därför stödjas. Inom SLU har medel avsatts för bidrag till resor och 

utlandsvistclser för forskare. utländska gästföreliisare m. m. Inom forsk

ningsnämnden vid naturvårdsverket övervägs dessa frågor. Jag utgår ifrån 

att SLU men även naturvårdsverket. SJFR och andra forskningsorgan och 

forskningsstödjande organ i sin forskningsplanering m. m. underlättar för 

svenska forskare att delta i det internationella kunskapsuthytet. 

I detta sammanhang vill jag ta upp ytterligare en fråga som rör interna

tionellt FoU-samarhete. Det finns forskning som är mycket dyrbar och 

som ett enskilt land har svårt att bygga upp egna resurser för. även om 

forskningen bedöms som angelägen. I en för flertalet europeiska stater 

ekonomiskt kärv tid kan dätför hehovet av angelägen forskning lösas 

bättre genom samarbete över gränserna. 

Unika resurser för en viss typ av forskning kan finnas i ett visst land och 

flera länder kan ha intresse av att utnyttja dessa resurser. I Sverige ärt. ex .. 

SLU ensamt om att ha en samlad kompetens inom många delar av den 

biologiska forskningen. Inom ramen för OECD:s Committee for Agricul

ture deltar Sverige genom SLU i ett forskningssamarbete inom områdena 

kvävefixering, fotosyntes och utnyttjandet av biomassa framför allt för 

livsmedclsändamål. Detta projekt har möjliggjort angelägen forskning ge

non:i sarnutnyttjande av olika länders resurser. Yngre forskare har vidare 

genom detta projekt beretts tillfälle att för kortare eller längre tid studera 

och arbeta vid något laboratorium med framstående vetenskaplig personal. 

Det är viktigt att SLU även i fortsättningen aktivt söker delta i internatio

nellt FoU-samarbete inom sådana forskningsområden där så kan ske. 

I de nordiska länderna har betydande insatser gjorts för att främja 

FoU-.samarbetet. Den språkliga och kulturella gemenskapen mellan de 

nordiska länderna har - liksom på många andra områden - frilmjat samar

betet inom FoU. FoU-arbetet inom de nordiska länderna rör i stort likarta

de problem. Det nordiska FoU-samarbetet omspänner ett brett fält fri'm 

grundforskning över tillämpad forskning till utvecklingsarhete. FoU-
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samarbetet omfattar konkreta forskningsprojekt, forskamtbildning, sym

posier, stipendievcrksamhet, informationsutbyte och gemensamma forsk

ningsinstitutioncr. 

Jag ser med särskild tillfredsställelse på det initiativ till ett utvidgat 

nordiskt forskningssamarbete som tagits av nordiska ämbetsmannakom

mitten för jord- och skogsbruksfrågor genom den nyligen genomförda 

nordiska lantbruksutredningen. 

1.6 Övriga frågor 

På många forskningsområdcn används försöksdjur. Detta förhållande 

har gett upphov till en moralisk konflikt som har sin grund i människors 

önskan att visa respekt för djuren å ena sidan och nödvändigheten av 

fortsatt forskning å den andra. Vår strävan måste vara att med olika medel 

minska användningen av försöksdjur så långt som möjligt. Detta kan ske 

bl. a. genom forskning som ger ökade kunskaper om bl. a. alternativa och 

kompletterande försöksmetoder. Jag kommer senare att föreslå resursför

stärkningar för att förbättra kunskaperna inom detta område. 

Chefen för utbildningsdepartementet har tidigare redogjort för ett av 

delegationen för informationsförsörjning (Dfll framlagt förslag rörande 

s. k. ansvarsbibliotek. Ett sådant bibliotek får det nationella ansvaret för 

den vetenskapliga och tekniska informationsförsörjningcn inom ett eller 

tlcra iimncsområden. Enligt DFl:s förslag bör SLU:s bibliotek få ställning 

som ansvarsbibliotck inom jordbruk, skogsbruk och veterinärmedicin. 

SLU har vid remissbehandling i huvudsak ställt sig positivt till DFI:s 

förslag. 

Jag är f. n. inte beredd att ta ställning till förslaget att göra SLU:s 

bibliotek till ansvarsbihliotek. De ekonomiska konsekvenserna av försla

get är inte tillräckligt belysta. Stiillning bör kunna tas till frågan i anslutning 

till budgetpropositionen 1985. 

2 Forskning med anknytning till de areella näringarna 

Utnyttjandet av en naturresurs kan påverka en eller tlcra andra naturre

surser. Mark-vatten-djurliv-växtliv påverkar varandra i ett ofta kompli

cerat samspel. Bedömningen av naturresurs- och miljöproblem kräver 

förståelse av samspelet mellan delarna i denna kedja. Runt oss pågår en 

förändring av naturresurserna. Förändringen har i viss utsträckning sin 

grund i all produktionsekonomin varit avgörande vid utnyttjandet av na

turresurserna utan att tillriicklig hänsyn tagits till miljöaspekterna. Det är 

enligt min mening inte längre möjligt att lösa de problem vi ser framför oss 

genom att avgriinsa en sektor för forskning. Produktionsmcloderna inom 

de areella niiringarna mt1ste t. ex. utvecklas mot bakgrund av att de skall 
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tillämpas i ett komplicerat ekosystem. Konsekvenserna för miljön av olika 

produktionsmetoder måste_ beaktas i ökad utsträckning. 

För att ge ett bättre underlag för planeringen av inriktningen av produk

tionen inom de areella näringarna krävs en mer heltäckande forskning över 

större ämnesområden. Jag kommer nu att behandla några områden inom 

vilka denna helhetssyn i forskningen är angelägen. 

2.1 Alternativa produktionsformer inom jordbruket och trädgårdsnäringen 

Som ett led i en nödvändig effektivisering av jordbruket. som under 

efterkrigstiden varit ett av målen för jordbrukspolitiken. har produktions

formerna som jag tidigare har antytt undergått genomgripande förändring

ar. Jordbruksföretagen har blivit färre men större och produktionen har 

blivit starkt specialiserad. Med olika tekniska hjälpmedel. förb;ittrat avels

material. nya utsädcssorter och omfattande användning av kemikalier har 

mark och djur utnyttjats allt intensivare. Utan dessa förändringar i produk

tionsformerna hade vi inte uppnfttt dagens höga avkastning och effektivi

tet. som är till fördel för sf1viil konsumenterna som jordbrukarna. 

De nuvarande produktionsformerna. som i stor utstriickning utformats 

med utgfmgspunkt i företagsekonomiska bedömningar. har emellertid visat 

sig.leda till vissa negativa effekter från samhiillssynpunkt. Anviindningen 

av handclsgödsel har medfört ökad förorening av grund- och ytvatten och 

bidrar till försurningen av mark och vatten och till övergödning av vatten

drag. Den omfattande användningen av bekämpningsmedel innebiir risker 

fd'm hiilso- och miljösynpunkt. Den tillämpade brukningstekniken har 

ibland gått ut över naturvårdens intressen. I fråga om viixtodlingcn har 

framförts farhågor om att dagens odlingsformcr på lfmg sikt kan försiimra 

markens produktionsförmåga. 

Inom animalieproduktionen har effektivitetsstriivandena i stor utstriick

ning inriktats p{1 teknisk utveckling för att spara arbetskraft samt pi°t att 

genom avel och utfodring höja djurens avkastningsförmåga. Genom att 

inte i tillriicklig omfattning beakta djurens naturliga beteende vid produk

tionens utformning har negativa effekter beträffande djurens h<'illharhet 

och motstfmdskraft mot sjukdomar uppkommit. För att motverka prod11k

tit1nssjukdomar har vid utfodringen anviints kemikalier som \'ia livsmedlen 

kan inverka på människors hälsa. Vf1ra kunskaper om hur produktionen 

bör utformas för att negativa effekter skall undvikas är otillriickliga. 

De problem som jag nu har pekat på har givetvis uppmärksammats i 

skilda sammanhang. 1983 års livsmedeiskommittc har regeringens uppdrag 

att se över hela livsmedelskedjan. I fr?1ga omjordbruksproduktionen gäller 

uppdraget grundläggande fr:'1gor om produktionens omfattning och inrikt

ning med hi\nsyn till bl. a. försörjningstrygghcten. människors hälsa och 

miljö. I syfte att f<°1 en biittre livsmedelskvalitct har jag nyligen tillsatt en 

utredning som fi'ttt i uppgift att se iiver livsmede!kontrollcn. 
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Förslag om minskning av användningen av kemikalier i jordbruket och 

om ökade forskningsinsatser i dessa frågor har lagts fram av utredningen 

om användningen av kemiska medel i jord- och skogsbruket i betänkan

dena <SOU 1983: 10) Användning av växtnäring och (SOU 1983: I I) Be

kiimpning av växtskadegörare och ogräs. Den av mig tillsatta kemikom

missioncn (Jo 1983:02) har i uppdrag att se över och föresla effektivisering 

av kontrollen av kemikalier i alla hanteringslcd. 

Riksdagen beslöt nyligen att det fr. o. m. den I juli 1984 skall införas en 

miljöavgift på handelsgödsel och bekämpningsmedel (prop. 1983/84:40, bil. 

7. JoU 15. rskr93). 

De problem vi står inför när det gäller de nuvarande produktionsformer

nas risker för hälsa och miljö är enligt min bedömning av den art och 

omfattning att vi måste allvarligt överväga möjligheterna till sådana pro

duktionsformer som med bibehållande av hög effektivitet motverkar dessa 

risker. Som beslutsunderlag kommer det utredningsarbete som jag nyss 

har redogjort för att vara av stor betydelse. Men dessutom måste vi skaffa 

oss ökade och bättre kunskaper om alternativ till dagens produktions

former. Det bör ske genom en samlad och medveten satsning på FoU-ar

bete rörande sådana alternativ. 

Alternativen till dagens produktionsformer bör kiinnetecknas av att de 

bevarar markens produktionsförmåga och att de minimerar anviindningen 

av kemikalier. I sådana produktionssystem för viixtodling bör strävan vara 

att kontrollera sjukdomar, skadegörare och ogriis med förebyggande åtgär

der. Exempel på detta iir att ta fram växtsorter som är resistenta mot bl. a. 

skadegörare. Inom djurhi'1llningen bör produktionstekniken inriktas på att 

minska sjukdomsfrekvensen genom bättre stallmiljöer. Därmed tillgodoses 

djurskyddet samtidigt som förutsättningar för bättre livsmedelskvalitet 

skapas. 
För att kunna bedöma viirdet av olika produktionsformer iir det angelä

get att utarbeta mätsystem som bättre iin nu kan registrera l:°tngtidsföränd

ringar i markens produktionsförmåga och samtidigt studera de processer 

som påverkar produktionsförmågan. 

I dag rå~er stor osäkerhet om både de samhällsekonomiska och företags

ekonomiska konsekvenserna av olika alternativa produktionsformer. Det 

är därför viisentligt att kartlägga konsekvenserna och effekterna för vf1r 

totala produktion av exempelvis en minskad anviindning av handelsgödscl 

och bekiimpningsmedel i jordbruket. Därvid mf1ste avkastningseffekterna 

och omställningskostnaderna studeras för såväl enskilda företag och regio

ner som jordbruks sektorn totalt. 

Frågan om alternativa produktionsformer rymmer således inte endast 

naturvetenskapliga frf1gor utan iiven fd'tgor av samhiillsvetenskaplig natur. 

Det iir viktigt att forskning rörande alternativa produktionsformer sker 

med tillämpning av denna helhetssyn. 

Denna satsning på en integrerad forsknings- och utveeklingsverksamhet 
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om alternativa produktionsmetoder på jordbrukets och trädgårdsnäringens 

områden bör iistadkommas inom ett sammanhållet program. Huvudansva

ret för att upprätta ett sådant program och att stödja FoU-verksamheten 

inom detta hör Higgas på SJFR som hör samråda med bl. a. SLU och 

naturvårdsvcrket. Jag kommer senare att föreslå regeringen att lämna 

SJFR ett sådant uppdrag. 

Jag utgår ifrån att merparten av den FoU-verksamhet. som ryms inom 

ett sådant program. kommer att hed rivas vid SLU. Behovet av ökade 

kunskaper om alternativa produktionsformer kan dock inte tillgodoses 

enbart genom medclstillskott. Det är därför nödvändigt att också befintliga 

resurser inom SLU i ökad utsträckning inriktas mot forskning rörande 

alternativa produktionsformer. 

2.2 Virkesproduktion 

Skogen är en resurs som avkastar många olika slag av nyttigheter. 

Förutom som virke till skogsindustrin är det möjligt att utnyttja träd som 

bränsle och som råvara för kemiska produkter av olika slag. Skogen har 

också v'iktiga funktioner som miljö för r~kreation och friluftsliv. som 

renare av luft. vatten och mark. som bevarare av olika arter och deras 

genetiska variation m. m. 

Det tir angeläget att fortlöpande utveckla metoderna och målen för 

skötseln av våra skogar i syfte att nå den största samlade samhällsnyttan. 

Skogsforskningcn spelar här en väsentlig roll. Sveriges skogsforskning är 

fortfarande av liten omfattning i förhållande till de stora värden som 

skogen representerar. 

Jng vill i detta sammanhang nämna att inom ramen för energiforsknings

programmet görs stora insatser på forskning om t. ex. skogsbränsleutvin

ning och energiskog. Statsrådet Dahl kommer senare i dag att ingående 

behandla FoU-verksamheten inom detta ärtmesområde. Jag kommer där

för inte att i mitt anförande behandla energiforskningsfrågor. 

Under den förra högkonjunkturen för skogsprodukter förelåg en påtaglig 

brist pf1 virke i den meningen att otillräcklig mängd av ved levererades till 

industrin. Dock fanns och finns det gott om skog att avverka. Problemet är 

i första hilnd av ekonomisk och social natur. inte biologisk. 

Beräkningar gjorda av Food and Agriculture Organization of the United 

Nations (F AO) visar på en fortgående minskning av världens skogstill

gångar. I .ett Wngre tidsperspektiv finns skäl att tro på en global brist på 

virke med stigande produktpriser som följd. Det iir däiför av stort intresse 

att studera de biologiska möjligheterna att öka virkesproduktioncn dels 

genom att öka skogsmarkens långsiktiga produktionsförm{1ga, dels genom 

att öka användningen av virkessnåla processer. Det finns också skiil att 

pröva olika vägar att öka skogsmarksarealen. 

Virkesproduktionen kan ökas genom att förhä!lra utnyttjandet av skogs-
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markt:ns naturliga produktionsförmåga. Beräkningar utförda vid SLU pt:

kar på att det är möjligt att genom tätare föryngringar och bättre bestånds

.vård höja tillväxten från nuvarande ca 80% till närmare 90 % av skogsmar

kens beräknade;: naturliga produktionsförmilga i norra Sverige och frän 

nuvarande ca 65% till 80% i södra Sverige. För detta krävs i första hand 

att beståndsanläggningen lyckas väl. Stora insatser bör därför även i fort

sättningen göras inom föryngringsforskninge;:n. Av speciellt intrt:sst: är här 

att finna förbättrade föryngringsmetoder för de bördigare markerna. Ut

över insatser för en ökad överlevnad för plantorna bör föryngringsarbt:tet 

inriktas mot att utveckla metoder för att etablera föryngringen så snabbt 

som möjligt. 

Lövträden ökar f. n. snabbt sin andel av virkesförrådet. Med hänsyn 

därtill är det viktigt att utveckla metoder för att minska lövträdens konkur

n:rande effekt på barrträden utan att använda kemikalier. Lövträdens 

produktionsbetingelser bör studeras mer ingående än hittills. 

El! annat sätt att öka och förbältra skogsproduktionen är att välja rätt 

gcm:tiskt material. Introduktionen av contortatallen har visat att e;:tt nytt 

trädslag mt:d snabb tillväxt och god överlevnad kan få betydelse i vårt 

skogsbruk. Det behövs dock ytterligare forskningsinsatser för att studera 

risker och fördelar med foimman<lt: trädslag. 

Ytterligare ett sätt att öka virkesproduktionen är att öka skogsmarks

arealen. De våta markerna är en resurs. som kan användas för skogspro

duktion i större utsträckning än i dag. Forskning pilgär för att klarlägga 

dessa markers produktionsmöjlighetcr. Ytterligare forskingsinsatser er

fordras för att utveckla metoder för föryngring och bestiimlsvård pil väta 

marker. De våta markerna är emellertid kiinsliga och intressanta frän 

miljösynpunkt. Innan sådana marker tas i anspråk för skogsproduktion bör 

genom forskning konsekvenserna fran miljös.ynpunkt klarliiggas. 

Kunskapen om virkets kvalitet och virkets vidareförädling bör utökas. 

Genom forskning och utvecklingsarbete pt1 detta område kan vi skapa 

förutsiittningar för att iiven i framtidt:n vara konkurrenskraftiga p{1 viirlds

markna<len. 
Jag har nu g[itt igenom ett antal olika möjligheter att höja och förbällra 

skogsproduktionen. Förändringarna inom skogsbruket under det senaste 

seklet har varit genomgripande. Dt:t finns knappast niigon anledning att tro 

att förändringarna skall bli mindre i framtidt:n. Genom bl. a. forskningsin

satsl.!r kan vi emellertid få underlag för beslut om dt:n framtida utveckling

en. Varje ökning av kunskapen om skogen ökar sannolikheten att vi väljer 

den rätta vägen. Jag avser diirför att senare förorda förstärkningar av den 

grundläggande forskningen rörande skogsföryngring, skogspro<luktion och 

markens långsiktiga proJuktionsförmf1ga. 

Det är väsentligt att i skogsforskningen beakta att skogen har en mångsi

dig och vidsträckt betydelse vid sidan av funktionen som virkes- och 

enagiråvaruproducent. Skogsforskningcn har hittills varit inriktad pt1 de 
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skogliga åtgärdernas mest ändamålsenliga utformning från biologiska, tek

niska och ekonomiska utgångspunkter, tillväxtprocessen i skogen och de 

faktorer som påverkar denna samt värdering av virkesproduktioncn. Den

na inriktning har varit naturlig och värdefull. Enligt min mening bör emel

lertid ökade insatser inom skogsforskning göras för att finna produktions

former som förenar önskemålen om att öka tillgången på virkes- och 

energiråvara och att förbättra möjligheterna att utnyttja skogen för andra 

väsentliga ändamål såsom t. ex. n::kreation och friluftsliv. 

Jag kommer senare att föreslå regeringen att uppdra åt SJFR att upprätta 

ett långsiktigt program för skogsforskning med denna tvärvetenskapliga 

inriktning. Programmet bör utarbetas i samarbete med SLU, skogsstyrel

sen och naturvårdsverket. 

2.3 Odling av fisk och skaldjur 

Odling av fisk och skaldjur för konsumtion sker sedan länge. Fiskodling 

och odling av kräftor förekommer också som ersättning för eller kompkt

tering av naturligt producerande stammar. dvs. som en del i fiskevården. 

Även odling av alger förekommer för framställning av kemikalier, för 

omvandling till energi elkr för vattenrening. 

Konsumtionsodlingens betydelse för livsmedelsförsörjningen har blivit 

allt stöm:: De biologiska och geografiska förutsättningarna för odling iir · 

goda i Sverige. I min anmälan till prop. 1983/84: 10 om svensk havsresurs

verksamhet har jag redovisat min bedömning av fisk- och skaldjursodling

ens framtida stora betydelse i vårt land. Det är enligt min mening nödvän

digt att utvecklingen på detta område sker i kontrollerade former och 

bygger på ett breddat och fördjupat kunskapsunderlag. Forskning och 

ut veckling inom flera olika områden kommer därför under de närmaste 

åren att vara av avgörande betydelse för odlingens framtida resultat. Jag 

förordar mot bakgrund härav att ytterligare statliga insatser görs på FoU 

friim~t rörande fisk- och skaldjursodling. 

FoU-verksamhcten på odlingsomddet bör syfta till en uppbyggnad av 

en biologiskt grundad helhctskunskap om skilda produktionsätgiirders ef

fekter i syfte an förena kraven på hög produktivitet och god resurshushåll

ning. Den bör ocksä utveckla kunskaper för att på ett från miljösynpunkt 

riktigt sätt kunna bedriva näringen. Hiirtill kommer behovet av ökade 

kunskaper för att höja avkastningen och av ökade kunskaper om odlingens 

ekonomiska förutsiittningar och om marknadsföring. 

l fråga om odlingsteknik linns problem med övervintringstelrnik och 

vattenföroreningar samt sjukdomskontroll som behöver lösas. Forskning 

n~ir det g~iller infektionssjukdomarna hos fiskar är enligt min mening också 

viktig. 

Ett annat viktigt område i sammanhanget är hanteringen i samband med 

skörd. Pä områden såsom slakt, vidareförädling, produktkvalitet, förpack-
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ning och transporter behövs FoU-insatser. Det är också av stor vikt att 

frfigor rörande marknadsföring, försäljning och distribution blir föremål för 

forskningens intresse. 

Enligt min mening bör således en utökad FoU-verksamhet organiseras 

huvudsakligen inom områdena avelsmetodik, näringsfysiologi och utfod

ring, fisksjukdomar, odlingsteknik, miljöeffektt:r, bt:rt:dning samt distribu

tion och marknadsföring. 

Dt:n utökade: FoU-verksamheten med anknytning till odling av fisk, 

skaldjur m. m. bör organiseras på sådant sätt att nya ekonomiska resurst:r 

inte i onödan tas i anspråk för administration, utrustning m. m. Det innebär 

bl. a. att lämpliga befintliga resurser bör utnyttjas i första hand. FoU-verk

samhet av det slag jag har förordat i det föregående bedrivs i förhilllandevis 

stor omfattning vid SLU. Erfarenheterna diir bör tas till vara. Det gäller 

l. ex. på områdena avelsmetodik, niiringsfysiologi, utfodring, och t:kono

mi. I fräga om fisksjukdomar finns t:n omfattande forsknings- och utvc:ck

lingsverksamhet vid statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Även vid 

fiskt:ristyrelsens laboratorit:r och försöksanstalter bedrivs FoU-vc:rksam

ht:t inom och med anknytning till fiskodlingsområdet. Verksamhet före

kommer ävt:n vid andra institutioner och inom den privata industrin_. 

Det skt:r en snabb utveckling inom vissa odlingssektorer som drivs av 

företag med stora c:gna resurst:r. I dessa företag bedrivs och kommer att 

bedrivas FoU-verksamhet med c:gna medel. I fråga om produktionsteknik 

t. ex. har forskning hittills niistan enbart bedrivits av dt:n privata industrin 

med i vissa fall anslag frän STU. 

Yerksamht:ten på flera av de forskningsomriiden som jag har redovisat i 

det föregående berör även odling i fiskevtirdssyfte oi.:h traditionellt yrkes

fiskt:. Plant:ringen av FoU-insatserna hör ske med hiinsyn hiirtill. 

Med hiinsyn till vad jag nu har anfört framst[ir det som angeläget att 

ästadkomma största möjliga samordning av foU-verksamhctcn i fr{1ga om 

odling av fisk och skaldjur. Ansvaret för denna uppgift bör liimpligen 

liiggas pi\ SJFR. som stllt:dt:s hör rilklelas huvuddelen av de medel som nu 

anvisas för ökade insatser. Rådet bör faststiilla ett program för verksamhe

ten. Till rådet bör knyt<ts en siirskil<l° ledningsgrupp med sakkunskap pa 

omrihkt. Gruppen bör få i uppdrag alt utarbeta förslag till programmet och 

alt bt:rt:da frågor om bidrag till FoU-projekt inom programmet. Lt:dnings

gruppen bör bestå av företrädure för SJ FR, SLU, fiskeristyrelsen och 

naturvårdsverket. Jag kommc:r senare att räkna medel under anslaget till 

SJFR för dessa ändamiil. 

Härutöver bör en viss del av nya resurser anvisas dirt:kt till SLU. Dessa 

bör bl. a. anviindas för c:-n samordning och initiaing av SLLh oi.:h SVA:s 

forskning inom ämnesområdet, men friimst för förmedling av de kunskaper 

av olika slag som finns och som kommer att c:-rh{1llas. Förmedlingen av 

forskningsresultaten od1 information om hur de bör utnyttjas i den prak

tiska verksamheten bör ske inom ramen for konsulcntvcrksamheten vid 

SLU och i nära samarbete mt:d tiskt:ristyrelsen. 
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Mina överväganden grundar sig bl. a. på rapporten (82: 14) Vattenbruk 

för Sverige. Rapporten har utarbetats av en särskild styrgrupp, tillsatt av 

forskningsrådsnämndens naturresursdelegation och delegationen för sam

ordning av havsresursverksamhcten. Den har bl. a. haft till uppgift att 

närmare precisera problemen och utreda förutsättningarna för en positiv 

utveckling av svenskt vattenbruk. Styrgruppens arbete, som jag anser vara 

mycket värdefullt, har letts av Hans Ackefors, professor i ekologisk zoo

logi vid Stockholms universitet. För uppbyggnaden inom SLU av ämnes

området vattenbruk enligt vad jag nu förordat behövs särskilda insatser. 

Det är angeläget att Ackefors erfarenheter på området därvid kan tas 

tillvara. Jag kommer mot bakgrund härav att senare föreslå att en tjänst 

som professor i ekologisk zoologi med särskild inriktning på vattenbruk, 

personlig för Ackefors, inrättas vid SLU den I januari 1985. Jag har i 

denna fråga samrått med chefen för utbildningsdepartementet. 

2.4 Bioteknik 

Statsrådet Ingvar Carlsson har i sitt anförande upphållit sig vid behovet 

av ökade satsningar inom området bioteknik. I fråga om forskningssats

ningar på bioteknik avseende de areella näringarna vill jag framhålla föl

jande. 

Under de närmaste tio åren kan bioteknologiska forskningsinsatser 

främst åstadkomma billigare och för miljön skonsammare samt mindre 

energikrävande alternativ till nuvarande processer i lantbruket, bättre 

djurhälsovård genom nya vacciner samt snabbare och förbättrade metoder 
för förökning av skogsträd. I ett något längre tidsperspektiv kan vi förvän
tu oss mera betydande förändringar främst på växtsidan. Genom biotek

niska processer kan helt nya växtarter med för Sverige viktiga egenskaper 

till skapas. Enligt SLU :s biotekniska forsknings program finns det en rad 

områden som är mycket intressanta i det korta tidsperspektivet. Det giiller 

t. ex. framställning av vacciner för djur. utökad biologisk kvävelixering 

och biologisk bekämpning av växtskadegörare. 

Genteknikens tillämpningar på ett biologiskt system bygger på en ingå

ende kunskap om detta systems fysiologi, biokemi och molekylärbiologi. 

Det finns betydande genetiska kunskaper av detta slag som rör virus, 

bakterier och däggdjur. Kunskaperna har tagits fram genom omfattande 

forskningsarbete under de senaste tjugo åren, främst utomlands. I Sverige 

har bl. a. naturvetenskapliga forskningsrådet (NFRJ och medicinska forsk

ningsrådet (MFRJ stött forskning inom detta område under många år. 

Lika omfattande kunskaper för att möjliggöra tillämpning av genteknik 

finns inte vad gäller växter. Samhällets stöd till denna typ av växtforskning 

är inte särskilt omfattande. Däremot finansieras en mycket stor del av 

sädan kunskapsinhämtande forskning vad gäller växter av biotekniska 

företag. Forskningen som har betydelse för företagens växtförädlingsav-
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delningar görs dels i deras egna laboratorier, dels som uppdragsforskning 

vid universitetens grundforskningsinstitutioner. En företagsfinansierad 

forskning kan innebära att kunskap inom vissa områden, som är intres

santa för samhället, stannar inom företagen. 

För att möjliggöra gentekniska tillämpningar på växtsidan måste ökade 

\atsningar göras på kunskapsuppbyggande forskning rörande växternas 

fysiologi, biokemi och molckyliirbiologi. Härvid bör särskilt beaktas möj

ligheterna att använda gentekniken i förädlingsarbetet med skogsträd. J 
samband med all jag senare kommer att för.: slå förstärkningar inom områ

det bioteknik kommer jag att förorda att en professur i molekylär cellbio

logi skall inrättas vid SLU samt föreslä att mi:del anvisas för basresurser 

inom iimnesområdet växtgenetik. Härutöver räknar jag med att ytterligare 

resurser sliills till förfogande av N FR, SJFR, växtförädlingsnämnden och 

statens energiverk. I denna fråga har jag samrått med statsrådi:t Ingvar 

Carlsson samt statsrådet Dahl. 

2.5 Mät- och reglerteknik 

Miit-, styr- och reglerteknik i kombination med datateknik kommer 

undi:r de niirmaste åren att f{i väsentligt ökad betydelse inom de areella 

niiringarna. Gi:nom en effektivare styrning inom l. ex. områdena grov

foder- och kraf1fodatilldclning till djur, klimat och närings1illförscl i 

viixthus, konstgödselgiva efter behov pfi fältets olika delar samt sådjup och 

pri:cisionssådd, m. m. kan avseviirda vinster uppnt1s. Som exempel hiirpii 

kan niimnas alt en förbiittrad processtyrning vid enbart markarbeten i 

vi'irbrukct beriiknas kunna ge svenskt jordbruk en förhiittring av årsresulta

tet för jordbruket av ca -l00-500 milj. kr. En bristfällig spridningsjämnhet 

vid tillförsel av handelsgödscl kan il andra sidan orsaka ett årligt inkomst

hortfäll av J00-400 milj. kr. 

Ett rationellt skogsbruk kriiver hiittre planering och därmed biittre data. 

En intensifii:rad utveckling av ekktronik- och datorområdet skulle minska 

kostnaden för och höja kvaliteten pt1 datainsamlingen. Pii sikc torde iiven 

satellicdata kunna användas vid praktisk skogsinvemering. Detta kräver 

dock en fortsatt utveckling inom dekcronik- llCh dacoromnidet for insam

ling nch tolkning av data friin satelliter. Insatser på detta omrild.: kan iiven 

ge den utrustningstillverkande industrin fiirstiirkt internationell konkur

renskraft. 

Enligt min mening har SLU goda möjligheter att bedriva forskning inom 

detta område eftersom där redan finns en god kontaktyta mellan teknik och 

biologi. för att den aktuella forskningen skall bli dfektivare kriivs dock en 

försciirkning av kL)mpetcnsi:n inom omri1det mät- och reglerteknik. 

För dessa ändamål fordras att kunskap om datateknik och miit- och 

reglerteknik byggs ut inom SLU. Chefen för uthildningsdeparcemcntec har 

tidigare denna dag föreslagit ytterligare resurser för dacateknisk forskning 

~ Rikidt1gl'11 J<)/:1318.J. I ~<1111/. :'Vr 107. Bilaga 6 
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vid universitetet i Uppsala. SLU bör etabli:ra ett närmari: samarbete pä 

di:tta omriidc. Jag har i denna fråga samrått med cheforna för utbildnings

och industridepartementen. 

2.6 Livsmedelsforskning 

Ä vi:n inom livsmedelsområdet bör forskning bedrivas med utgångspunkt 

i en helhetssyn. Utvecklingsmöjligheterna inom livsmedelsförsörjningen 

och inom livsmedelsforskningen beror i hög grad på hur kunskapen ut

vecklas och förändras inom angr'iinsande forskningsområden. t. ex. nya 

genombrott på de biologiska, tekniska och biotekniska fälten. Mer vetande 

om sambandet mellan kost och hälsa ger också impulser till andra delar 

inom livsmedelsforskningen. Helhetssynen kan även ge ett bättre underlag 

för bedömningar rörande effektiviteten i hela livsmedelskedjan från rå

varuproduktion till marknaden. där målet är att en slutprodukt av hög 

kvalitet till rimliga priser kan bjudas ut till konsumenten. 

Genom utredningen om svensk livsmcdelsforskning pågår en översyn av 

for~kningsplancring, forsknings behov, forskarutbildning, resursfördelning 

och informations verksamhet av betydelse för de delar av livsmedclskedjan 

som följer efter råvaruproduktionen. Utredningen har lagt fram delbetän

kandet 1SOU 1983:69) Livsmedelsforskning I. I betänkandet konstateras 

att forskningen om våra livsmedel behöver ökas. Utredningen föreslår 

bl. a. ökad!! satsningar inom området både från statens och näringslivets 

sida. Näringsforskningen föreslås få betydande resursförstärkningar . .i\ ven 

inom produkt- och kvalitetsutveckling liksom i konsument- och marknads
frägor föreslås en bättre samordning.av forskningen utmed hela livsmc

delskl'djan. 
Betänkandet remisshchandlas f. n. Jag avser att i annat sammanhang 

återkomma till regeringen i denna fråga. 

3 Miljövårdsforskning 

Forskningen inom miljövårdsområdet har som framgått av vad jag tidi

gare sagt på många sätt samband med forskningen inom de areella näring

arna men sker till stor del också med andra utgångspunkter än denna. 

Miljövärden kan knappast betraktas som en särskild samhällssektor i 

egentlig mening. Ett hänsynstagande till miljön måste integreras i planering 

och åtgärder inom alla samhällssektorer. Det gäller, som jag tidigare be

rört, de areella näringarna och det gäller också bl. a. industrin. Under 

överskådlig tid krävs härutöver särskilda insatser och organ för att leda 

och samordna arbetet inom hela miljövårdsområdet. 

Den samlade miljöpolitiken kommer under fortsättningen av 1980-talet 

att i allt högre grad kräva hårdare prioriteringar mellan insatser på olika 
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delområden. För att riktiga avvägningar skall kunna göras behövs ökade 

kunskaper av vitt skilda slag. Miljövåtdsforskning i vid mening är den 

grundläggande kunskapskällan i detta sammanhang. Med nu angivna ut

gi'mgspunkter blir miljövårdsforskning ett sammanfattande begrepp för 

verksamheter av mycket skiftande slag. Däri inbegrips grundläggande 

forskning inom bl. a. naturvetenskap. samhällsvetenskap och medicin men 

också målinriktad forskning för att lösa akuta miljöproblem. Härutöver 

kan i det vidare begreppet inrymmas såväl undersöknings-, kartläggnings

och övervakningsverksamhet vilka syftar till att följa miljötillståndet och 

förändringar i detta som tekniskt utvecklingsarbete för att få fram bättre 

metoder och effektivare utrustning för att lösa miljöproblem. Miljövårds

forskning i den vida mening jag nu nämnt finansieras av och utförs vid ett 

stort antal institutioner såväl inom som utom den egentliga miljövårdsor

ganisationcn. 

Naturvårdsverkets forskningsnämnd har ett centralt ansvar för plane

ringen av miljövfirdsforskningen. Nämnden. som inrättades år 1968. har till 

sin disposition ett särskilt anslag för miljövårdsforskning. Nämndens ar

betsformer överensstämmer i stora delar ined dem som gäller för forsk

ningsråden. Kärnan i den forskningsverksamhet som stöds av naturvårds

verkets forskningsnämnd utgörs av forskning inom främst det naturveten

skapliga och medicinska området. Hög prioritet har länge givits försur

nings- och metallföroreningsproblemen. Nya prioriteringar under senare år 

är bl. a. forskning kring luftförorening.ar i tätortsmiljön, miljöproblem i 

kustområdena. miljökonsekvenser av växtnäringsläckage och miljöeffek

ter av skogsindustriella utsläpp. 

I olika sammanhang har en bättre samordning av miljövårdsforskningen 

diskuterats liksom var ansvaret för planeringen av miljövårdsforskningen · 

bör ligga. Bedömningen av sådana frågor blir till stor del beroende av hur 

man definierar begreppet miljövårdsforskning. Om begreppet ges den vida 

innebörd jag tidigare angivit är det naturligt att ansvaret för olika delar av 

vad som kan ses som miljövårdsforskning måste ligga på olika organ och 

att det inte iir meningsfullt eller lämpligt att sträva efter en fullständig 

samordning av all sådan forskning. 

Vad jag hiir har anfört hindrar självfallet inte att frågor om en lämplig 

samordning och ansvarsfördelning när det gäller forskningen inom detta 

omrf1de ständigt måste bevakas. Jag avser ait nu ta upp vissa sådana 

frf1gor. Min utgångspunkt är därvid att den nuvarande organisatoriska 

strukturen i stort är ~indami'tlsenlig men att vissa preciseringar kan behöva 

göras. Den snabba utvecklingen på miljövårdsområdet. som bl. a. innebär 

att bedömningarna fortlöpande förändras i frågor om hur allvarliga olika 

miljöproblem iir. gör det angeläget att organisationsstrukturen är tlexibd 

sr1 att en snabb anpassning' kan ske till nya situationer. 

En grundläggande utgångspunkt för miljövårdspolitiken bör vara att 

miljöv{1rdshiinsyncn skall integreras i den planering och de åtgiirder som 
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sker inom varje samhällssektor. Det innebär också att det ligger ett ansvar 

på sektorsforskningsorganen inom olika områden att se till att miljövårds

aspekterna beaktas i den forskning resp. organ stöder eller utför. Ansvaret 

för att finansiera forskning som belyser konsekvenserna för hälsa och miljö 

till följd av ny teknik. nya produktionsmetoder eller nya former av naturre

sursutnyttjande bör således ligga på det organ som utvecklar eller bedriver 

verksamheten. I ökad utsträckning har denna princip redan kommit att 

tillämpas inom många områden. Detta är exempelvis fallet inom energi

forskningsprogrammet. Också inom forskningen på jordbrukets och skogs

brukets områden har. som tidigare berörts. studier rörande miljökonse-

. kvcnserna alltmer integrerats i forskningsarbetet. Vid planering och ge

nomförande av miljökonsekvensstudier inom olika sektorer bör självfallet 

ett nära samarbete ske mellan resp. sektorsforskningsorgan och natur

vårdsverket. Formerna för sådan samverkan bör bestämmas frftn fall till 

fall. 

Stöd till tekniskt utvecklingsarbete utgår främst genom styrelsen rör 

teknisk utveckling ( STU I. Av vad jag nyss anfört följer att STU diirvid 

ocks[t har ett ansvar för att beakta att miljökonsekvenserna av olika 

utvecklingsprojekt tas upp inom ramen för projekten. Resurssn:°dhet och 

miljövänlighet är viktiga utgångspunkter vid utveckling av ny produktions

teknik. rnirutöver är det viktigt att utvecklingen av särskild miljövårdstck

nik ytterligare stimuleras. Fortsatta satsningar på utveckling av bl. a. ex

tern reningsteknik. samt övervaknings- och kontrollutrustning är av bety

delse håde från miljövårdssynpunkt och industripolitiska utgångspunkter. 

STU bedriver miljövårdstekniska projekt inom ett antal olika teknikområ

den och har också ett särskilt s. k. insatsomdtde avseende ol,icbekämpning 

och sanering. Det är angeläget att STU och naturvi'irdsverket gemensamt 

ut vecklar lämpliga samarbetsformer för planering och genomförande av 

stödet till miljövårdstekniska utvecklingsprojekt. Jag vill diirvid ocks[1 

erinra om den möjlighet naturvårds verket har att från anslaget för stöd till 

mililiskyddstcknik ge bidrag till byggande av s. k. demonstrationsanlägg

ningar för utprovning av ny teknik. dvs. att stödja projekt i de senare 

utvecklingsstadier där stöd från STU normalt inte utgår. 

rör att de akuta miljöproblemen skall kunna lösas iir det nödvändigt med 

ökade medel till en mf1linriktad forskningsverksamhct rörande olika miljö

frågor. Huvudansvaret för att initiera. prioritera och samordna den mi'tlin

riktadc forskningen om de centrala miljöfrågorna hör också i fortsiittningen 

ligga på naturvårdsverkets forskningsnämnd. Närheten till den centrala 

miljövårdsadministrationen bör underlätta si'1viil prioritering av insatser till 

angelägna områden som förmedlingen av forskningsresultaten till besluts

fattare och andra avnämare. Genom den vetenskapliga granskningen av 

projekten och genom att forskningen till huvudsaklig del utförs vid univer

sitet och högskolor i nära anslutning till grundforskningen bör ocksf1 forsk

ningens kvalitet kunna säkerstiillas. Jag vill do".k framhf1lla betydelsen av 
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att en fortlörandc utviirdcring sker av forskningens kvalitet. Det synes 

Wmrligt att fortsatt samarhctc diirvid sker med hl. a. N FR. 

Niir det giiller inriktningen av de fortsatta insatserna rf1 miljöv{irds

forskningsomrf1det framhftller naturv:°mlsvcrkcts förskningsniimnd att en 

förstiirkning av komretensen nu behövs inom omn°1dena miljömedicin. 

ekotoxikologi och vattenekologi. markliira och hydrologi samt terrestcr 

ekologi. Niimndcn framh[tller vidare hehovet av ökade insatser niir det 

giillcr samhiillsvetcnskarlig forskning. hl. a. miljöekonomi. 

De forskningsområden niimnden tar urr herör nera av de miljörroblem 

som i dag framst;lr som de allvarligaste och diir ökade kunskarer hchövs 

om hur vi skall kunna angripa rrohlcmcn. Det giiller sf1viil de kemiska 

hiilsoriskcrna och hilavgasrrohlcmcn som försurningen och eutrolieringen 

av vf1ra vattcnomri\den. Jag delar st.ledes niimndens hedömning att hl. a. 

hiilsnfr<'1gorna nu hör ges ökad urrmiirksamhet. Vid min hcdömning av 

resurshchovet har jag tHirför riiknat med att förstiirkta insatser hehöver 

göras inom det miljömedicinska omr<'1det. Samarhete behövs därvid med 

hl. a. arhctarskyddsfonden. medicinska forskningsrfttlct och statens miljö

medicinska lahoratorium. 

försurningen framstfir allt tydligare som ett av våra allvarligaste miljö

rrnhlcm. Alltsedan slutet av 1960-talet har forskning råg{1tt kring försur

ningens effekter. Ursprun!!ligen knöts intresset friimst till svavlets trans

rort över griinserna och svavelföreningars direkta och indirekta effekter r<°1 

vegetation. mark och vatten. 

Sedan mf111ga är iir försurning av sjöar och dess effekter kiinda. Pft 

senare tid har uppmiirksamheten alltmer inriktats på effekterna av olika 

luftburna föroreningar pil fundamentala markprocesser och diirigenom pft 

förutsiittnin!!arna att hed riva ett effektivt jordhrnk och sko!!shruk. 

Utvecklingen av skogsskador i Centraleuropa under de senaste åren har 

medfört en tilltagande oro för vad som hiinder och kan hända med den 

svenska skogen. Behovet av kiinnedom om skogstillstånd och skogsskador 

är nu större iin tidigare. 

Under sommaren och hösten 198~ har ytterligare rapporter kommit om 

sko!!sskador i södra Sverige. I vilken utsträckning dessa iir ett resultat av 

luftföroreningar eller torka eller ett samsrel mellan dessa faktorer kan f. n. 

inte siikcrt avgöras .. Under de senaste {1ren har dock forsknin!!srcsultat 

visat att en hetydande markförsurning skett i södra Sverige. vilken till stor 

del orsakas av den sura depositionen. Experimentella resultat talar också 

för detta. 

Det iir emellertid angeläget att inte diskutera luftföroreningarna som 

enda tlfsak till markförsurning. Lika väsentligt är att förstå och kvantifiera 

i vilken utstriickning somt. ex. nya inslag i skogsbruket kan ge en försuran

de etTckt. Hiir kan man bl. a. peka på frågor som gödselmedlens försurande 

verkan och heltriidsutnyttjandets effekter. 

En betydande forskning om luftföroreningarnas effekter på skog och 
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mark har bedrivits under de senaste åren. Orsakssambanden är dock 

mycket komplicerade .. Svaveldioxid. kvävedioxider, ozon och andra för

<?reningar har en rad både direkta och framför allt indirekta effekter. Trots 

att en omfattande forskning bedrivs både nationellt och internationellt på 

detta område kan prohlemen inte lösas på kort sikt. Koldioxidproblemet 

anses som ett av de största miljöhoten för framtiden. Forskningsinsatser 

för att lika våra kunskaper om kolcykeln och hur ökande koldioxidhalter 

påverkar klimat och växtlighet är angelägna. 

Mot bakgrund av de allvarliga långsiktiga effekter försurningen kan få 

för markens produktionsförmåga är det angeläget att forskningen rörande 

dels luftföroreningars direkta effekter dels effekter genom markförsämring 

intensifieras. Självfallet måste också försurningens effekter i övrigt på 

människorna, i miljön och på olika material uppmärksammas. Ett nära 

samarbete krävs därvid liksom hittills mellan m;°mga olika organ. Det är 

angeliiget alt insatserna samordnas så långt det iir möjligt. Jag avser diirfor 

att föreslå regeringen att uppdra åt naturv:°mlsverket att i samarbete med 

SLU, SJFR, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) 

och med övriga berörda organ utarbeta ett samordnat program för försur

ningsforskningen. 

Ett annat viktigt område som kräver omfattande forskningsinsatser un

der de närmaste åren är övergödningen eller eutrofieringen av sötvatten 

och marin miljö och därmed sammanhängande frågor. Problemen med 

övergödning har blivit avsevärt större än vad man räknat med tidigare. 

Svåra miljöstörningar har inträffat i samband med förhöjda niiringsnivåer i 

sjöar, t. ex. Ringsjön. och i kustvatten. t. ex. Laholmsbukten och Skälder

viken. Eutrofieringsfo1·skning bedrivs f. n. inom ramen för naturvårdsver

kets forskningsprojekt. Detta gäller såväl sötvatten som marin miljö. Vi

dare pågår forskning som anknyter till eutrofieringsfrt1gan vid bl. a. SMHI. 

fiskeristyrelsen och SLU samt vid vissa andra universitet och högskolor. 

En del av forskningsvcrksamheten är internationellt inriktad, särskilt den 

som berör Östersjön och Västerhavet. Det är angeliiget att ytterligare 

forskningsinsatser görs inom förevarande område. Också i detta fall bör 

det ankomma på naturvårdsverkets forskningsnämnd att i samarbete med 

berörda organ svara för den nödvändiga samordningen av forskningen. 

Också inom miljövårdsforskningen är det angeläget att tillgodose beho

vet av långsiktig kunskapsuppbyggnad. Den otillfredsställande tillg:°mgen 

på personer med forskarutbildning inom mimga av de naturvetenskapliga 

disciplinerna, där ökade anspråk på forskningsinsatser kan väntas från 

miljövårdens sida under återstoden av 1980-talct. gör att uppbyggnaden av 

kompetens är en central fråga för miljövårdsforskningen, Naturv;'irdsver

kets forskningsnämnd finansierar redan nu ett antal tjänster som professor 

vid universiteten och har anslagit medel för breda långsiktiga program. 

Som chefen för utbildningsdepartementet tidigare anfört är det nödviindigt 

att basresurserna vid universitet och högskolor förstärks och statsrådet 
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Ingvar Carlsson har beräknat ökade medel för långsiktig kunskapsupp

byggnad alt anvisas via forskningsråden. Jag ser det som angdäget all 

naturvårdsvcrkets forskningsnämnd också i fortsättningen tar ett ansvar 

för den riktade grundforskningen inom sitt område. Det är därvid viktigt 

att ett fortsalt samarbete sker mellan forskningsnämnden och bl. a. N FR så 

att tillgängliga resurser kan koncentreras och att därigenom forskninsgrup

per av tillräcklig storlek kan skapas vid de institutioner som är mest 

lämpade för forskning inom olika ämnesområden. 

4 Hemställan 

Med hänvisning til! vad jag har anfört hemstälier jag att regeringen 

dels föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag har förordat om återbesättande av tjänst som 

professor, 

2. bemyndiga regeringen att på sätt jag har föreslagit temporärt 

inrätta tjänst som professor (L 24/26), 

dels bereder riksdagen tillfälle 

att ta del av vad jag har anfört om de allmänna riktlinjerna för 

forsknings- och utvecklings verksamheten inom jordbruksdepar

tementets verksamhetsområde. 

5 Anslagsfrågor för budgetåret 1984/85 

l prop. 1983/84: 100 bil. 11 har regeringen föreslagit riksdagen att, i 

avvaktan på särskild proposition i ämnet, för budgetåret 1984/85 under 
angivna anslagsrubriker beräkna följande bdopp 

F 16. Bidrag till djurskyddsfrämjande åtgärder 1666000 kr. 

G I. Sveriges lantbruksunivcrsitet: Förvaltningskostnader 350 839000 kr. 

G 2. Sveriges lantbruksuniversitet: Driftkostnader 164684000kr. 

G 5. Skogs- och jordbrukets forskningsråd 47 852 000 kr. 

H 6. Miljövårdsforskning 48 200 000 kr. 

Jag anhåller all nu få anmiila dessa frågor. 
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NIONDE HUVUDTITELN 

F. SERVICE OCH KONTROLL 

F 16. Bidrag till djurskyddsfrämjandc åtgärder 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

1370898 

1666000 

2 066000 

Reservation 168101 

Under anslaget anvisas medel för att bestrida kostnaderna for prövning 

frän djurskyddssynpunkt av nya djurhällningsmetoder, inredningsdetaljer 

m. m. i stallar och kostnader för viss verksamhet pii försöksdjursomriidcl. 

La11tbruhstyl"t'lse11 

I. Pris- och löncomriikning 22 000 kr. 

2. Styrelsen förcsl{tr en uppräkning med 25 000 kr. av anslagsposter for 

finansiering av utrednings- och forskningsprojekt betriillande vissa djur

hållningsfrågor. 

C l'll trala ji"irsiiksdj11rs11ii111111/e11 

I. Pris- och löncomriikning 135 000 kr. 

2. Nämnden fön:slilr en ökning av medelsanvisningen för ~ikade insatser 

för att utveckla meto~er som helt eller delvis ersiitter djurförsök med 

500000 kr. 

3. Nämnden begär att medel heriiknas för sckrec.:rarr.::surser med 

200000 kr. och att 100000 kr. anslils för utbildning av ledamöter i Je 

djurförsöksetiska nämndcrna. 

Föredraga11de11.1· ö1·en•iiga11de11 

Med hänvisning till vad jag tidigarc har sagt om nödviindighetcn av att 

minska användningen av försöksdjur bör betydande n:sursförstiirkningar 

ske av forskningen rörandc alternativa mctodcr till djurförsök. För au 

åstadkomma detta har på mitt initiativ övcrläggningar förts med Likeme

delsindustriföreningen om gemensam finansiering av sådan forskning. En

ligt ett nyligen träffat avtal mcllan företrädart: för staten och förcningt:n om 

forskning för att främja alternativa och komplettt:rande metoder till djur

försök kommer resurserna för sådan forskning att förstärkas mcd samman

lagt 3 milj. kr. Avtalet, som slutits under förbehåll av regeringens godkiin

nande, gäller för tiden den I juli 1984-den 30 juni 1987. Enligt avtalet skall 

var och en av parterna bidra till finansieringen med 300000 kr. under 

budgetåret 1984/85 samt med 600000 kr. vart och ett av budgetåren 1985/86 

och 1986/87. För den forskning som avses med avtalet skall Centrala 

försöksdjursnämnden efter samråd med MFR fastställa ett ramprogram. 
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För beredning av frågor som gliller genomförande av ramprogrammet 

knyts en siirskild styrgrupp till nämnden. 

Jag beräknar anslaget för nästa budgetår till 2066000 kr. Jag ~ar därvid 

räknat med 300000 kr. för forskning enligt avtalet med Läkemedelsindu

striföreningen. 

Jag hemställer all regeringen föreslår riksdagen att 

I. bemyndiga regeringen att ikläda sig de förpliktelser som följt:r av 

det avtal angående stöd till forskning rörande alternativa metodt:r 

till dju1forsök som jag har förordat i det fö~egående, 
2. till Bidrag till djurskydd.1främjundt' åtgärder för budgetårel 

1984/85 anvisa ett reservationsanslag av 2 066 000 kr. 

G. FORSKNING OCH UTBILDNING 

G I. Sveriges lantbruksuniversitet (nytt anslag) 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

1501576232 
1515523000 

360996000 

Reservation 210586222 

1 Anslagen Sveriges lantbruksunivcrsitet: Fiirvaltningskostnader och Sveriges lant
bruksuniversitet: Driflkostnader. 
1 Anslaget Sveriges lantbruksunivcrsih:t: Driftkostnader. 

Från anslaget bestrids omkostnader m. m. för ulbildning, forskning och 

programbunden forskning vid institutionerna samt djursjukvård och om

kostnader för biblioteksverksamhett:n vid Sveriges lantbruksunivc:rsitet. 

Verksamhett:n inom lantbruksuniversitetet bedrivs vid 51 institutioner, 

elva försöksdistrikt. en till Skara förlagd försöksgård. fem försöksparker 

samt ell antal jordbruksegendomar och fältstationer. 

S1•erige.1· la111br11ks11niversitet 

I. Pris- och löncomräkning 22 127 000 kr. 

2. Huvudförslag+ 47849000 kr. 

Styrelsen gör med erfarenhet av den tvåprocentiga anslagsreduktionen 

för budgetåret 1983/84 den bedömningen all t:n ytterligare nedskärning av 

anslagen med två procent kan komma att äventyra anställningstryggheten 

för den fast anställda personalen. 

Genom de åtgärder styrelsen vidtagit sker en fortlöpande rationalisering 

av verksamheten. De medel som därvid frigörs utgör tillsammans med de 

medel som kan frigöras genom omfördelningar basen för dt: nya satsningar 

styrelsen skulle vilja göra. Dessa satsningar kan endast komma till stånd 

om universitt:tct undgår huvudförslagets nedskärningar. 

3 Riksdagen /983/l:J4. I .mm/. Nr 107. Bilaga 6 
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3. Styrdsen bt:giir an den tillfolliga resursforstiirkning som crhiillits för 

veteriniirlinjen anvisas iiven for budgetiiret 1984/85 ( + 390000 kr.). 

4 .. Statens råd for skogs- och jordbruksforskning finansierar tv<i av de 

tjänster som ingår i den systemt:kologiska forskningsgruppen vid lant

bruksuniversitdct, vars verksamht:t sedan ett tiotal iir finansierats genom 

anslag från statliga forskningsriid. Gruppens permanenta karaktiir gör att 

medlen bör föras över från riidt:t till lantbruksuniversitetet ( + 407 000 kr.). 

5. Lantbruksunivt:rsitett:t har i samband med SJ fR m:h univer~itett:t i 

Upps<.lkl p[ibörjat en satsning på bioteknisk forskning. Lanthruksunivt:rsi

tetet vill för sin del siirskilt utveckla och fördjupa kunskaperna inom 

genteknik pa växtsidan. Styrdsen iir som tidigare nämnts beredd att inom 

ramen för oförändrade resurst:r finansiera t:n professur <L24/26J i moleky

lär cellbiologi. Nya medel bör tillkomma for bitriilkshjiilp och övriga 

basresurser ( + 500000 kr.J. 

6. Under de närmaste årt:n kommer anviindning av miit-, styr- och 

reglerteknik i kombination med datateknik att fä viisentligt ökad betydelse 

inom hela lantbruksuniversitetets ansvarsomräde. Lantbruksuniversit.:tet 

bör etablera t:ll närmare samarbett: med matematisk-fysiska sektionen vid 

universitetet i Uppsala (+I 000000 kr. J. 

7. En djupare först{1clst: for frågor rörande miljöviinlig produktion, för

surningsproblem m. m. kan t:ndast n{1s genom en fortsatt kunskapsfordjup

ning inom områden som mikrobiologi, markt:kologi, resislensbiologi m. fl. 

grundläggandt: biologiska forskningsområden. Styrelsen begär förstärk

ning av resurserna inom delta område ( + 500000 kr,). 

8. Intresset för att öka den inhemska proteinforskningen, som ersiittning 

för dyrbar import, har ökat bäde fränjordbrukt:ts och stutsmakternas sida. 

Även av beredskapsskäl bör forskningen inom omriidet intcnsiticras 

(+ 300000kr.). 

9. Forskning rörande markens liingsiktiga produktionsförm:iga iir av 

fortsatt stor betydelse. Produktionsförmägan hotas bl. a. gt:nom en fort

gående försurning, erosion och utlakning av tungmt:talkr. För liinglig

gande försök begär styrelsen bådt: på jordbruks- och skogssidan en för

stärkning av resurserna(+ 200000kr.). 

10. Möjligheten att inrätta särskilda doktorandtjiinster har visat sig syn

nerligen värdefull. Styrdsen bt:gär medd för att utöka antalet doktorand

tjänster med två(+ 300000kr.). 

11. Under senare år har forskningsinsatser i ledet dter rilvaruproduk

tionen betonats från samhällsvetenskapernas sida. Styrelsen begär medel 

för studier inom dessa områden ( + 300000 kr.). 

12. Forskning rörande skogsbrukets företagst:konomi, dvs. ekonomisk 

teori och metod som är relevant för analys, plant:ring och ledning ;w 

primärproducerande företag inom skogsbrukt:t, bör enligt styrdsen till

föras nya permant:nta resurser(+ 200000kr.). 

13. Styrelsen begär en forskartjänst inom områdt:t kooperationsforsk

ning (+ 200000kr.). 
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14. Stigande energipriser medför ett ökat intresse för lövträd och då i 

synnerhet för björken. Betydelsen av björkinblandning i barrskog har 

länge diskuterats. Bl<,tndskogsfrågan bör inta en framträdande roll i en 

utökad forskning om lövträdens produktion ( + 300000 kr.). 

15. Resistensbiologiska och -genetiska arbeten får ökande betydelse som 

underlag för en alltmer omfattande resistensforädling som alternativ till 

kemiska bekämpningsåtgärder. Styrelsen begär medel for en utökning av 

den resistens biologiska forskningen ( + 300 000 kr.). 

16. En betydande del av vår möjlighet till skogsproduktion är i dag 

outnyttjad. Speciellt gäller att produktionskapaciteten för torvmarker och 

· andra våta marker är dåligt utnyttjad. Ytterligare resurser krävs för pro

duktionsforskningen ( + 300 000 kr.). 

Föredragandens öi·en•äganden 

Nuvarande medel för lärarlöner, lokaler, central förvaltning, m. m. vid 

SLU anvisas via förslagsanslag. Medel för löner till övrig personal, för 

materiel, m. m. anvisas under ett reservationsvis betecknat driftkostnads

anslag. Inom högskolan i övrigt anvisas medel for grundutbildning resp. 

forskning och forskarutbildning under reservationsanslag. 

Planeringen av forskning men även grundutbildning kräver ofta längre 

planeringsperioder än ett budgetår. Genom att planeringen kan sträckas 

över budgetårsgränsen nås många fördelar ur effektivitetssynpunkt samt 

möjligheter till en ändamålsenlig framförhållning i planeringsprocessen. 

Detta kan möjliggöras genom att medel anvisas under reservationsanslag. 

Jag förordar därför att SLU anvisas medel under ett reservationsanslag. 

Dock bör, i likhet med vad som gäller högskolan i övrigt, lokalkostnader 

m. m. vid SLU beräknas under ett särskilt forslagsanslag. 

Genom att medel för grundutbildning samt forsknings- och utvecklings

vcrksamhet inom SLU:s ansvarsområde anvisas under ett gemensamt 

reservationsanslag ges µriiversitetet bättre möjligheter att uppnå de av 

statsmakterna uppställda målen för verksamheten. Jag vill dock framhålla 

att denna handlingsfrihet även innebär eti större ansvar for SLU att i ett 

resursknappt läge söka utveckla skilda verksamheter inom ramen för be

fintliga resurser. 

Jag har i min inledande översikt förordat insatser inom ämnesområdet 

bioteknik. För att möjliggöra en fördjupning och utveckling av kunskaper

na inom växtgentekniken förordar jag att en tjänst som professor i moleky

lär cellbiolgi inrättas. De merkostnader som härigenom uppkommer förut

sätter jag kan täckas genom omdisponeringar. Jag räknar dock med medel 

till förstärkning av basresurser inom ämnesområdet ( + 500000 kr.). Härut

över har jag räknat medel för att möjliggöra en fortsatt kunskapsfördjup

ning inom bl. a. markekologi och andra grundläggande biologiska forsk

ningsområden ( + 800000 kr.). 
De senaste årens metodutveckling inom genteknik har givit upphov till 
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en snabbt expanderande gren inom bioteknologi som kallas enzymutveck

ling och som är en kombination av tvä kunskapsinteföiva tekniker, gentek

nik l?ch proteinkristallografi. Metodi:n, som inni:biir att man skri1ddarsyr 

enzynunolekykr för specifika iindamiil. har en mycket stm potentiell 

tillämpning både för industriella processer och för att föriindra bakti:rier 

och växter så att deras anviindbarhet blir större. Jag förordar att man vid 

SLU bygger upp en enhet för enzymutveckling. En s<idan enhet, som 

bi:hiirskar både den gi:ntekniska m:h den proti:inkristallografiska dden. 

bör i:nligt min mi:ning bidra till all inom landet utvi:ckla den kunskap nch 

de redskap som behövs för all tilhimpa hd;.1 denna metodik. Kostnaderna 

för att bi:driva en sädan enhi:t har jag uppskattat till 1,5 milj. kr. i <irliga 

lön..:- och driftkostnader samt en engiingsinvestcring i fasta resurser till 

I milj. kr. 
I min inledande översikt har jag framhållit behovl!I av ökade och sam

ordnade insatser inom ämnesområdet odling av fisk o..:h skaldjur. l enlighet 

med vad jag tidigare förordat har jag under anslaget riiknat medel till 

förstärkning av basresurserna inom områdt:t ( + I 000000 kr.). 

Med hiinvisning till vad jag tidigare har anfört föreslär jag alt en person

lig tjänst som professor i ekologisk zoologi med särskild inriktning pii 

vattenbruk inrättas för Hans Ackefors. Jag förutsiitter att kl>stnaderna för 

tjiinstcn kan tiickas inom de mi:delsramar som föresl{1s anvisade för iimnes

området odling av fisk och skaldjur. 

Jag har tidigare framhållit att mät-, styr- och reglerteknik i kombination 

med datateknik kommer att fä ökad betydelse inom de areella niiringarna. 

Jag har därför räknat medel för att möjliggöra uppbyggnad av kompeti:ns 

inom detta (I 000000 kr.). 

Jag har tidigare redovisat behovet av all öka kunskaperna om försur

ningsprobkm och om markens långsiktiga produktionsformiiga samt behl)

vet av ökad skogsproduktionsforskning. Jag har i min bcriikning av ansla

get riiknat medel för forskning inom dessa omdden ( + 650 000 kr.). 

Behovet av doktorandtjänster är mycket stort. Forskarutbildning inom 

bl. a. de områden som jag hiir särskilt har angett bör· stimuleras. I min 

beräkning av anslaget har jag räknat medel för detta iindamål ( + 450000 

kr.). 

I min bcriikning av anslaget har jag riiknat medel för överföring av 

tjänster till förevarande anslag från skogs- och jordbrukets forskningsråd 

under punkten G 5. Tjänsterna ingar i den systemekologiska forsknings

gruppen vid SLU. Medlen avser dels tjänst som professor i terrestcr 

ekologi, särskilt ekosystemekologi, dels en forskartjiinst ( + 407 000 kr.). 

Jag har i min beräkning av anslaget även räknat medel för att under 

budgetåret 1984/85 möjliggöra de förändringar av den högre skogliga ut

bildningen som föreslagits i det av utredningen om översyn av den efter

gymnasiala skogliga utbildningen framlagda betänkandet (Os Jo 1983:6) 
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Högre skoglig uthildning ( + l 700000 kr. l. Jag kommer inom kort att före

sl<°t regeringen att liigga fram en siirskild proposition i iimnet. 

Jag hemstiillcr att regeringen foresl<°ir riksdagen att 

l. hemyndiga regeringen att vid Sveriges lanthruksuniversitet inriit

ta tjänster som professor (L 24/26) i enlighet med vad jag har 

förordat. 

2. till S1·crigcs l1111tlm1/.:..rn11it·cr.1·itl'f för hudget:°iret 1984/8.'i anvisa ett 

reservationsanslag av 360996000 kr. 

G 2. Lokalkostnader m. m. ,·id S\•eriges lantbruksuniversitet 

Nytt anslag (förslag) 191436000 

Från anslaget bestrids kostnader för lokalhyror, vid Sveriges lanthruks

universitet. Vidare hestrids kostnader for ersiittning till domänverkets 

fond for upphlten mark. 

J ,okalhvror 
Ersii1tning till 

domiinvcrkcts fond 

Fiircdragandens ii1 ·cn·iif,:amlen 

17'.i 160000 

2431000 

177 591000 

Beriiknad ändring 1984/85 

Sveriges lant
hruksuniver
sitet 

+36998000 

+ 219000 

+37217000 

Före
draganden 

+ 13.ti2ti000 

+ 219000 

+131145000 

Jag har tidigare förordat all medel till lokalkostnader m. m. vid Sveriges 

lanthruk~universitet bör anvisas under ett siirskilt anslag. Med hiinvisning 

till sammanställningen heriiknar jag. för niista budgetår anslaget till 

l9l 436000kr. 

Jag hemstiiller all regeringen föreslf1r riksdagen 

all till /,okalkostnada 111.111. 1·id S1·crigcs lanthmk.rnnil'crsitet för 

budgetåret 1984/8.'i anvisa ett förslagsanslag av 191 436 000 kr. 
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G 6. Skogs- och jordbrukets forskningsråd 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

35 122532 

47852000 

56359000 

Reservation 

30 

5 357 851 

Skogs- och jordbrukets forskningsråd (SJFR) skall enligt sin instruktion 

främja och stödja i första hand sådan grunclHiggande och lån!!siktig forsk

ning som gagnar skogsbruket. jordbruket och triidgårdsniiringen. 

Skogs- och Jordhmkcts forskningsråd 

I. Pris- och löneomräkning 3 203 000 kr. 

2. Vid SJFR finns numera forskartjänster. Rådet räknar kostnader för 

ytterligi1re fyra tjänster ( + I 000000 kr.). 

3. Forskningsråden har numera möjlighet att inriitta siirskilda dokto

randtjiinster i forskarrekryterande syfte. För budgetåret 1984/85 begär 

SJFR medel för fyra doktorandtjänster ( + 500000 kr.). 

4. Det iir enligt SJ FR angeliiget att slå vakt om odlingsmarker så att dess 

produktionsförmåga bibeh;°1lls. Problemet med försurning hör beaktas sär

skilt vad avser påverkan på markens reaktionssystem. För budgetåret 

1984/85 föreslår rådet en förstärkning av resurserna till markekologisk 

forskning ( + I 500 000 kr.). 

5. Inom skogs- och jordbrukssektorn är det mycket viktigt att väsentliga 

satsningar inom biotekniken görs. Metodutvecklingen och kunskapsupp

byggnaden inom områdena biokemi, mikrobiologi m. fl. blir nödvändiga. 

SJFR har utarbetat ett femårigt forskningsprogram inom omd1dct biotek

nik. Rådet bedömer det diirför som angeläget med ytterligare satsning på 

området(+ 1 OOOOOOkr.). 

6. Inom den skogliga sektorn har en ökad satsning skett på forskning 

rörande skogsproduktion. Rådet bedömer dock inte denna satsning som 

tillfyllest utan ser det som synnerligen angeliiget att ytterligare medel ställs 

till förfogande under den kommande femårsperioden. Diirvid hör dclomrf1-

den avseende grundläggande biologisk forskning prioriteras för att därmed 

öka insikten beträffande orsakssambanden under olika faser av produk

tionsförloppet ( + 200 000 kr.). 

7. SJFR kan inte öka sitt anslag till skoglig markkartering utan att 

särskilda medel ställs till rådets förfogande(+ I OOOOOOkr.). 

8. Rådet framhf1llcr att metoder och teknik vid utnyttjande av fjärranalys 

som hjälpmedel vid skoglig resursinventering hör förfinas och vidareut

vecklas. En inledande satsning bedömer n°1det som angelägen 

(+I OOOOOOkr.). 

9. Den framtida forskningen på jordbrukets omrf1de måste i hög grad 

inriktas mot en mer naturresurshevarande odling och en effektivare hus

hållning med icke-förnyelsebara energi- och råvarukiillor. SJFR föreslfir 



Prop. 1983/84: 107 Bilaga 6 Jordbruksdepartementet 31 

diirför att medel anvisas för forskning rörande odlingssiikerhet 
(+ 2000000kr.). 

10. Inom djuqiroduktionen hehövs fördjupade kunskaper om djurens 

iimnesomsiittning framför allt avseende energi- och proteinomsiittningen 
m. m. fi_ir att efTektivisera produktionen och för att utgöra underlag för ett 
framg[rngsrikt avelsarhete. Den intensiva produktionen hos v;°ira husdjur 

har gett upphov till sjukdomar med en ofta komplicerad hakgrund. En 
ökad satsning m{1ste göras p:'\ den immunologiska forskningen. SJFR före

sl{1r att ytterligare medel satsas p:1 forskning rörande djurproduktion 

( + 2 000 000 kr. l. 

11. SJFR hediimer att en generell ökning av medel till projektforskning 

iir erforderlig. Med dessa medel avser SJFR att stödja kunskapsupphyg· 

gamle forskning inom hl. a. omr<°1dena etologi. miljö, systemanalys. datori· 

sering samt niiringsinriktad ekonomi och teknik ( + 3 500 000 kr.). 

12. SJFR har för hudgetfiret 1983/84 anslagit medel till liskerihiologisk 

forskning. i första hand vattenlmrk. R<°1det har för avsikt att söka ta fram 
ett forskningsprogram som i första hand skall beröra områdena avel. 

fysiologi och nutrition. hiilsa och sjukdom samt grundläggande teknisk 

forskning i samband med vattenhruk. 

13. En hiittre insikt i forskningen rörande ri'1varuproduktionen kan beri

ka den forskning som berör r{1varans fiiriidling och vidare hearhetning i 

livsmedelskedjan. Det iir vidare uppenhart att fri'1gor om livsmedelskvanti
tet. r{1varans liimplighet för processutveckling och framstiillning av elen 

färdiga produkten. dess niiringsviirde, förekomsten av tillsatser. m. m. kan 
i hög grad berika den forskning SJFR i si'1 stor utstriickning stöder i 

r:°1varuledet. SJ FR iir diirför herett att ta större ansvar för kunskapsupp
hyggnaden inom livsmedelsforskningen. 

14. SJFR hemsWller att medel för tv_å tjänster. som ingår i den system
ekologiska forskningsgruppen vid SLU. överförs till universitetet 
(-407000kr.). 

15. För informationsverksamhet m. m. har SJFR hegiirt ytterligare re

surser ( + 361 000 kr. l. 

Fiircdrngnndcns ii1'<'t1 ·iiganden 

Med hiinvisning till vad jag tidigare har anfört om långsiktig kunskaps
upphyggnad. alternativa produktionsformer inom jordbruket och träd

gi'irdsniiringen. virkesproduktion och bioteknik föreslår jag en ökning av 
anslaget med 5 000000 kr. Jag har därvid räknat med ytterligare medel för 

grundläggande forskning om markekologi. skogsproduktion. djurhälsa och 
hioteknik. Jag har iiven riiknat medel för arbetet med att ta fram program 

för forskning rörande alternativa produktionsformer samt långsiktigt pro

gram för skogsforskning och för att någon del av forskningen inom pro

grammen skall kunna utföras under budgetåret. Jag har vidare riiknat 
medel för forskartjiinster och doktorancltjiinster. 
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Den förstärkning av forskningsrådets resurser för att möjliggöra kun

skapsuppbyggnad inom området odling av fisk och skaldjur. som jag tidi

gare har förordat. har jag beräknat behöva uppgå till 2 000000 kr. 

Vid min anslagsheräkning har jag frånräknat medel för tjänster. som 

ingår i den systemekologiska forskningsgruppen vid SLU (-407 000 kr.). 

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen 
att till SkoRS- och jordhmkct.1· .fiirskninRsråd för budgetåret 1984/85 

anvisa ett reservationsanslag av 56 359 000 kr. 

H 6. Miljövårdsforskning 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

44 766686 

48200000 

52 732000 

Reservation 4842269 

Från anslaget bestrids utgifter för forskning m. m. inom miljövårdsområ

det. En siirskild forskningsnämnd med företrädare för såväl forskare som 

avnämare beslutar om anslagets närmare användning. 

Statens nat111"1·årdsrerk 

Forskningsnämnden har under den senaste fem;°1rsperioden gjort omfat

tande omprioriteringar av verksamhetens inriktning. Huvuddelen av ansla

get har använts för samordnande satsningar på avgränsade problemområ

den, s. k. projektområden. Följande projektområden drivs budgetåret 

1983/84: 
- försurningens effekter 
- metallers påverkan på den yttre miljön 
- luftföroreningar i tiitortsmiljö 
- test system för kemiska substanser - vattenmiljön 
- dricksvattenkvalitet och hälsa 
- miljökonsekvenser av odlingsåtgärder inom jord- och skogsbruk - växt-

näringsläckagc 
- konsekvenser av skogs- och myrdikning 
- miljö/cellulosa. miljökonsekvenser av skogsindustriella vattenutsliipp 
- bevarande av naturtyper och arter 
- den marina kustzonen 
- eutrofiering i marin miljö 
- gruvindustrins restproduktupplag 

Samfinansiering med andra anslagsbeviljande organ sker pi't vissa omrf1-

den. Miljöforskningsanslaget bidrar exempelvis med 750000 kr. till det av 

forskningsrådsniimnden initierade problemomrf1det Kemiska hiilsorisker i 

vf1r totala miljö. och med 250000 kr. till Åkermarkens ekologi. 
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Miljöforskningsanslaget bör enligt verket för budgetåret 1984/85 räknas 

upp för att möjliggöra satsningar inom områdena eutrofiering i marin miljö, 

miljömedicin. testmetoder för kemiska substanser i mark. restbiotopers 

betydelse för fauna och flora samt extra tjänster vid högskolan. 

Forskningen inom eutrotieringsområdet inriktas dels på situationen i 

öppna Östersjön. dels på situationen i Kattegatt och Skagerack. De frågor 

som studeras är eutrotieringens orsaker, dess konsekvenser och möjliga 

motåtgärder. Snabba resultat är nödvändiga för att få fram underlag för 

erforderliga beslut om åtgärder. 

En ökad satsning på tillämpad miljömedicinsk forskning (toxikologi, 

epidemiologi) har betonats bl. a. av bilavgaskommitten och utredningen 

om anviindningen av kemiska medel i jord- och skogsbruk. Indikationer på 

toxikologiska förändringar hos bl. a. barn och riskgrupper i anslutning till 

vissa större industrianläggningar måste klarläggas. För utsläpp till luft 

finns ett stort behov av ett system för att beskriva och bedöma miljöfar

ligheten. Behovet av kunskaper inom området är mycket stort hos natur

vårdsverket och länsstyrelser i samband med koncessions- och tillsyns

ärenden. 

I regeringens proposition om forskning m. m. (prop. 1981/82:106) förs 

markekologiskt inriktad forskning till den högst prioriterade gruppen. Det

ta motiveras både från de areella näringarnas och miljövårdens synpunkt. 

Marken fungerar som mottagare av en rad föroreningar, som kan ha menlig 

inverkan på den långsiktiga produktionsförmågan och på dess förmåga att 

oskadliggöra andra antropogena föroreningar. En kraftig nysatsning behö

ver dock ske för att utveckla metoder som möjliggör riskbedömning i 

samband med beslut om registrering av nya ämnen och åtgärder mot 

existerande ämnen. 

Ytterligare två extra tjänster bör inrättas vid högskolan. Prioritering av 

ämnesomrt1dena för tjänsterna kommer att ske i samråd med andra an

slagsbeviljande organ och högskolan. 

Projektet "BIODATA" har utvecklat systemrutiner. kodlistor m. m. för 

ADB-hantering av biologiska och kemiskt-fysikaliska miljödata. Det är 

viktigt att en central instans finns som kontinuerligt och för hela riket 

svarar för den gemensamma produktionen och underhållet av dessa kodlis

tor och register. Vid naturhistoriska riksmuseet bör en enhet upprättas 

som skall vara en servicefunktion för alla som arbetar med miljödata. För 

detta ändamål hör 380000 kr. överföras till inuseet. 

Under budgetåret 1983/84 avslutas fyni projektomrf1den. 2.8milj. kr. 

beräknas kunna frigöras för satsningar på nya områden. medan 2 milj. kr. 

mf1ste satsas för fortsatt projekt verksamhet. Utrymmet för enskilda pro

jekt utanför projektomrf1dena iir i dag mycket begränsat. 

Naturvårdsverket anser all anslaget för budgetf1ret 1984/85 hör räknas 

upp med 6.9 milj. kr. till totalt 55.1 milj. kr. 
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Föredragandens överväganden 

Jag hänvisar till vad jag tidigare har anfört om prioriterade forsknings

områden. Jag har i min medelsberäkning tagit hänsyn till behovet av ökade 

resurser för fortsatt forskning inom dessa områden I+ 3 000 000 kr.). I min 

anslagsberäkning har jag, i enlighet med naturvårdsverkets förslag. utgått 

ifrån att medel avseende arbetet med biologiska kodsystem I projektet 

BIODAT Al i fortsättningen skall beräknas under anslag till naturhistoriska 

riksmuseet under åttonde huvudtiteln (-380000 kr.). Jag har i denna fråga 

samrått med statsrådet Göransson. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen 

att till Miljövårdsfarskning för budgetåret 1984/85 anvisa ett reser

vationsanslag av 52 732 000 kr. 
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Översikt över FoU-organisationen m. m. inom jordbruks
d-:partementets verksamhetsområde 

I. FoU-verksamhet med anknytning till de areella näringarna 

1. I Sveriges lantbruksuniversitct (SLU) 

SLU bedriver utbildning. forskning och rådgivning inom jordbrukets. 

tr~idgfirdsnäringens. skogsbrukets och veterinärmedicinens områden. För 

budgetåret 1983/84 har ca 386 milj. kr. anvisats för forsknings- och utveck

lingsverksamhet vid universitetet. 

SLU:s traditionella ansvarsområde vad gäller forskning omfattar mark

växter-djur för produktion av livsmedel och skogsråvara. I anslutning till 

detta har även den tekniska och ekonomiska forskningen utvecklats. För

utom den direkt produktionsinriktade verksamheten ingår ansvar för en 

mer grundläggande biologisk forskning med tillämpningar inom jord- och 

skogsbruk och veterinärmedicin samt för tillämpad forskning avseende 

framför allt landskapsplanering. livsmedelshygien samt sjuk- och hiilso

vård för sällskapsdjur och sporthästar. 

Enligt SLU bör det övergripande målet för forskningsverksamheten 

vara fortsatta insatser på åtgärder som ökar produktivitet och effektivitet 

inom berörda sektorer. Det gäller bl. a. att utveckla kunskaper för att 

uth:°illigt kunna använda naturresurserna och för att tillgodose nationella 

och internationella behov av livsmedel. fibrer och virke. Det innebär 

vidare en fortsatt uppbyggnad av en biologiskt grundad helhetskunskap om 

skilda produktionsåtgärders effekter. Härtill kommer utveckling och sprid

ning av kunskaper för att öka avkastningen och att bättre utnyttja produk

tionsmedlen samt utveckla nya och konkurrenskraftiga produkter för att 

främja lönsamhet och internationell konkurrenskraft. 

Enligt SLU bör samtidigt hänsyn tas till andra samhälleliga m[1J såsom 

miljö. livsmedlens kvalitet. djurhälsa. djurskydd. sysselsättning o.:h regio

nal balans. 

Utve.:klingen inom de biologiska näringarna och samhället i övrigt kan 

enligt SLU ställa krav på utvidgning av ansvarsområdet. Rland områden 

som anses angelägna för SLU att bevaka utöver de traditionella anges 

energiområdet i allmänhet. livsmedelshygien. föriidlings- och produktions

medelsföretagens ekonomi samt grönytor i tfitorter. 

1.2 Skogs- och jordbrukets forskningsråd (S.JFRl 

SJFR ger bidrag till forskning som gagnar skogsbruket. jordbruket och 

triidgftrdsnäringen. Rf1det skall med bibeh:'\.llande av sin karaktär som 

sektorsorgan svara för den mer grundhiggande och långsiktiga kunskaps-
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uppbyggnaden inom skogs- och jordbruksforskningcn. Rådet har även fått 

ansvar för forskningsområdcn som tidigare legat utanför dess mer traditio

nella verksamhetsområden som t. ex. livsmcdelsforskning i vid bemärkel

se. viss fiskeribiologisk forskning och encrgiforskning. Den totala forsk

ningsverksamhetcn omfattar år 1983/84 ca 47.9 milj. kr. 

J .3 Växtförädlingsnämndcn 

Viixtföriidlingsniimnden har till uppgift att fördela medel till sf1dan föriid

ling av växter för jordbruket och trädgårdsnäringcn. som iir angelägen från 

allmän synpunkt och som inte kan förväntas komma till stånd utan särskilt 

stöd. Vidare skall nämnden fortlöpande följa utvecklingen inom växtföräd

lingsområdct samt verka för en ökad nordisk samverkan inom detta omr:°t

dc. Växtföriidlingsniimnden disponerar för 1983/84 37mi~j. kr. 

1.4 Skogsst)Telsen 

Skogsstyrc!sen disponerar 8 milj. kr. för bidrag till tillämpad skogspro

duktionsforskning. Verksamheten finansieras med skogsvårdsavgiftsmc

dcl. 

Högst prioriterade områden är olika skogsskötsclfttgärders inverkan pf1 

markens långsiktiga produktionsförmåga samt försurningens orsaker. dess 

storlek och inverkan på mark och vegetation m. m. 

1.5 flskeristyrelsen 

Fiskeristyrelsen är central förvaltningsmyndighct för ärenden angående 

vård och utnyttjande av fiskbcstimdcn i havet och fiskerinäringen. Till 

styrelsen hör tre laboratorier - ett havsfiskelaboratorium. ett hydrogra

fiskt laboratorium och ett sötvattenslaboratorium. Till styrelsen är vidare 

knuten en forskningsniimnd. FoU-verksamhetcn uppgår under budgetåret 

lq83/84 till ca D.5 milj. kr. 

Huvudsyftet med verksamheten vid havsfiskclahoratoriet är att ge den 

vetenskapliga grunden för fiskevården i det öppna havet och vid kusterna. 

Hydrografiska lahoratorict utför observationer och miitningar angående 

vattnets egenskaper av hetydclsc för styrelsens verksamhet. 

Målet för forskningen vid sötvattenslahoratoriet iir f. n. att utveckla 

generella metoder för fiskevården och syftar till att hihehålla eller öka 

avkastningen av värdefulla arter av sötvattensfisk. Ett av de dominerande 

projektområdena är försurningsprohlcmet. 

1.6 Statens veterinärmedicinska anstalt (SV Al 

SY A är ett expert- och serviceorgan fil lantbruksstyrelscn och andra 

myndigheter samt åt enskilda organisationer och allmiinhetcn. med uppgift 
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att bl. a. utn::da $mittsamma djursjukdomars uppkomst, orsak. spridnings

siitt m. m. SY A skall vara ett vt:terinärmedicinskt centrallaboratorium 

samt utföra viss rutinmässig diagnostisk verksamhet. Vidan.: skall S VA 

aktivt medverka i djursjukdomars förebyggande och bekämpande. Till 

stöd för dessa funktioncr skall SY A utföra visst forsknings- och utveck

lingsarbcte. FoU-verksamheten vid SVA uppgår under budgetåret 1983/84 

till ca 12.2 milj. kr. 

Forskningen bcdrivs mcd det övergripande målet att finna metoder för 

att förcbygga sjukdom hos djur. Sjukdomsproblemen inom animaliepro

duktionen utgör det helt dominerande forskningsområdet. SV A:s verk

si1mhe1 skall vidare snabbt kunna anpassas till rådande sjukdomssituation 

badc vad avser inriktningen och omfattningen av forsknings- och utveck

lingsarhetc. 

I. 7 Statens livsmcddsverk 

Siatcns livsmcdclsverk iir central förvaltningsmyndighet för livsmedels

frågor. Livsmcdelsvcrket skall bl. a. bevaka konsumentintresset inom livs

mcdelsomdtdet och verkstiilla utrcdningar och praktiskt vetenskapliga un

dersökningar om livsm..::dels allmänn<1 beskaffenhet och viirde frän närings

synpunkt. 

Av verkets resurser satsas dcn övervägande delen på kontrollverksam

het. FoU-vcrksamhet under budg..::tåret 1983/84 har kostnadsberiiknats till 

5.4 milj. kr. I huvudsak iir del friiga om utvccklingsarbcte (framför allt 

utwckling av analysmetoder) samt undersökningar som iir din:kt knutna 

till verk..::ts kontrollfunktioner. 

1.8 Stakns maskinpro\'ningar (Sl\.IP) 

SMP provar maskiner, fordon och redskap inom jordbruk, skogsbruk 

och trädgiirdsniiring. SMP iir också riksprovplats för griivmaskiner samt 

lastbilshytter. 

SMP bedriver Foll för att finna metodcr och utrustning för att prova 

maskiner för jordbruk, skogsbruk och triidg;inlsnäring. Omfattningen av 

FoU-verksamheten iir I, I milj. kr. 

1.9 Jordbrukstekniska institutet (JTI) 

JTI, har till ändamål all i niira samarbct..:: med SLU och statens maskin

provningar samt i samv..::rkan med andra institutioner bedriva teknisk-ve

tenskaplig forskning, utve.:kla maskincr och mctoder och följa utveckling

..::n beträffande främst jordbrukcts maskincr och andra mekaniska och 

elcktriska hjälpmedel. Institutet skall ~ivcn b..::driva undervisnings- och 

upplysningsverksamhet angående de tekniska hjälpmedlens rationella an

vändning i jordbruket. 
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Verksamheten. som är avtalsbunden, regleras i överenskommelse mel

lan staten och en stiftelse som representerar jordbruksnäringcn och ma

skintillverkare m. tl. 
FoU-verksamheten omfattar under den nu löpande avtalsperioden ca 9,4 

milj. kr. Härav svarar staten enligt avtal för 2,3 milj. kr. och Stiftelsen 

Svensk jordbruksteknisk forskning för 1,2 milj. kr. Härtill kommer 5,4 

milj. kr. från externa finansieringskällor. 

1.10 Nämnden för skogsteknisk forskning 

Statens stöd till kollektiv skogsteknisk forskning regleras i ett mellan 

staten och Stiftelsen Skogsteknisk FoU träffat avtal om gemensam finan

siering av forsknings- och utvecklingsverksamhet på det skogstekniska 

området. Ansvard för verksamhetens genomförande åvilar Nämnden för 

skogsteknisk forskning. 

För budgetåret 1983/84 tillskjutt:r staten 10,8 milj. kr. för den skogstek

niska forskningen. Verksamheten omfattar målinriktat FoU-arbete röran

de i huvudsak anläggning, skötsel och avverkning av skog samt transport 

av skogsbrukets produkter till förbrukare. 

I. Il Institutet för skogsförbättring 

Statens stöd till kollektiv forskning rörande skogsträdsförädling och 

skogsgödsling m. m. regleras i ett mellan staten och Stiftelsen Skogsför

bänring träffat avtal om gemensam finansiering av forsknings- och utveck

lingsverksamhet rörande skogsträdsföriidling och skogsgödsling m. m. För 

budgetåret 1983/84 omsätter FoU-verksamheten ca 12.6 milj. kr. 

2 Foll-verksamhet med anknytning till miljövårdsområdet 

2. l Statens natunardsvcrk (SNV) 

SN V har till uppgift alt leda och friimja företrädesvis målinriktad natur

vfirdsforskning och undersökningsverksamhet inom naturvfirdsområdet. 

Den totala FoU-verksamheten omfattar ca 48 milj. kr. budgetåret 1983/84. 

Inom verket finns en forsknings- och undersökningsavdelning bestående 

av en forskningssekretariat, två programsekretariat och fem laboratorier. 

Vid SNV finns en forskningsniimnd med uppgift främst att fullgöra verkets 

uppgifter i fråga om planering av naturvårdsforskning och att fördela för 

denna vi.:rksamhet anslagna medel. I forskningsniimnden finns företrädare 

för s{1väl forskare som avnämare. 

Miljövårdsforskningen skall bidra med vetenskapligt faktaunderlag för 

planering. initiativ och beslut i olika miljövårdsfrågor. Huvuddelen av 

forskningen utförs vid universitet och högskolor. Prioriterade forsknings-
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omraden är bl. a. metallers verkan på den yttre miljön, luftföroreningar i 

t:itortsmiljö, .den marina kustzonen och lt!stsystem för kemiska substanser. 

Huvuddden av arbetet med åtgärder mot försurning utförs som uppdrags

forskning. 

SNV svarar också för planering för viltforskning. Verket disponerar 

medel ur villskadereglerings- och jaktvårdsfonderna. Medel ur viltskade

regleringsfonden används i huvudsak till forskning om älgen medan medel 

ur jaktvårdsfonden används till övrig viltforskning. SNV erhöll för budget

f1ret 1982/83 sammanlagt 3,8 milj. kr. ur viltskadereglerings- ochjaktvårds

fondana till viltforskning. 

2.2 Statens strålskyddsinstitut (SSI) 

SSI har ett centralt samordnande ansvar för målinriktad strålskydds

forskning och skall själv bedriva målinriktat forsknings- och utvecklingsar

bete inom strålskyddsområdet. Den totala FoU-verksamheten omfattar ca 

10,6 milj. kr. budgetåret 1983/84. 

Institutets egen forskning är av rdativt ringa omfattning och bedrivs i 

huvudsak som projekt med nära anknytning till den mätverksamhet och 

mdodutveckling som betingas av SSI:s övriga verksamhet. 

Inom ramen för anslaget Strålskyddsforskning finansieras forskning 

utanför institutet, såväl strålskyddsforskning med anslutning till kiirn

kraftsprnduktionen och för vilken medel tas in från kiirnkraftsföretagen 

genom avgifta som övrig strfllskyddsforskning. Det huvudsakliga syftet 

med med ifdgavarande forskning iir att ge strålskyddsinstitutet underlag 

för iitg;irder i aktuella strälskyddsfrågor. 

2.3 Stiftelsen Institutet för vatten- och luft\'ardsforskning 

Statens stöd till kollektiv forskning inom miljövårdsområdet regleras i 

ett mellan sta11.:n och Föreningen för industriell Miljöv{1rd träffat avial om 

gemensam finansiering av forsknings- och utvecklingsverksamhd på vat

tcn- och luftvilrdsomrildet. B~ida partcrna m1:dverkar i finansi1:ringen av 

vl'.rksamheten. Under budgetåret 1983/84 uppgär statens bidrag till 8,5 

milj. kr. Verksamheten bedrivs i enlighet med ett till avtalet fogat rampro

gram. Ansvaret för programmets genomförande ävjlar enligt avtalet Stiftel

sen Institutet för vatten- och luftvårdsforskning. Fo1:skningen och viss 

uppdragsverksamhet utförs sedan den I juli 1982 i ett av stiftelsen iigt 

bolag, AB IVL. 
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Utdrag 

ARBETSMARKNADSDEPARTEMENTET PROTOKOLL 

vid regcringssammanträdc 

1983-02-09 

f"i;rcdragandc: statsrådet Anna-Greta Le~jon så vill avser punkterna 1-4; 

statsrådet Anita Gradin sf1vitt avser punkterna 5-7. 

Anmälan till proposition om forskning 

1 Inledning 

Arhetsmarknadsdepartcmentets ansvarsområde omfattar frågor om ar

betsmarknad, arbetsliv och arhctsmiljö, invandring (dvs. migrations- och 

etnicitctsfrftgor) samt jämställdhet. Fri'm forskningssynpunkt är dessa 

verksamhetsområden tviirvetenskapliga till sin karaktiir och finns i vari

erande utsträckning företrädda inom flera vetenskapliga discipliner. En 

redovisning av vissa forskningsorgan som är verksamma inom departe

mentets ansvarsområde har upprättats inom arbetsmarknadsdepartemen

tet. Redovisningen bör fogas som hi/aga 7.1 till detta protokoll. 

Föredragandenas överviiganden 

2 Arbetsmarknadspolitisk forskning 

Målen för arbetsmarknadspolitiken iir främst att öka syssclsiittningen 

och minska arbetslösheten. De arbetsmarknadspolitiska åtgiirderna syftar 

också till att diimpa konflikter mellan olika mål för den allmänna ekono

miska politiken samt till att lösa den enskildes syssclsättningssituation. 

I den internationella diskussionen om olika ekonomiska teorier och 

strategier har arhetsmarknadspolitikcn hittills spelat en underordnad roll. 

Sverige har pf1 arhetsmarknadspolitikens omrf1de i ~fmga avseenden varit 

ett föregångsland diirför att politiken sedan lång tid har utnyttjats som en 

aktiv och integrerad del av den allmänna ekonomiska politiken. Enligt min 

mening iir den svenska htillningen i detta avseende en viktig förklaring till 

den relativt 1<'1ga arbetslösheten i Sverige jiimfört med mfmga andra indu

strinationer. 

I Rik.1"d11gc11 /083iM. I st1111f. Nr {(17. Rilt1ga 7 
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Det är självklart att arhetsmarknadspolitiken i sig inte kan garantera full 

sysselsättning. Inte ens en perfekt fungerande arbetsmarknad leder till full 

sysselsättning om inte den totala efterfrågan i ekonomin är tillräckligt hög. 

Erfarenheterna från de senaste konjunkturnedgångarna visar också att det 

finns gränser för att med traditionella arbetsmarknadspolitiska medel 

åstadkomma stabilitet i ekonomin. Den omprövning som det senaste de

cenniet har skett av delar av den ekonorni5ka teorin har emellertid i 

huvudsak liimnat grundvalen för den svenska arhetsmarknadspolitiken 

orubbad. Självfallet har dock utformningen av åtgärderna anpassats efter 

nya förutsiittningar. 

Resurserna för arbetsmarknadspolitiken fördelas mellan åtgärder som 

syftar till att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt och selektiva sys

selsättningsf1tgärder som direkt skall förhindra arbetslöshet. Ju hiittre an

passnir.gsuppgiftcrna kan klaras desto mindre blir kraven pil siirskilda 

syssclsättningsskapande f1tgärder. En förutsättning för att resurserna skall 

kunna fördelas ändamålsenligt och effektivt är ingående kunskaper om 

förh{tllandena och utvecklingen på arbetsmarknaden. Siidana kunskaper iir 

också viktiga för att kunna bedöma behovet av arhetsmarknad~politiska 

åtgtirder och hur sådana skall utformas liksom för att kunna utvärdera 

effekterna av de åtgiirder som vidtas. 

2. J Delegationen för arbetsmarknadspolitisk forskning 

Delegationen (A 1981:01) för arbetsmarknadspolitisk forskning !EFAJ 

intar en central stiillning niir det gäller att fortlöpande vidga och fördjupa 

kunskaperna på det arhetsmarknadspolitiska omrf1det. Delegationen kom

mer att i april i i'ir avge ett betiinkande. Enligt vad jag har inhämtat kommer 

detta att innehålla en sammanfattning och utviirdering av de senaste Mens 

forskning kring skilda delar av arhetsmarknadspolitiken och de speciella 

problem som arhetsmarknadspolitiken iir inriktad på att lösa. Delegationen 

kommer vidare att föreslå vissa riktlinjer för den arbetsmarknadspolitiska 

forskningen. Betiinkandet kommer att remissbehandlas. Aven om slutlig 

ställning till förslagen får tas först efter remissomgången vill jag vid detta 

tillfälle föra fram vissa allmänna synpunkter på den framtida arbetsmark

nadspolitiska forskningen. 

2.2 Forskningens inriktning 

:\rbete åt alla kommer även fortsättningsvis att vara det överordnade 

målet vid utformningen av den allmänna ekonomiska politiken. Arbets

marknadspolitikcn kommer därvid att fortlöpande ställas inför stora och 

varierande uppgifter. Enligt min mening hör forskningen kring arbetsmark

nadspolitikcn diirför även i framtiden behandla åtskilliga områden och ha 

till syfte att ge ett förbättrat underlag för överviiganden och heslut rörande 
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arbetsmarknadspolitikens inriktning och dimensionering. Forskningen bör 

omfalta vad som bestämmer volymen och karaktären på arbetslösheten 

och dess effekter på människorna. Den bör oäså inbegripa såväl utbud 

som efte1i"rågan på arbete och anpassningsprocesserna p{i arbetsmarkna

den. 

A 1Tiii;ning.1ji·åi;or 

Avvägning och samordning mellan il ena sidan arbetsmarknadspolitiska 

åtgiirder och å andra sidan generella ekonomisk-politiska insatser samt 

insatser inom industri-, regional-. sm:ial- och utbildningspolitik är frågor av 

stor betydelse. Att analysera dessa och alt ge underlag för hanteringen av 

savi.il stabiliserings- som fordclningspolitiska avviigningsproblem iir en 

viktig uppgift för arbetsmarknadsforskningen. 

81.a. ungdomsarbetslösheten har p{1 senare år medfört ett ökat kommu

nal! engagemang i sysselsiittningspolitiken. lns<1tsernas art och omfattning 

har varit mycket varierande. Det finns ett behov av forskning rörande 

kommunernas arbetsmarknadspolitiska ätgiirder och de samordnings- och 

avvtigningsproblcm som föreligger mellan statliga och kommunala mål och 

insatser. 

En fdga som kriiwr siirskilda överväganden iir ny tekniks och frLimst 

datateknikens betydelse för sysselsättning lh.:h arbetsmiljö. Dataeffektut

redningens (A 1978:05) slutbetänkande som nu liiggs fram bör bli en viirde

full utg{mgspunkt för fortsatt forsknings- och utvecklingsarbete. 

A.rhcrskr1{fts11th11de1 o,·Ji 11rh11dspii1·er/.;1111dc ilri;iirder 

Utbudet av arbetskraft h~tr till både karaktiir och sammansiittning för

iindrats pi\ ett genomgripande siitt under del gilngna decenniet. Mot denna 

bakgrund finns det ett behov av studier dels av hur detta piiverkar arbets

marknadens funktionssiitt och dels av hur situationen p{i arbetsmarknaden 

utvecklas för olika grupper av individer och hush;11l. S{1dana kunskaper är 

viktiga niir det giiller att bedöma behovet och effekterna av olika åtgiirdcr 

som påverkar utbudet och underliittar anpassningen. Som exempel på 

viktiga områden för fortsatt forskning kan niimnas hur cfterfrligan pa 

arbetskraft, demografiska föriindringar .. skatte- och bidragsbesUimmelser. 

pensioneringssystem. arbctsmarknadslagstiftning etc. påverkar arbets

kraftsutbudets sammansiillning och arbdskraftens rörlighet 

Forskning bör också bedrivas om alternativa eller kompletterande insat

ser för att minska eller förebygga strukturella obalanser. exempelvis ge

nom olika f1tgiirder för att underlätta industrins rekrytering och individer

nas omställning till nya arbetsuppgifter. 

l:..jie1ji·iig1111 pil arhers/.;mji och t'.fil'l:fi·ilgepd1·er/.;a11dc iltgiiriler 

När det gäller forskning om efterfrtlgan på arbetskraft finns fortfarande 

ett behov av såväl empiriska kartliiggningar av radande förhållanden och 

t I Rik.l'd11gt'11 198318./. I .rn111/. Nr JU7. Bi/ll!Jll 7 
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tendenser som analyser av bakomliggande samband och bestämningsfak

ton:r. Det finns t.ex. anledning att efterlysa fördjupade studier av företa

gens personalpolitik, bl.a. i samband med nyrekrytt:ringar och uppsägning

ar. Kunskaperna är fortfarande bristfälliga om på vilket sätt företagens 

personalpolitik i sådana sammanhang påverkas av t.ex. olika anställnings

former eller olika lagregler samt av olika typer av anpassningskostnader. 

Vissa arbetsmarknadspolitiska åtgärder syftar till att påverka företagens 

lönekostnader så att det blir förmanligt relativt sett att anställa vissa 

grupper. För att bättre kunna bedöma effekterna av dessa åtgärder behövs 

ökade kunskaper om t.ex. lönekostnadernas och lönekostnadsrelationer

nas betydelse för storleken och sammansättningen av företagens efterfrå

gan på arbetskraft. Kunskaper om dessa faktorers betydelse för arbet5-

kraftsefterfrågans inriktning är naturligtvis också av intresse i samband 

med en mer allmän diskussion om hur arbetsmarknadens anpassningsför

måga kommer att utvecklas över tiden och vad som kommer att bli bestäm

mande för denna. 

En fråga. som inte har studerats särskilt, är vilka effekter nya stöd

former får för särskilt utsatta grupper. Det kan gälla t.ex. stöd för att 

stimulera tidigareläggning av rekrytering. Medför sådana nya stödformer 

att exempelvis handikappades konkurrenskraft på arbetsmarknaden för

svagas genom att de befintliga stöden för dem relativt sett kan bli mindre 

värda'? 

Det är troligt att beredskapsarbett:na även i framtiden kommer att utgöra 

en betydelsefull och resurskrävande del av de arbetsmarknadspolitiska 

åtgärderna. Verksamheten är mycket omfattande och mångsidig men har 
hittills studerats endast i begränsad utsträckning. Därför är det angeläget 

med ytterligare satsningar på forskning och utvärdering när det gäller 

beredskapsarbeten. I sammanhanget är det också av intresse att studera 

möjligheterna till alternativa åtgärder. 

2.3 Bättre förutsättningar för forskningen 

I samband med behandling av frågan om den framtida forskningens 

inriktning finns det också anledning att betona betydelsen av att förbättra 

förutsättningarna för att genomföra arbetsmarknadspolitisk forskning. Det 

finns exempelvis ett behov av att undersöka vilka databaser som kan 

användas för utvärdering av arbetsmarknadspolitiska åtgärder och att un

dersöka vilka förändringar eller kompletteringar av dessa databaser som 

skulle kunna öka deras användbarhet. Man bör även undersöka behoven 

och möjligheterna att upprätta nya databaser. 

Jag vill också nämna att det ibland kan vara svårt att dra klara gränser 

mellan forskning och utredningsverksamhct eller tilliimpade studier. Inom 

utrednings verksamhet finns t.ex. många gånger inslag av metod ut veckling. 

Enligt min mening bör iivcn studier av utredande och uppföljande karaktär 

i vissa fall kunna ske inom ramen för delegationens verksamhet. 
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De områden jag här har tagit upp utgör ett urval av områden inom vilka 

fortsatt forskning bör bedrivas. Slutlig ställning till den framtida forskning

en på arbetsmarknadsområdet får tas när remissbchandlingcn av EF A:s 

betänkande har slutförts. 

A 1•s/11t11ing 

Arbetsmarknadspolitikens framträdande roll i den s.k. svenska model

len ställer krav på en fortlöpande såväl teoretisk som empirisk prövning av 

politikens utformning. Det vore värdefullt om arbetsmarknadspolitiska 

fr<°1gor liksom sambanden mellan arbctsmarknadspolitik och ekonomisk 

politik i övrigt ägnades mer uppmärksamhet inom den samhällsekonomis

ka forskningen. Det är därför viktigt att fler forskare kan fördjupa sig inom 

detta arbetsfält för att kritiskt granska arbctsmarknadspolitikens förtjäns

ter och brister. Det kan finnas anledning att återkomma till detta i samband 

med behandlingen av EFA:s kommande betänkande. 

3 Arbetslivs- och arbetsmiljöforskning 

Forskning och utveckling !FoU) kring arbetsmiljö- och arbetslivsfrågor 

har byggts ut mycket kraftigt under 1970-talet. Nya organ har tillkommit 

för att finansiera eller bedriva forskning om arbetslivs- och arbetsmiljöfrå

gor. Arbetarskyddsfonden intar en helt dominerande ställning som forsk

ningsstödjande organ inom arbetsmiljöområdet. FoU med relevans för 

arbetsmiljön bedrivs såväl inom traditionella forskningsdisciplincr. t.cx. 

medicin och kemi. som inom flera sektorsforskningsområden. Dessutom 

stöds arbetsmiljöforskning av en rad andra medelsbeviljande organ. t.ex. 

forskningsrådsniimnden, statens rf1d för byggnadsforskning, styrelsen för 

teknisk utveckling och forskningsråden inom utbildningsdcpartemente'ts 

verksamhetsomr;01dc. 

Forskning. som är särskilt inriktad mot arbetsmiljö- och arbetslivspro

blem. bedrivs såväl vid fristående forskningsinstitut som vid landets hög

skolor. t.ex. tekniska högskolan i Stockholm och Karolinska institutet. 

Vid sidan av arbetarskyddsstyrelsens forskningsavdclning. som är landets 

största institution för arhctsmiljöforskning. bedrivs sädan forskning även 

vid t.cx. landstingens yrkesmedicinska kliniker och försvarets forsknings

anstalt. I detta sammanhang hör också arbetslivsccntrum nämnas. Centret 

inrättades år 1977 som ett fristående institut med uppgift att bedriva 

forskning kring medbestämmande i arbetslivet och arhetslivsfrf1gor i öv

rigt. 

Inom ramen för sin förvaltningsrevision har riksrevisionsverket (RRV) 

granskat (RRV rapport 1982:38) styrningen av <1rhctsmiljöforskning. 

Granskningen har omfattat arbctarskyddsfondens finansiering av forsk

nings- och utvecklingsarbete samt forskningsverksamheten vid arbetar-
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skyddsstyrelsen. Tillsammans svarar dessa organ för huvuddelen. av de 

resurser som i dag .satsas på arbetsmiljöforskning. Revisionen har hl.a. 

utmynnat i förslag om en mer aktiv. långsiktig styrning av mcdelsanviind

ningen inom arhetsmiljöforskningen. 

3.1 Arbetarskyddsfonden 

Arbetarskyddsfonden har till uppgift att stödja sådan forskning och 

utveckling samt utbildning och information som rör arhetsmiljö. medbe

stämmande och arhet~livsfrf1gor i övrigt. 

Arbetarskyddsfondcns verksamhet finansieras genom en siirskild arbe

tarskyddsavgift som f.n. utgår med 0.\55 'lr· av den totala \önesumman. 

Fondens intiikter her~iknas för budget liret 198?>/84 uppgfi till ca 470 milj. kr. 

Jag vill framhålla att endast en mindre del av dessa medel. ca 20 %·. stftr till 

förfogande för beslut i fondens styrelse om FoU-insatser. 

Arbetarskyddsfondcns instruktion ( 1971 :803. iindrad senast 1983:947) 

ger fonden möjlighet att initiera och stödja FoU-verksamhet inom hela 

arbetsmiljö- och arbctslivsområdet. För att få underlag för heslut om 

fördelning av FoU-medcl till olika områden har styrelsen för fonden tillsatt 

särskilda programgrupper. I dessa ingår företrädare för bl.a. arbetsmark

nadens parter. forskningsinstilutioner. experter från arbetarskyddsstyrel

sen och andra myndigheter. företag m.fl. organ. Den närmare inriktningen 

av gruppernas arbete anges i särskilda direktiv som fastställs av fondens 

styrelse. Flertalet direktiv anger två huvuduppgifter för grupperna. nämli

gen att kartlägga FoU inom ett verksamhetsområde samt att utarbeta 

förslag (programl för prioritering inom området. Arhetsmarknadens 

parters inflytande över prioriteringen av FoU på kort och lfmg sikt garante

ras sålunda av den representation de har i arhetarskyddsfondens styrelse 

och i de särskilda progra'mgrupperna. Arbetssättet garanterar på motsva

rande sätt ett inflytande från forskningen. Värdet av de olika intressenter

nas inflytande kan inte nog understrykas. 

Såväl arhetsmarknadens parter som statsmakterna har varit överens om 

att arbetarskyddsfonden hör lägga stor vikt vid sf1dana FoU-insatser som 

kan leda till praktiska resultat i arbetslivet. Denna mf1lsiittning finns också 

uttryckt i arhetarskyddsfondens instruktion. Tanken är att de erfarenheter 

som har vunnits skall kunna komma dem till godo som dagligen utsätts för 

problem och risker i arbetslivet. I dag kan omkring 40(.:·(. av beviljade 

anslagsmedel hiinföras till olika former av f1tgiirdsinriktade projekt. såsom 

utvecklingsarbete. climinationsteknik. praktiska försök. rcfcrensanliigg

ningar m.m. Jag ser positivt på de insatser som gjorts frfin fondens sida 

under senare år för att inrikta FoU-vcrksamheten mot praktiskt tilliimp

hara projekt. 

Inom praktiskt tillämphar FoU pil arbetsmiljöomr;°1det finns enligt min 

mening en potential för att friimja svensk exportindustri. Jag tänker hiir på 
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den kompekns som finns niir det gäller att tidigt beakta arbetsmiljöaspek

ter i industriell produktutvcl:kling och planering. En ökad export av arbets

metoder, redskap och maskiner som är ändamålsenligt utformade även 

från arbetsmiljösynpunkt liksom kunskap om produktionsteknik, produk

tionsutrustning och arbetsorganisation bör således vara möjlig. Även inom 

området climinationsteknik/personlig skyddsutrustning m.m. är svenskt 

kunnande framstående m:h bör kunna gagna vår exportindustri. 

Vid sidan av praktiskt, åtgiirdsinriktade insatser stöder arbetarskydds .. 

fonden även kunskapsutvecklande forskning av mera långsiktig karaktär. 

Sektorsorganen har genom det av riksdagen fattade forskningspolitiska 

. beslutet !prop. 1981/82: I 06, UbU 37, rskr 174) ålagts ett ansvar för långsik

tig kunskapsuppbyggnad inom resp. samhällssektor. För arbetarskydds

fondens del innebär detta att styrelsen för fonden, inom ramen för sina 

samlade FoU-resurser, måste väga behovet av långsiktig kunskapsupp

byggnad mot annan FoU-verksamhet. 

Arbetarskyddsfonden har under senare år inom vissa FoU-områden 

successivt samlat projektvisa insatser till mera sammanhållna forsknings

program. En nyligen slutförd programrapport för området toxikologi är ett 

exempel på detta. Jag ser mycket positivt på denna utveckling. Jag delar 

också fondens bedömning att sådana sammanhållna programsatsningar är 

särskilt lämpliga inom de områden diir avsikten är att stödja långsiktig 

kunskapsuppbyggnad. 

Av de projekt som arbetarskyddsfonden stöder utförs i dag ca hälften 

inom universitet och högskolor. fonden planerar att även i fortsättningen 

förlägga en stor andel av sin bidragsgivning till projekt som bedrivs vid 

universitet och högskolor. Bidragsgivningen avser främst forskningsin

satser av långsiktig karaktär. Jag stöder denna målsättning, vilken också 

ligger i linje med de övergripande riktlinjer för forskningspolitiken som 

statsrädet Ingvar Carlsson har redovisat. Detta slag av insatser avser i 

första hand bidrag till tjiinster och utrustning vid högskolorna och innebär 

sålunda ett icke oväsentligt tillskott till högskolans basresurser för arbets

livsforskning. För den närmaste treårsperioden kan man, bl.a. med stöd av 

redan inledda program och aktuella programförslag, räkna med att fondens 

stöd till långsiktig forskning vid högskolan kommer att motsvara kostna

derna för minst ett 30-tal tjänster. 

När det giillcr den närmare inriktningen av arbetarskyddsfondens FoU

verksamhet och fördelningen av resurser på olika forskningsområden vill 

jag hänvisa till fondens långsiktiga planering som redovisas i en bilaga till 

detta protokoll. Där konstateras bl.a. att frågor som hänger samman med 

datorisering, automatisering och införande av ny teknik f.n. ägnas stor 

uppmärksamhet av arbetarskyddsfonden. 

Jag vill i detta sammanhang erinra om det särskilda utvecklingsprogram 

för bättre arbetsmiljö och arbetsorganisation vid utnyttjande av datorer 

och mikroelektronik i arbetslivet som arbctarskyddsfonden startade år 

t:! Riksdui:1·11 IY83/84. I sund. Nr 107. Biluga 7 
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1982 på initiativ av LO, TCO och SAF. Programmet omfatwr bl.a. prak

tiskt utvecklingsarbete och försöksinvesteringar ,direkt i produktionen i 

samb;md med att ny teknik introduceras i niiringsliv och ·förvaltning. 

Utvecklingsprogrammet beräknas pågå under fem ilr. Det arbetar inom en 

total resursram om 54,5 milj. kr. Genom riksdagsheslut (prop. 1981/82: 123, 
AU 29, rskr 376) har regeringen bemyndigats att li\ta fonden disponera 35 

milj. kr. för programmet, vilka hos.fomlen har avsatts för medbestiimman

de- och styrclserepresentantutbildning. Vidare har 15 milj. kr. anvisats 

från fondens kapitalbehållning. Därutöver tillförs arhetarskyddsfonden un

der en treårsperiod med bö1jm1 budgetåret 1982/83 sammanlagt 4,5 milj. kr. 

från statsbudgeten för att främja forskning och försöksverksamhet kring 

alternativa systemutvecklingsmodelkr. 

I propositionen ( 1978179: 119, U bU 44, rskr 391) om vissa frfigor rörande 

forskning och forskarutbildning föreslogs bl.a. att löntagarorganisationer

na skulle fä ett ekonomiskt stöd ur arbetarskyddsfonden för forskningsini

tierande verksamhet. Medlen skulle enligt propositionen kunna användas 

av organisationerna bl.a. för att utarbeta forskningsprogram och kunskaps

översikter. Ingen begränsning i fråga om ämnesval eller forskningsinrikt

ning skulle gälla för denna verksamhet. Det ingår numera i fondens uppgift 

enligt instruktionen att stödja arbetstagarorganisationernas forskningsini

tierande verksamhet. I juni 1983 beslutade regeringen att 5 milj. kr. skulle 

utgå ur fonden för denna verksamhet. Sammanlagt har därmed 15 milj. kr. 

ställts till löntagarorganisationernas förfogande för detta iindamiil. 

Genom stödet, som är av allmän forskningspolitisk karaktiir, får org<mi

sationerna förbättrade möjligheter all komma in i den planerande och 

initierande processen på ett tidigt stadium. Krav och behov, uppslag och 

ideer från stora avnämargrupper kan på detta säll kanaliseras till forsk

ningsvärlden. 

3.2 Arbctarskyddsstyrelsens l'orskningsavdelning 

Arbetsmiljölagens övergripande syfte är att skapa en arbetsmiljö som ilr 

så bra som möjligt från såväl fysisk som psykisk synpunkt. Arbetarskydds

verket har sektorsansvaret inom detta breda område. Detta fordrar ingåen

de kunskaper om arbetsmiljöproblem samt om samband mellan arbetsmil

jöfaktorer och ohälsa. Egna resurser för forskning är en förutsättning för 

att verket skall kunna fullgöra sitt sektorsansvar på arbetsmiljöområdet. 

Detta synsätt låg till grund för beslutet att år 1972 inordna det arbetsmedi

cinska institutet som en avdelning inom arbetarskyddsstyrelsen. 

Styrelsens forskningsavdclning är landets centrala institut för arbetsmil

jöforskning. Kostnaderna för avdelningens verksamhet beräknas uppgå till 

ca 77 milj. kr. budgetåret 1983/84. Avdelningens verksamhet finansieras till 

övervägande del genom statsbudgetmedel. Direkta forskningsanslag från 

bl.a. arbetarskyddsfonden till enskilda forskare vid avdelningen svarar för 



Prop. 1983/84:107 Bilaga 7 Arbetsmarknadsdepartementet 9 

ca 10'/l, av finansieringen. Regeringen ställer dessutom varje är medel ur 

arbetarskyddsfonden till styrelsens förfogande för s.k. särskilda arbetar

skyddsprojekt. Budgetån:t 1983/84 disponerar styrelsen 12,7 milj. kr. för 

sädana projekt. Mellan 50 och 60 % av dessa medel fönlelas till projekt 

inom forskningsavdelningen. 

Forskningsavdelningens arbete bedrivs i löpande kontakt med arbetsli

vet. Kontakten med tillsynsavdclningcn vid styrelsen ger impulser till 

forskning om aktuella probkm i arbetslivet. Vidare utgör den utbildning 

som styrelsen årligen anordnar för personal inom företagshälsovärden en 

viktig kontaktyta mellan forskare vid forskningsavdelningen och personal 

som har kunskap om och erfarenhet av riska och problem i arbetslivet. 

En uppgift för forskningsavdelningen är att bistå med forskningsinsatser 

som underlag för styrelsens föreskriftsarbete. En annan viktig uppgift är 

att så tidigt som möjligt upptäcka och påvisa nya hälsorisker i arbetsmiljön 

samt kartlägga samband mellan olika arbetsmiljöfaktorer och ohälsa. Det 

innebär att arbetsmiljöforskningen i tiden ofta måste ligga före föreskrifts

arbetet när det gäller att uppmärksamma nya problem. Enligt min mening 

är denna typ av mer långsiktiga forskningsinsatser nödvändiga för att 

författningsarbetet skall kunna utvecklas pä sikt och vara i linje med 

aktuella arbetsmiljöproblem. Forskningsavdclningen har här en betydelse

full uppgift. 

De resurser som styrelsen disponerar för forskning kan av naturliga skäl 

inte täcka alla forskningsbchov inom arbetsmiljöområdet. Styrelsen har i 

sin anslagsframställning för budgetåret 1984/85 uttalat att den typ av forsk

ning som har väsentlig betydelse från hälsosynpunkt i första hand måste 

prioriteras. Prioriteringarna måste göras med hänsyn till såväl skadefrek

vens som skadornas svårighetsgrad. Satsningarna bör enligt styrelsen ock

så koncentreras till de områden där den egna forskningen kan göra sig 

gällande inom och utom landet. Styrelsen har, på grundval av den aktuella 

och den förväntade risksituationen, prioriterat följande problem och 

forskningsområdcn under den närmaste femiirsperiodcn: Belastningsska

dor. lungskador pii grund av luftföroreningar, metoder för testning av 

carn.:erframkallande ämnen och iimncn som kan skada foster och arvsan

lag, eliminationstcknik samt arbetsorganisation i samband med ny teknik. 

De av styrelsen föreslagna prioriteringarna samt de överväganden som 

redovisats som grund för dessa synes, enligt min mening, vara väl avvägda 

och motiverade. 

Enligt styrelsen innebär den skisserade forskningsinriktningen till viss 

del behov. av ökade ekonomiska resurser för rekrytering av forskare med 

kompetens inom prioriterade områden. Med hänsyn till svårigheten att 

tillgodose nya forskningsinsatscr med befintlig kompetens anser jag emel

lertid att styrelsens behov att nyrekrytera forskare får tillgodoses succes

sivt i takt med möjligheterna till omdisponeringar inom tillgängliga resurs

ramar. 
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Forskningsdeh.:gation..::n vid styrdsen, som nu påbö1jat sill arbete, kom

mer ..::nligt min mening att kunna medverka till en breddning av styrdscns 

beslutsunderlag niir det gäller forsknings verksamhetens utformning, inrikt

ning och prioritering. Delegationen bör också kunna förhiillra förutsiitt

ningarna för samordning mellan styrelsens forskningsvcrksamhet Llch den 

forskning som bedrivs vid universitet och högskolor, de yrkesmedicinska 

klinikerna samt forskningsinstitut som är verksamma inom arbetsmiljöom

rådet. 
Forskningsavdelningen iir landets enda forskningsinstitution med ctt 

uttalat ansvar för arbctsmiljöfrilgor. Flera av avdelningens forskare verkar 

inom forskningsområden som intc alls eller endast i ringa utstrilckning 

finns företrädda inom universitet och högskolor. En viktig uppgift för 

avdelningen är därför att bevaka den långsiktiga kompctensuppbyggnadcn 

inom arbetsmiljöforskningens delområden. Det giiller säviil för att kunna 

fylla avdelningens eget behov av kompetens som för att öka kunskapen oin 

och intresst:t för arbetsmiljöfri\gor inom universitet och högskolor. 

På både utbildningens och forskningens omrflde föri:kommer ell samar

bete mellan arbetarskyddsstyrelsen och högskolan. Professorer och labo

ratorer vid forskningsavdelningen medverkar i högskoleutbildningen, 

främst forskarutbildningen. Medverkan består i forskarhandlcdning siiviil 

av den egna personalen som av doktorander inom högskolan. Jag sa 

mycket positivt på de insatser som under senare år har gjorts friln styrel

sens sida för att öka antalet doktorander inom avdelningens iimnesområ

den. 
Samarbete med högskolan förekommer också i milnga av de ca 200 

projekt som forskningsavdelningen driver. Arbetsmiljöproblem iir ofta stl 

sammansatta att de förutsätter samverkande insatser friin skilda for~k

ningsområden för att fruktbiirande resultat skall kunna [1stadkommas. Jag 

har med tillfredsställelse kunnat konstatera att samarbete mellan forskare 

från olika ämnesområden förekommer i ungefär hiilften av de projekt som 

bedrivs vid avdelningen. Karolinska institutet och de tekniska högskolorna 

är de forskningsorgan som avdelningen främst samarbetar med. Forsk

ningsavdelningens filial i Umeå har på motsvarande siill el\ omfattande 

samarbete med universitetet i Umeå. 

3.3 Arbetslivscentrum 

Arbetslivscentrum är en central forskningsinstitution med inriktning på 

fragor som rör arbetslivets demokratisering och arbetslivsfrågor i övrigt. 

Centret tillkom som ett kd i reformarbetet inom arbetslivets område. Det 

bildades samtidigt som medbestämmandelagen trädde i kraft år 1977. 

Forskningen vid centret bedrivs inom alla sektorer på arbetsmarknaden. 

Projekten avser exempelvis strukturförändringar, arbetsorganisation och 

produktionssystem, datoranvändning, jämställdhet m .tl. arbets! ivsfrågor. 
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Genom projekten fftr man vid centret en lfmgsiktig nch pronlemorienterad 

teori- och metndkunskap i fr{1gor om inflytande. yrkesroller. organisation 

och effektivitet. 

En bärande ide i medhestiimmandelagen iir att de anstiilldas kunskaper 

och engagemang skall tas tillvara för att utveckla produktionen av varor 

och tjiinster. Genom 'ett utvecklat medbestiimmamle kan ökad effektivitet 

uppnås sf1viil i offentlig som i privat verksamhet. I samtliga medhestiim

mandeavtal på arbetsmarknaden understryks också att de anstiillda iir en 

viktig resurs i strävandena att förbiittra och effektivera verksamheten. 

Verksamheten vid arbetslivscentrum har enligt min mening stor betydel

se niir det giiller att utifrim miinskliga fiirutsiittningar utveckla teknik och 

arbetsorganisation pil ett s<°1dant siitt att en hög effektivitet uppnits. På 

arbetsplatserna kan forskare och anstiillda i niira samarbete formulera 

kraven pf1 produktionsmiljön. Nya metoder och forskningsresultat kan bli 

till förebilder för förändringar på andra arbetsplatser. Arbetslivscentrum 

har i dag ett stort antal projekt diir forskare och praktiker. si'1viil arbetsgiva

re som anställda. söker finna viigar att föriindra arbetslivet i riktning mot 

ökad effektivitet i enlighet med medbestiimmandelagens intentioner. 

Under senare i'1r har ledningsfr<°1gor och arhetsorganisatoriska frf1gor 

kommit att inta en central roll i debatten om niiringslivets och den offent

liga sektorns förnyelse. En striivan iir bl.a. att motivera de anstiillda att ta 

större an.war för de uppgifter som organisationen har att utföra. Service 

har i detta sammanhang blivit ett nyckelord. 

Jag vill i detta sammanhang nämna att arbetslivscentrum f.n. gör en 

översyn av centrets framtida forskningsinriktning. Enligt min mening har 

arbetslivscentrum en naturlig roll vad gäller forskning, utveckling och 

utbildning kring frf1gor om den offentliga sektorn. dess uppgifter och orga

nisation. 

3.4 Delegationen för arhetstidsfrågor 

Arhetarskyddsfonden har sedan sin tillkomst år 1972 finansierat forsk

ning inom arbetstidsomri'tdet. Sammantaget finns genom svensk och inter

nationell forskning omfattande kunskaper på arhetstidsomri'tdet. Dessa 

kan tillvaratas vid åtgärdsinriktade studier av och försöksverksamhet med 

nya former av arbetstidssystem. Det är enligt min mening viktigt att de 

erfarenheter som härigenom vinns successivt utvärderas. Genom försöks

verksamhet inom såväl den privata som den offentliga sektorn hör man 

kunna komma fram till arbetstidssystem. som biittre än i dag tillgodoser 

si'iväl medicinska. fysiologiska och sociala krav som krav på ett bra utnytt

jande av lokaler och utrustning. Att initiera och följa sådan försöksverk

samhet är en viktig uppgift för delegationen < A 1974: 09) för arbetstidsfrå

gor !DELFA). Delegationen har genom tilläggsdirektiv våren 1983 fått 

vidgade uppgifter med hl.a. ökad inriktning på ekonomi. sysselsättning och 
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jämställdhet mellan kvinnor och män. Huvuduppi,drten för delegationen är 

att öka kunskaperna om arbetstider samt att ta fram underlag för och 

stimulera till debatt. DELrA:s uppgift när det gäller forskning rörande 

arbetstider är att skapa överblick över den verksamhet som pf1går, initiera 

forskningsprojekt och utredningar samt att stimulera till praktiska försök , 

inom arbetstidsområdet. 

Det är här naturligt att samverkan sker mellan DELF A och arbetar

skyddsfonden i dess egenskap av huvudfinansiär när det giiller medicinska, 

fysiologiska och sociala aspekter på arbctstidsforskningcn. Fonden har i 

sin verksamhetsplan för perioden fram till budgetåret 1985/86 pekat på att 

undersökningar av vissa obekväma och oregelbundna arbetstidsförlägg

ningar är angelägna. 

Debatten om arbetsdelning har blivit alltmer intensiv i Sverige under det 

senaste året. Det är en viktig uppgift för DELFA att belysa fri'1gestiillningar 

kring arbetstiden som ett eventuellt medel i syssel'siittningspolitiken. Ett 

första steg har tagits i och med att delegationen har lf1tit utföra en studie av 

den hittills förda debatten om arbetsdelning i landet. DELFA har kunnat 

konstatera att kunskaperna om bl.a. effekter p<°1 sysselsättning och ekono

mi av arbetsdelning är mycket bristfälliga. Jag anser det diirför viiscntligt 

att den internationella forskningen på omr:°1det följs och att iiven svenska 

studier genomförs. 

Som exempel på andra områden som niirmare hör studeras och analyse

ras kan nämnas tendensen till längre arbetstider för deltidsanstiillda samt 

frågor rörande flexibla livsarbetstider inkl. flexibla pcnsinnsregler och 

arbctstidsförkortningar. 

4 Hemställan 

Jag hemställer att regeringen bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad 

jag anfört om den arbetsmarknadspolitiska forskningen samt arhctslivs

och arhctsmiljöforskniilg. 

5 Invandrarforskning 

Invandringen till Sverige efter andra viirldskriget har haft djupgt1cnde 

samhälleliga konsekvenser. Insikten om detta har vuxit fram efter hand i 

de politiska organen. inom förvaltningen och hos allmiinheten. Det var 

emellertid först under 1960-talet som de första insatserna gjordes pft in

vandrarforskningens område. De rörde framför allt invandringens natio

nalekonomiska och sysselsiittningsmässiga effekter samt invandrarnas lev

nadsförhållanden. 

Efter hand har invandrarforskningen kommit att ut vidgas till att omfatta 
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studier inom ett flertal samhiillsvetenskapliga iimnen såsom demografi. 

sociologi. socialantropologi. statsvetenskap. ekonomisk historia. Trots he

griinsade resurser kännetecknas forskningsområdet av en relativt snabb 

utveckling b;°1de i fråga om inriktning och metoder. Förutom att företriidare 

för olika vetenskapliga discipliner har initierat och genomfört olika projekt 

har sektorsorgan och statliga utredningar haft stor betydelse för utveck

lingen. framför allt genom att initiera och finansiera forskning. 

Till sin karaktiir iir invandrarforskningen sf1dan att den förutsätter ett 

omfattade internationellt erfarenhetsutbyte. Samarbete mellan forskare 

från invandrings- och utvandringsliinder har varit nödviindigt för att ge

nomföra m;°mga projekt. 

Som niimnts hedrivs invandrarforskningen inom ett stort antal iimnes

omri'1den. Behovet av en överblick över forskningen har alltmer gjort sig 

giillande. År 19!Q gjorde expertgruppen för invandringsforskning (numera 

delegationen f A 19ll3: OJ! för invandrarforskning. EIFOJ en förfrågan hos 

myndigheter och organisationer om vilka frågor inom invandrarforskning

en som dessa ans;°1g vara av siirskilt intresse. Svaren har bildat underlag för 

den prioriteringsdiskussion snm finns redovisad i EIFO:s skriftserie. nr 23. 

lnvandringsforskningen i Sverige. Enligt denna redovisning bör fem omrf1-

den siirskilt uppmiirksammas. Dessa omrilden iir arbetsmarknad och eko

nomi. utbildning och sprfik. hiilso-, sjuk- och socialvård, politik och för

valtning samt migrationsrörelsers effekt på befolkningsutvecklingen. 

Från diskrimincringsutredningcns (A 1978:06) sida har framhi'tllits beho

vet av forskning rörande etniska relationer generellt. särskilt antropologisk 

forskning kring kulturellt samspel och kulturell förändring. forskning från 

olika utgi'mgspunkter rörande fördomar och diskriminering samt orsakerna 

till dessa fenomen. 

Högskolemyndigheterna har yttrat sig över förslagen. Det framgår av 

yttrandena att det finns ett betydande intresse för forskning kring interna

tinnell migration och etnicitet vid olika institutioner vid universiteten i 

Stockholm. Lund. Göteborg. Uppsala och Umeå. 

Samtliga sektorsorgan har ocksi'1 uttryckt stort intresse för satsningar 

inom invandrarforskningen med anknytning till organens verksamhetsom

rf1den. Niira nog samtliga samhällsvetenskapliga och humanistiska ämnen 

finns ocks?1 representerade bland de forskare som gör eller som har förkla

rat sig villiga att göra sådana forskningsinsatser. Det är därför enligt min 

mening angeläget att ange de forskningsområdcn som från samhällets 

synpunkt hör prioriteras. Hiirvid bör hänsyn tas till såväl sektorsorganens 

prioriteringar som forskarnas intressen och övrig kunskapsutvcckling 

inom de olika disciplinerna. 

Delegationen för invandrarforskning har fortsatt den prioriteringsdiskus

sion som påbörjades av expertgruppen. Resultatet kommer enligt vad jag 

har erfarit att redovisas under år 1984. 
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5.1 Forskningens inriktning 

Förekomsten av ett stort antal angelägna forskningsuppgifter och det 

förhållandet att EIFO:s prioriteringsdiskussion alltjämt pågår medför 
betydande prioriteringssvfirigheter. Med hänvisning till vad som hittills 

kommit fram av diskussionen och av vad jag har anfört tidigare vill jag 

emellertid framhålla några forskningsområden. som förtjänar särskild upp

märksamhet under planeringsperioden. 

Jnvandrarforskning måste bygga på en mångfacetterad och utförlig sia-· 

1i.1·1isk-demowaf/sk kunskap. Forskningen inom detta fält bidrar med vik

tigt underlag för planeringen av samhällsservice inom ett flertal omrfiden 

men också för politiska bedömningar inför fitgärder som rör regleringen av 

invandringen och inom det minoritetspolitiska fältet. 

K11lt11ryttringar och l'tni.~k pluralism berör viisentliga samhällsförhfillan

den soin aktualiserats av invandringen. Hit hör spörsmiH om och hur ett 

tidigare j~imförelsevis homogent samhälle kan anpassa sig socialt, kultu

rellt och servicemässigt till förekomsten av nya etniska kategorier och 

minoriteter. 

Anslutande forskningsområden är etniska gmppas riit1sstiillni11g, med

horgarskap.1frågor och i111'(111dringens hetydc/.w• i iil'l'igl .fi"ir det intemalio

nella samarhetet. En internationellt förankrad forskning om dessa förhfil

landen. inte minst från statsrättsliga utgångspunkter. kan förväntas ge en 

bättre belysning av frågorna. 

En djupare kunskap om familje-. generations- och 11pp1·ii.r(fi"irhålla11de11 

är av betydande socialpolitiskt intresse. Genom en sådan skulle större 

förståelse kunna skapas för de familje- och generationshetingade spänning

ar som kan uppstå i invandrarfamiljer och som i vissa fall medför allvarliga 

konsekvenser för dem som berörs. 

Av stor betydelse är forskning om de inl'andrnde gruppernas arhets/il's

fiirhållanden på grund av arbetets centrala betydelse för jämlika livsvill

kor. I detta sammanhang bör även jämställdhetsforskniilgens betydelse 

understrykas. Forskning kring invandrarkvinnornas förhållanden. inte 

minst i arhetslivet. bör sålunda ges högre prioritet än hittills. J vissa 

invandrargrupper är skillnaden mellan kvinnors och miins förhållanden 

särskilt stor. Forskning som ger underlag för att stärka dessa kvinnors 

ställning är synnerligen angelägen. 

Fördomar och diskriminering är två väsentliga områden för ytterligare 

forskning. Dessa frågor har aktualiserats inte minst av invandrarnas egna 

organisationer. Förekomsten av s.k. institutionell diskrimi~ering bör un

dersökas och dess konsekvenser för invandrarna belysas närmare. 

En förutsättning för framgi'mgsrik forskning inom de angivna omrfidena 

är dock att man ocksr1 får till stånd en grundläggande forskning kring 

ämnen som etniska relatio11er. etniska gruppers dy11a111ik. inkl. exempelvi-. 

religionens roll samt ide11titets- och k11/t1tr1eorctisk fi1rskni11g som ansluter 

till dessa ämnen. 
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En av forskningens viktiga funktioner är bl.a. att tillföra samhällsorga

nen kunskapsunderlag för beslut inom invandrar- och minoritctspolitikcns 

område. Utvärderingen av sådana åtgiirder är också en viisentlig forsk

ningsuppgift. Denna forskning kan och bör bedrivas från olika utgångs

punkter. Detta är enligt min mening ytterligare ett bärande skäl till att alla 

de forskningsområdcn som jag nu nämnt bör ges möjlighet att utvecklas. 

5.2 Bättre förutsättningar för forskningen 

Beträffande forskningens organisation och behov av resurser under 

planeringsperiodcn vill jag anföra följande. 

Behovet av invandra1forskning gör sig i dag starkt påmint inom en rad 

samhällssektorer: Frågan om invandringens långsiktiga följder får en allt 

större politisk betydelse i alla industriländer. Det är sålunda ett mycket 

angeläget forskningsområdc. Tillkomsten av en delegation för invandrar

forskning vid arbetsmarknadsdepartementet är ett första steg för att för

bättra förutsättningarna för denna forskning. 

De personella resurserna på forskningssidan vad gäller invandrarforsk

ning i vidare mening är emellertid begränsade. Totalt är det i Sverige 

endast några tiotal forskare som gjort mer omfattande insatser under en 

längre sammanhängande tidsperiod. Målet bör vara att få till stånd en 

väsentlig ökning av forskningen vid universitet och högskolor. 

Det är bl.a. av de skäl som jag nu har redovisat betydelsefullt att det 

nyligen inrättade centret för invandringsforskning vid universitetet i Stock

holm utvecklas i enlighet med stiftarnas intentioner till en enhet för tvärve

tenskapligt inriktade studier med en bred bas för forskningsutförande 

uppgifter. 

Eftersom det inte finns särskilda medel avsatta för forskningsområdet 

utöver de forskningsresurscr som arbetsmarknadsdepartementet förfogar 

över är den fortsatta uppbyggnaden av forsknitigsområdet beroende av att 

högskolorna och berörda forskningsråd och scktorsorgan ger högre priori

tet åt omrf1det. 

6 Jämställdhctsforskning 

Jämstiilldhetsforskning skall enligf riksdagens senaste forskningspoli

tiska beslut (prop. 1981/82:106. UbU 37. rskr 397) vara ett prioriterat 

forskningsområdc. Vid beslutet gjordes bedömningen att kvinnoforskning

cn en tid framöver sannolikt kommer att vara den dominerande delen av 

jämställdhctsforskningen. 

I forskningen och i forskarviirlden redovisas ofta skillnader i synen pi'1 

jiimsHllldhets- resp. kvinnoforskning. Det iir för den fortsatta forskningen 

viktigt att de olika synsiitten ffir utrymme. I det följande anviinder jag 
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emellertid begreppet jämställdhetsforskning för såväl jämställdhets- som 

kvinnoforskning. 

6.1 Organisation för jämställdhetsforskning m.m. 

I den nya organisationen för regeringens jämställdhetsarbete har forsk

ningen fått en framskjuten plats. Delegationen (A 1983: 01) för jiimställd

hetsforskning IJÄMFO) har under sitt första verksamhetsår valt att inte 

prioritera speciella forskningsområden utan beslutat att tills vidare söka 

stödja den mångfald jämställdhetsforskning som är under utveckling vid 

våra universitet och högskolor. Inom delegationen pågår arbete bl.a. med 

att ta fram ett underlag för förslag till åtgärder för att förbättra kvinnliga 

forskares situation samt en förstudie om kvinnors och mäns inbördes 

relationer. 

Andra till arbetsmarknadsdepartementet knutna organ som utför resp. 

stödjer jämställdhetsforskning är arbetslivscentrum och arbetarskyddsfon

dcn samt i någon mån delegationen för arbetsmarknadspolitisk forskning 

och delegationen för invandrarforskning. 

Initiativ till jämstiilldhetsforskning tas också av andra statliga organ. 

Universitets- och högskoleämbetet har en viktig samordnande funktion för 

den jämställdhetsforskning som bedrivs inom högskolan. Humanistisk

samhiillsvetenskapliga forskningsrådet (HSFRl finansierar forskning på 

jämställdhetsområdet. En programkommittc knuten till rådet har arbetat 

fram ett forsknings program med kvinnoperspektiv. 

Tillkomsten av lagen ( 1979: 1118) om jiimstä\ldhet i arbetslivet och inriit

tandct av jiimställdhetsombudsmannen (JämO) har varit viktiga förutsätt

ningar för utvecklingen av jämstiilldhctsarbetet. Flera myndigheter har 

antagit jämställdhetsprogram medan det vid vissa andra t.ex. arbctsmark

nadsstyrelsen och staten's arhetsmarknadsniimnd har inrättats arhctsenhc

ter för jämställdhetsfrågor. 

Det stora behovet av ytterligare kunskaper inom jiimställdhetsomrf1det 

samt jämstiilldhetsfr:'\gornas politiska betydelse är enligt min mening star

ka motiv för en mer intensiv forskning inom området. 

6.2 Jämställdhetskommittens hetänkande Om hälften \'Ore kvinnor ... 

I betänkandet ISOU 1983:4) Om hälften vore kvinnor ... har förh{1llan

dena för jämställdhetsforskning och för jämställdheten i forskarvärldcn 

redovisats. Betänkandet har rcmissbehandlats. Chefen fiir uthildningsdc

partementet har tidigare denna dag. efter samråd med mig. redovisat 

förslag med anledning av betänkandet. Bland dessa vill jag nämna att 

medel tillförs HSFR för att inrätta fem forskartjänster för jämstiilldhets

forskning. Vidare föreslås att åldersgränsen 45 år för att erhålla utbild

ningsbidrag upphävs samt att information om jiimställdhct skall ingfl i den 

handledarutbildning som bedrivs vid högskolor och universitet. 
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Vid detta tillfälle vill jag ytterligare understryka lämpligheten av att 

berörda högskoleenheter i sina jämställdhctsplaner enligt förordningen 

(1980:540) om jämställdhet mellan kvinnor och män i statlig anställning 

m.m. såvitt angår skilda slags lärartjänster och doktorandtjänster slår fast 

tidsbestämda mål för andelen kvinnor. Också för forskarstuderande i stort 

kan det vara lämpligt att formulera mål för andelen kvinnor vid viss 

tidpunkt. 

6.3 Behovet av jämställdhctsforskning 

Den vikt som regeringen tillmäter jämställdhetsfrågorna avspeglas i den 

organisation som har skapats bl.a. i regeringskansliet för behandling av 

frågorna. Organisationen ger enligt min mening möjlighet att på ett bättre 

sätt än tidigare ta tillvara erfarenheter och utveckla ideer om jämställdhet. 

För regeringens och myndigheternas ställningstaganden i olika frågor 

ingår jämställdhetsaspekterna som en viktig del. Kraven på kunskap inom 

området har ökat och därmed också behovet av forskning. 

6.4 Forskningens inriktning 

Jag övergår nu till att beröra några forskningsområden som mot denna 

bakgrund hör prioriteras i fortsättningen. 

K1·i1111ors och miins inflytand<' 

Under de senaste decennierna har kvinnorepresentationen ökat i nästan 

alla förtroendevalda organ i samhället. Det är därför viktigt att studera 

kvinnorepresentationens genomslagskraft i den förda politiken. Forskning 

som kan belysa detta är enligt min mening mycket angelägen. 

I analysen av jämställdhetspolitikens effekter är kvinnors och mäns 

ekonomiska villkor en faktor av stort intresse. Statistiken över fördelning

en av förmögenhet. inkomst. bidrag och skatt redovisar i dag hushållens 

situation. Det är av största vikt att denna statistik kompletteras med 

uppgifter uppdelade efter kön. 

Det är också viktigt att studera vilken inverkan den förda jämstiilldhets

politiken har haft p{1 kvinnors och mäns inbördes relationer. 

En fi"iriindrad mansroll 

Mannens situation i familjen och samhället har byggt på bl.a. uppgiften 

som försörjare och som familicns språkrör i samhället. Förutsättningarna 

för detta har påverkats av samhiillsutvecklingen. Under senare tid har 

stora förändringar skett snabbt. Forskningen skulle kunna bidra med kun

skap om hur mannen möter dessa föriindrade villkor och vilka faktorer i 

samhiillet som påverkar mansrollen. Viktiga forskningsområden är man

nens roll p{1 arbetsplatsen. papparollens betydelse för mansrollen. man-
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ncns roll som förälder samt vilka tillfällen i mannens livscykel som är 

strategiska för förändring. 

K1·i1111ors arh1•tsmarf.:11ad 

På den svenska arbetsmarknaden arbetar kvinnor och män ofta inom 

skilda sektorer och vissa yrken domineras av det ena könet. Kvinnors och 

mäns befattningar ligger genomsnittligt sett på olika nivåer när det giiller 

lönesättning och status i övrigt. Miinnen dominerar fortfarande inom de 

mer kvalificerade befattningarna. Vidare har visa yrken övergått från att 

vara mansdominerade till att bli kvinnodominerade och vice versa. Ökade 

kunskaper i frågor som rör den könsuppdclade arbetsmarknaden är nöd

vändiga för att ta fram underlag för beslut som kan stärka kvinnors ställ

ning i arbetslivet. 

Sysselsättningen i traditionellt kvinnliga yrken bedöms i framtiden inte 

komma att öka som tidigare. Vissa forskningsresultat tyder på att syssel

sättningen it.ex. kontorsyrken kan komma att minska drastiskt till följd av 

en ökad användning av ny teknik. För att skapa grund för en åtgärdsinrik

tad forskning bör studier göras över hur arbetslivssituationen för kvinnor 

kan förväntas utvecklas när det gäller arbetsuppgifter. arbetsorganisation. 

arbetsvärdering m.m. 

För att få perspektiv på utvecklingen i Sverige beträffande kvinnors 

yrkesval iir internationella jämförelser värdefulla. Det iir diirför viktigt att 

Sverige deltar i internationella försök och diskussioner kring kvinnors 

förviirvsarbete. 

Det behövs forskning om vilka faktorer som påverkar flickors utbild

nings- och yrkesval. Det kan gälla t.ex. vid vilken ålder valet sker. vilken 

tmdition som finns i familjen och regionen eller vilka attityder som finns 

hos utbildningsinstitutioner - lärare och arbetsgivare - arbetsledare. Vi

dare behövs mer kunskap om flickors sätt att förhålla sig till teknikutbild

ning och tekniskt inriktade yrken liksom om vilken attityd de kvinnor möts 

av. som väljer otraditionellt. s.k. brytare. 

I tider av strukturomvandling och hög arbetslöshet behövs öki1d kun

skap om eventuella skillnader mellan könen i siittet att förhålla sig till den 

stressituntion som följer vid t.ex. hot om ffr;tiillning vid en företagsned

läg:gning. Forskningen bör också belysa kvinnors förutsiittningar att möta 

en arbetslöshetssituation. 

Utvecklingen av datateknik och annan ny teknik kommer inte bara att 

beröra villkoren i arbetslivet utan också många andra delar av vår tillvaro. 

Exempelvis kan den komma att skapa nya förutsättningar för lokalisering 

av arbetsplatser och bostäder. Teknikens effekter för samhällsplanering 

behöver diirför belysas hl.a. ur ett jämställdhetsperspektiv. 
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, A.1·slu111i11R 

Jag vill avslutningsvis knyta an till vad jag tidigare har anfört om jäm

ställdht:tsforskningens betydelse. Som framgår av statsrådet Ingvar Carls

sons inledning förordar regeringen att jämställdhetsforskningen även i 
fortsättningen skall vara ett prioriterat område. Kompetensuppbyggnaden 

och organisationen för denna forskning är av största vikt. JÄMFO är ännu 

inne i en fas av uppbyggnad och konsolidering av sin verksamhet. För 

jämställdhetsforskningen finns inga särskilda finansieringskiillor förutom 

de medel som via anslag till de samhällsvetenskapliga fakulteterna går till 

forum resp. centrum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning samt de 

siirskilda forskningsmedel som arbetsmarknadsdepartementet disponerar. 

För den fortsatta uppbyggnaden av forskningsområdet är det därför sär

skilt viktigt att högskolorna och de berörda forsknings- och sektorsorgancn 

vid sin bidragsgivning beaktar regeringens prioritering av jämställdhets

forskningcn. 

7 Hemställan 

Jag hemställa att regeringen bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad 

jag har anfört om invandrar- och jämställdhetsforskningcn. 
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Bilt1Ra 7.1 

Forskningsorgan inom arbetsmarknadsdepartementets 
verksamhetsområde 

Det finns flera forskningsstödjande och forskningsbedrivande organ 

inom arbetsmarknadsdepartementets verksamhetsområde. De är verk

samma inom delområdena arbetsmarknadspolitik, arbetsliv och arbetsmil

jö, invandring och jämställdhet. Direkt under departementet sorterar fyra 

delegationer med uppgift att initiera och samordna FoU samt att informera 

om forskningsresultat m.m. Arbetarskyddsfo11de11 har till uppgift att stödja 

sådan forskning och utveckling (FoU) samt utbildning och information 

som rör arbetsmiljö, medbestämmande och arbetslivsfrågor i övrigt. Lan

dets centrala institut för arbetsmiljöforskning är arbetarskyddsstyrelsens 

forsk11i11gsm·de/11i11g, som sedan år 1972 ingår som en del i arbetarskydds

styrelsen. Arbetslivscentrum har till uppgift att bedriva och främja FoU, 

bl.a. om förhållande~ som rör individer och grupper i arbetslivet. 

Ytterligare ett antal forskningsorgan bedriver emellanät projekt som rör 

departementets område, t.ex. Riksbankens jubileumsfond och olika forsk

ningsråd. Dessutom läggs uppdrag ut på universitet och högskolor. 

Arbetar.1·kyddsfonden 

Arbetarskyddsfonden leds av en styrelse som utses av regeringen efter 

förslag av bl.a. parterna på arbetsmarknaden. I styrelsen sitter represen

tanter för LO, TCO, SACO/SR, SAF. de kommunala arbetsgivarna samt 
staten som arbetsgivare. Arbetarskyddsstyrclsen är f.n. representerad ge

nom sin generaldirektör. 
Planerings- och budgetmässigt delas fondens stöd till FoU in i sju huvud

områden, nämligen 

- kemiska arbetsmiljöproblem 
- fysikaliska artbetsmiljöproblem 
- arbetsställning, arbetsbelastning 
- arbetsolycksfall 
- arbetsplats- och maskinutformning, ventilation, skyddsutrustning 
- psykosociala arbetsmiljöproblem, arbetsorganisation. medbestiimman-

de 
- lokalt skyddsarbete. företagshälsovård. 

Den övervägande delen (drygt 60 %) av Fou-medlcn tilldelas projekt 

inom de två områdena kemiska arbetsmiljöproblem och psykosociala ar

betsmiljöproblem. arbetsorganisation, medbestiimmande. När det g~illcr 

kemiska arbetsmiljöproblem kommer stödet även i framtiden enligt fon

dens planer att bibehållas på en hög nivå. Med hänsyn till den starka 

koppling som ofta finns mellan användning av ny teknik och krav på 

utveckling av arbetsorganisationen kommer också enligt fondens bedöm-
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ning, delområdet psykosociala arbetsmiljöproblem, arbetsorganisation och 

mt:dbcstämmande i framtiden sannolikt att dra till sig särskild uppmärk

samhet. Belastningssjukdomarnas stora andel av de arbetsrelaterade sjuk

domarna har bl.a. medfört att forskningsomrädet arbetsställning, arbetsbe

lastning prioriteras i fondens verksamhetsplan. 

Forsk11i11gsa1·de/11i11ge11 1·id arhe tarskyddsstyre/se11 

Arbeiarskyddsstyrelsen leds av en styrelse som utses av regeringen efter 

förslag av bl.a. partc:rna på arbetsmarknaden. Vid styrelsen finns en forsk

ningsdelegation som är t:lt rådgivande och beredande organ med uppgift att 

främja samordning och utveckling inom arbetsmiljöforskningen. 

Styrelsen har till uppgift att på det arbetsmedicinska området bl.a. 

undersöka olika arbetssituationers krav på människan och hur människans 

arbetsförmäga påverkas av sådana faktorer som arbetsteknik, utrustning 

och miljö. I styrelsens uppgifter ingår också att ta initiativ till experimen

tellt utrednings-, utvecklings- och forskningsarbete. 

Arbetarskyddsstyrc:lsens FoU-verksamhet bedrivs främst inom styrel

sens forskningsavddning. Verksamheten är huvudsakligen lokaliserad till 

Solna, medan en knapp sjättt:del är förlagd till en filial i Umeå. Avdelning

en sysselsätter omkring 350 persom:r, motsvarande 260 årsarbetskrafter. 

För niirvarande finns vid avdelningen ca 50 anställda med doktorsexamen. 

Avdelningens forskning kan indelas i följande sex ämnesområden 

- medicin 
- kc:mi och kemitt:knik 
- teknik och fysik 
- fysiologi 
- toxikologi 
- beteendevetenskap 

Forskning om ki:miska hiilsoriski:r har liinge spelat en framträdamk roll 

inom avdelningen. Styrclst:n uppskattar all omkring 60'1( av avdelningens 

resurser iignas detta riskomrilde. Under planeringspcrioden kommer, en

ligt styrelsen. forskningen på området att i hög grad vara inriktad på 

mt:todi:r för kontroll uv arbetsragares exponering för kiindu risker. 

Den tt:kniska och fysikaliska forskningen svarar f.n. för ca 10')(· av 

avdelningens rc:surscr. Verksamhetens tyngdpunkter ligga främst inom 

tvii fält, nämligen ventilation och metoder för miitning och elimination av 

lågfn:kvent buller och infraljud. Styrd sen bedömer att dessa verksamhett:r 

även fortsättningsvis kommt:r att bedrivas intensivt. 

Inom det fysiologiska omrftdt:t har styrelsen uttalat sig för t:n prioritering 

av forskning kring bdas111ingssjukdomar/ergonomi. En viktig del av denna 

forskning avser frågor om hur arbetets organi~ation kan inverka pa risker 

för skador av olika slag. Ett annat av styrelsen prioriterat område är 

lungfysiologi. 
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Den yrkestoxikologiska verksamheten vid forskningsavdelningen har 

ökat successivt. Detla.har skett mot bakgrund av att bristen pä kunskaper 

ännu iir mycket stora om samband mellan arbctsmiljöfakton:r och organ

skador. celldegeneration. cancers uppkomst samt fosterskador. En viss 

fortsatt utbyggnad planeras, bl.a. avseende genotoxicitet. 

lnom det beteendevetenskapliga området planeras särskilda satsningar 

på forskning om samband mellan ny teknik (främst datorteknik) och ar

betsorganisation. Dessa satsningar kommer att ske i samarbete med bl.a. 

fysiologer och tekniker. 

Arbet.l'/i1 ·scen trum 

Arbetslivscentrum är ett fristående institut under statens och arbets

marknadsparternas gemensamma ledning. Verksamheten finansieras hu

vudsakligen med medel från arbetarskyddsfonden. Vid centret finns tre 

professurer, ca 15 fasta forskningstjänster och härutöver ett antal forskare 

knutna till olika projekt. 

forskningsvl.!rksamhcten vid centret kan delas in i fyra huvudområden 

- arbl.!tsorganisation och produktionssystem 
- ledning och samordning inom företag och förvaltning 
- arbetslivet i den politiska, ekonomiska och rättsliga strukturen 
- arbetslivet i relation till människan, familjen och samhället. 

Verksamheten vid centret skall utformas och genomföras i samverkan 

med arbetsmarknadens parter och i viss män i samarbete med universitet 

och högskolor. Uppskattningsvis tre fjärdedelar av forskningsprojekten 

initieras av parterna på arbetsmarknaden, vilka ocksa med egna represen

tanter direkt medverkar i projekten. Dessa representanter, "praktiker", 

utgör en förmedlande liink mellan forskningen och användarna av forsk

ningsresultaten. 

Arbetslivscentrurn framhåller i sin långtidsbedömning all väsentliga för

ändringar intriiffat på arbetsmarknaden sedan organisationen bildades år 

1977 och de fyra huvudområdena för forskningsverksamheten lades fast. 

De fri\gestiillningar som i dag är dominerande gäller hur de politiska och 

ekonomiska förutslittningarna kan påverkas så att tillväxt och full syssel

sättning kan uppnås. 

Detta hindrar inte all huvudinriktningen för arbetslivscentrums totala 

verksamhet, enligt centrets mening. iiven i fortsäqningen bör vara att 

bedriva FoU om de anställdas inflytande i arbetslivet och deras medverkan 

i en utveckling av arbetsinnchall. arbetsorganisation och verksamheten i 

sin helhet. 

De/egmioncr med uppgijier inom olika .fi>rsk11i11g.1·omrt/Je11 m.m. 

När det gäller arbctsmarknadspolitik och arbetstidsfrågor sammanfaller 

arbetsmarknadsdepartementets allmänna ansvarsområde med ansvaret för 

de viktigare planerings- och samordningsfunktioncrna inom motsvarande 
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forskningsomr:'1den. lnvandra1forskningen liksom forskning om jiimstiilld

het har hetydelse för en rad fackderartement. medan samordningsansvaret 

för dessa forskningsområtlcn vilar r:'1 organ som hör till arhetsmarknadsde

rartementet. 

För att hl.a. initiera oeh samordna foU inom de niimnda områdena samt 

informera om forskningsresultat har följande delegationer inriittats 

- delegationen fiir arhetsmarknadsrolitisk forskning 
- delegationen for invandrarforskning 
- delegationen för jiimstiilldhetsforskning. 

Dessutom hör till derartementet delegationen för arhetstidsfrf1gor med 

urpgift att studera olika arhetstidsfr:'1gor. 

Riktlinjer för delegationernas verksamhet har faststiillts av regeringen. 

Verksamheten finansieras över arhetsmarknadsderartementets kommit

tcanslag. Forskning som initieras av delegationerna hedrivs friimst inom 

högskolans ram. 

Dc11 arhct.1·11111r/.:.11ad1r111/i1i.1·/.:.a .fi1rs/.:.11i11ge11 

I delegationen för arhetsmarknadsrolitisk forskning ( EF Al ing~r företrii

dare för departementet. myndigheter. arhetsmarknadens parter och forsk

ningen. 

EF A arhetar efter ett forskningsrrogram som har fastställts av regering

en. 

Forskningsprogrammet omfattar tv:'1 huvudomr:'1den 

- grundliiggande forskning kring arbetsmarknadens funktionssiitt 
- ut viinlcring och uppföljning av arhetsmarknadspolitiken. 

Det första huvudomrf1det omfattar forskning inom projektomrf1dena 

- arlietskraftsutliudets licstiimningsfaktorer 
- arhetskraftsefterfri'1gans hestiimningsfaktorer. 

Det andra huvudomrf1det omfattar forskning inom projektområdena 

- avviigning mellan arbetsmarknadsptilitik och andra politikomrf1den 
- ut viirdering och uppfill.ining av olika arhetsmarknadspolitiska f1tgiirder. 

Totalt medverkar f.n. ett tjugotal forskare från olika discipliner i EFA:s 

forskningsprojekt. 

EFA. kommer inom kort att publicera ett hetiinkande. f betänkandet 

kommer delegationen att presentera riktlinjer för ett nytt forskningspro

gram. vilket niir det fastställs skall ligga till grund för den långsiktiga 

kunskapsupphyggnaden inom arbetsmarknadspolitiken. 

Studier rul arhe1stid.1·011U"ådct 

Delegationen för arhetstidsfrågor !OELFA) tillsattes :'1r 1974 med upp

gift hl.a. att analysera konsekvenserna av arhetstidsförkortningarna för 
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produktion. sysselsättning. familjeförhållanden etc. under åren 1%7-

1973. 

Delegationens uppdrag kompletterades genom tilliiggsdirektiv år 1983. 

Enligt dessa skall delegationen bl.a. följa utvecklingen av deltidsarbete. 

belysa möjligheterna till en allmän arbetstidsförkortning och mer flexibla 

pensionsregler. Orsakerna till och konsekvenserna av dcltidsarbetandes 

ökade arbetstider skall analyseras liksom argumenten för och emot arbets

delning. Vidare skall DELFA ta fram alternativa lösningar riirande arbets

tidsfrågan så all en större variation i arbetstiderna pi'1 sikt kan uppnf1s. 

Även om delegationen initierar friimst utredningsaktiviteter följer också 

studier av forsknings- och utvecklingskaraktiir. 

Delegationen bestfir av representanter för de politiska partierna och 

arbetsmarknadens parter. 

In 1·amlra1:fi1rskni ng 

Forskningsområdet kiinnetecknas av att det i hög grad iir tviirvetenskap

ligt till sin karaktär och av att det befinner sig i en dynamisk utveckling. 

Den organisatoriska ramen för invandrarforskningen har vuxit fram efter 

hand men får i förhållande till forskningsbehoven alltjiimt anses vara svagt 

utvecklad. lnvandrarutredningens förslag i betänkandet tSOLJ 1974:Wl 

Invandrarna och minoriteterna om en basorganisation för forskningsfrf1gor 

ledde till att en expertgrupp för invandringsforskning inriittadcs år 1975. 

Gruppen var formellt en kommittc inom arbetsmarknadsdepartementet. 

Förutom att bereda ärenden rörande forskningsanslag. utarbeta priorite

ringa~ och sprida information om forskningsresultat har expertgruppen 

bl.a. initierat ett större forskningsprojekt kring invandringens lfingtids

effekter (det s.k. PIL-projektet. 1979-1983). I detta projekt har represen

tanter för olika ämnen och universitet samverkat för att belysa invand

ringspolitik. arbetsmarknadsfrf1gor och andra generationens levnadsvill

kor. 

En utvärdering av expertgruppens arbete genomfördes inom regerings

kansliet och fick till resultat att expertgruppen år 1983 omvandlades till en 

delegation för invanclrarforskning (EIFOl av mer fortgf1endc karaktär med 

i huvudsak forskningsprioriterande och forskningsinfmmerande uppgifter. 

I delegationen finns företrädare för riksdagen. forskningen. statens invand

rarverk m.tl. 

Samtidigt inrättades vid universitetet i Stockholm ett centrum för in

vandringsforskning. Till centret har knutits forskare frfm den tidigare ex

pertgruppen. Centret finansieras inledningsvis via arbetsmarknndsdeparte

mentets och socinldepartementets forskningsanslng samt via utbildnings

depnrtcmentet. 

Samarbetsgrupper rör forskare med intresse för invandrarforskning har 

efter hand utvecklats ncksi\ vid andra universitet. bl.a. i Uppsala och i 

Göteborg. De forskningspn~jekt som bedrivs iir dock i betydande utstrlick-
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ning resultat av enstaka forskares initiativ. ViJ sidan av centrumhildningen 

i Stockholm saknas alltjiimt i allmiinhet en mer utvecklad bas för forsk

ningssamarbetet. 

Den mest omfångsrika forskningsverksamhetcn vid Je olika iimnesinsti

tutionerna finns i Stockholm men verksamheten är betydande iiven i Göte

borg och Lund-Malmöregionen. Samtliga universitet uppger Jock att in

vandrarforskning ingår i dc:ras forskningsprofil. 

Från arbetsmarknadsdt:partcmc:ntets forskningsanslag har under senare 

år stöd utgått med i genomsnitt 2 milj. kr. per år för invandrarforskning 

inkl. den forskning som initierats av diskrimineringsutredningcn 

(A 1978:06). Härutöver har enskilda projekt inom universitet och högsko

lor finansierats av främst HSFR. Riksbankens jubileumsfonJ, skolöversty

relsen och delegationen för social forskning. 

Jämställdhetsfi1rsk11i11g 

Frågan om inriktningen av forskningen om jämställdhet mellan kvinnor 

och män behandlades av riksdagen i samband mt:d 1982 års beslut om 

forskningspolitiken. Riksdagen beslöt då att jämställdhetsforskning, dvs. 

forskning Jär jämställdhets- och kvinnoaspekter ställs i centrum för forsk

ningen, skall höra till de prioriterade forskningsområJena. 

Regeringen beslöt i december år 1982 att inrätta delegationen för jäm

ställdhetsforskning (JÄMFOJ. Delegationen har förutom ordförande tio 

ledamöter varav fem är lekmän (företrädande riksdagspartierna) och fem 

är forskare. 

Delegationens uppgifter iir att fastställa forskningsbehov i frågor som rör 

jämställdhet mellan kvinnor och män och kvinnors roll i samhällsut veck

lingen samt att initiera, samordna och följa forskning i sådana -frågor. 

Vidare skall delegationen stimulera kontakter mellan forskare, planerare, 

beslutsfattare och finansieringsorgan. Delegationen har även en informa

tionsuppgift. JÄMFO bistår också regeringskansliet med kunskapsunder

lag, litteratursökningar osv. 
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BOSTADSDEPARTEMENTET 

Föredragande: statsr{idet Gustafsson 

Utdrag 

PROTOKOLL 

Bilaga l3 

vid regcringssammanträde 

1984-02-09 

Anmälan till proposition om forskning m. m. 

1 Inledning 

Inom bostadsdepartementets ansvarsömriide bedrivs forskning och ut

vecklingsarbete som omfattar stora delar av samhiillsbyggandet. Arbetet 

har sin tyngdpunkc i fr[igor llm markanviindning och byggande. Dessa 

friigor iir till sin karaktär sektorsövergripande och förskningen finns före

triidd inom tlera vetenskapliga discipliner. 

Forskningsorganisationen (>mfattar ett tinansierande organ - statens råd 

för byggnadsforskning ( B FR) - och ett forskningsinstitut - statens institut 

for byggnadsforskning ISIBJ. 
De centrala myndight:terna under bostadsdepartt:mt:ntet - bostadssty

relsen, st;1tens planverk och statens lantmätaiverk - bedriver praktiskt 

inriktat utvecklings- och utredningsarbett: i anslutning till verksamhett:n. 

Statens lantmiitt:rivak bedriver dessutom viss forskning. friimst inom 

programmt:t Landskapsinformation . .rvtyndigheterna har f. n. inga medel 

för att i niimnviin.I utsträckning stödja s{1dant forsknings- och utvecklings

arbete som bedrivs utanför myndigheterna. 

Riksdagen har under värt:n 1983 beslutat om vissa riktlinjer för bygg

nadsforskningens Llrganisation och arbt:tsforma ( prop. 1982/83: 151, 

CU 30, rskr 351 i. Beslutet innebiir bl. a. all r{1det skall ha ansvaret för den 

liingsiktiga forskningspfaneringen lKh kunskapsuppbyggnaden inom be

byggelsc.:omri\Jet. I Jett~t innefauas ocks;i grundforskningens utveckling 

och resursfiirsö1:jni11g. Tyngdpunkten i Jet statliga forskningsstödet skall 

successivt förskjutas mot mer limgsiktig forskning. 

I Riksdt1g<'11 1983!8./. I st1111I. ;\'r /07. Bilaga X 
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2 Föredragandens överväganden 

2.1 Byggnadsforskningcns omvärld 

2. I. I Bygg sektorn - en l'i/.:.tig bransch i Jöriindring 

Byggsi:ktorn har stor betydelse för den ekonomiska utvi:cklingen. re

formpolitiken och sysselsättningen. Byggscktorn är den sektor som har di: 

starkaste länkarna med annan tillverkningsindustri. Värdet av den totala 

byggproduktionen uppgår till ca 8 o/c av det totala produktions värdet i 

ekonomin. Mer än 300000 personer är dirt!kt sysselsatta med byggproduk

tion i olika former. I bakomliggande led kan ett något mindre antal upp

skanas vara för sin sysselsiittning bt:roende av denna produktion. Det 

innebär att byggsektorn direkt och indirekt kan beräknas svara för 10-
15 % av sysselsättningen i landet. Dessutom tillkommer dt:n sysselsättning 

som hänför sig till del befintliga byggnads- och anläggningsbes1åndet. dvs. 

förvahning, övrig service m. m. 

Byggsektorn har även betydelse för utrikeshandeln. Byggmaterialindu

s1fins exporl uppgår till ca 15 miljarder kr. per år. Därav svarar i:xportt:n 

av st1gadt: och hyvlade trävaror för ca 7 miljarder kr. Export av maskiner 

och hjälpmedel för byggande. som inte brukar hänföras till byggma1erialin

dustrins export, uppgår till ca 3 miljarder kr. Export av i:ntreprenadcr och 

konsulttjänster kan slutligi:n uppskattas till ca 4 miljarder kr. per år. År 

1982 beräknas den lotala byggexporten ha uppgått till 25,5 miljarder kr. 

Importen av byggmaterial uppgår till ca 8 miljarder kr. per år. 

Under 1950- och 60-talen ökade byggproduktionen kraftigt. Tillviixten 

inom byggsektorn var högrt: än tillviixttaktt:n i den svi:nska d:onomin 

totalt. Dt:n genomsnittliga ökningen per år var undt:r 1950-talet drygt 5 % 

och under 1960-talet drygt 5,5 %. Under 1970-talet har ökningen i byggpro

duktionen däremot legat pa i genomsnitt 0,5 t;-~. per iir. En flertal samver

kande fok1orer ligger b<tkom siiväl byggandets expansion under 1950- och 

60-talen som dess stagnation under 1970-talet. Behovet av nya bostäder, 

skulor, lokaler för handel m. m. var stort et'tt!r kriget. Det berodde på att 

befolkningi:n ökade. hushållen delades upp och tlyttningsrörelsi:rna från 

glesbygd till tätortt:r var slora. Dt:n ekonomiska lll vecklingen var också 

god och tillviixten stabil fram till mitten av 1970-talct. Det gav både 

enskilda hushåll och den offrntliga st!ktorn stadigt stigande inkomster. Del 

medförde att det fanns goda förutsättningar för att tillgodose en ökande 

et'tcrfriigan på byggnader och anliiggningar. 

Situationen är i dag på många s~itt annorlunda. Den ekonomiska och 

befolkningsmässiga lillväxten har brutits. Vi s1t1r sannolikt inför en folk

minskning under 1990-talct. Flyttningsrörclserna har stannat av. Industri

sektorn har krympt. Underskotten i den offentliga sektorn minskar möjlig

hett:rna till i:n offensiv politik pi1 byggomradet. 

Den väsentligaste orsakc:n till nedgången i byggnadsverksamhcten är 
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naturligtvis alt bostadsbyggandet och den offentliga sektorns byggande 

hölls på en mycket hög nivå under 1960- och 70-talen. Med det s. k. 

miljonprogrammet tick vi ett stort och modernt bostadsbestånd. Kommu

nernas verksamhet expanderade också mycket snabbt. Förvaltningsbygg

nader. gator och va-system m. m. har byggts i en utstriickning som saknar 

jämförelse. 

Byggbranschen har i dag stora svårigheter. Byggproduktionen har stag

nerat m:h sysselsättningen har minskat. En krympande byggsektor för med 

sig svf1ra konsekvenser inom många angränsande sektorer. Det finns en 

fara att landet, om ingenting görs, får en försvagad kompetens och en 

otillräcklig kapacitet inom byggandet. 

I arbetet med att vända den negativa ekonomiska utvecklingen har 

stödet till byggsektorn stått i centrum. Det har varit självklart att ta till vara 

byggandets möjligheter att bidra till en positiv utveckling för samhällseko

nomin och sysselsättningen. Detta har tagit sig uttryck genom bl. a. tidi

gareliiggning av statliga investeringar och ett omfattande investeringspro

gram med insatser främst inom kommunikations-, energi- och bostadssek

torn. Den vikt regeringen lägger vid byggscktorn markeras också av att 

regeringen inom sig har utsett en byggrupp med särskilt ansvar för rege

ringens byggpolitik. Gruppen består av cheferna för finans-. arbetsmark

nads-. bostads- och industridepartementen. 

Vi st:'tr alltså inför ett 1980- och 90-tal med en verklighet som ställer nya 

krav på byggsektorn. Nyproduktionen är inte längre den dominerande 

uppgiften. Större uppmärksamhet än tidigare måste iignas åt det hyggnads

och anliiggningsbestftnd som vi har och hur det skall fördelas, förvaltas och 

förnyas. 

Inom bostadssektorn iir en omorientering mot ombyggnad och underhåll 

sedan länge pf1 gång. Nybyggandet av bostäder har sedan 1970-talets 

början successivt minskat sin andel av den totala byggprodt1ktioncn. Df1 

var andelen ca ~0%. I dag svarar nybyggandet av bostiider för ca l.'i % av 

den totala byggprod11ktionen. Inom bostadssektorn har nedgången av ny

byggandet hittills balanserats av en ökande ombyggnads-. reparations- och 

underh<°1llsverksamhet. Denna verksamhet svarar nu för ca 2.'i 'i{ av den 

totala byggproduktionen. Produktionsvolymcn i bostadssektorn iir diirför 

ungefär lika stor i dag som i början av 1970-talet. 

Det iir givetvis inte bara v;'\ra bostiider som är i behov av kraftiga 

insatser i form av underhålls- och ombyggnadsf1tgiirder. Såväl statliga som 

kommunala byggnader och anläggningar mf1ste på sikt bli föremftl för 

sildana {1tgiirder. Det finns ett växande behov av underhf11l. återinveste

ringar och förnyelse i framför allt det kommunala byggnads- och anlägg

ningsbeslftndct. Det har en s[1dan storlek och illder att stora insatser för 

reparationer samt om- och tillbyggnader <ROTJ kommer att behövas fram

över. Samtidigt ligger kommunernas underhftll nu på en alltför låg nivå. 

Mot den bakgrunden har regeringen beslutat om ett tillfälligt stöd till 
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kommunernas ROT-verksamhet under tir 1984. Syftet iir att pt1skynda 

nödviindig kommunal ff>rbättringsverksamhet för att diirigenom skapa sys

selsiitlning och på sikt minska driftkostnaderna i kommunerna. 

Aven i framtiden kommer givetvis nyhyggnadsverksamhct att iiga rum. 

Jag tänker då främst på samhälleliga satsnini:wr p{1 anHiggningsomrädet: 

viigar. broar. anläggningar för energiproduktion m. m. Även bostadsbyg

gandet kommer att ha ett relativt stort inslag av nybyggnad. Nybyggnad av 

bostiider förväntas äga rum friimst i form av fiirliitning. 

Byggscktorns export har ökat p<'tt;igligt under senare ftr. Som j~imförelsc 

kan niimnas att den sysselsiittcr fler personer iin materialtillverkningen för 

det inhemska nybyggandet av bostiider. Den ökade internationaliseringen 

har iivcn lett till en betydande importkonkurrens. 

I det perspektivet är det av största vikt att slft vakt om och utveckla den 

tekniska kompetens som utgör grnnden för konkurrenskraften i bygg.sek

torn såviil på hemmamarknaden som på den internationella marknaden. 

För att bevara det försprång stim vi har bl. a. pil materialomri'1det mf1stl' vi 

slå vakt om k valilelcn. höja bearbetningsgradcn och öka lcknikinnehftllet i 

det som produceras. Vidare måste tjiinster och produkter bl. a. genom 

forskningen utformas så ;itt en inte alltför kostsam anpassning måste ske 

vid export. Allt detta kriiver en satsning p;°1 teknisk utveckling i industrin. 

För att stödja en sådan mf1ste forsknings volymen i byggsektorn förmås att 

öka. 

2. ! .2 Bostadspoliti/.:.1•11 - frc/11 11y- till 0111h.1·gg1111d 

Dagens stadsbyggnads- och bostadspolitik har sina rötter i 19:!0- och 

19:10-talens bostads nöd. Familjerna var stora. lägenheterna små och dåligt 

utrustade. De första efterkrigsåren formulerades bostadspolitiska m{tl av

seende si\väl utrymmes- och utrustningsstandard som hyresnivå i samband 

med att det statliga stödet kraftigt ökades och stödformerna iindrades. 

Samhiillsplaneringen och byggandet fick nya genomförandeinstrument ge

nom 1947 <°1rs byggnadslag. 

Efterkrigstidens medvetna och aktiva hostadsrolitik har lett till att sf1viil 

utrymmes- som utrustningsstandarden har ökat mycket starkt. Miljonpro

grammet innebar en kraftsamling för alt avskaffa bostadsbristen. Men 

iivcn om förhållandena i detta avseende i dag iir viisentligt annorlunda 

kvarstf1r ändft stora behov. Trots att bostadsbristcn totalt sett iir bort byggd 

lir fördelningen av hostadsstandarden ojämn. vilket innebiir att det fortfa

rande finns h11shf1ll som har en otillfredssti·ilJandc utrymmesstandard. De 

som har nedsatt rörelseförmi'lga till följd av t1lder. sjukdom eller handikapr 

har i alltför liten utstriickning kunnat beredas bostiider som iir anpassade 

till deras behov. Dessutom finns det betydande brister i vf1rt bostadsbe

stånd i form av eftersatt undcrhf1ll. df1lig cnergihushiillning. undermf1liga 

gemensamma utrymmen och dålig eller åtminstone ofullstiindi!! niirmiljö. 

I en situation niir bostadsbristen i kvantitativ bemiirkelse iir bortbyggd. 
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m:°tste urrmiirk<i<tmheten i allt stikre utstriickning ii!mas åt det hefintliga 

hllstadshcstilndet. rrilgan om hur det utnyt~jas och fiirdclas och hur det 

hör vftrebs. utvecklas och komrletteras skjuts i förgrunden. En tyngd

rrnnktsförskjutning har ocksil iigt rum inom hostadsrolitikcn s;I att hehovet 

av rymliga och viilutrustade hostiider nu kompletteras med krav p;'t den 

fysiska miljön utanför· hostaden. liksom rf1 den sociala miljön. Fortsatt 

förhiittring och förnyelse av v;°1rt hostadshcst;'\nd och viira bocndemiljiier 

;ir dii1for en angcliigcn hostadsrolitisk uppgift under 1980-talct. 

Riksdagen har under hösten 1983 beslutat om ett program för ombygg

nad och undcrhtill av bostidcr - bostadsfiirhiittringsrrogrammct fprop. 

198V84: 40. hil. 9. BolJ. 11. rskr oJ ). Bostadsförhiittring.,rrogrammet bc

riiknas leda till att ca 425 000 liigcnhctcr byggs om under en tio;
0

1r1;reriod 

och att unde1:hiills:ltgiirdcrna i llcrhoqadshus niira nog fiinlubhlas under de 

niirmastc :°trcn. Det iir diirför naturligt att jiimföra hostadsförhiittringsrro

grammet med miljonprogrammet fr<ln ;'\ren 1%5-1974. Rostadsförhiitt

ringsrrogrammct kan hli en av de viktigaste exransionskraftcrna i byggan

det under 1980-talet. 

Bostadsförbiittringsprogrammct har sf1viil bostadssociala som samhiills

ckonomiska mtd. En utg;lngspunkt iir att alla niiinniskor skall ha riift till en 

viil undcrhftllcn bostad med modern utrustning. Fiirbiittringarna skall vi

dare riktas in si'1 att de friimjar ett jiimlikt och integrerat hoende. Dessutom 

skall miinniskor i största möjliga utstriickning kunna ho kvar i sitt omrf1de 

under och efter ombyggnaden. Bmtadsmiljiin i vid hemiirkelse skall bli 

tillgiingli!! för alla gruprer i samhiillet. Bostadsmiljön skall iiven v;1ra 

utformad si\ att sociala kontakter och social gemenskar mellan miinniskor 

underliittas och stimuleras. 

Som exemrel ril grupper med siirskilda behov kan niimnas iildre. perso

ner med ni'1gon form av funktionsnedsiittnin!!. harn och förviirvsarbetande 

sm:°1barnsföriildrar. En striivan iir att. bl. a. genom tillgänglighetsskapande 

i'tt!!iirder i den fysiska miljön. !!Öra det möjligt för iildre och handikappade 

att klara sig liingre tid i ett mer onliniirt hoende i stallet för att nyttas till 

vårdinstitutioner. I hostadsforbiittringsrrogrammet finns iiven en kultur

historisk och estetisk asrekt - hi°1de som en ulgfmgspunkt och som en 

restriktion. Detta kommer till uttryck som ett krav pf1 varsamhet vid all 

ändring av byggnader. 

Om dessa m<ll stiills mot den verklighet som vi har i dag, är det en stor 

uppgift vi har framför oss. Vi har en bostadsmarknad som i vissa avseen

den iir se!!regerad. Miin!!a av bostadsomrftdena har en ensidig befolknings

och liigenhetssarnmansiittning. De iildre miljöerna har ofta df1lig tillgäng

lighet till och i byggnaderna. I mfmga fall iir hela omri'1det i olika avseenden 

otillgiingligt för rersoner med nedsatt rörelse- eller orienteringsformi'1ga. 

Vi har. förutom bristerna vad avser standarden i bostäderna. iiven ett stort 

antal Higenheter i moderna byggnader diir allvarliga byg!!skador förekom

mer. I vissa fall ätföljs byggskadorna av hiilsoprohlem. Vi har en del 
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torftiga hoendemiljöer som motverkar ett soc'ial engagemang. Vi har p{1 

m:'inga håll en hoendeservice som inte svarar mot de hehov som vi ser 

framför oss i en framtid med en allt större andel iildre miinniskor. 

På samma siitt som utvecklingen av hyggnadsforskningen var en viktig 

förutsiittning för hyggandet på 1960-talet. iir det enligt min mening nödviin

digt att' nu utveckla ett ökat kunnande på nya omr:°1den. Inte minst giiller 

det installations-. hyggnads- och restaureringstekniska fr;'\gor. Efter hand 

kommer förnyelsefttgiirderna att riktas in mot hyggnader som har en rela

tivt modern standard. Gennmförandemetoderna kommer d:'1 att bli annor

lunda. Vi m;°1sie under 1980-talet skapa nya byggmetoder. niir vi skall ta itu 

med ett stort men samtidigt splittrat och tekniskt svårhante'rligt bostads

best<°1nd. 

För att vi skall kunna uppnå de m?ilsiittningar som jag tidigare har 

redovisat m:°1ste stor uppmiirksamhet även i fortsiittningcn iignas åt kost

nndsutvecklingen i byggandet. Dettn är en angeHigen uppgift inom det 

forsknings- och utvecklingsarhete som nu hör bedrivas. Som ett exempel 

på en sf1dan inriktning av utvecklingsarbetet kan niimnas nit siirskihla 

medel har avs<llts i hostadsfiirhiittringsprogrammet för hl.a. teknikupp

handling. Dcs~n medel iir avseddn att nnviindas för utveckling nv s:'1dann 

teknisk<l lösningar p;'\ tillgiinglighetsproblemen. som iir enkla och hilliga nit 

tilliimpa och som samtidigt tillgodoser de krav som iir viisentliga fiir dem 

som har nedsntt rörlighet. 

2 .1.3 Sa111hiil/splaneringe11 - .fi'ån statlig styming till lof.:.alt i1~flyta11dc 

Parallellt med framväxten av de hostadspolitiska styrmedlen föriindra

des under efterkrigstiden iiven den lagstiftning som riir fysisk planliiggning 

och hyggande. Samhiillet har tagit ett ökat ansvar för planering och hyg

gamle. Snmtidigt har samhiillet ff1tt ett starkare innytande över var. niir 

och hur bebyggelse ff1r ske. Kommunerna har under hela denna period haft 

ett stort ansvar fiir och inflytande över bcbyggelseutvecklingen. 

Det har under senare tid funnits en strävan att inom olika sektorer 

decentralisera hcslutsfättandct. bl. a. genom att minska statens detal,istyr

ning av kommunerna. Det pi'1går iiven inom kommunerna försök med nit 

decentralisera beslut. antingen inom de olika förvaltningnrna eller inom 

;ivgriinsade geografiska omr[1den. 

Str1ivan att ytterligare minska det statliga innytandet över den kommu

nal<i verksnmhetcn har inom planeringen och hostadshyggandet tagit sig 

konkreta uttryck i det politiska skeendet under hösten 1983. Jag t1\nkcr df1 i 

första hand p{1 förslaget till ny plan- och hygglag !PBL). som regeringen 

den 20 oktober 198_~ överUimnade till lagrådet. I förslaget foreslf1s en 

ytterligare förskjutning av ansvaret från staten till kommunerna. Ansvaret 

för den lokala miljön blir en kommunal angeliigenhet. Besluten kan diirige

nom läggas niirmarc dem som berörs av hcsluten och planeringsprocessen 

göras enklare och mindre hyr<°1kratisk. 
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I del nyss nämnda bostadsförbiillringsprogrammt:t vidgas lH:ksii kom

munernas ansvar för att planera, förbereda och initiera genomförandet av 

verksamheten. Den statliga regleringen av bostadsförsö1jningcn minskar 

och de årliga redovisningarna av planerat bosladsbyggandc slopas. 

I bostadsförbällringsprogrammcl förutsiills vidare all förnyelsen av be

byggelsen så långt möjligt skall ske områdes vis och att förnyelsen skall ske 

på ell planmässigt och rationellt siitt. De statliga ombyggnadsbestämmel

serna mäsk diirför utformas sii att de kan anpassas till de riktlinjer som 

kommunen har antagit för utvecklingen i ett område. Riktlinjerna förut

sätts ull ryckta i områdesbestiimmelser eller antagen detaljplan enligt PBL. 

I en levande demokrati är det nödvändigt att människor är intresserade· 

av samhällsfrågor och deltar i debatten och i genomförandet av de föränd

ringar som besluten leder till. En förutsiittning för deltagande är att ett 

sådant engagemang känns meningsfullt. Medborgarna måste därför få in

syn i och inflytande över planerings-, bygg- och förvaltningsprocessen. 

PBL-förslagct är ett steg i riktning mol all förbättra medborgarinflytandet. 

Behovet av förbättrad information till och samråd med berörda kommun

medlemmar och intressenter i övrigt stryks under i detta sammanhang. 

Även sakägarkretscn vid planliiggningen vidgas. 

Medintlytandcfrågorna är nära förbundna med frågor om decentralise

ring av beslutsfattandet. I samband med förnyelse av bostadsområden 

måste medintlytandefriigorna få en framskjuten plats. Det kan gälla all 

initiera en önskad förnyelseverksamhct. all förhindra en i.:ke önskvärd 

ombyggnad eller all påverka standardnivån vid ombyggnad. Jnom bostads

departementet har diiri'ör påbörjats en översyn av bostadssancringslagen 

och andra aktuella lagar som har betydelse för genomförandet av förnyel

seåtgärder. 

I ell demokratiskt samhälle som vårt iir det en självklarhet att sådana 

fr<igor blir föremal för en kritisk belysning i forskningen. Forskning om 

demokrati- och inflytandefrågor är också en förutsättning för att vi skall få 

kunskaper som kan visa hur demokratin kan utvecklas och fördjupas. Det 

är inte minst viktigt när det gäller byggande och planering. Strängt taget 

varje människa berörs av samhällsbyggandet och bebyggelseplaneringen. 

Jag iir därför angelägen att betona att forsknings- och utvecklingsarbctet 

om den byggda miljön inte ensidigt får riktas in på tekniska fragor. Forsk

ningen måste också vara öppen för att pröva nya problem och frageställ

ningar som upptäcks eller skapas genom den tekniska utvecklingen eller 

andra skeenden i samhället. 

2.2 Byggnadsforskningcns inriktning 

2 .2. I Angeliigna Fo V-områden 

Jag går nu över till all redovisa min uppfallning om riksdagens och 

regeringens styrning av byggnadsforskningen. Jag ansluter mig därvid till 
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de 111g:i11gspunk1er som statsriidet Ingvar Carbson 1idigare denna dag har 

stiillt upp. Ribdagen lh.:h regeringen bör siilunda begriinsa sig till att ange 
de övcrgripamk prioriteringarna i friiga om forskningens inriktning. Inom 

den politiskt definierade ramen bör forskarviirlden ha stl)r frihet att viilja 

vilka prnblem som skall undersökas och, givetvis, med vilka metoder som 

probl.emen skall angripa> 

Den övergripande pril>ritcringen bör komma till uttryck bl a. gcnom dcn 

avviigning som görs vid m.:ddstillddningen till dc l>lika scktorforsknings

organen. Diirvid görs cn bedömning dels av scklorns rcla1iva betydclse för 

samhiillsutvecklingen och för miinniskornas viilfiird, dds av scktorforsk

ningens roll i detta sammanhang. 

1 det följande g.:r jag niigra excmpd pii FoU-omriiden som anknyter till 

de utvecklingstendenser som jag redan har pc kal pii som viiscntliga undcr 

1980-talet. 

Det jag tidigare har niimlll om byggscktorns rnll för samhiillseknnomi. 

syssdsiittning och utrikeslwndel iir ett stort omrfalc för forskningen. Sam

banden mellan byggsektorn llCh samhiillsekonomin pii den .:na sidan och 

sysselsiittningen pa den andra iir emellertid komplicerade. Del statistiska 

grund materialet iir dessutom i miinga fall bristfolligt. Byggnadsforskningen 

miiste medverka till att belysa dessa samband saml ge underlag för riksda

gens och regeringens stiillningstaganden i liingsiktiga byggfri1gor. 

Niir vi genl)m bl. a. ny teknik skapar ett samhiille som föriindrar miinni

skors levnadsvillkor iir det naturligt att vi studerar hur den enskilde piiver

kas och hur vi till allas bästa bör hantera de nya möjligheterna. Inte minst 

är dct en viktig uppgifl att bidra 1ill kunskap som gör att den byggda milj1)n 

för siidana egenskaper att viilfard.:n far ett reellt innehiill för m~mniskllrna 

och att denna viilnird blir jfönlikt och jiimstiillt fördelad. 

Föruts<ittningarna flir byggande! har iindrals viisentligt under del senaste 

decenniet. Byggnadsuppgifter inom den existerande bebyggelsen stiiller 

andra krav p[i byggnadsindustrin iin de fria förutsiittningar som exploate

ringen av obebyggd mark gav pii 1950- och 60-lalen. Erfarenhe1erna av 

miljonprogrammets produktion stiiller pii allvar krav pii bestiindigh..:1, u1-

bytbarhet och god underhallsekonomi. Energiaspek1erna har s1or tyngd. 

Kvar strir vidare behovet av att genom teknisk utveckling och rationalise

ring öka produktiviieten i byggsektorn och hejda koslnadsökningarna i 

byggandet och brukandet. 

Den iindrade bostadspolitiska situationen, omorienteringen från ny- 1ill 

ombyggnad, förvaltningens ökade betydebe och kommunernas ökade an

svar inom planeringen och byggandet iir tendenser i samhällsutvecklingen 

som enligt min mening måste påverka byggforskningens inriktning under 

den kommande treiirsperioden. 

Den föriindrade inriktningen av samhällsbyggandet till all i allt högre 

grad iindra, komplettera och vårda befintliga byggnader och anläggningar 

innebiir en stor omställning för säväl forskningen som byggbranschen. 
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Forskning som syftar till att ge ökade kunskaper om byggnads- och anlägg

ningshcståndct behövs. Utvccklingsarhete som syftar till att få fram nya 

metoder och material som lämpar sig för ombyggnad behöver intensifieras 

för att byggnads- och anläggningsvcrksamhctcn sbll kunna genomföras 

till rimliga kostnader och med gott resultat. 

Forsknings- och utvccklingsarhetc kan också bli ett stöd för byggbran

schen att återhämta sig ur den ekonomiska svacka i vilken den befinner 

sig. Jag tänker d:°t främst på den inhemska marknaden men det finns skäl 

att även framhålla den exportmöjlighet som ligger i ett ökat kunnande hl. a. 

på matcrialomri\dct och inom ROT- sektorn. Ett ökat kunnande ger också 

en beredskap att klara ändrade eller ökade inhemska behov utan att behö

va importera byggnadsmaterial m. m. Sveriges konkurrenskraft på viirlds

marknadcn ligger i kvalitet m:h tekniskt försprång. God konkurrenskraft 

kri\vcr s?1väl ökande kunskaper om omvärldens hehov som en kvalificerad 

och förutseende teknikutveckling. 

På träomri\dct finns ett stort hehov av FolJ-satsningar. Staten har redan 

genom STU och statens industriverk gjort en kraftfull satsning inom områ

det träteknik och på den triihearbetandc industrin. STU konstaterar i sitt· 

program för triiteknik att utvecklingsområden kan identifieras som skär 

över de traditionella gränserna och pekar på åtgi\rder av intresse för hela 

träindustrisystemct. Utvccklingsomr:°tdcna omfattar insatser för att uppnå 

hl. a. förbättrade egenskaper hos träprodukter. triihyggnadstcknisk ut

veckling m. m. Inom andra delar av det samlade forskningsprogrammet 

föreslås nu en ökad forskning inom områden som rör skogsproduktioncns 

förutsiittningar. Enligt min mening bör till detta forskriingsprogram fogas 

insatser som rör anviindning i det färdiga hyggnadssystemet och byggnads

industrin. På BFR ankommer att ägna särskild upprniirksarnhet ;'\t samban

den mellan träkvalitet och funktion i olika delar av byggnaden. Jag kom

mer i det följande att förorda att medel för detta ändamål ställs till BFR:s 

förfogande .. En samverkan mellan BFR. STU. naturvårdsverket, lant

bnrksunivcrsitctcl och branschen. hör enligt min uppfattning på ett verk

samt sätt kunna medverka till en slagkraftig FoU-insats som avkastar goda 

resultat. 

En förutsiittning för en snabb teknisk utveckling är att branschen mar

kant ökar sina FolJ-insatscr pft hyggnadsområdet. Statens insatser skall 

enligt min mening snarast riktas in på en målinriktad utbyggnad av den mer 

grundliiggande forskningen i syfte att främja den långsiktiga kunskapsupp

hyggnaden inom sck_torn. Jag f1terkommer till denna fr{1ga längre fram.-

Bostadsfi.irbi\ttringsprogrammet inneh{1llcr som jag tidigare niimndc en 

rad sociala mf1l, t. ex. att hoendcmiljön skall vara tillgiinglig för personer 

med alla former av funktionsnedsiittning. För att dessa m;01I skall kunna 

uppfyllas behöver vi kunskap om olika gruppers behov. om hinder i den 

fysiska miljön och möjligheter att undanröja dessa. Hittillsvarande FolJ

arhcte har lett till att kunskapen om behoven i och kraven pii miljön iir 

~ Rikwla!.!<'11 /CJ83iM. I .\t/111/. Nr /07. Bilaga 8 
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ganska goda. Uppgiften är nu att hitta lösningar som är tekniskt möjliga 

oi.:h ekonomiskt genomförbara. Som jag tidigare har redovisat har vissa 

medel för detta ändamål avsatts redan i bostadsförbiittringsprogrammet. 

Även sociala mål om kvarboende har givetvis konsekvenser för byggan

det. Möjligheten för den enskilde att ho kvar i sin bostad efter ombyggnad 

beror ofta av kostnaderna. Valet av standardnivå men iiven hyggproces

sens effektivitet får tHirvid en avgörande inverkan. Dessa faktorer behöver 

diirför även i fortsiittningen behandlas i forsknings- och utvccklingsarhe

tet. 

Kravet p:°1 varsamhet mot den i"ildre bebyggelsen har fått en ökad tyngd. 

Det påverkar besluten om vilken typ av åtgärder som bör genomföras i 

olika byggnader och miljöer och valet av standardnivåer i de hus som 

hyggs om. Nya hyggnadsmaterial och arhehmetoder behöver som jag nyss 

nämnde tas fram. En ökad kunskap om g;°111gna tiders byggnadsskick och 

byggnadsteknik kan sannolikt tillföra dagens byggande viktiga erfarenhe

ter. 

BFR har ett stort ansvar för det forsknings- och utvccklingsarhcte som 

ligger inom den s. k. ROT-sektorn. Det är viisentligt att rfalct foster stor 

vikt vid drirts-. underhi\lls- och förnyelseproblemen inom byggnads- och 

anHiggningsbeståndet. Det gäller inte minst infrastrukturen. Kommunerna 

har ett avgörande inflytande över investeringar. drift och undcrh{lll av den 

byggda miljön. I dag saknas emellertid en samlad kunskap om den kommu

nala infrastrukturens kostnader och om kostnaderna for planering. byggan

de. drift och underhåll. En viktig uppgift för llfR blir därför att ta fram och 

sUilla samman sådan kunskap. 

Decentralisering av beslut. kommunens ökande ansvar för bostadsför

sör:ining:splaneringen samt behovet av sammanhållna bedömningar av ett 

områdes hrister och utvecklingsmöjligheter iir exempel p{1 föriindringar 

som kommunerna står inför. Medinllytande- och demokratifriigorna får 

ökad betydelse iiven i planering:. byggande och förvaltning av den fysiska 

miljön. Denna delvis nya situation kommer att ställa stora krav på kommu

nerna att finna nya organisationsformer. planeringsmetoder och gencJm

förandemetoder. 

De förslag som civilministern kommer att presentera senare denna dag 

innebiir att det övergripande planeringsansvaret för forskningen om den 

offentliga sektorn försöksvis kommer att anförtros en särskild delegation. 

Inom ramen för denna verksamhet har n1dct att. liksom tidigare. stiidja 

sådan forskning som har samband med kommunernas fysiska och ekono

miska planering. Jag vill ocbf1 framhf1lla att det givetvis iiven i fortsiitt

ningen iir viktigt att hyggnadsforskningen medverkar till att öka kunskapen 

om de beslutsproccsser som styr samhiillsbyggandct. 

Jag nämmlc tidigare att forskningen och 11tvecklingsarbetet rnr1ste ha 

som m<ll bl. a. att minska kostnaderna för de boende och andra brukare. De 

senaste årens utveckling av driftkostnaderna innebiir att intresset i ökande 
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utstriickning riktas mot fiirvaltningsskedet. Det s!iills ökade krav r<°1 he

sliindigher Ol'h uthytharhet hos material (1Ch kllmronenter. Ökad urrmiirk

samhet mt1ste iignas åt fastighetsskötsel och underh{1llsfrf1gor. Men fiirvalt

ningsskedet iir iiven ett hruksskede. Det iir viisentligt att nya förvaltnings

former utvecklas och utviirderas med avseende r<°• hrukarnas medinnytan

dc och anwar. 

De hostadsrolitiska fr:°1gorna tiger aktualitet friimst diirigenom att ett 

antal rrohlem söker sin lösning i en tid df1 samhiillsekonomin iir anstriingd 

och clr1 efterfrågan rf1 bostiider föriimlras. Det generella suhventionssystc

m~t har i tider av hiig innation och hiigt riinteliigl' utgjort en stor hclastning 

pf1 statshudgeten. Kostnadshiget inom hyggsektorn har n;°1tt en s:°1dan nivf1 

att boendekostnaderna. trots stora sulwentioner. urplevs som mycket 

hiiga. Detta giiller framför allt nyrroduktionen. Samhiillets bostadsrolitis

ka st~Tmedcl och deras effektivitet iir ett viktigt omrfide för byggnadsforsk

ningen. 

Energifr;1gorna har under senare fir fött stor urrmiirksamhet. Inom 

ramen f'iir det samlade energiforskningsrrogram som riksdagen vid nera 

tillfallen har beslutat om. har IJFR haft hetydande urrgifter. R{1det lrnr 

si\lunda svarat dels för forskning om energianviindning for bebyggelsen 

inom rrogrammet. dels för forskning om energihush:°1llning. 

En fortsatt energihushr1llning iir iiven framdeles ett angeliiget mål. Möj

ligheterna att förverkliga detta mftl ökar genom den beslutade satsningen 

rt1 ombyggnad och fiirhiittring av hostadshus. Mellan åtgiirde·r fiir energi

hush:°dlning och annan hostadsförhiittring finns ett niira samhand. Den 

forskning som framöver skall hedrivas inom energihushf1llningsomrf1det. 

hör diirför bedrivas samordnat med annan hyggnadstekniskt inriktad verk

samhet. Stor vikt hör s{1ledes liiggas vid samhanden mellan energihushfdl

nings- och omhyggnadsfdgor. 

Forskningen mf1ste ocksi\ medverka till att vi f<°lr bredare kunskarer om 

skador i och effekter r:I byggnader och brukare som följd av bl. a. siidana 

material och nya driftförutsiittningar som ofta tillförs genom underhf1lls

och energi~pari'ttgiirdcr. Slutligen vill jag reka rå behovet av forskning och 

utvecklingsarhete som kan medverka till att vi rnr fram teknik och system 

som iir niittre anrassade till brukarnas förutsiittningar. 

2.2.2 BFR:s 1·cr/.:.rnmhctspla11 

Jag går nu över till att redovisa rådets verksamhetsplan för perioden 

1984/85 - 1986/87. 

I verksamhetsrlanen rrioriterar rådet forsknings- och utvecklingsarnete 

som knyter an till de stora urrgifterna i byggsektorn under 1980-talet. Det 

giiller det ökade behovet av underhåll. reraration och ombyggnad av 

byggnader och anliiggningar samt energihush<°lllning. Rådet stryker under 

behovet av att rusta urr landets infrastruktur. Det giiller särskilt vatten

och avlorrssystemen. Om ingenting görs kommer dessa system enligt 
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rådet att försiimras i allt snabbare takt under de närmaste I 0- 15 ;'\ren. 

Behovet av att hejda de snahhl stigande drift- och umlcrhi'11lskostnaderna 

för kommunernas fiirsörjningssystem. avfallshantering. gatu- och viigniit 

etc. Higgcr stora uppgifter på forskningen. 

Arbetet med att utveckla ·ny energiteknik och nya systemlösningar for 

ny och iildre bebyggelse går vid:ire. Rådet ägnar särskilt stort intresse åt 

viirmcpumptekniken som nu anses möjlig att införa i större omfattning .. 

Samhiillsutvecklingen stiiller också nya krav på den kommunala plane

ringen. hostadsforsörjningen och förvaltningen av bchyggelscn. Liksom 

tidigare prioriterar ri'1det hostadsförsörjningen. Hiir ingf1r fri'1gor om ho

stadssegregation. bostadssubventioner. bostadsmarknad. fast ighetsför

valtning etc. 

I verksamhetsplancn betonas mer iin tidigare forsknings- och utvcck

lin'gsarbete som syftar till att frlimja byggsektorns exportsatsningar. Bygg

sektorns roll i samhiillsekonomin uppmärksammas. Bl. a. anser rf1det att 

det är nödviindigt att utarbeta modeller för ekonomiska långtidsbedöm

ningar med särskild inriktning pi'1 investerings- och byggnads verksam het. 

Verksamheten vid rådet kommer under treårsperioden 1984/85-1986/87 

att omfatta följande fyra forskningsprogram. 

Inom program I. Kom11111naf och statlig rcwrsh11sluW11ing. liiggcr ri'1dct 

huvudvikten vid FoU om hur siat och kommun med planer och andra 

styrmedel påverkar samhiills- och bebyggelseutvecklingen. Syftet iir att 

belysa samband mellan och konsekvenser av planer och beslut samt de 

former under vilka samhällets - i första hand kommunernas - planering 

sker. Tyngdpunkten i den FoU om plnncring som rt1dct stöder giiller 

bebyggelseplaneringen. Rf1del prioriterar FoU-insatser som kan medverka 

till hiittre kostnadsstyrning och effektivnre samordning av fysisk och eko

nomisk planering. Utvecklingen av metoder för samhiillsekonomiska be

dömningar och behovsnnalyser på nationell nivå har siirskild betydelse och 

bör inriktas på kartliiggning och analys av bostadsmnrknaden. de bostads

politiska styrmedlens effekter samt frågor (lm byggsektorns samhiillseko

nomiska betydelse. En central tlel av detta område gäller regel systemets -

planerings-. byggnads och marklagstiftning - roll för föriindring av mark

användning och bebyggelsestruktur. Ri\det ger ockst1 hög prioritet <'it ar

betsplatsbebyggelse och arbetsområden som iir ett eftersatt forskningsom

råde liksom åt energifrågornns behandling i samhiillsplaneringen. 

Program 2, Rchyggclsens 11(!im1111i11g. a111·iind11i11g ol'h fiirwiltning. hc

handlar miinniskors krav p{1 den hyggda miljön. hyggnaders omhyggbar

het. funktion och förvaltning samt standardnivi'1cr i hehyggclscn. Studierna 

- vari ingår experiment- och dcmonstrationspr~jekt - riktas in på att finna 

metoder och lösningar som med en rimlig resursf1tg;lng tillgodoser anviind

barhet. tillgänglighet. hälsa och en god social organisation. Inom rrogram

mets ram studeras håde bostads- och arbetsplatsbehyggclse och de brukar

och funktionskrav som stiills på bebyggelsen. Under den g1'111gna trei'trs-
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perioden har insatserna successivt riktats in på bostadsfrågor i vi<l mening. 

Denna inriktning fullföljs i <len nya verksamhetsplanen där rå<let priori

terar FoU som rör bostadens kvalitet, kostnad och sociala miljö. Studier 

av den befintliga b..:byggelsens skick och förilmlringsbarhet samt hur så

dana omständigheter på vakar fastighetsförvaltningen iir enligt rådet vikti

ga FoU-omräden inom programmt:t. 

Program 3, Byggnads- och a11/ägg11i11gstek11ik, prod11ktio11 och e11ergi

h11slull/11i11g, omfattar FoU om material och konstruktioner, byggsystem 

och energihushållning, mark- och anliiggningst..:knik samt byggproc..:ssfrä

gor. På materialområdet bedrivs grundliiggande forskning med inriktning 

på användning av makrial samt beständighet, hälsoskydd och ekonomi. 

FoU om konstruktionsteknik riktas in på frågor om systemval och opti

mering. FoU-vcrksamheten under den kommande treårsperioden kommer 

att intensifieras inom teknikområdet dels för att ta fram förslag om lämpli

ga åtgärder vid underhåll och ombyggnad i befintlig bebyggelse, dels för att 

förklara varför olika typer av skador uppstår och föreslå hur dessa skall 

kunna undvikas i nyproduktionen. 

En omställning av landets energisystem är enligt rådet en långvarig 

process. Verksamheten komm..:r att koncentreras på studier av samband 

mellan olika tekniska lösningar och pä att nå ökad kunskap om såväl ny 

en..:rgisniil byggnadstt.:knik som hur befintliga byggnader kan tas om hand. 

Vidare bör verksamheten under perioden lei.la fram till en metodmässig 

integration mellan energifrågor och andra byggnadstekniska frågor. Forsk

ning om byggproc..:ssen omfattar studier av sambanden mellan olika aktivi

teter från detaljplan till färdig byggnad. Inom området behandlas bl. a. 

frågor om produktionsteknik, ekonomi och arbetsmiljö samt frågor om 

byggmarknaden. 

Inom program 4, Lokala energikällor, so/värmesystem, energilagring. 
1•dr111ep11111pur och distrib11tionstek11ik, bedrivs FoU enligt delprogrammet 

Energianvändning för bebyggelsen inom huvudprogrammet Energiforsk

ning, under industridt:partementets huvudtitel. 

Rådet konstaterar att de senaste årens forskning har avkastat många 

lovande resultat. Sverige ligger långt framme vad gäller komponenter och 

systemkunnandt: inom vissa omräden av ny energiteknik. Dessa kunska

per behöver nu integreras i befintliga energisystem, provas och vidareut

vecklas. Målet för programmet är att klarlägga de olika cnergisystemens 

förutsättning beträffani.le teknik, ekonomi, tt.:kniska och institutionella 

hinder m.m. Det innebär, särskilt vad gäller experimentbyggandet, även 

ett indirekt stöi.I till marknadsintroduktion och ger ett underlag för energi

verkets, bostadsstyrclsens m.tl. verksamhet. 

Efter år 1985 måste fortsatt uppmärksamhet ägnas åt införandet av 

lokala energikällor och när och i vilken omfattning som alternativa energi

system kan införas. För detta fordras en kontinuerlig forskning och ut

veckling röranck bi.a. värmepumpar, solviirmcsystcm, energilagring, dis-
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tributionssysto:m samt systo.:m- lH.:h go:nomfi.irando:friiglll". För att f<i m..:r 

exakta ..:konomiska b..:diimningar n1.:h und..:rl<illa industrins produktutv..:..:k

ling mi\stc iiv..:n ..:xp..:rim..:ntbyggnadsv..:rksamho:t..:n forts<illa. lklla hör 

..:nligt rfakt sk..: g..:nom ramprogram i samarh..:t..: mellan industri. knnsult..:r, 

förvaltare m.ll. Riidets systo:minriktade utv..:1.:klingsarh..:t..: g..:nnmfi.irs i 

samarbete och g..:nnm samtinansi..:ring m..:d byggindustrin, mat..:rialindu

strin, kompon..:ntindustrin o.s.v. samt m..:d kommun.:r lH.:h förvaltar.:. D..: 

statliga forskningsmedkn avs..:s utgi>ra en mindre dd av d..:n totala insat

sen. 
Utöver d..: fyra forskningspr,igrnmmen omfattar verksamh..:to.:n tro.: stöd

program. 

Program 5, li(/im1111ticm, syftar till att föra ut FoU-n:sultat.:n i praktisk 

tillii!npning. Öv..:r program 6, J.>uk1111H'11t11tiu11 111.111., finansi..:ras sti.id till 

Byggdok, Byggstandardis..:ring..:n samt siidan verksamhet som avs..:r klas

sific..:rings- och nomenklaturfriigor. Program 7, l\1111sli, iir dl administra

tivt hjiilpprngram som svarar mlll riidets förv<dtningskostnader. 

Jag tar senare (avsnill 2.5) upp thigan om r..:surser för forskning l>Ch 

utveck.lingsarbete samt exp..:rimenl- och demllnstrationsverksamhet und..:r 

niistl.'.ommand..: budgetiir. 

2.3 H;n;gnadsf'orskningcns \'Crksamhctsl'ormcr 

Av vad jag nu har redovisat framgiir att byggnadsforskning..:n har stor 

spiinnvidd. Byggnadsforskningen var ursprungligen tekniskt-naturv..:ten

skapligt inriktad 1111;d tyngdpunk1en i 1ilhimpad forskning llCh u1vei.:klings
arbete. Ett samhällsbyggande som har ett viilfärdsperspck1iv llCh ..:n fiir

delningspolitisk ansats släller givetvis krav även p{1 uppbyggnad av annan 
kunskap. I mänga fall kriivs en miingvetenskaplig infallsvinkel. 

FoU-v..:rksamhetcn spänner i dag över ell viJare falt llCh inndallar :iv..:n 

inslag av grundforskning och hmg~iktig kunskapsuppbyggnaJ. Byggn<1ds

forskningen omfattar numera forulom mer 1radililrnell FoU-v.:rksarnhel 

även rationalisering, informa1ion od1 u1redningar sanJI cxperimenl- od1 

demonstrations verksamhet. 

Det är mol den bakgrunden narnrligt all friigor om formerna för samv..:r

kan med byggnadsforskningens intressenter, med andra forskningsri1d och 

med institutioner inom olika dicipliner och med sektmmynlligheter tilldrar 

sig stor uppmärksamhet. 
Under våren 1983 fattade riksdagen beslut om byggnadsforskningens 

framtida verksamhetsformer <prop. 1982/83. 151. CU 30, rskr 35 l ). Beslu

tet innebär att BFR skall stödja den långsiktiga kunskapsuppbyggnadcn fi.ir 

byggsektorns behov genom att medverka till au bygga upp och stödja 

befintliga institutioner, främst vid universitet och högskolor ~amt andra 

långsiktigt arbetande forskningsinslitut. Rådet arbetar nu i enlighet med 

dessa riktlinjer. 
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Jag framhöll i prop. 1982/83: 15 l att intressenterna inom sektorn, bl. a. 

företagen, måste öka sin FoU-verksamhel betydligt. En närmare samver

kan mellan företagen och BFR bör kunna utvecklas och fördjupas om 

intressenternas engagemang i FoU-arbetet ökar. Forskningen kommer 

därmed bättre att knyta an till intressenternas problem. Rådet har därför 

fått uppgiften att initiera samordnade FoU-satsningar och att genom finan

siell medverkan ge ell kompldteranJe stöd till brnnschforetriidarnas, myn

digheternas och organisationernas egen FoU-verksamhel. En förutsättning 

för att de statliga byggforskningsmedlen skall satsas i såuan kollektiv 

forskning är emellertid att de olika intressenterna, t. ex. branschorgan, 

bostadsföretag, kommuner dler myndigheter, själva gör minst motsvaran

de satsning. 

Efter vall jag har erfarit har rådet inlell förhandlingar om ramavtal meu 

företrädare för branscher och anura intressenter. Det är för tidigt att 

bedöma effekterna av rådets ansträngningar i detta avseende, men det är 

uppenbart att det kan vara förenat med vissa svårigheter att uppnå åsyf

tade resultat. Jag anser emellertid att situationen är sådan att det krävs en 

omedelbar ökning av sektorns FoU-insatser. Jag har för avsikt att ta upp 

överläggningar med företrädare för olika intressegrupper inom sektorn i 

syfte att komma fram till gemensamma rekommendationer om hur detta 

samarbete skall etableras och i vilka former det skall beurivas. En central 

fdga är därvid omfattningen av intresst:nternas egna FoU-satsningar fram

över och hur en rimlig avvägning skall säkras mellan dessa och statens 

bidrag till den kollektiva tillämpade forskningen. 

Jag vill i anslutning härtill betona att jag inte ser något motsatsförhål

lande mellan långsiktig kunskapsuppbyggnad och kollektiv tillämpad 

forskning. Det är givetvis i manga fall rimligt och önskvärt att branschorga

nisationer eller andra intressenter inom byggsektorn genom ramavtal med 

BFR även gär in i och stöder grundläggande forskning och långsiktig 

kunskapsuppbyggnad. De långsiktigt arbetande institutionerna eller insti

tuten bör också kunna ta på sig mer resultatinriktaue eller tillfälliga 

FoU-uppurag. Den långsiktiga kontinuerliga kompetensuppbyggnaden 

inom ett områue är i många fall en förutsättning för att den mer tillämpade 

forskningsverksamheten skall kunna utföras med vetenskaplig stringens. 

I sin samverkan mi.:d forskningsinstitutionerna om den längsiktiga kun

skapsuppbyggnaden och med intressenterna om det branschinriktade till

lämpauc FoU-arbctet har rådet olika roller. I det första fallet har institutio

nerna eller instituten det löpande ansvaret för den vetenskapliga kvalite

ten. Rådet har att svara för att forskningen sker på relevanta områden. I 

det andra fallet, i ramavtalen med byggsektorns intressenter, svarar dessa i 

stor utsträckning för forskningens relevans. Rådets roll blir här snarare att 

ombesörja att den forskning som ramavtalet syftar till kommer till stånd 

och genomförs meu tillfredsställande vetenskaplig kvalitet. I syfte au 

stärka rådets vetenskapliga kompetens inrättaues år 1983 en vetenskaplig 

nämnd. 



Prop. 1983/84: 107 Bilaga 8 Hostadsdepartcmentet 16 

En av nämndens viktigaste uppgifter är all utviinkra den BFR-stödda 

forskningen med avseende på vetenskaplig kvalitet, kompetens och rek

vans. Där så är möjligt kommer utvärderingar att göras med tillämpning av 

de metoder som används av naturvetenskapliga forskningsrådet och styrel

sen för teknisk utveckling. F. n. är km forskningsområden aktuella för 

ut viirdering. Efter vad jag har erfarit kan de första resultaten väntas mol 

slutet av år 1984. 

I sin verksamhetsplan anger rådet att en oförändrad ambitionsnivå 

medger en fortsatt satsning på långsiktig kunskapsuppbyggnad vid högsko

lor, universitet och forskningsinstitut. Ökningsalternativet har diirutöver 

sin huvudsakliga inriktning på tillämpad forskning samt ramavtal med 

kommuner, företag och organisationer. 

Min uppfattning är att, oavsett vilken volym byggnadsforskningen i ett 

givet ögonblick har, en rimlig balans skall upprätthållas mellun den långsik

tiga kunskapsuppbyggnaden och den mer tillämpade forskningen Det är 

givetvis omöjligt att definiera denna balanspunkt. En strävan bör vara att 

arbeta med hela forskningsprocessen, även om tyngdpunkten i förhiillande 

till vad som gäller i dag enligt min mening måste förskjutas mot mer 

långsiktig kunskapsuppbyggnad. Stödet till långsiktig kunskapsuppbygg

nad bör sålunda ökas under planperioden. Därmed kommer också ett 

väsentligt utökat antal projektanknutna forskartjänster på mellannivå au 

kunna inrättas vid forskarutbildningsinstitutionerna. 

I prop. 1982/83: 151 förordade jag att en del av de totalt tillgängliga 

byggforskningsmedlen framdeles skulle avddas för bostadsstyrelsen, lant

mäteriverket och planverket, så att myndigheterna kan bestföla för sin 
verksamhet nödvändigt FoU-arbete. Myndigheterna skulle därvid ges 

samma ställning som andra forskningsbeställare men också möjlighet all 

samfinansiera FoU-projt:kt med BFR. 

Myndigheterna och rådet har i en gemensam skrivelse den 11 januari 
1984 pekat på vikten av att stärka forsknings- och utvecklingsarbetet inom 

myndigheternas ansvarsområden. Samtidigt har man bedömt att det för 

budgetåret 1984/85 inte är lämpligt att direkt anslå medel till myndigheter

na. Akuta FoU-behov kan genom samråd t.v. tillgodoses inom ramen för 

rådets FoU-planering. Rådet och myndigheterna avser att återkomma till 

frågan om hur verkens framtida FoU-behov skall finansieras i samband 

med sina anslagsframställningar för budgetåret 1985/86. Jag har förståelse 

för att myndigheterna med den korta tid som ståll till buds, haft svårt att 

överblicka sina FoU-behov och vilket resursutrymme som krävs. Det 

utökade samrådsförfarande som nu kommer till stånd mellan myndigheter

na och BFR, bör innebära att myndigheterna ges möjlighet att både se över 

de egna behoven av och att initiera FoU-arbete. 
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2.4 Vissa administrativa frågor 

Rådet t<ir i sin verksamhetsplan upp två principiella forskningspolitiska 

frågor av mer administrativ karaktär. Rf1det aktualiserar sålunda vissa 

frågor som avser dess möjligheter atl göra åtaganden iiven efter det ak

tuella hudgetåret och att inrätta forskartjänster vid högskolor och universi

tet. Rf1det hänvis;ir i håda fallen till att det har ålagts att medverk;i 1 ill all 

förhiilfra förutsättningarna för och att öka stödet till den långsiktiga kun

skapsupphyggnaden. 

2.4.l Rtldcts bemyndigande 

Vad gäller rådets hemyndiganden att göra åtaganden för åren efter det 

aktuella anslagsåret, vill rådet utstriicka dessa från nuvarande två till fyra 

år. Rådet framhåller också att dessa bemyndiganden framdeles bör mot

svara ca 80 % resp. 60 % av anslagsårets ram för första resp. andra året 

efter anslagsåret. 

Jag delar ;ådets uppfattning att det är viktigt att det ges möjligheter att 

planera och initiera forskning i ett mer långsiktigt perspektiv. Detta behov 

måste vägas mot hehovet av nexihifitet i verksamheten. En viss rörlighet 

iir nödvändig även för att statsmakterna inom rimlig tid skall kunna påver

ka inriktningen av forskningsverksamheten~ Jag anser att en uppbindnings

nivå om ca 70 % resp. 50 % för första resp. andra året efter anslagsåret 

innebär en lämplig avvägning mellan dessa motstridiga mål. 

Jag vill emellertid betona vikten av att rådet planerar sin verksamhet så 

att det finns ett faktiskt utrymme för att med kort varsel även stödja nya 

och angelägna forskningsuppgifter. 

Vad gäller hemyndigandets utsträckning i tiden ser jag inte sådana 

nackdelar med dagens system att en ändring är motiverad. Jag anser att det 

iir befogat att man på de forskningsinstitutioner m. n. som får stöd ställer 

kravet att de med viss regelbundenhet avrapporterar sin verksamhet. En 

treårig period förefaller rimlig, för ati dessa skall få möjlighet att motivera 

fortsatt stöd. Efter en sådan treårsperiod måste det vara möjligt för det 

anslagsgivande organet att förutsättningslöst ompröva sina åtaganden, 

även om det enskilda projektet i och för sig har planerats för en längre 

tidsperiod. 

2 .4 .2 /nriittande m· forskartjiinster 

Rf1det pekar i sin verksamhetsplan på behovet av förstärkning av basre

surserna för den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden vid högskolan. Enligt 

rådet är det angeläget att dessa ökas med ett relativt stort antal forskar

tjänster som riktas in på byggnadsforskningens behov. 

Sektorforskningens behov av att relativt snabbt kunna bygga upp institu

tionella baser inom de för byggnadsforskningen angelägna områdena står 

hiir mot högskolans hehov av att kunna avväga insatserm mellan olika 
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forskningsomrf1dcn. Frf1gan kriivcr enligt min mening ytterligare övcrvii

ganden. Som statsrf1det Ingvar Carlsson har anfört tidigare denna dag 

kommer överläggningar att tas upp mellan fackdepartement och vissa 

sektororgan för att diskutera lfimpliga former för att stiirka den l:'\ngsiktiga 

kunskapsuppbyggnaden vid högskolan. 

2.5 Rrngnadsforskningens resursbehov 

Jag har nu angett vissa utgångspunkter för den lftngsiktiga inriktningen 

av byggnadsforskningen. Inom denna ram ligger ansvaret pf1 rådet och pf1 

hyggforskningens intressenter att viilja forskningsinriktning. 

Rådet har redovisat två alternativa niv;°1er för forskningsvolymcn under 

programperioden. Den lägre nivi'm inncbi1r i stort sett oföriindrad amhi

tionsniv:'L Det andra innehiir en kraftigt ökad ambitionsnivf1. R:°1det hänvi

sar vad avser ökningsalternativet till BFR-rapporten Byggsektorn 1990 

(G 13: 1982). 

I prop. 1982/83: 151 gav jag vissa synpunkter på den niimnda rapporten. 

Vad giiller det statliga stödet till byggnadsforskningen lir det i riidande 

statsfinansiella liigc inte möjligt att öka amhitionsniviin inom program

perioden 1984/85-1986/87. Jag framhöll i sammanhanget att en ökning av 

den totala FoU-volymen inom sektorn måste komma till stiind genom en 

samverkan mellan rådet och byggsektorns intressenter. Som jag tidigare 

anmält (avsnitt 2.3) avser jag att ta initiativ till en ökad medverkan från 

intressenterna i den fortsatta utvecklingen av byggnadsforskningen. 

R:'1det svarar inom sina program Kommunal och statlig resurshushåll

ning. Bebyggelsens utformning m. m. och Byggnads- och anliiggningstek

nik m. m. för det allmiinna forsknings- och utvecklingsarhetet inom bebyg

gelseplaneringens, energihushållningens. byggnadsförvaltningens och 

hyggnadsteknikens område. Rf1det ansvarar vidare för program 3 Ener

gianviindning för bebyggelse inom huvudprogrammet Energiforskning. 

Med programverksamheten samordnas stöd till forskningsinriktat experi

mentbyggande. 

Statens institut för byggnadsforskning (SIB) har sedan tillkomsten finan

sierats med :'\rliga ramanslag från BFR. Enligt riksdagens beslut v:"tren 1983 

om byggnadsforskning m. m. skall SIB fr. o. m. budgetåret 1984/85 finansi

eras med basanslag under bostadsdepartementets huvudtitel. 

Rådets och institutets verksamhet finansieras under innevarande bud

getår över följande anslag på statsbudgeten. 

Under hostadsdepartcrnentets huvudtitel: 

B 14. Byggnadsforskning 

B 15. Lån till cxperimenthyggande 

B 16. Information och utbildning m. m. 
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Under ind11stridep;1rtementets huvudtitel: 

r ~O. Energiforskninµ. Program ) Enngianviindning för behyggelse. 

Verksamhetens omfattning enligt rf1dets plan för budgetiiret 1984/85 

framgi\r av rfidets förslag till heslutsramar I milj. kr. l. Beslutsramarna. som 

iiven omfattar stiide! till SIB. iir fiirdeladc p{1 program och anslag. Hiir 

rcthwisar _jag entlaq det alternativ som enligt rf1tlet innehiir ofiiriintlratl 

ambitionsnivii. 

l'rpµrant;Anslaµ Il 1-1 Il'-' n 16 F 20 S11111nia 
-~~~~~-~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~ 

1. l\.Pmmunal och slalliµ 
res11rsh11 shiillni ng 

, Jleby,l!)!C"cns 11tforr11nin,I! 111. m. 

1 Hvccnads- och anliicf.!ninl!s-
lt:·k-~ik ni. m. · · • 

-1. l.Pkala ener[!ikiillPr ni. m. 

.c; lnfnrmalion 

r,_ f)pk11111t·ntalinn 111. m. 
7. Kansli 

Summa 

\lphvarande bL·slulsraniar 1'18VX-1 

32.8 

27.2 

98.' 

6.-1 

9.7 

1.1.1 

1117.7 

177.0 

4.0 

8.0 

48.(1 

2.6 

60,6 2.6 

4r,_o 2 . .'i 

(,'1.7 

2 .. 1 

1.4 

8.-1 

11:u 

77.0 

.11.2 

10(1 __ , 

118 .. ~ 

11.:1 

11.1 

21.5 

.l.'4,2 

.108.2 

De ramar och anslagshelopp som jag kommer all förorda i det följande iir 

avsedda att giira det möjligt for r:ldet och institutet att hf1lla en i huvudsak 

ofi:iriindrad ambitionsnivi\. inom den allmiinna hyggnadsforskningen under 

hudgeti\ret 1984/85. Jag anser att det av r?tdet redovisade förslaget till 

fördelning av FolJ-stiidet pft olika program i denna del iir iindami'tlsenligt. 

för den redovisade siirskilda insatsen pi\ triiomdtdet heriiknar jag medcls

hehovet under niista hudgct;lr till 7 milj. kr. Sammantaget innehiir detta att 

den st"atligt finansierade hyggforskningen under niista hutlgetftr till sin 

inriktning hi.ir <;vara mot vad som anges i följande sammanstiillning. si'1vitt 

av<;er anslagen under hostadsdepartmentes huvudtitel. I beloppen ing[ir 

iivcn ·vad som i det följande tas upp under siirskilda anslag till statens 

institut fiir byggnadsforskning. Hiirtill kommer vad statsrf1dct Dahl kom

mer all Wnirda senare denna dag i fr<'iga om medel från huvudprogrammet 

Encrgiforskning under industridepartementets huvudtitel. Vissa medel kan 

vidare komma att disponeras fr[111 anslaget B 16. Information och utbild

ning m. m. lprop. 198J/84: 100 hil. I)). 

Program/ Anslag B 14 H I~ 

I. Kommunal och statlig resurshushållning 31.5 

~- Rchvggelsens utformning m. m. 2R.5} 
. 3. Ryggnads- och anhig!!ningsleknik m. m . 100.0 

10.0 

4. Lokala energikiillor m. m. 2R.7 

Övri!!a program 27.0 

Summa IR7,0 3R,7 
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Till frf1gan om storleken av de bemyndiganden som krävs för att göra 

åtaganden för efterföljande budgetår återkommer jag i det följande vid min 

<111111iilan av anslagen B 14. Statens rftd för byggnadsforskning och B 15. 

Urn till experimcnthyggande. 

2.6 Hl'mställan 

Med hiinvisning till vad jag har anfört hemställer jag 

att regeringen bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag har 

anfört om forsknings- och utvecklingsverksamheten på byggom

rådet. 

B 14. Statens råd för hyggnadsforskning 

198~/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

121283000 

114 000 000 

144 000 000 

Reservation 76 484 000 

Från anslaget betalas bidrag till forsknings- och utvecklingsarbetet inom 

byggnads- och anliiggningsområdet. Det ankommer på statens råd för 

byggnadsforskning (BFR) att fördela tillgängliga medel till forsknings- och 

utvecklingsverksamhet. 

Med anledning av att SIB fr. o. m. nästa budgetår finansieras direkt över 

statsbudgeten hör anslagsbenämningarna ändras. Sålunda hör anslaget till 

den allmänna byggnadsforskningen nästa år benämnas Statens råd för 

byggnadsforskning. 

Statens råd för byggnadsforskning 

Enligt rådets förslag till programstruktur för perioden 1984/85-1986/87 

kommer medel från anslaget Statens råd för hyggnadsforskning till använd

ning inom tre av rådets program nämligen program I. Kommunal och 

statlig resurshushållning. program 2. Bebyggelsens utformning. använd

ning och förvaltning och program 3 Byggnads- och anläggningsteknik, 

produktion och energihushållning. 

Med anledning av riksdagens beslut våren 1983 om den framtida hygg

nadsforskningen m. m. (prop. 1982/83: 151. CU 30. rskr 351) har regeringen 

lämnat särskilda anvisningar till rådet och statens institut för byggnads

forskning (SIB) rörande anslagsframställningarna för budgetåret 1984/85. I 

enlighet med dessa anvisningar har rådet och institutet i gemensam skrivel

se av den 18 november 1983 redovisat förslag till i vilken omfattning som 

verksamheten vid institutet bör finansieras med basanslag direkt över 

bostadsdepartementcts huvudtitel. 

I en gemensam skrivelse av den 11 januari 1984 har rf1det. hostadsstyrel-



Prop. 1983/84: l 07 Bilaga 8 Bostadsdepartementet 21 

sen. statens planverk och statens lantmäteriverk med anledning av prop. 
1982/83:151 redovisat sin bedömning av de centrala iimbetsverkens behov 
av särskilda medel för FoU-verksamhct. 

Inom huvudalternativet - som innebär en i huvudsak oförändrad ambi
tionsnivå - hemställer rådet i sin anslagsframställning för budgetåret 
1984/85 att beslut om bidrag skall få meddelas inom en ram av 187.7 
milj. kr. Rfidet hemstiiller vidare att för budgetåren 1985/86 och 1986/87 få 
göra åtaganden inom en ram av 157 resp. 124 milj. kr. 

För vart och ett av budgetåren 1987 /88- 1989190 hemställer rådet att få 
göra åtaganden inom en ram av 88 milj. kr. 

Rådet beräknar för hudgetåret 1984/85 att det vid oförändrad ambitions
nivå hehöver anvisas ett anslag om 187 milj. kr. under förevarande anslag. 

R:'\dets förslag till rnmar och anslag inkluderar medel för verksamheten 
vid SIB. 

Föredragandens överväganden 

I det föregående har jag redovisat mina överväganden angående hygg
nadsforskningens inriktning och verksamhetsformer under perioden. 

Från den totala ramen för den allmänna byggnadsforsknihgen betalas 
f. n. kostnader för den statsfinansierade delen av verksamheten vid statens 
institut för byggnadsforskning (SIB ). Jag föerkommer till frågan om me
delshehovet för SIB under anslaget B 18. Statens institut för byggnads

forskning. 
Med hänvisning till vad jag tidigare har anfört förordar jag en ram för den 

allmänna byggnadsforskningen, exkl. experimentbyggnadsverksamheten 
och den över siirskilt anslag finansierade verksamheten vid SIB av 153 
milj. kr. för budgetåret 1984/85. Jag har därvid tagit hänsyn till en av rådet 
gjord framställning om en tillfällig omfördelning under budgetåret 1984/85 
mellan experimcnthyggnads- och hidragsanslagen för att med bidragsme
del kunna förbereda vissa experimentbyggnadsprojekt inom husbyggnads
områdct. För åtaganden som avser de påföljande budgetåren förordar jag 
en preliminär ram av 105 milj. kr. avseende budgct1'\re1 1985/86 och 
75 miU. kr. avseende budgetåret 198fi/87. 

Anslagsbehovet för budgeti'iret 1984/85 beräknar jag med hänsyn till 

behållningen till 144milj. kr. 
Jag hemstiillcr att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att beslut om stöd till byggnadsforskning får meddelas 
inom en ram av 153000000kr. under budgetf\ret 1984/85. 

2. medge att heslut om stöd under budgetåren 1985/8fi och 1986/87 
preliminiirt får meddelas inom en ram av 105 000000 kr. resp. 

75 000000 kr .. 
3. till Statens råd fiir "·'"~g11ad.~f(1rsk.11i11g for budgetåret 1984/85 

under elfte huvudtiteln anvisa ett rcservationsanslag av 

144000000 kr. 
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B 15. Lån till experimentbyggande 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

57 975 200 1 

34 000 000 

36 000 000 

Reservation 22 005 000 1 

1 Avser anslagen Lån till experimentbyggande inom hostadsforsö~iningen och Uin 
till experimentbyggande inom encrgiomddet 111. m. 

Från anslaget betalas utgifter för liin till fördyrade byggnadskostnader i 

samband med forskningsinriktat experimentbyggande inom bostadsför

sör_iningen neh innm energiområdet. 

Lån till experimentbygg.ande im'm b<.1st<1dsforsörjningen kan Himnas för 

alla typer av hus och är avsedda att göra det möjligt att genomföra bygg

nadstekniska experiment- och utvecklingsprojekt som syftar till l(isningar 

som har god möjlighet att fft en mer allmän tilliimpning inom den niirmaste 

tiofirspcrioden. 

Um till experimentbyggande inom energiomrftdet används f. n. för att 

systematiskt pröva nya energikällor samt ny byggnads- och installations

teknik i full skala. Ett antal experimentbyggnader avses dessutllm kunna 

utn~'ttjas som demonstrationsanliiggningar då ny teknik skall intwduccras 

för mer allmän tilliimrming. Inriktningen av ett nytt trcftrigt energiforsk

ningsprogram. som nmfattar perioden 1984/85-1986/87. kommer att redo

vi~as av statsrftdet Dahl senare denna dag. 

Kostnader för uppföljning och utviirdering m. m. i samband med enerµi

experimcntbyggandet betalas från de hidragsanslag som finansierar de 

olika forskningsprogrammen. 

Statens råd for byggnadsforskninir ( BfR) beslutar om lån till forsknings

inriktat experimentbyggande. Lånen kan vara ränte- och amorteringsfria 

under en utvärdcringstid på upp till tio år. Lånen skall omprövas im!ividu

ellt efter genomförd utviirdering. Diirvid skall ocksft villkoren för en even

tuell ;lterbetalning fastställas. 

Statens råd för hyggnadsforskning 

U111 till experimenlhyggande kommer till anviindning i forsknings- och 

utvccklingsarhetct inom tre av n'1dets forskningsprogram. niimligen pro

gram 2. Bebyggelsens utformning. användning och förvaltning. program 3. 

Byggnadsteknik. anläggningsteknik. produktion och energihush;'\llning 

samt program 4. Lokala energibilor. solviirmesystem. energilagring. viir

mepumpar nch distributionssystem. 

I sin anslagsframställning har r<°1det vid oförändrad amhitionsniv<°t beriik

nat att for beslut om lån till experimentbyggande behövs under budgetåret 

t 984/8'i ett beslutsutrymme av 4. 8 resp. 48. 6 milj. kr. inom programmen 2. 

3 resp. 4. utöver vad som ännu inte har tagits i anspråk av tidigare års 

ramar. 
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I en särskild skrivelse av den 7 november I 983 har rådet närmare 

preciserat sitt hehov av medel för den experimentbyggnadsverksamhet 

som ansluter till program 2 och 3. dvs. den allmänna byggnadsforskningen. 

Rådet framhåller därvid bl. a. att experimenthyggnadsverksamhet måste 

förberedas under lfmg tid. De medel som hittills har sHillts till förfogande 

för experimentbyggande inom bostadsförsör:iningen har därför inte kunnat 

utnyttjats till fullo. R<ldet anger emellertid att det förheredande arbetet nu 

har kommit så långt att det finns förutsättningar att påbör:ia en rad olika 

projekt under den kommande verksamhetsperioden. 

Inom program 2. Hebyggclsens utformning m. m .. avser rftdet hl. a. att 

genomföra projekt rörande ombyggnadsprocessen och varsam ombygg

nad. Andra projekt som förbereds rör nybyggnad, bl. a. nya hostadsformer 

och nexihla byggsystem som kan anpassas till olika verksamheters lokal

och utrymmesbehov. 

Rädet utlyste under år 1982 en tävling - Den goda bostaden i 1980-talets 

ekonomi - som nu har genomförts i ett första steg. Enligt rådet kan det bli 

aktuellt att utnyttja experimenthyggnadslån för att genomföra tiivlingsför

slagen. 

Inom program 3, Byggnadsteknik m. m., planeras ett ökat experiment-_ 

byggande inom områdena ombyggnad, underhåll och energihushållning. 

Det är enligt rftdets bedömning nu siirskilt viktigt att systemaspekterna kan 

utvecklas. 

Program 4, Lokala energikällor m. m .. föreslår rådet omfatta delpro

grammen Solviirmeteknik. Värmepumpar. Naturvärme. Viirmelagring. 

Viirmedistrihution, Systemteknik och Genomförandefrågor. Vid oförfind

rad ambitionsnivå prioriterar rådet delprogrammet Vfirmepumpar. Värme

pumptekniken kommer snnnolikt att fil en betydnnde roll i det framtida 

energisystemet. Värmepumpar är både en energibesparande teknik och en 

teknik för energitillförsel. Viirmepumpar och naturvärmesystem införs nu i 

snabb takt på marknaden. Detta ställer nya krav på forskningen. Frftgor 

om tillförlitlighet. styr- och regleregenskaper. systemoptimering m. m. 

ökar i betydelse. Flera tekniker inom progrnmmet Lokala energikällor har 

nått ett inforandeskede. FoU-verksamhet och experimentbyggande inom 

si'1dana omr11dcn kan minska. lnförandeskedet stiiller emellertid nya krav. 

Cienomförandefrftgor och systemteknik stiills i centrum. Enligt rftdet bör 

diirför en ökad satsning inom dessn delprogram göras. 

Minskade resurser innebär enligt rådets bedömning att främst verksam

heten inom delprogrammen Värmepumpar och Naturviirme måste dras 

ned. Problemomrilden som identifieras under ett pftgående införandeskedc 

kan inte ges statligt stöd. 

Föredragandens ifrenäganden 

Experimentbyggande är enligt min mening ett viirdefullt medel att prövn 

och omsiitta resultaten av forsknings- och utvecklingsarbete i praktisk 
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tillämpning. Det niira samband som sålunda råder mellan FoU-arbetc och 

experimentbyggande medför att vad jag tidigare (avsnitt 2.2) har angett 

som utgångspunkter för hyggnadsforskningen i tillämpliga delar gäller iiven 

experimentbyggandet. 
- --·· -·· 

I en del fall ingår experimenthyggandet som en integrerad del av det 

tidiga FoU-arhctet. I andra fall kan experimentbyggandet vara sista ledet i 

ett FoU-arbete som ligger nära marknadsintroduktion och bör följas upp 

av byggbranschens eller företagens egna insatser, t. ex. som reguljär pro

.duktutveckling. Ett experimentbyggnadsobjekt kan också i allmänhet tjiina 

som demonstrationsobjekt. Det iir inte minst viktigt i de fall det finns skiil 

att snabbt sprida kunskaper om ny teknik eller öka exporten av material. 

komponenter och system. Det framstår som allt mer klart att de största 

vinsterna i dag st:'ir att hämta i ett ökat systemkunnande. 

Av rådets anslagsframstiillning framgår att det varit förenat med vi'.;sa 

svårigheter att få till stånd expaimenth.nu;nadsrerk.rnmhet inom hostads

fiirsö1:i11i11gcn. Jag har förståelse för att sådana projekt kriiver en omfat

tande planering och att det i vissa sammanhang har varit svårt att motivera 

byggherrar m. Il. att delta i sådan verksamhet. Det är därför med tillfreds

ställelse jag noterar att rådet nu anser tiden mogen för en kraftigare 

satsning på experimentbyggnadsprojekt inom program 2 och 3. Jag anser 

det därför vara befogat att rådet ges möjlighet att bevilja lån till verksamhe

ten inom dessa program med belopp som ligger i nivå med vad rådet har 

angett. 

Vad giiller <'.rperime11thyRgnad.n-crksa111hcte11 inom energiområdet, pro

gram 4. Lokala cnergikiillor m. m .. iir situationen en annan. Experiment
byggandet har på senare år varit omfattande. 

Som statsrådet Dahl utvecklar senare denna dag, kommer rådet att ha 

ansvaret för en i viss utsträckning till innehåll och inriktning ändrad del av 

huvudprogrammet Energiforskning. Delar av de områden som BFR nu 

svarar för kommer sålunda att foras över till statens energiverk. Resur

serna för det samlade cnergiforskningsprogrammet föreslås dessutom 

minska. vilket påverkar iivcn de delar som BFR avses få ansvaret för. 

Statsrådet Dahl avser att i annat sammanhang återkomma till regeringen 

med förslag om att BFR och energiverket skall få i uppgift att helysa vilka 

organisatoriska konsekvenser som förändringarna kommer att medföra 

samt vilka kostnader som är förknippade med denna omställning. 

Oavsett hur det organisatoriska ansvaret fördelas. bör lån till experi

mentbyggande även i fortsättningen lämnas till samma ändamål som f. n. 

Efter beslut av BFR i samråd med statens energiverk bör således lån kunna 

lämnas till fördyrade hyggnadskostnader vid uppförande av experimentan

liiggningar även inom de forskningsomr<°1den som förs över till statens 

energiverk. Jag har i denna fråga samn'1tt med statsrådet Dahl. 

För långivningen under budgetåret 1984/85 förordar jag mot bakgrund av 

vad jag nu har anfört en ram för beslut om )8. 7 milj. kr. Jag har diirvid 
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beräknat att ca JO milj. kr. skall avse experiment inom bostadsförsör:jning

en inkl. encrgihushållning, dvs. programmen 2 och 3. För åtaganden som 

avser budgetåren 1985/86 och 1986/87 förordar jag preliminära ramar om 

27 milj. kr. resp. 19 milj. kr. 

Jag beräknar att reservationsanslaget behöver föras upp med ett belopp 

av 36,0milj. kr. 

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att 

I. medge att beslut om lån till experimentbyggande får meddelas 

intill ett belopp av 38 700 000 kr. under budgetård 1984/85 och att 

outnyttjad del av denna ram far utnyttjas även under budgetåret 

1985/86, 

2. medge att beslut om län till experimentbyggande under budgetc 

åren 1985/86 och 1986/87 preliminärt får meddelas intill ett belopp 

av 27000000kr. resp. 19000000kr., 

3. till Lån till expffimenrbyggamle för budgctilret 1984/85 under 

elfte huvudtiteln anvisa i:tt reservationsanslag av 36000 000 kr. 

B 21. Statens institut för bJggnadsforskning 

Nytt anslag (Förslag) I 000 

Stati:ns institut för byggnadsforskning <SIB) är ett sektorforskningsinsti

tut inom samhiillsbyggnadsområdi:t. Institutet ansvarar för di:n långsiktiga 

kunskaps- och kompi:tensuppbyggnaden för byggsektorns behov inom ett 

antal angelägna områden. 

Institutet har sedan tillkomskn finansierats med årliga ramanslag och 

projektanslag från BFR samt med uppdragsintäktcr. 

Enligt riksdagens beslut våren 1983 om byggnadsforskning m. m. (prop. 

1982/83: 151, CU 30, rskr 351 l skall SIB fr. o. m. budgetäret 1984/85 finansi

eras med basanslag under bostadsdepartemt!ntcts huvudtitel. Däru1över 

kan SIB även fortsättningsvis ~öka projektanslag frän BFR och andra 

forskningsråd samt ta p{i sig uppdrag. 

Statens institut för hyggnadsforskning 

Till grund för SIB: s verksamhet ligga t!n av institutet utarbetad verk

samhetsplan för perioden 1982/83- 1984/85. 

Som en följd av riksdagens beslut har insti1u1et till ri:gt!ringen överläm

nat t!n an~lagsframställning för budgt!tåret 1984/85 samt en långtidsbe

dömning för perioden 1984/85-1988/89. 

Verksamht!len vid instiwte! riktas undt!r pt!rioden in på följande områ

den 

- bostäder, bostadsanvändning oc:h bostadspolitik 

- offentlig planering och styrning av byggandt! och markanvändning 
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- energihushållning och klimat- och installationsfrågor samt . 

- byggnadsmatcrial och byggnaders tekniska utformning. 

Forskningsområdena är centrala inom bostadsdepartementets ansvars

omräde. De har valts så att de kommer att ha en över tidt:n bestaende 

aktualitet och angelägenhet och så att de kan bearbetas sammanhållet i 

forskningen. 

Forskningen vid institutet är i huvudsak empirisk. Inslagen av fältunder

sökningar, laborativa studier och statistisk databearbetning är betydamk. 

Under budgetåret 1982/83 startades tolv nya projekt, medan sex avsluta

des och tre lades ned. Totalt bedrevs 40 forskningsprojekt vid budgetärs

skiftet 1983. 

Dokumentationen och publiceringen av de resultat som har nåtts i arbe

tet skt'r viisentligen i institutets meddelandeserie, men resultaten redovisas 

också i böcker och tidskriftsartiklar samt genom kurs- och seminarieverk

samhet. Institutet ansvarade ocks:'t på bostadsdepartementets uppdrag för 

ett EC:E-seminarium om Energy Aspects on Human Settlemant Policies 

sommaren 198:.?. och ordnade den internationella byggforskningsorganisa

tiom:n C:IB:s. nionde kongress i Stockholm i augusti 1983. 

Institutets uppdrags verksamhet upptar drygt 20 %. av forskningsenhe

tcns arbdstid. För vissa uppdrag erhåller institutet full kostnadstäckning 

enligt uppdragslaxa. För andra uppdrag kommer parterna överens om 

olika grader av delfinansiering. Självfinansieringsgraden är f. n. ungefär 

lll 'J·(. av institutets totala budgetomslutning. Antalet uppdrag var under 

1982/83 ca 90. Flera större uppdrag erhölls fr[in statliga myndigheter, 

utredningar. departement och kommuner samt friin Landsorganisationen i 

Sverige. 

Institutet anser att uppdragsverksamheten därmed totalt sett, oavsett 

lin<\1bieringen, har en nivå som med hiinsyn till forskningens kvalitet och 

kraven pi1 långsiktighet inte bör höjas ytterligare. Diiremot avser institutet 

all vidta åtgiirder för att på sikt öka kostnadstiiekningen inom ramen for 

nuvarande uppdragsvolym. SIB anser dock att uppdragens relevans för 

forskningen bör ge~ större tyngd iin deras finansiella bidrag. Det bör diirför 

Liven fortsiittningsvis vara möjligt för institutet att ta pä sig uppdrag som 

endast delvis kan finansieras av uppdragsgivaren. 

Enligt institutet och BFR uppfylls syftet i prnp. 1982/83: 151 om hygg

nadsforskning m. m. bäst om basanslaget för budgetåret 1984/85 täcker vad 

som tidigare har täckts av det samlade årsanslaget friin BFR. Institutets 

budget bör därutöver baseras pa projektanslag och intiikter friln uppdrag 

av motsvarande storlek som tidigare. Riidet anför att fr[igan om i vilken 

utstriickning som institutets verksamhet i fortsättningen bör finansieras 

över statsbudgeten iir av stor principiell vikt och kräver mer ing{1ende 

bedömningar än vad som har varit möjliga alt göra pil Jen tid som har sti'ttt 

till förfogande. Radet och inqitutet avstår diirför fr{ln att nu föreslti en mer 

detaljerad fördelning av anslagen för budgetäret 1984/85. 
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Institutet skall enligt prop. 1982/83: 151 få disponera en rörlig kredit för 

att tiicka tillfälliga likviditetslluktuationer i samband med uppdragsverk

samheten. Institutet föreslår att den rörliga krediten skall uppgå till 

I 500 000 kr. Förslaget bygger bl. a. på att basanslaget kommer att täcka ca 

90 '>;,av institutets kostnader. 

Föredragandens tivcrväganden 

Anslagsframställningen från statens institut för byggnadsforskning är 

den första i sitt slag och baserar sig på statsmakternas beslut under våren 

1983 om den framtida byggnadsforskningen. Budgetåret 1984/85 iir det 

sista iiret i institutets nu pågående treårsprogram. Innevarande verksam

hetsperiod samnrnnfaller alltså inte med rådets treiiriga verksamhetsplan. 

ln~titutet har inte haft tillräcklig tid för att utarbeta en llerårsplan för 

verksamheien som kunnat ingii i rådets bedömning av medelsbehovet för 

den samlade byggnadsforskningen för periöden 1984/85-1986/87. Detta 

har föranlett didet och institutet att avst{i friin att i detta sammanhang lägga 

förslag om i vilken omfattning som institutets verksamhet p~1 l:ingre sikt 

bi.ir finansieras med basanslag över bostadsdepartementets huvudtitel. 

Det1a iir enligt min mening förståeligt. En mer genomgripande analys av 

imtitutets roll som sektorforskningsinstilllt med lfmgsiktigt ansvar för vis

sa programområden bn behöva göras. S;ivitt jag har erfarit kommer riidet 

och institutet att fortsiitta sina överliiggningar i fr~igan. med sikte pi\ att 

kunna hinrna mer detaljerade förslag rörande instituiets finamicring i an

slagsframstiillningarna för budget:lret 1985/86. 

För budgeti1ret 1984/85 har riidet och institutet föreslagit ett bidragsan

slag som innebiir samma finansieringsnivii som det ;1rliga ramanslaget frim 

BFR hittills har tiickt, dvs. 85-90')( av institutets budgetomslutning. Med 

hiinsyn till att budget{1ret 1984/85 är det sista i institutets piigilende trd1rs

program finner jag inte skiil att nu föreslå n<igon större fi.iriindring i friiga 

om vilken andel av SIU: s verksamh.:t Sl)m bör finansieras med fasta 

anslag. Enligt min mening bör det föreslagn<1 bidragsanslaget för niista 

budget~1r ge en kostnadsökning som ligger i mitten av det intervall som 

under senare <ir har tiickcs genom ramanslag fdn UFR. 

fog vill samcidigt framhalla det viisentliga i att institutet p<i sikt ökar sin 

uppdragsverksamhet i enlighet med intentionerna i riksdagens beslut viiren 

1983 l)m byggnadsforskningens inriktning och v.:rksamhetsformer. Jag 

förutsiitter att institutet överväger hur uppdragslinansieringen kan ökas, 

bl. a. i ljuset av att myndigheterna i framtiden ges egna medel för all 

bestiilla FoU-arbete. 

13idragsmedlen bör i enlighet med vad jag anförde i prnp. 1982i83: 151 

am·iindas i huvudsak för att höja kunskapsnivi111 och för att utföra forsk

ning inom omräden som av statsmakterna anges som viktiga men där 

uppdragsgivare saknas eller inte iir beredd att saba egna resurser. 
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Awn vad giilkr ansvaret för inriktningen av verksamheten vid institutet 

innebar 1983 års riksdagsbeslut en förändring. Rädets formella ansvar för 

verksamheten vid institutet försvinner. Samtidigt har rådet det övergri

pande ansvaret för den långsiktiga forskningsplaneringen inom bostadsdc::

partementets område:. Institutets verksamhets planer bör därför tidsmäs

sigt sammanfalla med rådets och överlämnas till rådet i så god tid att de 

kan läggas till grund för rådets samlade bedömning av byggnadsforsk

ningen. 

Vad jag tidigare (avsnitt 2.2.J har sagt om statsmakternas styrning av 

byggnadsforskningen i allmänhet gälkr i allt väsentligt också för institutet. 

Som självständigt forskningsinstitut har SIB såväl programansvar som 

ansvar för kvaliteten i forskningen. Riksdagen eller regeringen kan och bör 

inte gå in med detaljerade förc::skrifter om forskningsverksamhetens inrikt

ning. 

Mot den bakgrunden och med beaktande av att budgetåret 1984/85 

markerar slutet på en verksamhetsperiod anser jag det inte: befogat att nu 

rc::dovisa någon uppfattning om den utförda eller föreslagna verksamheten 

vid SIB. 

Under förevarande:: anslag skall redovisas samtliga in- och utbetalningar 

för SIB: s verksamhet. Anslaget tas upp med ett formellt belopp och skall 

normalt inte få belastas. Jag avser att i annat sammanhang återkomma till 

regeringen med förslag att institutet skall få disponera c::n rörlig kredit för 

att täcka eventuella svängningar i likviditeten under verksumhetsåret. 

Jag hemstiilkr att regeringen föreslår riksdagen att 

till Stutens institut för bygg11ad.1jiJrsk11i11g för budgetåret 1984/85 
under elfte huvudtiteln anvisa ett förslagsanslag av I 000 kr. 

B 22. Bidrag till statens institut för byggnadsforskning 

Nytt anslag (Förslag) 34 000 000 

Föredragandens ii1•erviigande11 

Med hänvisning till vad jag har anfört under anslaget B 18. Statens 

institut för byggnadsforskning hemstiillerjag att regeringen fön:slfir riksda

gen att 

till Bidrag till statens i11stit111 ji"ir bygg11ad.1ji1rsk11i11g för budgetåret 

1984/85 under elfte huvudtiteln anvisa ett reservationsanslag av 

34 000 000 kr. 
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. INDUSTRJOEPARTEMENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

Bi/11g119 

vid regeringssammanträde 

1984-02-09 

Föredragande: statsrådet Peterson såvitt avser punkterna 1-3: 

statsrådet Dahl siivitt avser punkten 4 

Anmälan till proposition om forskning 

Forskning, teknisk utveckling och industriell förnyelse 

Det har gjorts en mångfald undersökningar i syfte att pi'1visa samband 

mellan i'1 ena sidan resursinsatser i form av forskning och utveckling och å 
andra sidan ekonomisk utveckling/avkastning, bflde p{1 nationell nivä. 

branschvis och i enskilda företag. Vissa indikationer på sådana samband 

linns också. Svårigheterna att mäta de ingiiende komponenterna samt 

osiikra modellsamband gör dock resultaten svårtolkade och osiikra. 

Ingen ifrågasätter emellertid all tekniskt utvecklingsarbete iir ett viktigt 

konkurrensmedel i industrin. Betydelsen av tekniskt utvecklingsarbete 

som konkurrensmedel förefaller dessutom öka med tiden. Det torde också 

råda bred enighet om att industrins utvecklingsarbete liksom den tilläm

pade forskningen måste vila p{i en gemensam kunskapsbas uppbyggd av 

grundläggande forskning. 

I ell liingre tidsperspektiv iir det alldeles uppenbart all den tekniska 

forskningens produktion av ny kunskap haft avgörande betydelse för den 

ekonomiska utvecklingen. Den tekniska utvecklingens stora genombrott. 

t. ex. telekommunikation. datorer. transistorer och kiirnteknik. har ocks[1 

alldeles uppenbart haft stor betydelse för samhiillsut vecklingen. De 

niimnda exemplen har på ett fundamentalt sätt påverkat b<tde den enskilda 

individen och samhällslivet i stort. 

Även om den ekonomiska betydelsen av teknisk forskning och utveck

ling på det hela taget synes odiskutabel ger gjorda studier inte den klara 

viigledning för utformningen och inriktningen av den tekniska forskningen 

och utvecklingen som vore önsh.viird. I grunden giiller det således frågan 

om hur teknisk utveckling kan åstadkommas pt1 ett bra od1 från ekonomisk 

synpunkt effektivt siitt. Pä nationell nivå linns t. ex. problemet med hur 

mycket resurser som sammantaget bör satsas på teknisk forskning och 

I Ri/.:1dage11 !9/.i3W4. I sa111/. ;\'r /117. Bilai:11 9 
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utveckling och avvägningen mellan mer grundläggande forskning och ut

vecklingsarbetc. Även om mycket stora resurser satsas på teknisk forsk

ning och utveckling kan en ogenomtänkt inriktning och avvägning mellan 

olika omrt1den mycket väl leda till bcgriinsadc nyttoeffekter i ekonomiska 

och andra avseenden. 

Det är min uppfattning att insatser för teknisk forskning och utveckling 

måste grundas på omsorgsfulla studier dilr uppmärksamhet ägnas också åt 

såväl samhälleliga behov av kknisk forskning och utveckling som förut

siittningar och villkor för resultatens nyttiggörande. 

2 Motiv och former för statligt stöd till forskning och utvecklingsar
bete 

Huvudansvaret för utbildning av kvalificerade tekniker och forskare 

ligger på staten. Denna utbildning kriiver tillgång till en forskningsmiljö. 

Forskningens resultat. ny kunskap. har karaktären av kollektiv vara. 

Nya forskningsrön ges en vid och allmiin spridning och det är inte på 

förhand givet att den som påtagit sig kostnaderna också har den största 

nyttan av resultaten. 

Det iir mot denna bakgrund en giingsc uppfattning att staten bör ha ett 

huvudansvar för att forskning av tillriicklig omfattning och kvalitet bedrivs 

inl1m landet. Den tekniska forskningen vid universitet och högskolor och 

statliga forskningsinstitut finansieras också i allt väsentligt (Ca 90'/d av 

staten medan det tekniska forsknings- och utvecklingsarbetc som utförs i 

industrisektorn tir inriktat pä utvccklingsarbetc (ca 90~f) snarare än forsk

ning och till den helt övervägande delen (drygt 85 ~··;) finansieras av fl>reta

gen själva. 

En förutsättning för att följa. föp;tå och rätt tolka forskningsresultat och 

tekniskt-vetenskapliga utvecklingstendenser är att det inom landet bedrivs 

viss egen forskning inom de aktuella områdena. För att kunna följa utveck

lingen inom de flesta områden synes en allmän bredd på forsknings- och 

utvecklingsinsatserna i Sverige önskvärd. Detta är ocbä nödvändigt ~om 

ett stöd för undervisningen vid högskolan. Genom att inom de tlesta 

områden volymmässigt ligga vid en viss miniminiva skapas ocksa ::n be

redskap inför framtiden som bestar i att det inom de tlesta områden finns 

en viss bas utifrån vilken en utbyggnad kan ske i framtiden. 

Det är således viktigt att bevaka att inga områden blir helt försummade 

och att en rimlig beredskapsnivå upprätthålls inom de flesta. 

Studier visar att det tar ca två år från det en vetenskaplig upptäckt 

inträffar tills den blir allmänt spridd i internationella tidskrifter. De visar 

också att det internationella vetenskapliga erfarenhetsutbytet till stor del 

sker underhand via opublicerade rapporter och genom personkontakter. 

Därigenom kan information om nya vetenskapliga rön erhå.llas redan innan 
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de är puhlicerade och allmänt kända. Det internationella erfarenhetsuthy

tet hygger emellertid på ett givande och tagande. En förutsättning för att få 

och kunna delta däri är således att själv hedriva välrenommerad och 

avancerad forskning. Detta talar för en koncentration av forskningsinsat

serna till vissa områden. 

En koncentration av forskningsinsatserna bör kunna ske utifrån två 

olika motivkretsar. 

Insatserna bör för det första koncentreras i ett perspektiv av Sveriges 

framtida komparativa för- och nackdelar i industriellt avseende. Det gäller 

således teknikområden som bedöms ha betydelse för sådana näringsgrenar 

där Sverige har eller framgent kan väntas få komparativa fördelar. 

Insatserna bör för det andra också kunna koncentreras i ett mer renodlat 

vetenskapligt perspektiv där vetenskapliga behov och den vetenskapliga 

nivån skjuts i förgrunden och nyttoaspekterna åtminstone pil kortare sikt 

skjuts i bakgrunden. Det torde vara en allmänt omfattad värdering att 

särskilda insatser bör kunna göras för att tillvarata och värna om de 

internationellt sett särskilt framstående forskare och forskarbegåvningar 

som kommer fram inom landet. 

Avvägningen av forskningsresurserna mellan olika områden syftar mot 

denna bakgrund till att åstadkomma en lämplig kombination av bredd och 

fördjupning. Avvägningen kommer ytterst till uttryck i form av det svens

ka forskningssystemets kompetens- och resursmässiga profil. De övergri

pande studierna syftar hl. a. till att ta fram underlag för sådana prioritering-

ar. 

Om sökandet efter ny kunskap uppfattas som den tekniska forskningens 

kännetecken kan det tekniska utvecklingsarbetets kännetecken sägas vara 

utnyttjandet av teknisk kunskap för att åstadkomma nya eller väsentligt 

förhättrade produkter. processer och system. För tydlighetens skull bör 
genast sägas att den tekniska kunskap som utnyttjas i de flesta fall inte 

innefattar de allra senaste forskningsresultaten. I den bemärkelsen behö

ver således den tekniska kunskapen inte alltid vara forskningsbaserad. 

Utvecklingsarbete tar ofta sin utgångspunkt i andra tekniska erfarenheter 

iin forskning, vilket inte sällan gäller för t. ex. uppfinningsverksamhet. 

Tilläggas bör också att industriellt utvecklingsarbete syftar till att experi

mentellt och genom olika försök tekniskt och kommersiellt pröva möjlighe

terna att åstadkomma nya produkter. processer och system anpassade 

efter marknadens krav. Det inndattar således inte den faktiska. reguljära 

produktionen av t. ex. en ny produkt. Uppfattat på detta sätt kan även 

utvecklingsarbetet sägas gälla nya kunskaper men då om möjligheter att 

åstadkomma nya produkter. processer och system. kunskaper som från 

renodlad forskningssynpunkt inte alltid ter sig särskilt intressanta eller 

angelägna men som kan vara ytterst värdefulla från bl. a. kommersiell 

synpunkt. 

Det tekniska utvecklingsarbetct kan ses som den tidiga fasen av teknisk 

innovationsverksamhet. ett vidare begrepp som omfattar alla de tekniska. 
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organisatoriska. finansiella och kommersiella åtgärder som behövs för att 

ta fram t. ex. en produkt eller en process från ide till användningsstadiet. 

Teknisk innovations verksamhet är en angelägenhet för företagen. Huvud

ansvaret för att tillräckliga resurser avdelas för företagens eget produk

tions- och produktorienterade utvecklingsarbete vilar på dem. 

Statligt stöd till projekt som initieras inom företagen motiveras bl. a. av 

att utvecklingsarbete är en riskfylld och kostsam verksamhet. Till detta 

kan fogas argument som gäller företagens beteende och inriktning. Företa

gen tvingas ofta inrikta sin verksamhet främst mot kortsiktig lönsamhet. är 

många gånger obenägna att ta de risker som större utvecklingssteg innebär 

samt kan av olika institutionella skäl ha svårt att externt finansiera imma

teriella investeringar. Satsningar på forskning och utveckling kan därför ha 

svårt att hävda sig i företagens invcsteringsbudgetar. 

Satsningar på tekniskt utvecklingsarbete och innovation kan ibland vara 

olönsamma för det enskilda företaget men lönsamma för samhället i stort. 

Riskerna för läckage och patenteringssvårigheter gör att ett företag ibland 

kan få svårt att själv ta hem hela vinsten av satsningen på utvecklingsarhe

te. Då det gäller mer grundläggande insatser är riskerna uppenbara men på 

grund av möjligheterna till imitation synes det rimligt att utgå från att 

riskerna endast gradvis avtar ju mer produktionsnära insatserna blir. 

Med utgångspunkt i nyss förda resonemang kan det hävdas att om 

företagen och marknadsmekanismerna lämnas helt åt sig själva, kommer 

inte innovationer fram i önskvärd takt. Särskilt uppenbart är detta för 

innovationer med främst sociala och miljömässiga konsekvenser. En låg 

innovatiom.frekvens kan också vara fallet inom industrigrenar med tämli

gen manga och inte särskilt stora företag. Riskerr.a för läckage. bristande 

finansiella resurser och splittrade utvecklingsresurser medför en hård kon

centration till den omedelbart kommersiellt lönsamma utvecklingen inom 

alla företagen. Inom sådana områden krävs ofta en mobilisering och sam

ordning av olika intressenter och utvecklingsresurscr för att genom risk

spridning initiera en kraftsamling kring långsiktigt betydelsefullt utveck

lingsarhetc. 
Former för statligt stöd till teknisk forskning och utveckling brukar 

indelas i generellt och selektivt stöd. Det genuint generella stödet i Sverige 

har utgjorts av det särskilda forskningsavdraget vid taxering till statlig 

inkomstskatt men är fr. o. m. årsskiftet 1983-84 avskaffat. Det genuint 

selektiva stödet kan exemplifieras med statens tidigare stöd till utveck

lingsarbete inom Datasaab. numera Ericsson Information Systems. Den 

dominerande formen för statligt stöd till teknisk forskning och utveckling 

är ett mellanting mellan dessa båda extremer och förmedlas av särskilda 

organ som styrelsen för teknisk utveckling och Industrifonden. Detta stöd 

fördelas huvudsakligen efter initiativ från det forsknings- och utvecklings

utförande företaget. högskoleinstitutionen etc. Stödet är generellt i så 

motto att det står var och en fritt att söka stöd. Det är selektivt i den 



Prop. 1983/84: 107 Bilaga 9 Industridepartementet 5 

meningen att ett eventuellt beslut om stöd föregås av en projektvärdering 

från det stödbeviljande organets sida. 

Stödet kan ha rådgivnings- och servicekaraktär. t. ex. i samhand med 

teknikupphandling eller i samband med förmedling till exploatering av en 

utvecklad produkt. process eller system. Det kan utgöra bidrag eller lån för 

finansiering av ett särskilt projekt eller en grupp av projekt eller utgöra 

bidrag till kollektiv verksamhet inom- ett ramprogram. Stödet kan även ges 

i form av uppdrag eller beställning att ta fram eller utveckla ny teknik eller 

som stipendier eller pris till uppfinnare. 

För svensk industri som helhet är uppbyggnaden av teknisk kompetens i 

företagen och vid universitet och högskolor av stor betydelse. Jag avser att 

utförligt behandla dessa frågor i propositionen om industriell tillväxt och 

förnyelse. Jag vill emellertid redan nu ta upp några viktiga frågor med 

anknytning till detta. 

Forskningen i Sverige står på en hög nivå. De senaste årens snabba 

utveckling. framför allt inom teknikens och naturvetenskapens områden. 

har emellertid inneburit att tillgången inom landet på forskare med nödvän

dig kompetens och inriktning ofta växer långsammare än efterfrågan. Detta 

gäller forskning och utvecklingsarbete såväl inom näringslivet som inom 

universitet och högskolor. Det har vidare visat sig att det svenska skatte

systemet medför svårigheter när det gäller att i tillräcklig omfattning rekry

tera utländska jiJrskare med motsvarande kvalifikationer. 

Detta är ett speciellt problem för företag som är verksamma inom vissa 

avancerade teknikområden och som har ambitioner att vara med i första 

ledet när det gäller att utnyttja ny teknik. Bristen på kompetenta forskare 

inom dessa nya teknikområden är ett internationellt fenomen som ofta 

driver upp lönerna till mycket höga nivåer. I kombination med de svenska 

skattesatserna medför detta att kostnaderna för ett svenskt företag som vill 

knyta denna kompetens till sig blir orimligt stora. På sikt får detta. enligt 

min mening. negativa följder för svensk industri som helhet. 

Denna fråga har under senare år varit föremf1l för debatt i flera samman

hang. senast i industridepartementets näringspolitiska råd. Jag har därför 

tagit initiativ till att åtgiirder vidtas i syfte att underlätta för industrin att 

rekrytera utfändska forskare och därmed råda bot för de problem jag 

tidigare har redogjort för. 

Chefen för finansdepartementet kommer senare denna dag all begiira 

regeringens bemyndigande att tillkalla en särskild utredare. Dennes uppgift 

skall vara att närmare utforma ett system för särskilda lättnader vid in

komstbeskattningen för utländska medborgare som tillfälligt arbetar här · 

med kvalificerat forsknings- eller utvecklingsarbete av sadan inriktning 

eller pil st!dan kompetensniv~1 att betydande svårigheter skulle föreligga för 

rekrytering inom landet. 

Den nya bestiimmelserna skall kunna tilliimpas redan pi1 1985 års in

komster. 
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I prop 1983/84: 100 (bil. 14 s. 153-154) har regeringen föreslagit riksdagen 

att. i avvaktan på särskild proposition. för budgetåret 1984/85 beräkna till 

Styrelsen för teknisk utveckling: Teknisk forskning och Ulveckling ett 

reservationsanslag av 610 500 000 kr.. till Styrelsen för teknisk utveckling: 

Drift av forskningsstationer ett förslagsanslag av l 000 kr. samt till Styrel

sen för teknisk utveckling: Utrustning ett rcservationsanslag av 15 300 000 

kr. Jag anhåller att nu få ta upp dessa frågor som rör l'erksamheten l'id 

styrelsen för teknisk utveckling. 

3 Verksamheten vid styrelsen för teknisk utveckling 

Styrelsen för teknisk utveckling (STU) är central förvaltningsmyndighet 

för statens stöd till teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete. 

STU har i enlighet med riksdagens beslut (prop. 1977178:111. NU 75. 

rskr 361) såväl industri- som forskningspolitiska uppgifter. Detta är formu

lerat i STU:s ind11striroll Il-rollen). dvs. STU:s uppgift att främja indu

strins innovationsverksamhet och tekniska kvalitet. och i STU:s jill"sk

ningsstiidjande roll (F-rollen). dvs. STLJ:s uppgift att inom den tekniska 

forskningen höja den vetenskapliga nivån och öka kunnandet inom skilda 

områden. En tredje uppgift för STU är att med hjiilp av tillgänglig eller ny 

teknik främja utvecklingen inom olika samhällssektorer. vilket utgör 

STC :s samhiillssektorroll (S-rollen). 

Dessa tre huvuduppgifter för STC ligger fast. 

STU:s verksamhet iir uppdelad på program och delprogram, vilka åter

speglar STU:s uppgifter. Stöd till utvecklingsarbete baserade på STU:s 

I-roll och S-roll kanaliseras huvudsakligen via program I. Industriellt och 

samhällsinriktat tekniskt utvecklingsarbete medan F-rollen huvudsakligen 

uppfylls genom projektstöd från program 2. Kunskapsutveckling. 

STU har föreslagit vissa iindringar i programstrukturen. Jag återkommer 

till detta vid min genomgäng av de olika programmen och delprogrammen. 

STU:s finansiella stöd kan utgå som bidrag eller lån. Stödet kan också 

ges som utvecklingsuppdrag, eller som stipendier eller pris till uppfinnare. 

Stödet lämnas antingen till kollektiv verksamhet inom ett ramprogram eller 

till ett särskilt pro_kkt eller en grupp av projekt. 

Utöver finansiellt stöd kan STU bistå med rf1dgivning och service. 

Jag återkommer i det följande med förslag till vissa förändringar i for

merna för STU:s stöd. 

STU har i sin anslagsframställning för budgetåret 1984/85 lämnat förslag 

till plan för verksamheten för budgetflf"en 1984/85-1986/87. En redovisning 

av STU:s anslagsframsUillning hör fogas till protokollet i detta iirende som 

bilaga 9.1 Anslagsframställningen har remissbehandlats. En sammanställ

ning av remissyttrandena bör fogas till protokollet i detta iirende som 

bilaga 9 .2. 
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Jag vill inledningsvis ge STU ett erkännande för det omfattande och 

välgrundade planeringsunderlag som tagits fram i form av STU-perspektiv 

1983. Det utgör enligt min mening ett gott underlag för statsmakternas 

beslut vad gäller STU:s verksamhetsområde. 

Den verksamhet STU syftar till att stimulera - forskning och utveck

lingsarbete - är till sin natur långsiktig. Forskningens resultat sprids ofta 

genom den högre utbildningen till företagens utvecklingsavdelningar. en 

process på kanske ett decennium. Det tekniska utvecklingsarbete i innova

tionsprocessens tidigare faser som STU direkt stöder kräver i sig fleråriga 

insatser. Därutöver tar det ytterligare ett antal år innan någon kommersiell 

produktion kan komma igång. STU måste därför arbeta i ett flerclrsper

spel.:tir. STU:s verksamhet planeras också. sedan budgetåret 1981/82 i 

treårsramar. Nuvarande treårsperiod avslutas i och med utgången av 

1983/84. För att skapa rimliga förutsättningar för STU :s arbete bör verk

samheten även fortsättningsvis planeras med treåriga budgetramar. 

En viktig utgångspunkt för regeringens ställningstagande till den fortsat

ta verksamheten vid STU. har varit den 1111·iirdering av hittillsvarande 

verksamhet som på regeringens uppdrag redovisats dels i STU-perspektiv 

1983, dels i en särskild skrivelse daterad den 3 oktober 1983. 

STU:s verksamhet är relativt mångfasetterad. Uppföljning och utvärde

ring måste anpassas till verksamheternas olika förutsättningar och mål. 

Som SJV framhåller är det t. ex. inte möjligt att anlägga rent kommersiella 

och kvantitativa aspekter på stödet till forskningsprojekt vid tekniska 

högskolor. Stödet till kunskaps- och kompetensuppbyggande forskning ger 

helt annorlunda resultat än stödet till utvecklingsarbete i mindre och me

delstor industri. STU :s verksamhet kännetecknas av långa tidsförlopp 

mellan STU:s insatser och insatsernas eventuella effekter. Vidare är det 

vanligen svårt att bedöma orsakssambanden mellan insatser och effekter. 

Detta tillsammans med den heterogena karakliiren hos anslagsmottagare 

och stödformer gör det svårt att på ett meningsfullt sätt sammanställa ett 

resultat för STU som helhet. Det av STU redovisade materialet utgör 

också i huvudsak en sammanställning av separata utvärderingar av olika 

verksamheter. 

Riksrcl'i.1·ions1·erket (RRV) anför i sitt remissyttrande en del tveksam

heter eller betänkligheter över det sammanställda utvärderingsmateriafet 

men framhåller samtidigt att STU :s utvärderingsfunktion till stora delar är 

värdefull och i många avseenden också betydligt mer utvecklad än inom 

andra myndigheter. 

För egen del vill jag anföra följande. STU:s utvärderingsinsatser har 

successivt utvecklats och har nu fått betydande omfattning. De ligger 

också relativt väl i linje med ambitionerna i regeringens anvisningar. Trots 

att STU :s utvärderingsfunktion i många avseenden uppvisar hög kvalitet 

bör den kunna utvecklas vidare. Det är därvid viktigt att STU strävar efter 

att klarare ange återkopplingen mellan gjorda utvärderingar och förslag till 
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framtida insatser och verksamhetsformer; analysen av utvärderingsresul

tatet måste utvecklas så att konsekvenserna för den framtida verksamhe

ten blir mer uppenbara. 

STU:s utvärderingsverksamhet är inriktad på STU:s egna styr-. stöd

eller arbetsformer. Detta iir en naturlig inriktning sett ur myndighetens 

synvinkel och får anses utgöra det primära i myndighetens utvärderings

ansvar. Samtidigt blir emellertid. som RRV också påpekar. STU:s utvär

derings- och planeringsunderlag något för begränsat för att tjäna som 

underlag för statsmakternas beslut om omfattning och inriktning av staten'> 

insatser på det tekniskt-industriella området. För att kunna identifiera mer 

genomgripande alternativ till tillämpade stödformer eller betydelsefulla 

samverkanseffekter mellan skilda samhälleliga insatser även utanför STU. 

bör ett större grepp tas. Jag avser ta initiativ till att ett sädant beslutsunder

lag tas fram. 

STU:.1· förslag till medelsfördelning mellan de olika programmen innebär 

en viss omfördelning mot ökade kunskapsutvecklingsinsatser. lnge1ti<>rs-

1·etenskap.rnkademien <IVA) framhåller också att STU:s insatser bör kon

centreras på det l~mgsiktiga kompetensuppbyggandet. Chalmers tekniska 

h1)gskola (CTH) anser att det iir av största vikt att den andel av STU:s 

totala forskningsbudget som går till li\ngsiktig kunskapsutveckling och 

teknisk grundforskning fortsätter att öka. 

För egen del vill jag anföra följande. 

Genom en kraftfull ekonomisk politik. inkluderande hl. a. 1982 års de

valvering. har regeringen nu lagt grunden for en positiv industriell utveck

ling. Företagens vinster har ökat och den finansiella ställningen stiirkts. 

Förutsättningarna för företagen att ta ett ökat finansiellt ansvar för den 

tekniska forskningen och utvecklingen hör därmed generellt sett ha ökat. 

En viktig grund för industrins forskning och utveckling är den grundläg

gande kunskapsuppbyggnad som sker vid bl. a. de tekniska högskolorna. 

Samhället har traditionellt ett huvudansvar för denna mer grundliiggande 

forskning. STU är också en betydelsefull extern finansiär av forskningen 

vid de tekniska högskolorna. 

Jag förordar mot denna bakgrund en förskjutning av tyngdpunkten i 

STU:s stöd mot ökade satsningar för k1111skap.1·1111·eckling. Jag återkommer 

till detta vid redovisningen av mitt förslag till budget för STU :s verksam

het. Jag kommer då också att ta upp frågan om en s.k. forskningsrådsfunk

tion inom kunskapsutvecklingsprogrammet. 

Huvuddelen av STU:s samlade resurser går till att stödja utvecklingsar

bete i enskilda personers. företags eller företagsnära organisationers regi. 

/VA anser att den viktigaste målgruppen för STU:s stöd till tckniskt

industriellt utvecklingsarbete är de mindre och medelstora företagen. lV A 

ställer sig tveksam till ökade STU-insatser for stora företag. 

För egen del vill jag anföra följande. 

STU: s samlade finansiella stöd till utvecklingsarbete är endast en bråk-
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del av de resurser som industrin själv satsar. Den helt överviigande delen 

av industrins samlade satsningar står de större företagen för. STU:s stöd 

måste utg<I från industrins forsknings- och utvecklingssatsningar och bör 

ses som ett komplement till företagens egna insatser. STU:s insatser bör 

därför företrädesvis göras diir projektägarnas finansiella resurser iir knap

pa och där STU :s relativt hegriinsade resurser bedöms vara av avgörande 

betydelse för projektets genomförande. Jag förordar siiledes en ytterligare 

förskjutning av STU:s utvecklingsstöd mot de mindre företagen och dt1 

särskilt de unga teknikhaseradc företagen. Jag vill emellertid samtidigt 

framhålla vikten av att STU niira följer utvecklingen inom de större företa

gen och beaktar de större företagens långsiktiga planer i den egna plane

ringen. I likhet med vad .f('ir.ll"arcts forskningsanstalt (f()A l p~ipekar. är 

det viktigt att STU tidigt i planeringsarbetet förankrar sin programverk

samhet i industrin. Vissa forskningsinsatser i industrin förutsätter samver

kan mellan !lera företag och resultaten är då svåra att privatisera. Det är 

viktigt att STU stimulerar sadan samverkan mellan fliretag. Aven da det 

gäller samråd med andra myndigheter och verk som berörs direkt eller 

indirekt av STU :s åtgärder. bör som !lera remissinstanser päpekar kon

takter tas pf1 ett tidigt stadium. 

Den tekniska utvecklingen framskrider i allmänhet genom sm<'i steg i en 

kontinuerlig process. Ibland sker en spri"mgvis utveckling genom en ban

brytande uppfinning eller ett tekniskt-vetenskapligt genombrott. Den i1r 

1948 uppfunm1 transistorn. den moderna elektronikens viktigaste bygg

kloss. är ett exempel på en sådan banbrytande hiindelse. Lppfinningen av 

den integrerade kretsen ett och ett hal\'! decennium senare är ett annat 

exempel. 

Kreativiteten hos enskilda personer :ir grunden for den industriella för

nyelsen. Detta giiller såväl enskilda uppfinnare som fo.-skare nch anstiillda 

vid företag och andra organisationer. Samhiille•. • :ii•;:e pii olika siitt viirna 

nm och stimulera denna skaparkraft. Enskildu 11ppfi1111are. dvs. professio

nellt arbetande frän industrin fristilende personer som gör eller gjort upp

finningar. iir särskilt viktiga för tillflödet av de mer radikala idcerna. Det iir 

samtidigt en ganska utsatt grupp som arbetar med sm{1 resurser under 

speciella förhf1llanden. STLJ i1r ofta det enda alternativet för extern finansi

ering i tidiga faser av innovationsprncessen. Uppfinnarna utgör diirför en 

viktig miilgrupp för STU:s stöd. Utvärdering av hittillsvarande stöd indike

rar dock en relativt liig verkningsgrad pil uppfinnarstödet. dvs. relativt fa 

projekt leder till kommersiell prnduktion. För att en ide/uppfinning skall 

kunna hli en innovation. dvs. en kommersiellt framgångsrik ny produkt. 

kriivs att uppfinningen hamnar i riitt miljö. mr nödviindig tillförsel av 

riskkapital och framför allt tas om hand av en entreprenör som ser till att 

uppfinningen utvecklas och marknadsanpassas. Detta bör beaktas p<t ett så 

tidigt stadium som möjligt utan att för den skull äventyra uppfinnarens 

ensamriitt till sin ide/uppfinning. Jag har beräknat medel för en utveckling 
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och effektivisering av stödet till denna grupp. Stödet till uppfinnare bör 

kunna ges i nya former. Jag aterkommer till detta. 

STU framhåller vikten av en allmän bredd på forskningsinsatserna i 

Sverige för att utvecklingen inom flertalet större teknikområden skall 

kunna följas. Samtidigt betonar STU nödvändigheten av att denna all

männa bredd kompletteras med en tydlig koncentration av de begränsade 

resurser som avsätts för forskning och utveckling till vissa för Sverige 

centrala områden. /VA instämmer i STU:s skäl för en koncentration av 

STU:s insatser till några områden men betonar samtidigt att detta inte får 

drivas så långt att lovande projekt utanför de prioriterade områdena ej kan 

fä nödvändigt stöd. Det främsta kravet för stöd till forskning och utveck

ling bör enligt IV A:s uppfattning vara kvaliteten på pwjektet. inte vilket 

område projektet tillhör. Liknande synpunkter förs fram av andra remiss

instanser. 

En grundläggande förutsättning för att följa, förstå och rätt tolka forsk

ningsresultat och teknisk-vetenskapliga utvecklingstendenser är att det 

inom landet bedrivs viss egen forskning inom de aktuella omrf1dena. Med 

hänsyn till bredden i den svenska industristrukturen och för att säkerställa 

en beredskap inför den framtida utvecklingen inom olika teknikområden, 

bör STU:s insatser enligt min mening ha en stor bredd. För att begränsa 

resursbehovet bör dock insatserna inom flertalet av dessa områden ha 

karaktär av bevakningsforskning. STU :s forskningsinsatser kan diirige

nom koncentreras till områden där svensk industri och samhälle kan bedö

mas behöva en mer omfattande teknisk-vetenskaplig kompetens och nytt 

kunnande. 

Jag vill i detta sammanhang också ta upp frågan om omrädesprioritering 

och projekturval enligt kvalitetskriterier. Ofta framstiills detta som om det 

skulle föreligga en konflikt mellan dessa styrkriterier. Enligt min uppfatt

ning behöver ingen sådan motsättning föreligga. En prioritering av särskilt 

angelägna områden. "nyttoprioritering ... kan mycket väl och hör förenas 

med kravet p[i teknisk-vetenskaplig kvalitet. Om vi vill upprätthålla vår 

position nära teknikfronten inom några områden krävs att allt större re

surser allokeras dit. Med de budgetrestriktioner som föreligger och kom

mer att föreligga inom överskådlig framtid. innebär detta med nödvändig

het en koncentrering av ek samiade forsknings- och utvecklingsinsatserna 

till särskilt angelägna omr~lden. Vid urval av projekt inom dessa områden 

måste kvalitetskriterict väga tungt. 

Som framhålls av några av remissinstanscrna är det emellertid samtidigt 

viktigt att resurser finns tillgängliga för projekt inom relativt smala onm\

den, utanför de prioriterade. där speciell kompetens finns och diir kvalifi

cerad förskning kan genomföras. 

Förekomsten av prioriterade områden innebär en koncentrering av hu

vuddelen av STU :s resurser till dessa områden. dock inte alla resurser. 

Det måste alltid finnas visst utrymme för högkvalitativa projekt Liven 
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utanför de prioriterade områdena. För att särskilt säkerställa medel för 

mer vetenskapligt inriktade projekt. avser jag föreslå att en ram avdelas 

inom kunskapsutvecklingsprogrammet att fördelas efter inomvetenskapli

ga kriterier. Jag återkommer till detta. 

Den av mig förordade ökningen av STU:s insatser för kunskapsutveck

ling får inte ses som ersättning för nödvändiga förstärkningar av basansla

gen för forskning vid teknisk fakultet. Tviirtom ställer ökade satsningar 

från STU krav på ytterligare förstärkning av basresurserna vid högskolan. 

Som chefen för utbildningsdepartementet tidigare i dag redogjort för. har 

också basresursförstärkning vid högskolans tekniska fakulteter givits hög 

prioritet. STU:s resurser skall vara.flexih/a och inte bindas för uppbyggnad 

av fasta resurser vid högskolan. 

STU har i skrivelse den 28 januari 1982 hemstillit om vissa ändringar i 

regelsystemet för STU :s stöd. STU :s skrivelse har remissbehandlats. 

Riksdagen har tidigare (prop. 1981/82:118, NU 51. rskr 417) beslutat om 

viss ändring med anledning av STU:s förslag. Jag avser nu att ta upp 

ytterligare förslag till förändringar i formerna för STU :s stöd. 

STU:s projektstöd till utvecklingsarbete ges normalt med skyldighet för 

mottagaren att under vissa omständigheter betala tillbaka stödet jämte 

ränta. Detta innebär att stödet enligt gällande bestämmelser skall bokföras 

som ett lån. Stödet belastar därmed företagets soliditet. STU kan därför 

ställas inför kravet att efterge en fordran för att ett företag inte skall 

behöva träda i likvidation. Det kan mot denna bakgrund i vissa fall vara 

lämpligt med stöd med royaltyuppgörelser istället för lån. Vidare kan det 

finnas fall där STU för att ligga kvar med stöd till ett företag i en rekon

struktionssituation med bibehållen återbetalningsskyldighet för 

STU-stödet måste ha möjlighet att omvandla sin fordran till ett anspråk på 

royalty. som utgår under viss tid. Ett royaltyavtal medför bokföringsmäs

sigt att STU-stödet omförs till extraordiniir intäkt och således inte belastar 

företagets soliditet. Bo~föringsniimnden, .'freriges lnd11.1·1rifi"irh1111d (SI). 

/VA och Sf/JO~fi1milkfiiretagen (SHIOl tillstyrker STU:s förslag att få 
tillämpa royaltyersättning för stöd. 

Jag förordar att. i likhet med vad som giiller för Industrifonden och de 

regionala utvecklingsfonderna, STU :s stöd i fortsättningen även kan utgå i 

form av bidrag med förhehåll att mottagaren förbinder sig att. om projek

tets resultat kan utnyttjas lönsamt. betala royalty eller annan löpande 

avgift. Det ankommer på regeringen att liimna de närmare föreskrifter som 

erfordras. 

Enligt STU :s erfarenheter av stödet till större företag. har det visat sig 

att det ur flera synpunkter kan vara lämpligare med "garanti" som stöd

form i stället för ett traditionellt projektstöd. Vid en granskning av stöd till 

storföretagsprojekt som beviljades under budgetåret 1979/80 har det visat 

sig att flertalet av företagen inte rekvirerar sina beviljade STU-lån förrän 

de vet om projektet har lyckats eller ej. Företagen utnyttjar STU-lånet i det 
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fall projektet misslyckas. varvid återbetalning av medlen inte blir aktuell. 

STU :s beslut om att bevilja lån med villkorlig återbetalning används såle

des i dessa fall som en form av garanti. Industrij(Jnden. SI. /VA och SIJIO 

tillstyrker STU:s förslag att införa garantistöd i någon form. 

Jag förordar alt STU:s stöd. i likhet med vad som gäller för Industrifon

den. försöksvis även får utgå i form av u((iistelse om stiiil, s.k. projektf"ör

säkring. STU skall därvid reservera ett bdopp motsvarande utfästelsebe

loppet inom sitt för stöd disponibla anslag. För projektförsäkringsätagande 

skall utgå försäkringsavgift. royalty eller annan löpande avgift. Det hör 

ankomma på regeringen att svara för den niirmare utformningen och att 

besluta om en eventuell permanentning av denna stödform. om erfarenhe

terna visar sig goda. 

Som jag tidigare nämnde har STU i enlighet med ett av regeringen 

lämnat uppdrag i sin anslagsframställning for budgetåret 1984/85 lämnat 

förslag till ett treårigt program. STU:s stöd till teknisk forskning och 

utveckling finansieras från anslagen Styrelsen .for teknisk ufl·cckling: Tek-

11isk.fi1rsk11ing ocli 1111·cckling och Styrel.1cnfiir teknisk 1111·eckling: Utrust

ning. Därutöver lämnar STU stöd till forsknings- och utvecklingsarbctet 

inom energiomrädet inom ramen för anslaget Energ(/ilrskning. Statsradet 

Dahl kommer senare att redogöra för detta program. Jag förordar att 

regeringen mot bakgrund av STU:s redovisade treårsplan förelägger riks

dagen förslag om ett treårigt program för STU:s stöd till teknisk forskning 

och utveckling under budgetåren 1984/85-1986/87. 

För den verksamhet som finansieras över anslaget F 1. Styrelsen för 

teknisk utveckling: Teknisk forskning och utveckling beräknar jag för 

denna period ett medelsbchov av totalt 2145 milj.kr. varav för hudgetåret 

1984/85 678.9 milj.kr. Jag förordar således att regeringen inhämtar riksda

gens gl>dkännande av att 1466. l milj.kr. disponeras fi.ir STU :s verksamhet 

avseende teknisk forskning och utveckling under budgetåren 

1985/86-1986/87. Härutöver beriiknar jag för stödet under anslaget F3. 

Styrelsen för teknisk utveckling: Utrustning under samma period ett me

dclshehov av totalt 53,7 milj.kr. varav för hudgetåret 1984/85 17.2 milj.kr. 

Jag förordar således att regeringen inhämtar riksdagens godkännande av 

att 36.5 milj.kr. disponeras för STU:s finansiering av utrustning för teknisk 

forskning och industriellt utvecklingsarbetc under budgetåren 

I 985.186-1986/87. 
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Fl. St)Telsen för teknisk utveckling: Teknisk forskning och utveckling 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

1565 764 884 

-'618 500 000 

546 700 000 

' Disponerat 593 132 000. 
~ Odisponerat -1211 000. 

Reservation ~255 787 775 

'Varav 8000000 anvisats över tilHiggshudget I (prop. 1983.'84: 8. NC 11. rskr 130). 

Följande sammanstiillning ger en ekonomisk översikt av verksamheten 

under detta anslag (milj.kr.) 

Kostnader 
Program I 

lndustridlr och sam
hiillsinriktat tekni,,kt 
utvccklingsarbct.: 

Program 2 
Kunskap,,ut v.:t.:kling 

Program 3 
Internationell 
kontakt verksamhet c 

Program 4 
Teknikupphandling 
R vmdverksamhct 
In'formatinnsfor
sörjnings verksamhet 
:\ttac.:heverksamht:! 
Ofordl'lade medel 

,\>'går finansiering 
utö\·er anslai: och ränte
intäkter från riksgiilds
kontorct 
Återhetalningar m_ m. 
Minskning av rc>cn"<t
ti<m 

Summa medelsbehll\' 

Avgar öHigt 

Riinteintiikter fr~in 
riksgiildskontnret' 
f (in·altningsk1>st nadcr 
enL siirskilt anslag 

Summa an-,lag 

1982/83 
L:tfall 

3-18.-1 

21-1.3 

12.9 

10,h 
13.9 

9,0 
12,9 

621.7 

37.9 

-0.9 

58-4,7 

58-1,7 

1983,8-1 
Budget 

_,lO.ll 

'2-18 __ , 

13.8 

4 ' 
15.2 

li.4 
15.6 
·L' 

693,0 

_38.0 

655 

Jh.5 

618,5 

1984!8." 
Hcriiknar 

STL: m. n. 

'549.h 

295.1 

22.7 

22.h 
17.5 

12.7 
22.3 

9-12,0 

JO 

912 

-l_'i 

867 

Före
draganden 

4-104.2 

''23h 

I' 

1-1 
l'.8 

8.5 
llU 
10 

722 

-1.3.1 

678,9 

h5.9 

h6.3 

5-16,7 

1 För hudgcti1rct 198-118' iir den kollektiva forskningen inte bngn: uppdelad p~t 
rrogram I od1 2 utan ing<ir i sin helhet i program I. 

Varav 8 milj_ kr. anvisats över tilliigg,budgel I !pn1p. 198318-1: 8. NU 11. rskr 130) 
och ca 40 milj. kr. avser kolkktiv forskninl!. 
'' lnkludcr;1r ·10 milj. kr. för utökade in,at~er pt1 elektn>nikkomp1mentumr;1det for 
gemnnförande av delpn1gramml'l l\lillinriktad forskning i del nati<>nella mikrnelek
tn>nikprngrammcl. 
"'Inkl. inrernationell myndighehservit.:e !inkluderades tidigare i program -1). 
K Kalkylerad riin\esats iir 'latens avkastningsr~inta b{1 1'18~/84. dvs. J _< '; _ 
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Som framgår av sammanställningen har jag för verksamheten under 

detta anslag beräknat ett totalt medelsbehov av 678,9 milj.kr. för budget

året 1984/85. 

Med utgångspunkt i de allmänna överväganden som jag tidigare har 

redovisat har jag gjort en preliminär fördelning av anslaget för budgetåret 

1984/85 på program. delprogram och programelement. Det ankommer på 

regeringen att besluta om den slutliga fördelningen sedan STU har redovi

sat sin detaljerade planering av verksamheten för kommande budgetår. Jag 

går nu närmare in på verksamheten inom de olika programmen. 

Pro!{ram I. Industriellt och swnhiillsinriktat tekniskt 11t1·eck/i11!{sarhete 

är f.n. indelat i fem delprogram. Följande sammanställning ger en ekono

misk översikt av verksamheten inom programmet (milj.kr.) 

Pro~ram I 
Delprogram 

la. lnsalsomddcn 
lh. Teknikomr~1den 
k. lndu,triservice 
Id. f-iirmedling 
le. Arhet~tagarprojekt 11 

1982/83 
Utfall 

54.3 
265.2 

15.9 
3.8 
8.9 

348,I 

1983/84 
Hudget 

46.I 
299.1 

18.0 
4.4 

14.6 

383,0 

1984/85 
Beräknar 

STC 

79.3 
423.4" 

33.8 

13.1 

549,6 

ltl 

Före
draganden 

50.5 
319.6" 

21.0 

'" 
13. I 

404,2 

., Inkluderar förmcdlingsverksarnheten och all kollektiv for~kning. Tidigare har 
hiilften av den kollt:ktiva forskningshudgetcn redo\'i>als under program 2. 
'" Inkluderat i delprogram I h. 
11 Fr. o. m. 1984iK5 delprogram Id. 

Under innevarande budgetår påg<ir verksamhet inom 13 insarsomriidcn. 

Verksamheten avser större. konkret 1m'dinriktade. Jkråriga men tidsbe

gränsade utvecklingsinsatser av betydelse för samhällssektorer och indu

stri. Stödformen har särskilt anviims inom omr;iden diir teknisk utveck

ling, som i och för sig är önskvärd och synes ligga inom riickh{tll. annars 

inte kommer till stiind. Det medför ett omfattande planerings-. initierings

och samordningsarhete av STL'. 

V crksamheten inom de olika insatsomrädena löper planenligt. Föregå

ende budgetår avslutades verksamheten inom tre insatsomrfiden. Det är de 

första insatsomr{1dessatsningarna som slutfiiris. Under innevarande bud

gt:ti'tr beriiknas ylterligare [illa slutföras. 

STU framhåller att det kan dröja åtskilliga ~lr innan de industriella 

effekterna av avslutade insatsomräden kan bedömas mer slutgiltigt. STLJ 

anser ända att genomförd utvärdering ger vid handen att den grundliiggan

de iden med insatsomrilden iir hiirkraftig. 

Jag delar uppfattningen att ytterligan.: t.:rfarenheter hör vinnas innan 

nägra lfingtgi\ende sluhatser kan dras av denna stödform. Hittillsvarande 

erfarenheter iir emellertid tillräckligt intressanta för alt motivera fortsatl 
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verksamhet. Det är också min uppfattning att inom vissa områden fungerar 

inte marknadskrafterna tillfredsställande. Inom dessa områden kan STU 

påskynda utvecklingen genom att gå in och ta initiativ till och samordna 

olika intressen. Stödformen insatsomräden kan ses som ett verktyg för ett 

sådant mer aktivt arbetssätt för STU. 

Jag räknar säledes med att pågående insatsområdesverksamheter fort

sätter planenligt och förordar att verksamhet inom några nya insatsområ

den sätts igång under kommande treårsperiod. För budgetåret 1984/85 har 

jag utöver medel för fullföljande av redan pågående verksamhet beriiknat 

medel för igångsättning av verksamhet inom insatsområdena Flexibla till

verkningssystem. CAD/C AM i verkstadsförctag. Pulverteknisk produk

tion och Flexibel automatiserad montering. Dessa insatsområden ingår 

samtliga i av mig prioriterade teknikområden. 

Huvuddelen av STU :s finansiella stöd till teknisk forskning och utveck

lingsarbete lämnas inom de/program I h. Tek11iko111råde11 och program 2. 

K11nskap.rnt1·eckling. Insatserna inom kunskapsutvecklingsprogrammet 

har tyngdpunkten pf1 forskning medan insatserna inom teknikområdcspro

grammet i huvudsak avser industriellt utvecklingsarbetc. Som jag redan 

framhållit måste en koncentration av insatserna mot ett begränsat antal 

prioriterade omräden göras. 

Prioriteringen innebär en identifiering av områden diir såviil behoven av 

förstiirkta satsningar som potentialen för svensk industri har bedömts vara 

störst och där följaktligen en huvuddel av resurserna bör sättas in. STU 

m<'tste dock även framgent avsätta medel for projekt inom andra områden 

diir STU :s stöd kan leda till satsningar av strategisk betydelse. 

I likhet med vad som f.n. gälh:r bör de prioriterade satsningarna även 

fortsättningsvis inriktas dels mot teknikområden som är av strategisk 

betydelse för utvecklingen av svensk industri. dels mot teknik för anviind

ning inom branscher eller omniden av speciell betyddse för svensk ekono

mi. 

STU har föreslagit ~1tt följande områden prioriteras: verkstadsteknik. 

informationsteknologi. bioteknik. nya material. massa- och pappersteknik. 

träteknik. kemiteknik samt teknik för hiilso- och sjukdrd. Flertalet re

missinstanser instämmer i huvudsak i STU:s val av omräden. I några 

enstaka fall lämnas därutöver förslag till ökade satsningar på ytterligare 

något område. 1 flera remissyttranden finns synpunkter på den närmare 

inriktningen inom resp. område. Jag återkommer till detta vid min genom

gång av de olika prioriterade omrädena. 

STlJ:s förslag till prioriterade områden överensstämmer väl med de av 

riksdagen prioriterade områdena för innevarande treårsperiod (prop. 

1980/81: 130. NU 64, rskr 425). För att ge resultat är det viktigt att STU :s 

stöd är uthålligt och långsiktigt. Alltför kraftiga prioriteringsändringar är 

inte rimliga och skulle skapa stora störningar i systemet. Successiva för

ändringar med tyngdpunktsförskjutningar inom resp. område är dock en 
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naturlig process baserad på utviirderingsresultat, omvärldsförändringar, 

m.m. 
Jag förordar således fortsatta massiva satsningar inom områdena verk

stadsteknik. informationsteknologi. bioteknik, materialteknik - nya mate

rial. massa- och pappersteknik. träteknik. kemiteknik samt teknik för 

hälso- och sjukvård. Jag förordar vidare ökade insatser inom områdena 

havsteknik Öch tekoteknik samt för genomförande av ett civilt flygtekniskt 

forskningsprogram. 

Jag avser nu något utförligare kommentera insatserna inom dessa områ

den. 
Verkstads tekniken har avgörande betydelse för den produktions

tekniska förnyelsen i flertalet branscher. En vital inhemsk verkstadstek

nisk forskning och utveckling är av stor betydelse för utvecklingen av en 

konkurrenskraftig svensk industri för tillverkning av verkstadsteknisk pro

duktionsutrustning. STU:s insatser hör främst inriktas på utveckling mot 

flexibla automatiserade produktionssystem. Jag har beräknat medel för att 

den successiva upptrappningen av insatserna på detta område, som har 

påbörjats under innevarande trearsperiod, kan fortsätta. 

Verkstadsindustrin berörs ocks<l i hög grad av den snabba utvecklingen 

inom materia It ek ni k en. Utnyttjandet av ett nytt material eller en ny 

materialkvalitet påverkar inte enbart produktprestanda utan förutsätter 

normalt också föriindringar i själva produktionen. Det materialtekniska 

området är mycket omfattande. Under innevarande treårsperiod har 

STU:s insatser framför allt inriktats mot att förstärka insatserna inom 

delområden där utvecklingen av nya material och materialegenskaper lir 

central och där stora satsningar sker inkrnationellt. Jag har beräknat 

medel för att den nuvararide stora satsningen pft det materialtekniska 

områdd skall kunna fortsätta på i huvudsak oförändrad nivå totalt sett. 

För att möjliggiira ökade satsningar på vissa nya material är det diirför 

nödvändigt <itt satsningarna på mer konventionella metalliska material 

minskas. Inom metallforskningsområdet har Sverige en traditionellt stark 

ställning och stora satsningar görs frfm industrins sida. STU:s insatser är 

här av relativt sett mindre betydelse än inom nya materialområden där 

STU:s satsningar kan vara direkt avgörande. Jag räknar med att industrin 

tar ett ökat ansvar för att uppriitthålla och vidareutveckla kompetensen på 

metallforskningsområdet. Jag har bcriiknat meJel för ökade satsningar på 

polymera material. och d<i särskilt polymerbaserade fiberkompositer. samt 

på högpresterande keramer. 

I n formations tekn o I ogin är drivkraften hak om stora föriindringar 

inom niira nog alla samhiillsområden. Den representerar ett av de få mer 

betydande tillväxtområdena för 1980-talet och ger iiven på längre sikt 

utomordentligt stora utvecklingsmöjligheter. STU :s nuvarande program 

för informationsteknologi är sammansatt av ett antal olika delar som kan 

koncentreras till i huvudsak två block, nämligen komponentteknologi och 
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systemteknologi. Tyngdpunkten ligger på systemteknologi men stora sats

ningar görs också inom komponentteknologiblocket. Huvuddelen av dessa 

insatser avser kunskapsutveckling för att skapa den nödvändiga basen för 

en vidare industriell utveckling. Jag har beriiknat medel för ökade satsning

ar inom komponentt.:knologiblocket som i huvudsak utgörs av delpro

grammet Målinriktad forskning i det nationella mikroelektronikprogram

met. Jag har vidare beräknat medel för fortsatta kraftfulla satsningar på 

systemteknologi. 

Satsningarna på indusrricll exploarering av bio I ek ni k en har ökat 

kraftigt under de senaste åren. Intresset kring biorekniken har hittills i hög 

grad kretsat kring gentekniken och mera specifikt kring den s.k. hybrid

DNA-tekniken. Öen biologiska basen för biotekniken har emellertid vid

gats genom genombrottet för tekniken med s.k. monoklonala antikroppar. 

Genom de senaste årens insatser bör det nu finnas förutsättningar för en 

ytterligare kraftsamling för att vidan:utveckla svenska styrkepunkter 

forskningsmässigt och industriellt. Jag har beräknat medel för en kraftig 

ökning av insatserna inom det biotl!kniska området. Den sucl:essiva upp

trappningen av de biotekniska satsningarna som påbörjades under inneva

rande treårsperiod kan diirmed fortsätta. Tyngdpunkten kommer iiven 

fortsiittningsvis att ligga på kunskapsutveckling. 

STU:s insatser inom området kemiteknik syftar till att på olika sätt 

stödja svensk kemisk industris utveckling av s.k. prestations- och special

kemikalier. Det är också inom detta omräde som en expansion av kemi

industrin förutses för 1980-takt. Jag har beriiknat medel för i stort sett 

oförändrade insatser för i första hand kunskapsutveckling inom sirategiska 

teknologiomräden av brett intresse för den kemiska industrin. 

Massa- lKh pappersindustrins betydelse för svensk ekonomi iir odisku

tabel. För att den svenska industrin skall kunna uppriitthälla sin konkur

n:nskraft m:lste massa- och papperstekniken utvecklas. Insatserna 

inom området massa- ol:h pappersteknik syftar bl. a. till att öka föriidlings

gradcn hos svenska pappersprodukter. Jag har beriiknat medel for i ~lort 

sett oföriindrad ambitionsnivå p[1 STU:s sa1sningar inom detta område. 

Träindustrin är liksom massa- och pappersindustrin en betydande net

toexportör i svensk industri och därmed av stor betydelse för vår bytesba

lans med omvärlden. Den stora satsning för att öka kompetens- och kun

skapsnivån inom området t r ii teknik som påbörjades 1979/80 bör fullföl

jas på nuvarande nivå. För att undvika dubbclarbete ol:h öka effekten av 

de statliga satsningarna bör verksamheten inom STU i ökad utsträckning 

samordnas med de branschfrämjande aktiviteter inom träindustriområdet 

som statens industriverk !SINDJ bedriver. 

Hälso- och sjukvården är en viktig samhällssektor med stort teknikbe

roende. Befolkningsutvel:klingen med ökande andel äldre gör ocksä att 

hälso- och sjukvårdens omfattning stadigt ökas. med stigande kostnader 

som följd. Vid sidan av rent medicinsk utveckling är ny teknik för 

2 Riksdagen 198318./. J .mm/. Nr /Ul. Bilaga 9 

Riiuelse: S. 30. hemsHillan 2, 3 och 4 Slår: fjortonde Rällat till: 1olfte S. 31. rad I 
Står: fjortonde Rällat till: lolfte 
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h ä Is o - och sjukvård en betydelsefull möjlighet att åstadkomma för

bättrad vård. Ny och förbättrad teknik kan också sänka sjukvårdskostna

derna och stärka Sveriges industriella konkurrenskraft. Jag har beräknat 

medel för fortsatta STU-insatser på i huvudsak oförändrad ambitionsnivå. 

Jag har tidigare i proposition om svensk havsresursverksamhet (prop. 

1983/84: 10) föreslagit åtgärder för att främja denna. Ett viktigt led i en 

sådan politik utgörs av forsknings- och utvecklingsinsatser inom området 

havs teknik. STU föreslår att stödet inom detta område ökas och kon

centreras till utveckling av teknik vars tillämpningar i första hand finns på 

oljeutvinningsmarknaden på Nordsjön. Marintekniska Institutet SSPA stö

der STU :s förslag. Även delegationen för samordning av havsre.rnrsverk
samheten (DSH) förordar en ökning av insatserna inom havsteknikom

rådet men menar att insatserna måste ligga på en betydligt högre nivå än 

vad STU föreslår. 
Min bedömning är att oljeutvinningsverksamheten på Nordsjön erbjuder 

en intressant marknad för svensk industri. Många produkter iämpade för 

denna verksamhet karakteriseras av korta serier och snabb teknisk utveck

ling. Oljeutvinnings verksamheten drivs också kontinuerligt mot nya svåra

re förhållanden, vilket ställer krav på högre teknisk kvalitet samt bättre 

tillförlitlighet och säkerhet, dvs. områden där svensk industri bör ha kom

parativa fördelar. Jag har beräknat medel för ökade STU-insatser inom 

området havsteknik. STU:s insatser bör i första hand inriktas på framtag

ning av produkter och system för oljeutvinningsmarknadcn och då särskilt 

den norska marknaden. Samråd bör härvid ske med styrelsen för det 

program för havsindustriell kompetensutveckling som inrättas vid SIND. 
Jag finner det naturligt med ett närmare samarbete mellan Norge och 

Sverige på oljeutvinningsområdet. Sverige har en betydande oljeimport 

medan Norge är Europas största nettoexportör av olja. Samtidigt är den 

kompetens som svensk industri besitter, viktig för den norska oljeutvin

ningsmarknaden. Eftersom oljeutvinningsmarknaden är en förhållandevis 

ny marknad för svensk industri har STU :s insatser hittills i första hand 

inriktats på att bredda den tekniska kunskapen om branschen och dess 

problemområden. Insatserna bör nu fokuseras på ett antal större projekt 

för att åstadkomma konkreta resultat. STU bör härvid särskilt beakta 

problemen för subarktiska och arktiska havsområden. STU bör stödja 

verksamheten vid SSPA för att vidmakthålla institutet som en resurs för 

svensk havsteknisk industri. 

STU föreslår ökade insatser för forskning inom området civil flyg te k

n i k. Flygtekniska försöksanstalten (ff A) tillstyrker ökade insatser men 

anser att de ökningar STU föreslår är otillräckliga. FF A pekar på den stora 

positiva effekt som flygindustrin har ur bl. a. teknikspridningssynpunkt för 

den kvalificerade verkstadsindustrin. 

Svensk flygindustri byggdes upp med målsättningen att i första hand 

tillgodose försvarets behov av stridsflygplan. Den militära delen har också 
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helt dominerat verksamheten. Statsmakternas uttalade målsättning är 

emellertid på sikt en flygindustri med väsentligt ökad andel civil produk

tion. Industrin strävar också i denna riktning. Volvo Flygmotor och 

Saab-Scania driver ett antal avancerade civila utvecklingsprojekt i samar

bete med amerikansk industri, delvis finansierade med statliga lån. För att 

en medverkan för svensk industri i framtida samarbetsprojekt inom det 

flygtekniska området skall kunna uppnås är det viktigt att landets knappa 

resurser utnyttjas väl. Detta kan innebära koncentration av resurserna till 

vissa områden av flygteknikutvecklingen. medan insatserna inom andra 

områden begränsas till teknikbevakning. 

De nya civila flygplan som skall utvecklas för att säljas i framtiden måste 

konstrueras för en marknad där förutsättningarna jämfört med de senaste 

decennierna är väsentligt förändrade. Dessa ändrade förutsättningar gäller 

såväl bränslekostnadernas ökade andel av driftskostnaderna som ökade 

krav på miljövänlighet, komfort och säkerhet. 

STU:s programförslag omfattar insatser inom områdena: aerodynamik, 

flygmekanik, stabilitet och flygegenskaper, struktur och material samt 

buller och vibrationer. Programmet är tänkt att genomföras i samarbete 

med industrin, högskolor och FFA. Vid programmets utarbetande har 

förutsatts att utvecklingen av civila flygplan inom vissa områden kan dra 

nytta av det kunnande som redan finns beträffande militära flygplan. 

Jag delar uppfattningen att ökade satsningar bör göras på civil flygtek

nisk forskning. För att stödja den pågående omställningen inom flygindu

strin mot en större andel civil och exportinriktad produktion bör ett fler

årigt ramprogram genomföras för att säkerställa den långsiktiga kunskaps

utvecklingen inom svensk flygindustri. Det är enligt min uppfattning nöd

vändigt att etablera och upprätthålla en kunskapsnivå, som är tillräcklig för 

att industrin skall kunna samarbeta med utländska flygindustrier och med
verka som partner, underlcverantör eller huvudleverantör i kommersiellt 

intressanta civila flygplansprojekt. 

Jag har mot denna bakgrund beräknat medel för en successiv ökning av 

STU:s stöd till civil flygteknisk forskning. Vid min medelsberäkning har 
jag tagit hänsyn till de betydande utvecklingsinsatser som görs på den 

militära sidan. De insatser som jag förordar bör således samordnas med det 

militära forskningsprogrammet inom området i enlighet med vad chefen för 

försvarsdepartementet förordat angående flygteknisk forskning (bilaga 2). 

Regeringen har i proposition 1982/83: 130 om åtgärder för tekoindustrin 

bl. a. framhållit att insatser på forsknings- och utvecklingsområdet är av 

stor betydelse för att på lång sikt öka konkurrenskraften inom tekobran

schen. Det är enligt min mening ett överlevnadsvillkor för denna industri i 

Sverige att teko tekniken utvecklas. Jag har beräknat medel för att 

STU i samverkan med SIND skall kunna öka insatserna för produkt- och 

produktionsteknisk utveckling inom konfektionsindustrin. En del av dessa 

insatser bör ske vid Textilforskningsinstitutet (TEFO), som bl. a. därige-
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nom ges möjlighet att utvecklas till ett konfcktionstekniskt kunskapscen

trum. 
Jag avser nu att ta upp frågan om en teknisk forskningsråds

funktion. 

STU redovisar vissa förslag till åtgärder för att ta ett ökat ansvar för stöd 

till kvalitativt högtstående forskning vars relevans kan avgöras först på 

sikt. 
Tekniska hö1:skolan i Stockholm (KTH) och 11niFersitetet i Lund föror

dar att ett särskilt forskningsråd inrättas för att utifrån enbart inomveten

skapligt motiverade bedömningar stödja vetenskapligt betydelsefull och 

kvalitativt högtstående forskning. 

Flertalet rcmissinstanser som berör denna fråga. bl. a. 1111il·ersitets- och 

hiigskoleiimhetet CUHÄ). CTH. f(>rsk11i11gsråd.rniimnden (FRN). S1wigcs 

Civilinge11jör.~fiirh1111d CCFl och ~jii11stemiin11e11s ce11rrnlorga11isatio11 

<TCO), an:;er dock att denna funktion bör kunna klaras inom STU. 

FRN menar att ett tekniskt forskningsråd med ställning mellan STU och 

naturvetenskapliga forskningsrådet CNFRl knappast skulle lösa de gräns

dragnings- och ansvarsproblem som alltid kommer att finnas: snarast tvärt

om. Vad som kan och bör diskuteras. enligt FRN:s mening. iir avviigning

en mellan STU:s olika former av forskningsstöd. CF och TCO avråder 

också bestiimt från särskilda organisatoriska lösningar. 

Flera remissinstanser. bl. a. CTH och NFR. anser att en särskild besluts

ordning bör skapas för den tekniska grundforskning som STU stöder. Det 

är härvid väsentligt att STU använder forskare som beslutsfattare. inte 

sina handläggare. Detta siikrar, enligt NFR:s mening. en god förankring i 

forskningsviirlden och utgör samtidigt den bästa garantin för upprätthål

lande av kvaliteten. 

För egen del vill jag anföra följande. Det har i olika sammanhang, bl. a. i 

industridepartementets industriella och .tekniska råd, anförts att det finns 

en oro i forskarsamhället för att STU :s uppgift att bevaka de industri- och 

sektorpolitiska aspekterna skulle medföra att i ett internationellt perspek

tiv siirskilt framstående teknisk forskning. vars relevans är sv{ir att skönja. 

inte ges stöd efter sin förtjänst. Tanken på att inrätta ett tekniskt forsk

ningsråd har förts fram. 

De undersökningar som STU har företagit, för att systematiskt klargöra 

vilka förslag till forskning vid högskolans tekniska fakulteter som i dag 

saknar finansiering men som på grund av sin kvalitet borde ha finansierats. 

visar att de nyss nämnda farhågorna är överdrivna. Det finns dock ett 

mindre antal projekt som det i dag är svårt att finna finansiering för. 

För att säkerställa stöd till kvalitativt högtstående forskning vars rele

vans kan avgöras först på sikt. förordar jag att på försök en teknisk 

forskningsrå<lsfunktion inrättas inom ramen för STU :s kunskapsutveck

lingsprogram. Jag beräknar preliminärt att 20 milj.kr. per år avdelas inom 

program 2 för detta ändamål. Fördelningen av medel ur denna pott bör ske 
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enligt en särskild heslutsordning med fastställda ansökningstillfällen. Ett 

stödärende avgörs på grundval av rekommendation från ett forskarsam

mansatt råd. Föredragande skall vara en särskild frfrn STU :s övriga organi

sation fristående huvudsekreterare. Det forskarsammansatta ddet skall 

utses av forskarsamhiillet enligt en förenklad valprocedur: fakultetsnämn

derna vid högskolor och universitet med anknytning till STU: s verksam

het, lämnar ett begränsat antal namnförslag. En av forskarsamhället utvald 

valberedning utser ett allsidigt sammansatt råd på I 0-12 personer. Detta 

råd kompletterar sig sedan med vetenskapliga ad hoc grupper enligt exem

pelvis den modell som det medicinska forskningsr?1det tillämpar. 

Det hör ankomma pä regeringen att göra de närmare avvägandena och 

villta de åtgiirder som erfordras för att skapa en forskningsrildsfunktion 

med den inriktning som jag här skis~erat. 

STU:s stöd till kollektiv forskning syftar till att stimulera sådan 

forskning och utveckling som iir gemen'iam för en bransch eller annan 

grupp av företag/intressenter. Stödformen innehiir att avtal triiffas mellan 

STU och industrirepresentanterna om gemensam finansiering av ett speci

ficerat forsknings-och utvecklingsprogram. Avtalen iir vanligen treariga 

och STU:s finansiering uppgår i genomsnitt till ca 50 procent. 

Pii grundval av bl. a. de utvärderingar som gjorts bedömer STU att den 

kollektiva forskningen har stor betydelse som effektivt komplement till 

företagens egen forskning. STU anser att företagsgemensamma forsk

ningsresurser kommer att rn en ökad hetydelse i framtiden. Shiit S(l/(l'/1.1' 

rdd.fi"ir hygg11ad1:fi1rs/.:11i11g ( BFR I som Kolle/.:tii:fi1rs/.:ni11gsi11stit11te11s sam

arhetsorgan <SAMKOJ delar denna bedömning. SAMKO konstaterar vi

dare att företagen. trots de ekonomiskt histra tider som har varit. i ökande 

omfattning engagerar sig i den kollektiva forskningen. STU föreslår att 

stödet till kollektiv forskning förstärks. STU föresltir vidare en ny modell 

för finansiering som innehiir att industriintressenterna och staten i princip 

hör dela finansieringen lika och att i seiillct för att som tidigare variera 

finansieringsandelen kan en anpassning ske genom att den totala omfatt

ningen av ramprogrammet varieras. Slutligen fön:slär STU att stödet till 

kollektiv forskning i sin helhet redovisas under delprogram I h i stiillet för 

nuvarande uppdelning mellan delprogram lh och program 2. SAAIKO 

stöder STU :s samtliga förslag. 

För egen del vill jag anföra följande. Jag delar hedömningen alt den 

kollektiva forskningen utgör ett viirdefullt komplement till företagens egen 

forskning. Det iir mitt intryck att den kolkktiva forskningen i mänga fall 

har ett högt anseende och iir viil respekterad i industrin. 

För närvarande finns 28 kollektiva forskningsprogram. Av dem har 

hittills 12 utviirderats. Det är enligt min mening angeläget att ett ordentligt 

bcslutsunderlag finns tillgiingligt inför va1;ie avtalssituation.Takten i utviir

deringsarbetet hör diirför öka. Hiirigenom siikcrstiills att programmen an

passas till den tekniska utvecklingen och till industrins behov. Det är inte 
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meningen att STU :s stöd till en kollektiv forsknings verksamhet automa

tiskt skall förnyas. Inför vaije förnyelse av avtal skall en reell prövning 

göras. Avgörande för eventuellt engagemang från statens sida är bedömd 

nytta av verksamheten samt industrins intresse av att finansiellt medverka. 

Jag är inte beredd att i sin helhet tillstyrka STU:s förslag till ny finansie

ringsmodell. Huvudregeln skall även fortsättningsvis vara att industrin 

skall finansiera större delen av verksamheten. Med tanke på den allmänna 

förstärkning av industrins finansiella resurser som skett och beräknas ske 

ilven under de närmaste tU"en. bör STU sträva efter att minska statens 

finansieringsandel för kollektiv forskning till 40 procent. Ett medel för att 

åstadkomma detta i de fall industrin inte anser sig kunna öka sin insats kan 

t. ex. vara en minskning av den totala omfattningen av ramprogrammet. 

Jag vill emellertid samtidigt framhitlla att för de program diir STU har 

satsat på att bygga upp ny kompetens eller där verksamheten bedöms vara 

väsentlig ocksii l"ör en vidare krets av företag somt. ex. på grund av storlek 

eller kompetens har svårt att engagera sig i industrikollektivet. bör STU 

även fortsättningsvis ha möjlighet att finansiera en större del av program

men. 
Vad gäller programtillhörigheten bör. som STU anför. avgörande för 

valet av program vara den kollektiva forskningens övergripande inriktning 

och mäl. Industriparten har ett uttalat ansvar för mål och innehåll i pro

grammen. vilket medför att programmen i flertalet fall tydligt inriktas mot 

industriella mål. På samma sätt som för utvecklingsprojekten finansierar 

industrin en stor dd av verksamheten. Industrin deltar vidare löpande i 

styrningen av verksamheten och resultatrapportering sker i för industrin 

ändamålsenliga former. Mot denna bakgrund tillstyrker jag STU:s förslag 

att i fortsiittningen redovisa den kollektiva forskningen i sin helhet under 

delprogram lb. Jag är inte beredd att ta ställning till STU:s förslag om 

ökade resurser till kollektiv forskning. Kollektiv forskning iir inget mftl i 

sig. Den är ett bland flera medel för att stimulera kompetensuppbyggnaden 

i främst industrin. Inom ramen för de direktiv som statsmakterna meddelar 

ankommer det pä STU att sjiilv bedöma var och i vilken form STU:s stöd 

iir mest verkningsfullt. 

Nilr dec giiller stödet till ens k i Ida uppfinnare anför STU följande. 

Enskilda uppfinnare har stort hehov av finansiellt stöd och rådgivning. 

Detta har sedan länge varit uppmärksammat och stödet till dessa har 

successivt vidgats och blivit mer variationsrikt. I en internationell jämfö

relse är stödet i Sverige till uppfinnare väluppbyggt. Vid sidan av stödet 

till utvecklingsprojekt har STU vissa särskilda stödformer för att främja 

uppfinningsvcrksamhet. bl. a. arbetsstipendier. uppfinnarstipendier och 

sedan 19!:'0 ideutvecklingsstipendier. De senare ges till personer som inte 

tidigare arbetat med uppfinningsverksamhet. 

I hudgetpropositionen 1983 !prop. 1982/83: I 00. bilaga 14. s. 197) uttalade 

jag att STU. bör priiva olika former för att stimulera uppfinningsverksam-
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het. Jag angav som ett alternativ att STU prövar att utnyttja uppfinnarsti

pendier för att täcka uppfinnares lönekostnader under en begränsad tidspe

riod. dvs. en form av ej projektbundet stöd. Riksdagen har anslutit sig till 

uttalandet <NU 1982/83:34, rskr 373). STU har i skrivelse den JO november 

1983 till regeringen hemställt om att få införa stödformen Näringsbidrag för 

innovatörer. Förslaget har tagits fram bl. a. i samråd med en referensgrupp 

för uppfinnarfr{1gor. 

STU: s förslag bör fogas till protokollet i detta ärende som hilaga 9 .3. 

Stödformen riktar sig till kreativa personer och innovativa grupper eller 

småföretag. Stödet skall inte vara belagt med återbetalningsskyldighet. 

Stödet skall göra det möjligt för mottagaren att under en tidsperiod på 

normalt upp till 2 år mer koncentrerat kunna arbeta med nya idcer och 

utvecklingsarbete. 

För egen del vill jag anföra följande. Uppfinnare svarar för en stor del av 

det idetlöde som är en så viktig källa för förnyelsen av industrin. För att 

säkerställa en tillräcklig omfattning av denna nyskapande verksamhet 

krävs stimulanser av olika slag. Jag har som tidigare nämnts beräknat 

medel för en utveckling och effektivisering av ökade insatser riktade mot 

denna grupp. En del av dessa medel bör användas för att pröva ett mer 

långsiktigt, ej projektbundet stöd. Jag tinner STU:s förslag till ett sådant 

stöd intressant. Det bör ankomma på regeringen att svara för den närmare 

utformningen av ett sådant stöd i huvudsak enligt de riktlinjer som STU 

föreslär. 

Verksamheten inom dclprogmm111et le. Jndustriserl'icc är riktad mot 

mindre och medelstora företag samt planeras och genomförs i nära sam

verkan med SIND och de regionala utvecklingsfonderna. Delprogrammet 

inkluderar bl. a. försöks verksamhet med förmedling av ny utländsk teknik 

till svenska företag. smi\företagsservicc vid kollektiva institut och regional 

produktutvecklingsservicc i samverkan med industrin. På regeringens upp

drag bedrivs vidare i samarbete med några utvecklingsfonder försöks verk

sam het med s.k. regionalt projektkonsultstöd till företag som genomför 

produktutvecklingsarbete. Stödet finansieras till lika delar av STU och 

landstingen i de fyra liin som omfattas av försöksverksamheten. Verksam

heten har nyligen utviirderats och förcslas successivt utvidgas till att 

omfatta 20 liin i slutet av den kommande trcärsperioden. 

Som jag redogjort för vid min anmälan av förslag till ätgärder för indu

striell utveckling och förnyelse förordar jag en överföring av huvudmanna

skapet för projektkonsultstödet till SIND. I övrigt räknar jag med att 

verksamheten inom delprogrammet 1 c fortsiitter pil oförändrad ambitions

nivå med i huvudsak nuvarande inriktning. 

STU föreslår att de/program Id. Förmedling inordnas i delprogram 1 b. 

Jag förordar att en sådan förenkling av programstrukturen görs. STU:s 

förmedlingsinsatser är nära kopplade till den service- och ddgivningsverk

samhet som bedrivs inom delprogrammet I b. Att ha ett siirskilt delprogram 
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för en verksamhet med en så pass begränsad omfattning som förmedlings

programmet har är inte rimligt. 

De/program I e. Arbetstar.:arinitierade rm~jekt syftar till att få igång 

tekniskt industriellt utvecklingsarbete grundat på ideer eller initiativ från 

anställda som inte arbetar med forskning och utveckling. STU:s erfarenhe

ter av programmet är goda. En fördel med stödet är att projektideerna föds 

och utvecklas i det företag som skall tillgodogöra sig resultaten. Verksam

heten inom programmet är en försöksverksamhet sedan 1980. Det är 

således för tidigt för en genomlysande utvärdering. Erfarenheterna hittills 

motiverar dock att verksamheten drivs vidare. En utvärdering bör påbör

jas och redovisas senast år 1986. Jag har med hänsyn till vissa reserva

tioner under delprogrammet beräknat medel för en fortsatt verksamhet på i 

huvudsak nuvarande nivå. 

Syftet med STU :s program 2 för k1111s/.:.ap.1·ut1·ec/.:.ling är att skapa en 

nödvändig kunskapsbas för framtida utveckling av industriella processer. 

metoder och produkter inom sektorer som från industriell synpunkt be

döms vara särskilt intressanta. STU: s insatser under detta program görs 

dels i form av ramprogram för kunskapsutveckling. dels i form av obundet 

projektstöd. Ca hälften av insatserna sker f.n. i form av ramprogram. 

CJH anser att försiktighet bör iakttagas vid pabörjande och avveckling 

av ramprogram. Dels binds STU :s rörliga medel upp i en icke önskvärd 

omfattning, vilket bl. a. kan få negativa återverkningar på andra veten

skapsområden. Dels bör vid avveckling av ramprogram utrymme finnas 

för att utnyttja den uppbyggda kompetc.:ns som skett under programtiden. 

t. ex. i form av forskarinitierade projekt. Även CF betonar behovet av 

flexibilitet vid genomförandet av satsningen på kunskapsuppbyggnad. 

UHÄ understryker vikten av att nedskärning eller avveckling av ett ram

program sker successivt och att UHA informeras på ett tidigt stadium om 

sådana förändringar. 

Jag vill i detta sammanhang anföra följande. STU bör även fortsättnings

vis sträva efter att ej binda upp mer än hälften av resurserna inom kun

skapsutvecklingsprogrammet i ramprogram. Härigenom bör en tillriicklig 

grad av llexibilitet kunna upprätthållas. Stödet för ett ramprogram skall 

vara tidsbegränsat och inte bli permanent. När ett ramprogram skall av

vecklas måste detta ske successivt och förberedas i god tid. Om ett 

ramprogram öppnar ett nytt område som be!inn<. vara <.å intressant ur 

teknisk-vetenskaplig synvinkel och för den högre tekniska utbildningen att 

forskningen inom området bör permanentas. skall åtgärder vidtagas inom 

högskolan så att kompetenser och resurser tillvaratas i den reguljära verk

samheten. För ramprogram som visat sig siirskilt intressanta från industri

ell synpunkt bör STU överväga att som ett alternativ till avveckling pröva 

möjligheterna att tillsammans med industrin i kollektiv form finansiera 

forskningen i ett fortvarighetstillstånd. Där industrins intresse inte är till

räckligt starkt och där högskolan inte är beredd att ta över finansicringsan-
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svaret hör dock en fortsatt finansiering av ramprogram eller projekt med 

iindrat mål och ny inriktning kunna komma ifrf1ga. 

Under STU:s program 3. Internationellt sa11111rhetc planeras och stöds 

STU: s internationella kontakt verksamhet samt viss projektsamverkan. Vi

dare hiträds departement och myndigheter vid förhandlingar med friim

mande länder och internationella organisationer. s.k. internationell myn

dighetsservice. 

STU pekar på det internationella beroendet inom det tekniskt-veten

skapliga och industriella omriidet och föresliir hl. a. [itgiirder för att stimu

lera yngre forskare fran industrin och forskningsinstitutioner att bedriva 

forskning vid uthindska institutioner. Cc11tralorg1111ismi1111c11 SACO!SR 

menar att hetydelsen av impulser utifr~m inte nog kan hetonas. Erfarenhe

ter från att ha bedrivit forskning utomlands berikar inte bara stipendiaten 

utan ocksfi forskningen vid svenska institutioner. SACO/SR anser det 

diirför vara mycket tillfn:dsställande om STU kommer att finansiera yngre 

forskares vistelse vid utlilndska institutioner. A ven /VA och SI viilkomnar 

STU:s förslag att finansiera yngre forskares vistelse och forskning vid 

utländska institutioner. S1·erii.:es Td.11iskt-\'l'te11.1k11p/iga Au11chfr<'l"ksa111-

het ( STA TTl delar STU :s ;\sikt om att teknik- och kunsk.apsöverforing friin 

andra länder får ökad betydelse för svensk industriell utveckling och 

forskning i framtiden. STATT påpekar dock att niir det giiller teknikbe

vakning i andra liinder sammanfaller STU :s och STATT:s ambitioner i 

vissa fall. STATT efterlyser dä1i'ör ett klarliiggande vad giiller ansvarsom

råde för resp. organisation. 

För egen del vill jag framhålla följande. Teknik- och kunskapsöverföring 

från andra länder får ökad betydelse för svensk industriell utveckling och 

forskning. Huvuddelen av framtidens teknik och kunskapsbasen for denna 

tas fram i andra liinder. Kontakten i den internationella forskarviirlden är 

av stor hetydelse för att Sverige skall kunna följa och ta del av utveckling

en. STU har ett ansvar för att främja internationellt tekniskt samarbete och 

diirvid samverka med utländska institutioner och internationella organisa

tioner. Jag räknar med att STU reserverar medel under program 2 för att 

möjliggöra för yngre svenska forskare att skaffa sig erfarenhet från utlan

det. Ansvaret för bevakning av teknisk utveckling och forskning utom

lands faller i första hand på fört:tagen och forskarna själva. STATT spelar i 

detta sammanhang en viktig roll. Jag återkommaer snart till detta. Jag vill 

emellertid redan här markera att ST ATT har som huvud uppgift att bevaka 

teknisk utveckling och forskning utomlands. STU med flera myndigheter 

bör således repliera på ST ATT niir det gäller teknikbevakning i andra 

länder och inte bygga upp egna resurser för detta ändamål. Jag har heriik

nat medel for en fortsatt verksamhet inom STU :s program 3 p~1 i stort sett 

oförändrad nivå. 

Progrnm 4. Tek11ik11ppha11dli11g inbegriper STU:s olika teknikupphand

lingsstödjande aktiviteter. Programmet benämndes tidigare Myndighets-
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service och inkluderade dii även internationell myndighetsservice som nu 

redovisas under program 3. 

STU föreslt1r kraftigt ökade resurser för teknikupphandling bl. a. för att 

stimulera teknikupphandling mellan företag och för s.k. obestiillda projekt. 

Vidare föreslås fortsatta insatser för ~amverkan med kommuner och lands

ting. TCU välkomnar STU:s ambitioner pi\ teknikupphandlingsomri1det. 

/VA och SI betonar att ökade insatser fr{m STU:s sida inte kan ersätta 

åtgiirder hos de presumtiva teknikupphandlande offentliga myndigheterna 

sjiilva. STU kan bara ge rild. De upphandlande myndigheterna måste 

sjiilva skaffa sig erforderlig teknisk och kommersiell kompetens samt kapa

citet att ta risker i utvecklingen av sin egen verksamhet och vid anskaffning 

av tekniska ~ystem. IV A ansa inte att teknikupphandling mellan företag 

motiverar siirskilda insatser friin STU. l.a11Jsting.1:fi.irh11nde1 och S1·e11ska 

Ko111111111(/i.irh1111det framhåller goda erfarenheter av hittillsvarande samar

bete med STU inom området teknikupphandling och förutser ökade krav 

på engagemang och resurser från STU i framtiden. 

Som jag tidigare framhållit fäster regeringen stort avseende vid teknik

upphandling som instrument för den industriella förnyelsen. Vid min pre

sentation av regeringens förslag till åtgärder för industriell tillväxt och 

förnyelse kommer en samlad redogörelse att lämnas för hur regeringen 

avser att utnyttja teknikupphandling för det industriella förnyelsearbetet. 

Aven om huvudansvaret för att en teknikupphandling kommer till stånd 

ligger hos upphandlare och leverantör är det onekligen så att denna pro

cess kan påverkas genom samhälleliga insatser av olika slag. STU:s tek

nikupphandlingsstödjande f1tgärdcr utgör exempel på sådana insatser. Som 

jag tidigare redogjort for kompletteras STU:s insatser av andra samhälleli

ga åtgitrder. Jag har beräknat medel för fortsatta insatser inom STU: s tek

nikupphandlingsprogram pä en nagot högre ambitionsnivå. Insatserna bör 

koncentreras pä kommunal och landstingskommunal teknikupph<indling. 

Jag har även beräknat visst utrymme för fortsatt arbete med s.k. obeställda 

projekt. Teknikupphandling mellan företag är i första hand en uppgift för 

Industrifonden. Jag återkommer till detta vid min behandling av fondens 

verksamhet. 

Under anslagsposten RymJverksamhet anvisas medel för viss nationell 

rymdverksamhet vid delegationen för rymdverksamhet. Delegationen fö

reslår bl. a. en ökning av resurserna för forskning och utveckling inom 

fjärranalysområdet med I milj.kr. utöver pris- och löncomräkning. Statsrå

det Ingvar Carlsson har tidigare i dag vid sin beräkning av medel för 

anslaget Naturvetenskapliga forskningsrådet m. m. under åttonde huvudti

teln tagit hiinsyn till behovet av ökade resurser inom delprogrammet 

Rymdforskning. Mot bakgrund av de mycket stora statliga satsningar på 

rymd verksamhet som i övrigt görs f. n., bl. a. genom Tele-X

projektet, anser jag inte att ytterligare höjningar av ambitionsnivån inom 

andra delar av rymdvcrksamheten nu är motiverade. Jag har därför under 
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anslagsposten Rymdverksamhet beräknat medel för fortsatt verksamhet i 

oförändrad omfattning. 

Under anslagsposten l!~fimnati1111.1:fi"irsö1:j11i11i.:.11·erk.w111hct har medel 

beräknats för den del av verksamheten vid delegationen för vetenskaplig 

och teknisk informationsförsörjning som gäller teknisk forskning. utveck

lingsarbete och viss serviceverksamhet inom området vetenskaplig och 

teknisk information och dokumentation. Delegationen föreslår ökade in

satser för att öka kunskapen bl. a. om uppbyggnad och utnyttjande av 

faktadatabanker av olika slag samt för utveckling av sök- och kommunika

tionssystem. Jag har under denna anslagspost beriiknat medel för fortsatt 

verksamhet pa i stort sett oförändrad nivå. 

Under anslagsposten Attachfrerkswnhl'l liimnas stöd till Sveriges Tek

nisk-Vetenskapliga Attacheverksamhet (STATT J. H uvuddclen av verk

samheten finansieras genom bidrag under detta anslag medan återstoden 

finansieras genom uppdragsintiikter. STATT föreslar dels fortsatt bevak

ning vid de nuvarande åtta attachekontoren. dels ut vidgad bevakning i 

USA och Europa samt försöksvis vidgad bevakning i olika former i övriga 

världen. ST ATT framhåller även i sin plan att det är viktigt att kunna göra 

särskilda insatser för att stödja en viss bransch eller företagsgrupp för att 

höja dess tekniska kunskapsnivå eller stimulera till teknikimport. ST ATT 

föreslår därför att ökade medel avdelas för denna form av specialbevak

ning. 

För egen del vill jag anföra följande. STATT:s huvuduppgift är att 

bevaka ny teknik, tekniska trender och kursändringar i de viktigaste indu

striländernas teknik- och forskningspolitik. STATT:s erfarenhet och kon

taktnät är en fast grund för fortsatt utbyggnad av det internationella bevak

ningsnätet. Jag har mot denna bakgrund beriiknat medel för en ökad 

ambitionsnivå vad gäller attachcverksamheten. Medel har bl. a. avsatts för 

hälftenlinansiering av en skogsindustriteknisk attaehc vid kontoret i Wash

ington för bevakning av utvecklingen inom det skogsindustriella omd.det i 

Nordamerika. Jag har därvid förutsatt att skogsindustrin i Sverige svarar 

för den andra hälften av erforderlig finansiering. 

För budgetåret 1983/84 har regeringen i likhet med tidigare budgetår av 

riksdagen bemyndigats att godkänna avtal och beslut rörande stöd till 

teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete m. m. som innebär 

åtaganden för nera budgetår. Sälunda har regeringen bemyndigats godkän

na siidana avtal och beslut som inberäknat löpande avtal och beslut. 

innebär ataganden om högst 280 milj. kr. för budgetåret 1984/85. 240 

milj.kr. budgetåret 1985/86. no milj.kr. budgetåret 1986/87 och 170 milj.kr. 

budgetåret 1987/88. Med hänsyn till att jag har förordat en treårig ram för 

verksamheten under detta anslag erfordras inget bemyndigande för de 

närmaste tre åren. Ett sådant bör däremot inhämtas för de därpä följande 

två åren for att möjliggöra en femårig planeringsperiod för STU. Jag 

förordar därför att regeringen inhämtar riksdagens bemyndigande att un-
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der budgetåret I 984/85 få fatta beslut om stöd till nämnda ändarna! som. 

inberäknat löpande avtal och bt:slut. innebär åtaganden om högst 230 

milj.kr. under budgetåret 1987/88 och 180 milj.kr. budgetåret 1988/89. 

Lämnas bemyndigande ankommer det pä regeringen att meddela de när

mare föreskrifter som behövs. 

I likhet med vad som gäller för innevarande budgetår får STU placera 

sina medel räntebärande i riksgiildskontoret och därvid tillgodoräkna sig 

ränta på den del av anslaget som inte förbrukats. Hänsyn till den förvän

tade riinteeffekten har tagits vid beräkningen av anslagets storlek. Om 

STU genom god kassahållning lyckas öka räntetillskottet utöver det för

väntade får STU disponera detta tillskott. 

Som jag tidigare har nämnt beräknar jag allt~ft medelsbehovet för verk

samheten under detta anslag för budgetåret 1984/85 till 678.9 milj.kr. Jag 

hi:lr samtidigt räknat med att STU kan tillgodogöra sig en ränteeffekt på 

65.9 milj.kr. vid en antagen räntesats av 13 % .. Jag har vidare beräknat 

förvaltningskostnader m. m. för STU:s verksamhet under detta anslag till 

66.3 milj. kr. Det innebär. med hänsynstagande till att förvaltningskostna

dcrna tas upp under ett särskilt anslag. att detta anslags storlek för budget

året 1984/85 bör uppgå till 546.7 milj.kr. Det ankommer på regeringen att 

fastställa räntesatsen. 

Ha. Styrelsen för teknisk utveckling: t'örvaltningskostnader 

Nytt anslag (förslag) 66 272 000 

Från anslaget bestrids kostnader för styrelsen~ för teknisk utveckling 

förvaltning och medelsfördelande verksamhet. Följande sammanställning 

ger en ekonomisk översikt av verksamheten under detta anslag (I 000-tal 

kr.). 

Kostnader 
Förvaltningskostnader 

(därav lönekostnader) 
Lokalkostnader 

Summa kostnader 

Avgår finansiering 
från annat anslag 
Medel från anslaget 
Energiforskning 

Summa anslag 

1983/84 
Budget 

65 280 
(41000) 

5290 

70570 

7484 

1984/85 
Förslag 

67440 
(42219) 

6565 

74005 

7733 

66272 

Medel för att täcka denna nettokostnad har hittills anvisats över anslaget 

Styrelsen för teknisk utveckling: Teknisk forskning och utveckling. 
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F2. Styrelsen för teknisk utveckling: Drift av forskningsstationer 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

I 000 

I 000 

29 

Under anslaget. som tas upp med formellt I 000 kr.. redovisas kostnader 

och intäkter för drift och förvaltning av forskningsstationer. 

En forskningsstalions uppgift iir att stiilla liimpliga forskningslokaler och 

därtill anknuten service till förfogande för mindre forskargrupper och 

institut. Programmet omfattar f.n. endast forskningsstationen i Stockholm. 

vars drift handhas av en särskild stiftelse. 

Jag förordar att anslaget tas upp med oföriindral I 000 kr. för budgetåret 

1984/85. 

F3. Styrelsen för teknisk utveckling: Utrustning 

1982/83 Utgift 

1983/84 Anslag 

1984/85 Förslag 

12 13 411 200 

15 300 000 

14 000 000 
1 ~ Disponerat 14 184000. 
1 ~ Odi~poncrat 675 000. 

Reservation Dl7 585 311 

Över anslaget anvisas medel för anskaffning av dyrare apparater och 

instrument för teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete. Nytt

jare av utrustning som har anskaffats med medel från anslaget belastas 

med kostnader för avskrivningar och förräntning. Medel motsvarande 

dessa kostnader omförs till särskild inkomsttitel i statsbudgeten. 

Följande sammanställning ger en ekonomisk översikt av verksamheten 

under detta anslag ( 1000-tal kr.). 

Kostnader 

Avgår finansie-
ring utöver anslag 
och ränteintäkter 
Minskning av reser
vation 

Summa medelsbehov 

Avgår övrigt 
Ränteintäkter från 
riksgäldskontoret 14 

Summa anslag 

1982/83 
Utfall 

14184 

-416 

14600 

14600 

1983184 
Budget 

16200 

16200 

900 

15300 

1984/85 
Beräknar 

STU Före-

18000 

18000 

I 000 

17000 

draganden 

17200 

17200 

3200 

14000 

14 Kalkylerad räntesats är statens avkastningsränta bä 1983/84, dvs 13 %. 
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STU anser att utrustningsanslaget bör räknas upp enligt samma prin

ciper som STU:s projektanslag och föreslår att 18 milj.kr. tas upp under 

detta anslag för budgetåret 1984/85. 

Jag vill i detta sammanhang understryka behovet av att STU samråder 

med andra berörda organ innan beslut om bidrag för finansiering av dyrbar 

utrustning tas. Regeringen har därför föreskrivit att STU skall ta kontakt 

med statens provningsanstalt innan stöd lämnas för anskaffning av dyrbar 

provningsutrustning. Härigenom kan onödiga utrustningsdubbleringar 

undvikas och ett bättre utnyttjande av befintliga resurser uppnås. 

Den kunskapsuppbyggnad vid högskolan som STU stöder kräver som 

regel tillgång till avancerad vetenskaplig utrustning. STU:s medel skall 

dock inte användas till att finansiera uppbyggnaden av basresurser vid 

högskolan. Däremot skall kostnader för dyrbar specialutrustning med di

rekt koppling till genomförandet av STU-stödda projekt kunna bestridas 

från detta anslag. 

I likhet med vad som gäller för STU :s medel under anslaget Styrelsen för 

teknisk utveckling: Teknisk forskning och utveckling, får STU placera sina 

medel under detta anslag räntebärande i riksgäldskontoret och därvid 

tillgodoräkna sig ränta på den del av anslaget som inte förbrukats. Hänsyn 

till den beräknade ränteeffekten har tagits vid beräkningen av anslagets 

storlek. Om STU genom god kassahållning lyckas öka räntetillskottet 

utöver det förväntade får STU disponera detta tillskott. 

För budgetåret 1984/85 beräknar jag ett medelsbehov av 17.2 milj.kr. 

under detta anslag för att anskaffa mer kostnadskrävande utrustning. Med 

en samtidigt beräknad ränteeffekt på 3,2 milj. kr. innebär detta att ansla

gets storlek för budgetåret 1984/85 bör uppgå till 14,0 milj. kr. 

Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 
föreslår riksdagen att 

I. godkänna vad jag förordat (s. 11-12) om vidgade former för 

styrelsens för teknisk utveckling stöd till teknisk forskning och 
utveckling, 

2. till Styrelsen för teknisk utveckling: Teknisk forskning och ut

veckling för budgetåret 1984/85 under tolfte huvudtiteln anvisa 

ett reservationsanslag av 546 700000 kr., 

3. till Styrelsen för teknisk utveckling: Förvaltningskostnader för 

budgetåret 1984/85 under tolfte huvudtiteln anvisa ett förslagsan

slag av 66272000 kr., 

4. till Styrelsen för teknisk utveckling: Drift av forskningsstationer 

för budgetåret 1984/85 under tolfte huvudtiteln anvisa ett för

slagsanslag av I 000 kr., 

5. till Styrelsen för teknisk utveckling: Utrustning för budgetåret 
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1984/85 under tolfte huvudtiteln a~visa ett reservationsanslag av 

14000000 kr .. 

6. medge att under budgetåren 1985/86- 1986/87, I 466 I 00 000 kr. 

utöver de medel som ej disponerats under budgetåret 1984/85 får 

användas för styrelsens för teknisk utveckling stöd till teknisk 

forskning och utveckling, 

7. medge att under budgetåren 1985/86-1986/87, 36500000 kr. ut

över de medel som ej disponerats under budgetåret 1984/85 får 

användas för styrelsens för teknisk utveckling stöd till finansi

ering av utrustning, 

8. bemyndiga regeringen att under budgetåret 1984/85. i enlighet 

med vad jag har anfört, ikläda staten ekonomiska förpliktelser i 

samband med stöd till teknisk forskning och industriellt utveck

lingsarbete m. m. som. inberäknat löpande avtal och beslut, inne-. 

bär åtaganden om högst 230000000 kr. under budgetåret 1987/88 

och 180000000 kr. under budgetåret 1988/89. 

4 Energiforskning 

4. 1 Inledning 

Riksdagen beslutade år 1975 (prop. 1975: 30 bil. I. NU 30, rskr 202) att 

genomföra ett treårigt Huvudprogram Energiforskning. För huvudpro

grammet fastställdes en ram om 366 milj. kr. Våren 1978 beslutade riksda

gen om en förlängning av huvudprogrammet med tre år (prop. 1977178: 110. 

NU 68. rskr 341). För huvudprogrammet och med huvudprogrammet 

sammanhängade insatser fastställdes för perioden 1978179-1980/81 en to

tal ram om 835 milj. kr. 

Ett tn:dje treårsprogram för forskning och utveckling på energiområdet 

beslutades av riksdageri våren 1981 (prop. 1980/81:90 bil. I. NU 60. rskr 

381). En total ram om 1400 milj. kr. för peroiden 1981/82-1983/84 fast

stiilldes. 

I 1984 års budgetproposition (prop. 1983/84: 100 bil. 14 s. 138) har 

regeringen föreslagit riksdagen att i avvaktan på särskild proposition i 

ämnet för budgetåret 1984/85 till Energiforskning beräkna ett reservations

anslag av I 000 kr. Jag tar i det följande upp frågan om ett nytt treårigt 

energiforskningsprogram och om anslag till Energiforskning för budgetåret 

1984/85. 

Det nuvarande huvudprogrammet Energiforskning är indelat i sex pro

gram. Av dessa är programmen 1-4 i sin tur uppdelade på delprogram. En 

utförlig redovisning av mål och medelsramar m. m. återfinns i prop. 1980/ 

81: 90 (bil. I s. 457f. I. 
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Verksamma organ inom energiforskningsprngrammi.:t iir transportforsk

ningsdelegationen (TFD>. naturvetenskapliga forskningsrädc.:t (NFR>. sta

tens råd for byggnadsforskning tBFRl. energiforskningsniimnden (Efnl. 

styrelsen for teknisk utveckling (STU). statens energiverk samt Studsvik 

Energiteknik AH. 

Den våren 1981 beslutade fördelningen av medel p[1 program och delpro

gram under perioden 1981/1\2-1983/84 framgår av följande sammanställ

ning (milj. kr.). 

Huvudprngram \9KllK~- Huvudprngram 19Kl!8~-

Enagiforskning 1983184 Enc:rgifur,kning 1983/84 

I. Energiam·andning i indu- 4. Energitillförsel 700 
stridla processer m. m. 171 varav 
varav Skog,hr<inskn-Torv 125 
Trii. mas'a och pappc:r li'i Enngiodling 95 
Järn och stål 111. 111. 61 Branskforädling 117 
Kemi- och livs111.:dels- 1:_örhranningsanli1gg-
indus1ri m. m. 21 111ngar 60 
Jordbruk och tradgard,- Vindencrgi 150 
naring 11 T t:knikhc:vakning 50 
Samhi11lets varutlöden 13 Tillförsc:lsvstem 13 

2. Encrgiam·andning for 
Fu,ionsen.agi 90 

transporter och .'i. Allmanna energisystem-
samfärdsel 70 studier 25 
varav 

h. Energirelaterad 
At-gi1rdc:r i transports~ -
~tcmc:t 10 

grundforskning 50 

Anvandning av altc:rna-
varav 
NFR 24 

liva drivmc:del 40 sn: llJ..'i 
Alternativa driv- S111dsvik Energitck-
systc:m m. m. 20 nik AB 11.5 

3. Energiam·ändning för Fi11·sti1rkning av hilgsk,1-
bebyggelse 256 lom'" basn:sursc:r inom 
varav encrgii.:kniska amncs-
Sulviirmcieknik 37 ,,mddc:n 4 
V;irmc:pumpar 56 Reserv for sc:nare fordelnin!! 11.~ 
Varmc:lagrin!! 92 
Värmedist ribut ion 34 

Sanwrdning m. m. av huvud-

Sysic:m- 1><:h genom-
pn1grammc:1 l.'i 

förandcfragor 2\\ Summa för huvud-
Effck1ivare energian- programmet 1400 
vändning 17 

Statens energiverk övertog den I juli I 98J ansvaret för de delar av 

programmet Energitillförsel som tidigare niimnden för cnergiproduktions

forskning (NE) ansvarat för. 
Programansvar för programmen I -5 i enlighet med vad som har angivits 

i förordningen om statligt stöd till energifo:-skning !SFS 1979: 3191 samt i 

prop. 1980/81: 90 (bil. I s. 518-520) och prop. 1982/83: 100 !bil. 14 s. 249-

252) åvilar 

STU beträffande program I. Energianvändning i industriella processer 

m. m. och program 2. Energianvändning för transporter och samfärdsel. 

delprogrammen Användning av alternativa drivmedel och Alternativa 

drivsystem m. m .. 
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TfD beträffande program 2. Energianvändning för transporter och sam

färdsel. delprogrammet Åtgiirder i transportsystemet. 

BFR. beträffande program 3. Energianviindning för bebyggelse. 

statms cnergii·erk. beträffande program 4. Energitillförsel. delprogram

men Skogsbränskn-Torv. Energiodling. Briinslcforädling. Förbriinnings

anläggningar. Vindencrgi och Tillfö~sclsystem. samt 

Lfn beträffande program 4. Energitillförsel. delprogrammen Teknikbe

vakning och Fusionscnergi samt program 5. Allmänna energisystemstu

dier. 

Underlag för planering av energiforskningcn efter den 30 juni 1984 har 

kommit in fdn programansvariga organ och motsvarande. I planeringsun

derlagct redovisas fyra planeringsalternativ där alternativ l avser snabb 

avveckling av det statliga stödet. alternativ 2 avser en med 10)·~ per år 

reducerad nivå. alternativ 3 betecknar oförändrad ambitionsnivå i förhål

lande till budgctaret 1983/84 och alternativ 4 en mot bakgrund av gällande 

energipolitiska riktlinjer avviigd forcering av insatserna. Detta material har 

remissbehandlats. Vidare har Efn med utgängspunkt i bl. a. detta planc

ringsunderlag redovisat sin syn p[1 vissa lilngsiktiga och övergripande 

frägor och pft avviigningen av de samlade statliga insatserna under treårs

perioden 1984/8.'i-1986/87. Efn har härvid givit sin syn på sammanställ

ningen av den statliga satsningen i tre alternativa ambitionsniväer. be

niimnda minimi-. medel- och maximinivån. Även detta material har remiss

bchandlats. 

Från programansvariga organ och motsvarande har kommit in anslags

framstiillningar avseende budgetåret 1984/8.'i. Dessa anslagsframs•ällningar 

överensstämmer i huvudsak med planeringsunderlaget för trei'trsperioden 

vad betriiffar insatser under periodens första t1r. 

En sammanfattning av nyss nämnda underlag och remissyttranden htir

iiver bör fogas till protokollet i detta ärend.e som hilaga 9.4. 

4.2 Föredragandens öwrvägandcn 

-Ll. I Inledning 

Ett centralt mäl för energipolitiken under 1980-talet iir att kraftigt minska 

oljeheroendet. Enligt riksdagens beslut skall ca 60'7i av energiförbrukning

en år 1990 täckas med annat än olja jämfört med ca 30 r.:.; år 1979. Vidare 

skall forutsiittningar skapas för att senast till år 20 I 0 avveckla kärnkraften. 

En successiv utveckling skall ske mot ett energisystem som i huvudsak 

baseras på varaktiga. helst förnybara och inhemska. ener'gikiillor med 

minsta möjliga miljöpt1verkan. En effektiv energihushållning skall främjas. 

De energipolitiska målen innebär att vi efter 1980-talct till stor del måste 

förlita oss på energikiillor som i dag: bara svarar för en obetydlig andel av 

vår energiförsör:ining. För att detta skall vara möjligt behövs betydande 

insatser pil hl. a. teknisk forskning och utveckling. 
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Oljekrisen i början av 1970-talet och den växande insikten om behovet 

av dels nyorientering av energiförsö1:jningssystemet, dels energihushåll

ning ledde till en kraftsamling på forskning och utveckling inom energiom

rf1det. Särskilda resurser avsattes till ett första energiforskningsprogram år 

1975. Detta har följts av ytterligare två program pit vardera tre år. Sam

manlagt har därigenom frän statens sida ca 2600 milj. kr. satsats på 

encrgiforskning under nio år. 

Energiforskningsprogrammet är emellertid bara en del i det omfattande 

stödprogram som numera finns för att stimulera den tekniska utvecklingen 

på energiområdet. 

Utanför energiforskningsprogrammet bedrivs sälunda statligt finansiera

de forsknings- och utvecklingsinsatser inom energiområdet även av statens 

vattenfallsverk och. när det gäller forskning om kärnsl-ikerhet. kärnkrafts

anknutet strålskydd och hantering av rauioaktivt avfall. av statens kärn

kraftsinspektion, statens strålskyddsinstitut och nämnden for hantering av 

använt kiirnbränsle. Till detta skall också läggas de betydande satsningar 

pä utvecklingsarbete som tillverkningsindustrin. konsultföretag och andra 

grenar av näringslivet själva finansierar. 

I llertalet industriländer bedrivs ett omfattande forsknings- och utveck

lingsarbek inom energionmidet. huvudsakligen i syfte att öka graden av 

självförsörjning med energi. Sveriges medverkan i internationellt forsk

nings- och utvecklingssamarbete p<l energiområdet sker främst inom ra

men för det internationella energiorganet ( IEAJ och i samarbete med de 

nordiska ländana. Dessutom deltar Sverige sedan år 1976 i den europeiska 

atomenergigt:menskapens !Euratom) samarbetsprogram på fusions

energiomr<'tdet. Härutöver förekommer på vissa områden hilateralt samar

bete. 

Vid sidan av encrgiforskningsprogrammet satsar staten stora resurser på 

att ästadkomma marknadsintroduktion av ny teknik som kan ge minskat 

oljeheroemlc och bidra till ökade t:nt:rgibesparingar. Betydande statliga 

insatst:r görs i form av t. ex. byggnadsforskning. stöd till experimentbyg

gande samt information och utbildning m. m. i energifrågor. 

Inom ramen för det statliga stödet för åtgärder for att ersätta olja, m. m. 

(prop. 1983/84: 62, NU 9, rskr 24) har för perioden den I januari 1984 

t. o. m. dt:n 30 juni 1987 heriiknats I 650 milj. kr. för stöd till oljeersättande 

fttgärder. Detta stöd skall medverka till att ny teknik som minskar oljebe

roendet introduceras på marknaden. För stöd till investeringar inom ener

giomr{idet satsade staten 500 milj. kr. år 1983 och för år 1984 finns vidare 

450 milj. kr. För att underlätta upphandling av ny teknik m. m. inom ramen 

for energiupphandlingsdelegationens Il 1982: 07J ansvarsområde finns för 

åren 1983 och 1984 700 milj. kr. 

Medlen inom ent:rgiforskningsprogrammet utgör. tillsammans med de 

övriga stödformerna. sammantaget omfattande resurser som har ett inbör

des samband och som gemensamt bidrar till utveckling av ny teknik inom 
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energiområdet. Denna satsning av samhälleliga medel är större än vad som 

har gjorts under någon tidigare period på detta område. 

Samhällets insatser omfattar numera hela utvecklingskedjan, från grund

forskning över sektorsforskning och tillämpad forskning till prototyp- och 

demonstrationsanläggningar och åtgärder för att främja marknadsintroduk

tion och samordnad upphandling av ny eller nyutvecklad energiutrustning. 

Denna spännvidd av insatser ger goda förutsättningar för att resultaten 

från forskningsarbetet snabbt skall finna en kommersiell tillämpning och 

för bedömningar av var i utvecklingskedjan, som insatserna fyller de 

största behoven och kan ge de bästa effekterna. 

Förändringar har skett vad beträffar myndighetsorganisationen inom 

energiområdet. Jag tänker här främst på bildandet av statens energiverk 

den 1 juli 1983 som central statlig myndighet inom det energipolitiska 

området. Verket. har bl. a. i uppgift att planera och ge stöd till forskning 

och utveckling inom energitillförselområdet. Även viss bevakning av frå

gor av mer långsiktigt intresse som underlag för energiplanering ingår i 

verkets uppgifter. Arbetsuppgifterna är främst inriktade mot energitillför

selområdet, men omfattar också vissa övergripande frågor vad gäller ener

gianvändning; det senare bl. a. för att få fram underlag för planering av 

energitillförsel och för initiativ vad avser energihushållning i olika sam

hällssektorer. Till verkets uppgifter hör även att göra bedömningar av den 

lfmgsiktiga energiutvecklingen såväl nationellt som internationellt. Härut

över har statens energiverk det huvudsakliga myndighetsansvaret för bl. a. 

o\jeer'.:>ällningsstöd och 1984 års investeringsprogram. 

Det övergripande målet för insatserna inom huvudprogrammet Energi

forskning har hittills varit att främja utveckling av teknik som är av särskild 

vikt för den svenska energiforsörjningen och som kan leda till kommer

siellt utnyttjande pii kort eller medellång sikt. Erfarenheterna från tidigare 

programperioder visar att väsentliga framsteg i den avsedda riktningen har 

gjorts. 

Enligt min mening bör insatserna inom energiforskningsprogrammet 

även fortsättningsvis i huvudsak koncentreras till sådana för vår energiför

~örjning angelägna och fruktbara utvecklingslinjer. som kan ge betydelse

fulla bidrag till vår energiförsörjning redan på kort och medellång sikt. 

Det är angeläget att programmet därvid behåller sin inriktning på främst 

tekniskt och naturvetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete. Jag 

kommer därför i det följande vid behandlingen av olika delprogram att 

lägga särskild vikt vid sådan verksamhet. 

Samtidigt som mer marknadsnära insatser görs finns ett behov av lång

siktiga satsningar på grundläggande forskning inom energiområdet. Dessa 

kan bidra till att på sikt öppna nya lovande utvecklingsmöjligheter. Jag vill 

här anknyta till vad statsrådet Ingvar Carlsson i sin inledning anförde om 

behovet av en samverkan mellan den forskning som bedrivs med sektors

organens stöd och forskningen vid våra högskolor. Vid min medelsberäk-
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ning har jag därför lagt stor vikt vid den långsiktiga forskningen. Jag 

beräknar i linje med detta att ca 30 tidsbegränsade forskartjänster på 

mellannivå kan inrättas. Inom en i övrigt minskad medelsram för energi

forskningen tryggas således den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden. Här

igenom bidrar energiforskningsprogrammet till att täcka kostnader för 

långsiktig kompetensuppbyggnad vid universitet och högskolor. Det bör 

vara en uppgift för statens energiverk att lämna förslag på hur dessa 

tjänster kan fördelas mellan olika teknikområden och högskolor. 

Forskning och utvecklingsarbete för att kunna utnyttja sådana energikäl

lor som ersätter olja och oljeprodukter bör få ta i anspråk en huvuddel av 

resurserna inom programmet under den närmaste treårsperioden. Insatser

na inom programmet bör även medverka till förverkligandet av de övriga 

mer långsiktiga energipolitiska målen enligt 1981 års riksdagsbeslut (prop: 

1980/81: 90 bil. I. NU 60. rskr 381 ). Inte minst är det därvid väsentligt att 

fortsätta stödja insatser som är inriktade på att öka effektiviteten i energi

användningen. 

Stor vikt bör enligt min mening fästas vid det industriella utvecklingsar

betet som drivkraft i den tekniska omdaningen av energisystemet. Indu

strins engagemang och insatser inom det energitekniska området bör kun

na ge betydande bidrag till den industriella förnyelsen i landet. Verksamhe

ten inom energiforskningsprogrammet bör därför i ökande utsträckning 

läggas upp sä alt industriella och andra intressenter successivt kan ta över 

ansvaret för att driva utvecklingen vidare. Efn redovisar i sitt uppdrag 

olika vägar alt åstadkomma detta. bl. a. genom s. k. utvecklingsupphand

ling och teknikupphandling. De olika former av statligt stöd till introduk

tion av ny teknik som. enligt vad jag nyss har redovisat. numera finns 

tillgängliga bör kunna underlätta en sädan utveckling. 

Den goda tillgången på elektricitet som vi sannolikt kommer att ha under 

några år framåt är betydelsefull både för industrins utveckling och konkur

renskraft och för möjligheterna att till en låg kostnad värma bostäder. På 

kort sikt bör därför den elektricitet som finns tillgiinglig nyttiggöras. vilket 

kan bidra till alt stärka den svenska ekonomin. Detta för emellertid inte 

binda handlingsmöjligheterna på lång sikt. Samtidigt som denna tillgång på 

elektricitet nyttiggörs i samhället måste fortsatta insatser göras för att 

effektivisera elanvtindningen. Såväl inom t. ex. processindustrin som i 

hushållen är fortfarande effektivitetsvinster möjliga. För att underliitta 

avvecklingen av kiirnkraften och för alt klara den längsiktiga energiförsörj

ningen måste energisystemet göras flexibelt och omställningsbart .. 

Genom insatserna inom huvudprogram Energiforskning kan den svens

ka industrin öka sin kompetens och konkurrensförmåga. Därmed bidrar 

programmet till att de stora möjligheterna till export av energiutrustning 

kommer de svenska företagen till del. Genom insatserna inom programmet 

utvecklas teknik och utrustning som även kan komma till nytta i många 

liinder som har svåra energiförsörjningsproblem. Därigenom kan program-
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met även bidra till att främja arbetet med att förverkliga de biståndspoli

tiska målen. 

När slutet av den pågående programperioden nu närmar sig är det enligt 

min mening angeläget att på nytt överväga i vilka former energiforskningen 

bör bedrivas och vilken ambitionsnivå som är lämplig. Genom energiforsk

ningsprogrammet har ny teknik kunnat utvecklas och introduceras. I flera 

fall har tekniken kommit till ett stadium av kommersiell mognad och står 

inför en marknadsintroduktion. Det har också blivit möjligt att i vissa fall 

värdera vilka utvecklingslinjer som är fruktbara och som kan få betydelse 

för energiförsörjningen på kort och medellång sikt. Detta bör givetvis 

påverka programmets fortsatta uppliiggning. Vidare har. som jag redan har 

nämnt, nya stödformer tillkommit och organsationen på området föränd

rats. 

Således kan t. ex. diskuteras om tiden är mogen att genomföra en upp

delning av energiforskningsprogrammet och om en integrering med annan 

forskning hos andra organ bör ske. Förslag med sådan inriktning har 

belysts av programorganen. Efi1 anser därvid att perioden 1984/85-1986/87 

bör utnyttjas för att förbereda inordning av vissa områden inom energi

forskningen i andra forskningsprogram eller åtgärdsprogram. Statens 

encrgi1·erk framhåller för sin del att energiforskningsprogrammets struktur 

med uppdelningen på bl. a. energianvändning inom industri. bebyggelse 

och transporter samt på energitillförsel liksom ansvarsfördelningen mellan 

de programansvariga organen har historiska orsaker. Ett viktigt syfte var 

att snabbt få i gång verksamhet på dessa olika områden. Både program

strukturen och ansvarsfördelningen bör emellertid enligt energiverket nu 

ses över. /11gc11iiir.1Tetenskapsakade111ie11 (IV AJ anser det riktigt att nu 

förbereda en upplösning av det sammanhållna encrgiforskningsprogram

met senast i och med utgången av nästa planeringsperiod. dvs. efter 

budgetåret 1986/87. Fiirsl'(irets fiirsk11i11i;.rnn.1·1a/1 (FOAJ anser illt man på 

sikt bör finansiera delar av det nuvarande programmet inom andra energi

eller industripolitiska t1tgärdsprogram. 

Enligt min mening finns det fördelar med att ytterligare en tid bedriva 

energiforskningen inom ett sammanhållet huvudprogram. På sikt anser jag 

emellertid att det är lämpligt att i ökad utsträckning sträva mot en integre

ring av insatserna med övrig verksamhet inom resp. teknikområden eller 

motsvarande vid programansvariga organ. 

För att nå den sammankoppling som är önskvärd från effektivitetssyn

punkt mellan teknikutveckling inom olika områden förordar jag att statens 

energiverk fr. o. m. ingången av den nya treårsperioden ges vissa övergri

pande uppgifter i fråga om forsknings- och utvecklingsverksamhetcn inom 

huvudprogrammet. med undantag av den forskning som sker inom ramen 

för delprogrammet Energirelaterad grundforskning. De nya uppgifterna 

bör omfatta även viss forskning om energianviindning och -hushållning. 

Fortsättningsvis bör därmed en ökad samordning ske mellan insatserna på 
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tillförsel- resp. användningssidan. Energiverket bör här ha ett ansvar för 

att initiativ tas till insåtser på båda dessa områden. 

Huvudprogrammet bör delas in i programmen Energianvändning för 

industriella processer m. m., Energianvändning för transporter och sam

färdsel, Energianvändning för bebyggelse, Energitillförsel samt Övrig 

långsiktig forskning och grundforskning. Till programmet Övrig långsiktig 

forskning och grundforskning hänför jag för den kommande treårsperioden 

programmen Allmänna energisystemstudier och Energirelaterad grund

forskning. 

Inom vissa delprogram har ut vecklingen numera hunnit så långt att en 

närmare anknytning till introduktionsfrämjande åtgärder bör ske. Viss 

forskning och utveckling inom programmet Energianvändning för bebyg

gelse bör mot denna bakgrund i fortsättningen hänföras till programmet 

Energitillförsel och i samband härmed byta huvudman. Jag avser. efter 

samråd med chefen för bostadsdepartementet. att återkomma till regering

en med förslag om att berörda myndigheter skall få i uppdrag att under 

våren 1984 dels belysa vilka organisatoriska förändringar som med anled

ning härav behöver ske och hur de kan genomföras, dels utforma förslag 

till system för samråd vid beredning och beslut i projekt som rör teknikom

råden och utvecklings verksamhet där båda myndigheterna är verksamma. 

Som statsrådet Hellström föreslagit tidigare denna dag kommer Sveriges 

deltagande i EG:s fusionsforskningsprogram att föras till ett nytt anslag 

under utrikesdepartementets huvudtitel benämnt Forskningssamarbcte 

med EG. Inom cnergiforskningsprogrammet kvarstår därefter endast så

dan fusionsforskning som är av grundforskningskaraktär och som bedrivs i 

Sverige. Jag förordar därför efter samråd med statsrådet Ingvar Carlsson 

att N FR övertar det ansvar för fusionsenergiprogrammet som Efn nu har. 

I frågor om viss programsammanhållande verksamhet. utrednings- och 

utvärderingsverksamhct och långsiktig teknikbevakning liksom i fråga om 

programmet Allmänna energisystemstudier ligger ansvaret p~t Efn. Med 

tanke på den stora vikt dessa verksamheter har för att underbygga såväl 

forsknings- och utvecklingsplaneringen som den energipolitiska planering

en i stort anser jag att en närmare anknytning än f. n. av dessa bör ske till 

de centrala energipolitiska uppgifter som numera ligger på statens energi

verk. Jag anser också att det iir väsentligt att stärka de mer långsiktiga 

funktionerna inom energiverket liksom verkets övergripande och samord

nande myndighetsroll inom energisektorn. Detta är icke minst viktigt med 

tanke på behovet av en stark myndighet uppbyggd för att driva det energi

politiska arbetet vidare efter den omprövning av riktlinjerna som förestår 

år 1985. 

Jag förordar mot denna bakgrund att Efn från den 1 juli 1984 förs 

samman med statens energiverk. Efn upphör därmed som särskild myndig

het. Den organisationslösning som regeringen därvid avser att tillämpa för 

att undvika onödiga störningar i pågående verksamheter och bevara upp-
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byggd kom_petens är att resurser t. v. samlat förs till en forskningsenhet 

inom verkets avdelning för frågor om bl. a. energianvändning. analyser och 

prognoser. Energiverket bör därefter överväga hur det långsiktiga arbetet 

på det för verksamheten bästa sättet kan utformas och utvecklas inom 

verket inkl. överväga om något eller några inslag i Efn:s nuvarande verk

samhet har sådan karaktär att de hör närmare hemma hos något annat 

organ. Det ankommer på regeringen att fastställa den närmare organisatio

nen av energiverket. 

Utöver vad jag nu har anfört vill jag erinra om det angelägna i att de 

resultat som nås inom energiforskningsprogrammet görs allmänt tillgäng

liga. Jag anser att stor uppmärksamhet bör ägnas åt att ge avnämare och de 

potentiella avnämarna löpande såväl allmän som mer specialiserad infor

mation om verksamhet och resultat inom de olika programmen . .Detta bör 

ingå som en normal del i de programansvariga organens uppgifter. 

Under innevarande treårsperiod har till regeringens förfogande stått en 

vid programperiodens ingång ofördelad reserv inom huvudprogrammet. 

Reserven har i huvudsak använts för stöd till större utvecklings- och 

försöks projekt m. m .. som vid programperiodens bör:ian inte kunde kost

nadsberäknas eller tidsbestämmas med erforderlig noggrannhet. Erfaren

heterna av denna ordning har varit positiva. Det har bl. a. möjliggjort en 

viktig flexibilitet i resursfördelningen inom huvudprogrammet och visat sig 

vara strategiskt betydelsefull. Jag anser att det bör vara värdefullt att även 

under nästa trearsperiod ha en t. v. ofördelad reserv. Jag har i mina 

medelsberäkningar reserverat 63 milj. kr. inom den totala medelsramen för 

en sådan reserv. Det bör ankomma på regeringen att besluta hur dessa 

medel skall användas. 

Åtskilliga tekniker som hittills har finansierats inom energiforsknings

programmet bör under nästa treårsperiod nä prototyp- och demonstra

tionsstadiet och diirigenom närma sig kommersiell introduktion. Tillverk

·ningsindustrin. viirme- m:h kraftproduktionsintressena samt energianvän

darna inom olika samhällssektorer bör kunna ta ett successivt större an

svar för att .införa och vidareutveckla den teknik som har kommit fram. 

Hiirigenom kan en ökad effektivitet uppnås när det gäller att nå de energi

politiska målen. 

Som.tlag tidigare anförde är det sammanlagda stödet till utveckling och 

introduktion av ny teknik inom energiomrtidet 'mycket omfattande och 

encrgiforskningen utgör endast en del därav. Jag har för den kommande 

perioden beräknat en viss minskning av stödet till energiforskning. Detta 

utgör emellertid totalt sett inte en lägre ambitionsnivå när det gäller statens 

satsning på forskning och utveckling i samhället. Tvärtom krävs att vi 

förs~ikrar oss om en god kvalitet pi'I grundforskningen om vi på lång sikt 

skall klara att hålla en god kvalitet på den tillämpningsinriktade forskning

en och utvecklingsarbetct både vid högskolor och i industrin. Jag vill 

därför understryka att den minskning av resurserna som föreslås ske inom 
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ramen för energiforskningsprogrammet dels skall ses mot bakgrund av de 

stora insatser som totalt sett görs inom energisektorn. dels skall betraktas 

utifr{rn behovet av att skapa utrymme för mer långsiktiga satsningar inom 

den grundläggande forskningen utanför huvudprogram Energiforskning. 

Av mig beräknade medel för stöd till forskning och utveckling m. m. 

inom energiområdet under budget:lrct 1984/85 och för pcrilldcn 1984/85-

1986/87 framgltr av följande sammanstiillning (milj. kr.). 

Vid min medelsberiikning har jag inte medriiknat kostnader för deltagan

de i det europeiska fusionssamarbetel. Medel hiirför har statsrådet Hell

ström beräknat över anslaget Forskningssamarbete med EG. 

HuvuJprogram Energiforskning 

I. EnergianviinJning i industriclla prnccsser m. m. 
~ Energianviindning for transporter lKh samfiird-

scl 
3. Energianviimlning för hchyggebc 
4. Energitillförsel 
5. Övrig Iiingsiktig forskning och grundforskning 
Reserv för senare fördelning 
Summa för hurndprogn1mmet 

1984/85 

83.~ 

28.7 
48.1 

207.5 
~4.9 

18.X 
421,5 

19X4/85-
198fr'X7 

22x.o 

%.0 
118.5 
568.5 
117.5 
63.0 

1191,5 

Jag kommer i del följande att ange preciserade mf1I för verksamheten 

inom olika program och delprogram. I mina medelsberäkningar inkluderar 

jag därvid kostnaderna dels for s~tdana informationsåtgärder som samman

hiinger med utvecklingsverksamheten inom de olika programmen. dels för 

administrationen av dessa. Inom energiforskningsprogrammets ram bör 

under löpande treårsprogram finnas ett utrymme för en successiv ompröv

ning och precisering av programmet i dess olika delar. Detta gör det möjligt 

att ta hiinsyn till föriindrade omstiindigheter och till resultaten från utvär

deringar som p{1går vad gäller några delprogram. Det.ankommer på rege

ringen att vid riksdagens bifall till det förslag om medelsram som jag nyss 

har redovisat. besluta om den närmare fördelningen av medel mellan olika 

program och delar därav liksom om den niirmare programindelningen. Jag 

vill understryka att de medclsbehov som anges för program och vissa 

delprogram för hela trdtrspcrioden far ses som preliminära beriikningar 

01:h att justeringar och omfördelningar kan komma att aktualiseras mot 

bakgrund av erfarenheter och underlag som successivt kommer fram under 

programperioden. 

Med utgångspunkt i vad jag nu har anfört har jag för Huvudprogram 

Energiforskning beräknat en medels ram om sammanlagt I 191.5 milj. kr. 

för treårsperioden 1984/85-1986/87. varav för budgctfiret 1984/85 421.:'i 

milj. kr. Jag kommer i det följande att föresl[i att medlen anvisas under re

servationsanslaget E 12. Energiforskning. lkhiillning av tidigare anvisade 

medel till Huvudprogram Energiforskning bör föras upp som ingående 

reservation på anslaget. 
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Jag har vid min beräkning av medelsbehovct för de olika programmen 

inberäknat förvaltningskostnader vid programorganen. Vid min beräkning 

av medel för programmet Energitillförsel har jag tagit hänsyn till att Efn 

från den I juli 1984 har föreslagits föras samman med statens energiverk. 

Jag har inom ramen för den ofördelade_reserven även inberäknat medd 

för de extra kostnader som i ett övergångsskede kan föranledas av de av 

mig föreslagna förändringarna i myndighetsorganisation och programan

svar. 
Jag övergar nu till att närmare behandla de olika programmen. 

4.2.2 t:nergium·iindning i industriella processer 111.111. 

Som chefen för industridepartementet tidigare har redogjort för lämnar 

STU stöd till teknisk forskning och utveckling som finansieras från ansla

gen Styrelsen för teknisk utveckling: Teknisk forskning och utveckling och 

Styrelsen för teknisk utveckling: Utrustning. Därutöver lämnar STU stöd 

till forsknings- och utvecklingsarbete inom energiområdet inom ramen för 

anslaget Energiforskning. Jag kommer i det följande att redogöra för detta 

program. 

Under innevarande treårsperiod är STU ansvarig för forskning och 

utveckling. med särskild tonvikt pti komponent- och processidan, inom 

programmet Energianvändning i industriella processer m. m. Programmet 

omfattar f. n. delprogrammen Trä. massa och papper. Järn och stål m. m .. 

Kemi- och livsmedelsindustri m. m .. Jordbruk och trädgårdsnäring samt 

Samhällets varuflöden. 
För den kommande treårsperioden föreslår STU att programmet Ener

gianvändning i industriella processer m. m. förändras till att omfatta del

programmen Massa och papper. Järn och stål samt Gemensamma energi

tekniker. Vid sidan av programmet föreslås dessutom att särskilda medel 

bör stiillas till förfogande för större försöksanläggningar. 

Skälen för den föreslagna nya programstrukturen anges av STU bl. a. 

vara att den nuvarande. huvudsakligen branschinriktade, delprogram

strukturen inom programmet Energianvändning i industriella processer 

m. m. har visat sig fungera väl vad avser genomförande av forsknings- och 

utvecklingssatsningar inom de tvä största branscherna, massa- och pap

persindustri samt järn- och stålindustri. Däremot har det visat sig att vid 

genomförandet av insatser inom övriga delprogram endast en relativt svag 

koppling till branschstrukturen har kunnat konstateras. Kopplingen mellan 

likartade tekniker och processer, oavsett bransch. har visat sig mer intres

sant än branschstrukturen för planeringen av forskningsinsatscr. Vidare 

finns betydande likheter mellan dessa delprogram och STU:s del av pro

grammet Energianvändning för bebyggelse vad avser delprogrammen Sol

värmeteknik, Värmepumpar. Värmclagring, Värmedistribution m. m. samt 

Effektivare energianvändning. Ett ytterligare skäl for den föreslagna nya 



Prop. 1983/84: 107 Bilaga 9 Industridepartementet 43 

programstrukturen är att tyngdpunkten inom det nya delprogrammet avses 

utgöras av industriellt utvecklingsarbete. Ett mål för delprogrammet är att 

satsningar skall kunna göras även i slutet av utvecklingskedjan. närmare 

marknaden. Samtidigt nås fördelen att en närmare samordning mellan 

STU:s insatser inom energiforskningsprogrammet och STU:s övriga verk

samhet därmed kan förberedas. 

Efn. har i sitt yttrande framfört synpunkter på STU:s programstruktur 

främst beträffande anknytningen till de energipolitiska målen samt möjlig

heterna till utvärdering. Efn påpekar ::itt STU :s huvudförslag innebär att en 

mängd insatser med olika syften förs samman i delprogrammet Gemen

samma energitekniker och att detta kommer att ställa ökade krav på STU :s 

handläggning vad avser insatsernas energi- och branschrelevans. Under 

förutsättning att bl. a. detta kan uppfyllas har Efn inga erinringar mot en 

programstruktur enligt STU :s huvudförslag. 

Remissinstanserna har lämnat det redovisade förslaget utan erinran. 

Enligt NFR är stora delar av STU:s energiforskningsprogram mycket väl 

utarbetade med välgrundade förslag till förändringar. /VA tillstyrker den 

föreslagna programstrukturen men framhåller också att STU:s stöd ink 

enbart bör vara inriktat på komponenter utan även måste beakta system

aspekter. Även !freriges industr((örhund och Jern/.:ontort't finner förslaget 

till ny delprogramindelning väl förankrat. 

För egen del vill jag anföra följande. 

Från industrins. jordbrukets och trädgårdsnäringens synpunkt bör målet 

för utvecklingsarbete som berör energianvändning i allmänhet vara att 

uppnå låga sammanlagda kostnader vid rådande eller väntade marknads

priser för resursinsatser i produktionen. varav energikostnaderna utgör en 

viktig del. Mot denna bakgrund är det angeläget att insatserna inom pro

grammet Energianvändning i industriella processer m. m. planeras och 
genomförs i nära kontakt med annan verksamhet för utveckling av indu

strins och de andra näringsgrenarnas produktionsmetoder. Särskild vikt 

fäster jag vid ett nära saniarbcte mellan verksamheten inom programmet 

och övrigt stöd till teknisk utveckling som administreras av STU. Det är 

vidare väsentligt att verksamheten bedrivs i nära kontakt med industrin. 

såväl den utrustningstillverkande industrin som de branscher som skall 

utnyttja de energitekniska nyheterna i sina processer. 

Inom jordbruket har oljeberoendet genom den fortgående mekanisering

en kommit att bli stort. Detta gäller i hög grad för de motordrivna jord

bruksredskapen men även för utrustning fört. ex. klimathållning och tork

ning. Inom trädgårdsnäringen är kostnaderna för uppvärmning av växthus 

mycket kännbara. Det är därför väsentligt att även inom dessa oriuåden 

utveckla teknik som möjliggör resurshushållning och minskad oljean

vändning. 

Målet för programmet bör mot denna bakgrund vara att främja och 

komplettera energiteknisk kompetensuppbyggnad och utvecklingsverk-
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samhet inom industrin samt jordbruket och triidgårdsnäringen, så att tek

niska möjligheter till effektivare energianvändning snabbare kan utnyttjas. 

Insatserna bör koncentreras mot områden med betydande energisparmöj

ligheter där resultat kan nås redan på kort och medellång sikt. Därvid bör 

särskilt eftersträvas ersättning och sparande av olja. Energiforskningsstöd 

bör alltså inte längre sättas in på områden där marknadskrafterna utgör 

tillräcklig drivkraft för önskvärd utveckling eller där andra stödformer. 

som verkar senare i utvecklingskedjan. kan bedömas få bättre effekt. Det 

bör ankomma på STU att i samråd med bl. a. statens energiverk och BFR 

kontinuerligt bevaka att inte dubblering sker eller att angelägna ändamål 

blir utan stöd pä grund av oklarheter i avgränsningar mellan stödformer. 

De/programmet 1'.fossa och papper bör enligt STU bildas från det nuva

rande delprogrammet Trä. massa och papper. Delprogrammet Trä, massa 

och papper omfattar under innevarande programperiod insatser rörande 

bl. a. Mekanisk och termisk avvattning av massa och papper. Mekanisk 

fiberfriläggning och malning. Kemikalieåtervinning med anslutande energi

generering. K~misk fiberfriläggning och blekning av massa, Styrning och 

reglering samt Övrig skogsindustri innefattande skivindustri och sågverk. 

För den kommande treårsperioden föreslår STU att insatser avseende 

skivindustri och sågverk görs inom ramen för det nya delprogrammet 

Gemensamma energitekniker. 

Efn ställer sig positiv till STU:s förslag inom delprogrammet men påpe

kar att insatser för att effektivisera elanvändningen bör prioriteras starkare 

iin i STU: s underlag. Remissinstanserna har lämnat STU: s förslag utan 

erinran. 
För egen del anser jag att verksamheten inom delprogrammet Massa och 

papper för den kommande treårsperioden bör bedrivas huvudsakligen i 

enlighet med STU:s förslag. Mälet för insatserna bör vara att stödja tek

nisk utveckling som gör det möjligt att med effektivt utnyttjande av vedrå

varan minska eller ersätta användningen av utifrån tillförd energi, främst 

olja och cl samt genom effektivisering och internt spillvärmeutnyttja.nde 

minska nettokostnaden för energi i tillverkningen. Verksamheten bör i 

första hand koncentreras pii lovande utvecklingslinjer inom massa- och 

pappersbranschen. Betydelsefulla insatsområden inom delprogrammet an

ser jag i likhet med STU vara Mekanisk och termisk avvattning av massa 

och papper samt Kemikalieåtervinning med anslutande energigenerering. 

De/programmet läm och stål bör enligt STU bildas från motsvarande 

delprogram som under innevarande programperiod omfattar insatser rö

rande bl. a. Räjiirns- och järnsvamptillverkning, Gjutning och ytbehand

ling. Värmning, Energiåtervinning, Stålframställning och Plastisk bearbet

ning. STU föreslår att insatser avseende verkstadsindustrin därvid förs till 

det nya delprogrammet Gemensamma energitekniker. Ett nytt insatsområ

de benämnt Kortare produktionsvägar till färdiga produkter föreslås infö

ras genom en uppdelning av det nuvarande insatsområdet Gjutning och 

ytbehandling. 
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Efn ställer sig i huvudsak positiv till STU:s förslag inom delprogrammet. 

Remissinstanserna har lämnat STU:s förslag utan erinran. 

För egen del anser jag att verksamheten inom delprogrammet farn och 

st{d bör bedrivas huvudsakligen i enlighet med STU:s förslag. Målet för 

insatserna hör vara att stödja utvecklingsinsatser för att genom effektivi

sering av energiutnyttjandet och genom oljeersättning bidra till god energi

ekonomi och därmed motverka höjda produktionskostnader samt minska 

branschens oljeberoende. Betydelsefulla insatsområden inom delprogram

met anser jag i likhet med STU vara energiåtervinning. värmning. gjutning 

och ytbehandling samt råjärns- och järnsvampstillverkning. 

De/programmet Gemensamma energitekniker föreslås av STU nybildas 

för treårsperioden 1984/85-1986/87. Till det nya delprogrammet hänför 

STU följande delar av nuvarande program och delprogram. 

Från programmet Energianvändning i industriella processer m. m. del

programmen Kemi- och livsmedelsindustri m. m .. Jordbruk och Träd

gårdsnäring, Samhällets varuflöden. 

Från delprogrammet Trii. massa och papper insatser avseende skivin

dustri och sågverk. 

Från delprogrammet Järn och stål m. m. vissa insatser avseende verk

stadsindustrin. 

De senare iindringarna medför vissa ändringar i delprogrambenämning-

arna. 

Till det nya delprogrammet hänför STU vidare en mindre del av insatser

na avseende förbriinning inom STU:s del av programmet Energianvänd

ning för transporter och samfärdsel samt STU:s del av programmet Ener

gianvändning för bebyggelse omfattande stöd till industriellt utvecklingsar

bete och innovationsinriktade projekt. Efn anser att tyngdpunkten för 

delprogrammet Gemensamma energitekniker bör vara industriellt utveck

lingsarhete med tillverkningsindustrin som den huvudsakliga målgruppen. 

Det iir dock enligt Efn angeläget att den nya programstrukturen inte leder 

till att de bebyggelseinriktade forsknings- och utveeklingsprojekten får 

svilrare att konkurrera om STU:s medel än de processinriktade. Remissin

stanserna har liimnat STU:s förslag utan erinran. 

Fiir egen del anser jag att målet för delprogrammet Gemensamma ener

gitekniker i enlighet med STU:s förslag bör vara att inom insatsomrildena 

viirmeöverföring. ~eparation. förbränning m. m. effektivisera energian

viindningen och minska oljeberoendet. Tyngdpunkten för delprogrammet 

anser jag hör vara industriellt utvecklingsarhete med tillverkningsindustrin 

som den huvudsakliga målgruppen. Även insatser rörande bebyggelsein

riktat forsknings- och utveckingsarhete iir dock betydelsefulla. Jag anser 

vidare att insatserna inom Energianvändning för hchyggelse. som jag sena

re iiterknmmer till. under den kommande treårsperioden renodlat bör 

inriktas pa frågor om hehyggelsens energianvtindning. Detta inne här att jag 

anser att STU :s del av detta program omfattande stöd till industriellt 
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utwcklingsarbete och innovationsinriktadc projekt. som har föreslagits i 

planeringsunderlaget, bör föras till programmet Energianvändning i indu

striella processer m. m. 

Vad avser medclsbehovet för större försöksanläggningar och försöks

verksamheter har STU föreslagit. vid sidan av sina förslag till forsknings

och utvccklingsinsatser inom programmet Energianvändning i industriella 

processer m. m .. att STU i en reserv för senare fördelning inom Huvudpro

gram Encrgiforskning 1984/85- 1986/87 får räkna med att kunna beviljas 

ytterligare 110 milj. kr. för bidrag till sådana anläggningar. jag har vid min 

beräkning av medel för programmet Energianvändning i industriella pro

cesser m. m. inkluderat ett begränsat belopp för sådana större försöksan

Higgningar och försöksvcrksamheter. Därutöver kan regeringen bevilja 

medel ur den t.v. ofördelade reserven. 

Inom programmet Energianvändning i industriella processer m. m. be

räknar jag att insatserna behöver uppgi\ till sammanlagt 228 milj. kr. för 

treårsperioden 1984/85-1986/87. varav för budgetåret 1984185 83.5 milj. 

kr. 

4.2.3 F:"11ergia111·ii11d11i11g.fi.ir transporter och sam.fi"irdscl 

Prograrnrm:t Energianvändning för transporter och samfärdscl omfattar 

under innevarande treårsperiod insatser rörande den direkta energian

vändningen för transporter och samfördsel. Programmet är indelat i del-. 

programmet Åtgiirdcr i transportsystemet. för vilket TFD har programan

svar. och delprogrammen Användning av alternativa drivmedel och Alter

nativa drivsystem m. m. för vilka STU ansvarar. Som chefen för kommuni

kationsdepartementet tidigare redogjort för fiiresl~is att TFD förs till den 

nya myndigheten transportforskningsheredningen ffFl3l den I juli 1984. 

Tf"R övertar därvid ansvaret för de delar av programmet Energianvänd

ning för transporter och sarnfördsel som Tf"D f. n. ansvarar för. 

Inom Jclprogm111111c1 Är.r;iirder i transportsystemet har insatser under 

perioden 1981/82-1983/84 gjorts av TFD inom omr<'1dena kunskapsupp

byggnad. ransonering av drivmedel. energi-bebyggelse-transporter. väg

transporter. sjöfart samt tlygtransporter. 

För treärspcrioden 1984/85-1986/87 föreslfa TFD att verksamheten 

skall bedrivas på en oförändrad ambitionsnivå. Enligt TFD:s mening har 

delprogrammet Åtgärder i transportsystemet för niirvarande en förhfallan

devis väl avvägd storlek. ca 10 milj. kr. för en trdtrsperiod. biide med 

hänsyn till de forskningsresurser som står till huds och med tanke p:'1 den 

begriinsade kapacitet som finns för att ta del av och i praktiken tilliimpa 

milnga av de forskningsresultat som kommer fram. Denna begriinsade 

mottagningskapacitet finns enligt TFD s{1viil hos statlig och kommunai 

förvaltning som i enskild verksamhet. 

Efn gör bedömningen vad betriiffar delprogrammet Åtgärder i transport-
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systemet att området har betydelse för möjligheterna att utforma en på sikt 

väl fungerande energipolitik och att området i medelnivån bör stödjas på 

ungefär nuvarande ambitionsnivå. 

Remissinstanserna har huvudsakligen uttalat sig 'positivt om program

mets allmänna uppläggning. Statens 1·iig1·erk påpekar att vägsektorn näs

tan helt måste förlita sig på statliga insatser för forsknings- och utveck

lingsarbete. Statens 1·iig- och tr1~tiki11stit11t framför uppfattningen att det 

även fortsättningsvis krävs resurser för insatser inom området transportsy

stem-energi. Transporträdet framhåller att ett bibehållande av nuvarande 

ambitionsnivå är önskvärt och sannolikt nödvändigt för att de uppställda 

energisparmålcn skall kunna nås. Stutens energii·l'rk för inte fram någon 

erinran mot delprogrammets mål eller innehåll men anser att det bör 

integren1s i TFD:s eller transportrådets ordinarie verksamhet. 

För egen del vill jag framhålla att transporter och samfärdsel är en sektor 

i samhället som i hög grad är oljeberoende och känslig för störningar i 

oljeimporten. Som jag har framhållit i andra sammanhang. t. ex. i samband 

med förslag till riksdagen om fortsatt stöd för åtgärder för att ersätta olja. 

m. m. samt för investeringar inom energiområdet (prop. 1983/84: 62 s. 42) 

måste insatser på att få fram och introducera alternativa drivmedel och nya 

motorer. drivsystem etc. prioriteras. Vad gäller delprogrammet Åtgärder i 

transportsystemet bör målet för insatserna således vara att bidra till att 

minska oljeberoendet inom transportsektorn. samt att - i syfte att ffi 

underlag för åtgiirder på statlig. kommunal och enskild nivå - dels vinna 

ökad kunskap om hur transportsystemens utformning päverkar drivme

ddsförbrukningen och sårbarheten vid störningar i drivmcdclstillförseln. 

dels studera möjliga förändringar i transportsystemd. Jag delar energiver

kets uppfattning att verksamheten inom delprogrammet successivt bör 

intcgrcn1s med den ordinarie verksamheten. 

Under innevarande treårsperiod har insatser inom programmet Ener

gianvändning för transport och samfärdsel gjorts av STU inom de två 

delprogrammen Användning av alternativa drivmedel och Alternativa 

drivsystt:m m. m. För treårsperioden 1984/85-1986/87 föreslår STU att 

verksamheten skall bedrivas inom ett sammanlagt del11rogrn111 E11crf.iit111-

1·ii11ci11i11p i.fimlon och bestå av en drivmedelslinje och en drivsystemlin,ie. 

famfört med nuvarande period inncbiir förslaget enligt STli främst att 

drivmedels- och drivsysteminsatserna koordineras. varvid dessutom hän

syn tas till det kompletta fordonets egenskaper. vidare att en mer diversi

fierad satsning utförs på drivmedel inkl. petroleumbaserade sådana samt 

att insatser sker på drivsystem. 

Vid sidan härav sker forsknings- och utveck/ingsinsatscr rörande alter

nativa drivmedel inom programmet Energitillförsel. Till skillnad därifrån 

är STU:s verksamhet främst inriktad pä insatser rörande den direkta 

energianvändningen för transporter och samfärdsel. 

Efn tillstyrker STU:s förslag till ett sammanslaget delprogram Energian-
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vändning i fordon. el'tersom de två områdena drivmedel och drivsystem är 

så starkt kopplade till varandra. 

Remissinstanserna har i allmänhet lämnat de förslag som har framförts i 

planeringsunderlaget utan erinran. Transportrådet vill framhålla det ange

lägna i att delprogrammen Åtgärder i transportsystemet. Användning av 

alternativa drivmedel och Alternativa drivsystem m. m. koordineras väl 

mellan de programorgan som hanterar de olika anslagen. Statens enerRi-

1·erk anför att den verksamhet som rör energianvändningen i fordon och 

som STU har ansvar för bör integreras i STU :s övriga program. 

För egen del anser jag att verksamheten skall bedrivas inom ett sam

manslaget delprogram Energianvändning i fordon i enlighet med STU:s 

förslag. Insatser inom ett sådant delprogram är motiverade bl. a. som 

komplettering till den svenska bilindustrins egna utvccklingsprogram. Jag 

finner även att utvecklingsarbete bör bedrivas i nära samarbete med mo

torfabrikanterna för att påskynda utvecklingen av motorer som kan drivas 

med alkoholer. Målet för delprogrammet bör mot denna bakgrund vara att 

genom stöd till forskning och utvecklingsarbete undanröja tekniska hinder 

för och osäkerheter vid introduktion av främst alkoholdrivmedel. Genom 

bevakning av den tekniska utvecklingen i andra länder och visst inhemskt 

utvccklingsarbete bör vidare en kunskapsbas skapas för utveckling av 

drivmedel som skiljer sig från dagens huvudtyper och förenar högre effek

tivitet eller flexibilitet vid drivmedelsutnyttjande med goda miljöegenska

per. Inriktningen bör därvid vara att studera främst alternativa förbrän

ningsmotorer. elektrokemiska system och avancerade batterier. Jag åter

kommer i anslutning till delprogrammet Bränsleförädling till insatser rö

rande produktion av alternativa drivmedel. 

Inom programmet Energianviindning för transporter och samfärdsel be

riiknar jag mot denna bakgrund att insatserna behöver uppgå till samman

lagt 96 milj. kr. för den kommande treårsperioden 1984/85-1986/87. varav 

för budgetåret 1984/85 28.7 milj. kr. För delprogrammet Atgärder i trans

portsystemet beräknar jag att insatserna bör uppgå till ca 10 milj. kr. för 

treårsperioden 1984/85- 1986/87. För delprogrammet Energianvändning i 

fordon har jag beräknat att insatserna bör uppgå till ca 85 milj. kr. för 

treårsperioden 1984/85- 1986/87. 

4.2 .4 Energia11i·iind11inR fiir hehygRclse 

Programmet Energianviindning för bebyggelse omfattar under inneva

rande treårsperiod forsknings- och utvecklingsinsatscr avseende den di

rekta energianvändningen. främst för uppviirmning, i bebyggelse av olika 

slag. Programmet är indelat i området Forskning och utveckling, för vilket 

BFR har programansvar. och Industriellt utvecklingsarbetc m. m. där 

verksamhet bedrivs av STU. Inom området Forskning och utveckling är 

verksamheten uppdelad på de frm delprogrammen Solvärmeteknik. Vär-
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mcpumpar. Värmclagring, Viirmedistrihution m. m. samt System- och gc

nomförandefrägor. Inom STU :s område Industriellt utvccklingsarhete 

m. m. är verksamheten f. n. uppdelad pt1 de fem delprogrammen Solvärme

teknik, Värmepumpar. Viirmelagring. Värmedistribution m. m. och Effek

tivare energianvändning. 

Som jag nyss har anfört hör STU:s del av programmet Energianvänd

ning för bebyggelse under den kommande trefasperioden hänföras till 

delprogrammet Gemensamma energitekniker inom programmet Energian

vändning i industriella processer m. m. Jag kommer därför beträffande 

programmet Energianvändning för bebyggelse i fortsättningen att behandla 

enbart den verksamhet för vilken BfR har programansvar. 

Vid sidan av insatser inom Huvudprogram Energiforskning lämnar BFR 

inom ramen för sin ordinarie byggnadsforskningsverksamhet iiven stöd till 

forskning och utveckling rörande bl. a. energisparande i byggnader. Nära 

samordnad med insatserna inom programmet är den från anslag under 

bostadsdepartcmentets huvudtitel finansierade forskningsinriktade experi

menthyggnadsverksamhct som BFR bedriver. Chefen fiir hostadsdeparte

mentet har tidigare denna dag redovisat förslag beträffande denna verk

samhet (bil. 8). 

För den kommande tre:'trspcrioden föreslår BFR att programmet Ener

gianviindning för bebyggelse skall omfatta delprogrammen Solvärmetek

nik, Värmepumpar. Naturviirmc. Viirmelagring. Värmedistribution. Gc

nomförandefrägor samt Systemteknik. Jämfört med innevarande program

period innebär BFR:s förslag att delprogrammet System- och gcnomföran

defrägor delas i två nya delprogram. Systemteknik resp. Genomförande

frågor. och att delprogrammet Energilagring delas i ett delprogram Värmc

lagring och ett delprogram Naturvärme. BFR anför att en forcering av 

delprogrammen Geomförandefrågor och Systemteknik nu bör ske med 

anledning av att flera tekniker har nått ett införandcskcdc. 

Efn anser att de förändringar av programstrukturen som BFR föreslår är 

ändamålsenliga. Remissinstanserna har i huvudsak lämnat förslaget till 

programindelning utan erinran. S1V påtalar dock i sitt remissyttrande en 

överlappning mellan de olika programorganens ansvarsområden inom 

bl. a. områdena värmepumpar samt latent- och termokemisk energilagring. 

Även statens enerRii·erk framför liknande synpunkter och anser att an

svarsfördelningen mellan BFR och energiverket bör överviigas. 

För egen del anser jag att till programmet Energianviindning för bebyg

gelse btir hänföras forsknings- och utvecklingsinsatser avseende bebyggel

sens utformning. drift och underhåll i relation till den direkta energian

vändningen för främst uppvärmning. Jag anser att målet för programmet 

bör vara att genom teknisk forskning och utveckling bidra till att minska 

energianvändningen i bebyggelse. Programmet bör omfatta insatser inom 

delprogrammen Solvärmeteknik. Värmepumpar. Naturviirmc. Värmclag

ring. Viirmedistribution samt System- och genomförandefrågor. 

4 Riksdag<"n ICJ/:i3!fi./. I saml. Nr 107. Hilag11 9 
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Insatserna inom programmet bör under den kommande treårsperioden 

mer renodlat inriktas på frågor om hebyggclsrns energianvändning. med 

särskild bdoning pä sådana teknikområden som har anknytning till BFR:s 

verksamhet inom byggnads- och anläggningsteknisk forskning och utveck

ling. Detta innebär Jcls. som jag nyss har anfört. att vissa frägor som 

hittills har tillhört detta program i fortsättningen bör hänföras till delpro

grammet Gemensamma energitekniker inom programmet Energianvänd

ning i industriella processer m. m .. dels att jag nu förordar en i vissa 

avseenden ändrad ansvarsfördelning mellan BFR och statens energiverk. 

Den iindradc fördelningen motiveras av att vissa programelement inom de 

nämnda delprogrammen är starkt orienterade mot energitillförsel i större 

skala. De hör därför föras samman med likartad verksamhet inom pro

grammet Energitillförsel. för vilket energiverket numera har program

ansvaret. BFR:s verk.samhet vad gäller energitillförsel bör fortsiittningsvis 

sikta mot bostads- och byggnadsanknutna tillämpningar. anläggningstek

niska problem och liknande samt teknik som syftar till att i enskilda 

byggnader och i små viirmesystcm utnyttja lågvärdiga naturliga energikäl

lor som ett sätt att öka effektiviteten i användningen av olja. el och andra 

mer högvärdiga energikällor. Mot denna bakgrund förordar jag att ansvaret 

för vissa insatser inom delprogrammen Solvärmeteknik, Värmepumpar. 

Värmelagring och Värmetlistribution förs Mm BFR till statens energiverk. 

Jag har tagit hänsyn till den förändrade ansvarsfördelningen vid min 

beräkning av medel för resp. program. Jag har därför inom programmet 

Energitillförsel som energiverket svarar för beräknat medel för dessa verk

samheter. Vissa proj.:kt som nu ligger nära sin avslutning bör av praktiska 

skäl slutföras av BFR. Det bör ankomma på regeringen att besluta om de 

justeringar som krävs inom delprogrammen för att uppnå detta. 

I fråga om de organisatoriska konsekvenserna av omfördelningen kom

mer jag. som jag nyss har nämnt. att i samråd med chefen för bostadsde

partementct återkomma till regeringen. Jag går nu över till att hehandla 

delprogrammen. 

lklpmRrwnmct Soll·iirmete/.:nik omfattar under innevarande program

period insatser för utveckling av solviirme för byggnadsuppvärmning. 

tappvattenberedning samt tjärrviirme och gruppcentraler. Forskning kring 

beräkningsmodeller. solstrålning, provningsmetoder, åldringsegenskaper 

etc. ingår också. För den kommande trefarsperiodcn föreslår BFR att 

delprogrammet Solvärmeteknik skall innefatta programelementen sol

viirme för byggnadsuppvärmning. solvärme för tappvattenbcredning och 

solvärme för fjärrvärme och gruppcentraler. 

Efn pekar p<'t att en utvärdering av solvärmeområdet pilgår och föreslår 

att ytkrligare insatser inom området därför bör anstå. Flera av remissin

stanserna framför synpunkter på BFR:s förslag avseende delprogrammet 

Solvärmeteknik. STU pekar pfa .itl en kostnadssänkning på solvärmesyste

men krävs för att nå ett med cl konkurrenskraftigt pris. Statrns encrRii·erk 
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betonar att i enlighet med en allmän syn på energiforskningsprogrammets 

fortsatta utveckling bör insatserna när det gäller solvärme inriktas på stöd 

till industrins utvecklingsarbete och pfi stöd till prototyp- och demonstra

tionsanläggningar. I samband därmed kan anslaget enligt energiverket 

skiiras ned. Statens plan1·erk anser att solvärmeanläggningar i direkt an

slutning till planerade fjärrvärmesystem förtjänar stöd för utförande och 

utvärdering. S1·enska krajiverk.lfi>reningen anser att de delar av solvär

meområdet där man redan nu kan konstatera att energibidraget blir litet 

bör kunna beskäras ytterligare eller helt utgå. 

För egen del anser jag att insatser för utveckling av solvärmeteknik är 

angelägna som ett led i utvecklingen mot ett cncrgiförsöi:iningssystem som 

så långt möjligt är grundat på förnybara och inhemska energikällor. Jag 

anser dock i likhet med flera remissinstanser att insatserna bör vara åter

hållsamma vad beträffar projekt av typen systeminriktat utvecklingsarhete 

inom detta delprogram bl. a. därför att sådana satsningar inte torde följas 

av något nämnvärt industriellt utvecklingsarbete. 

Som jag tidigare har anfört anser jag att vissa insatser rörande solvärme i 

fortsättningen bör höra hemma inom programmet Energitillförsel. Till 

programmet Energitillförsel för jag således insatser för fjlirrvärmeproduk

tion och stora system, medan jag till programmet Energianvändning för 

bebyggelse hän for de insatser som i första hand är anknutna till byggnader

na och energianvändarna. 

De/programmet Viirmepumpar omfattar under innevarande program

period värmepumpstcknik. inkl. de värmeupptagande systemen. för alla 

tillämpningar som avser bebyggelsens värmeförsörjning. För den kom

mande treårsperioden föreslår BFR att delprogrammet Värmepumpar skall 

innefatta programelementen systemutvcckling. avancerade värmepumpar 

och ahsorptionsvärmepumpar. Jämfört med nuvarande programstruktur 

har absorptionsvärmepumpar flyttats från delprogrammet Värmelagring 

till delprogrammet Värmepumpar. BFR har i alternativ oförändrad nivå 

prioriterat delprogrammet Värmepumpar högt. 

Efn anser att på en medelnivå bör stöd successivt trappas ned vad 

beträffar de utvecklingslinjer som är på väg att kommersialiseras. Härvid 

förutsätts att tillverkarna av värmepumpar tar ansvar för det fortsatta 

arbetet på att utveckla system med eldrivna värmepumpar. 

Remissinstanserna har lämnat de förslag som framförts i planeringsun

derl<tget i huvudsak utan erinran. Några remissinstanser har dock pekat på 

viktc:n av att omgivningspåverkan studeras i samband med värmepumps

tekniken. Statens energi1·erk menar att insatserna när det gäller värme

pumpar nu bör inriktas på stöd till industrins utvccklingsarbete och på stöd 

till prototyp- och demonstrationsanläggningar. Anslagen under Huvudpro

gram Energiforskning kan därmed skäras ned. Även statens plam·erk 

anser att stödet kan trappas ned i takt med den ökade kommersialise

ringen. 
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För egen del vill jag inledningsvis framhålla att värmepumpstekniken 

tack vare de insatser som har gjorts på bl. a. forskning och utveckling 

under senare år har blivit en betydelsefull och ekonomisk teknik för att 

minska oljeberoendet inom uppvärmningssektorn. Även i fortsättningen 

bör det beroende pil den goda oljeersättningseffekten vara angeläget att 

stödja värmepumpsteknik för uppvärmning av bebyggelse så att den når 

tillräcklig mognad för introduktion på bred front. Jag anser dock i likhet 

med flera remissinstanser att det statliga stödet inom ramen för energi

forskningsprogrammet bör minskas i takt med att tekniken blir kommer

siellt tillgänglig. Målet för delprogrammet bör vara att utvärdera och <,tödja 

ut vecklingen av såd<tna värmepumpsystem som är niira introduktionsske

det och att bidra till utveckling av nya typer av värmepumpar. Av vikt är 

vidare att klargöra i vilka tillämpningar och under vilka förutsättningar 

som värmepumpar av olika storlek och av lika typ kan ge p<hagliga energi

besparingar. 
Som jag nyss har anfört bör vissa insatser rörande värmepumpar föras 

till programmet Energitillförsel. Som grundprincip bör gälla att till pro

grammet Energitillförsel hänförs de insatser rörande värmepumpar vars 

tillämpning främst kan bedömas ske i större system och till programmet 

Energianviindning för bebyggelse hänförs utveckling av sådan teknik och 

sådana system som är anknutna till bebyggelsens egenskaper. Det är 

givetvis varken möjligt eller nödvändigt att dra en stark gräns mellan dessa 

områden: en väl fungerande samverkan mellan de båda programansvariga 

organen får förutsättas säkerställa att dubbelarbete inte sker resp. att inget 

område av betydelse försummas. 

BFR föreslår för den kommande treitrsperioden ett nytt de/program. 

Natun·iirme. Detta skall enligt BFR innefatta programelementen ytjord

värmesystem. ytvattenvärmesystem. grundvattenvärmesystem. bergvär

mesystem. utcluftvärmesystem och geotermi. Jiimfört med nuvarande pro

gramstruktur har värmeutvinning ur mark. vatten m. m. flyttats från del

programmet Värmelagring till det föreslagna nya delprogrammet. Efn 

framför uppfattningen att programelementet geotermi inte bör ingå i BRF:s 

delprogram Naturvärme. Stöd med anknytning till geotermi bör enligt Efn 

även fortsättningsvis begränsas till främst utveckling i samband med vär

mepumpstillämpningar. Remissinstanserna har inte anfört allvarliga in

vändningar mot för~laget. Några remissinstanser. t. ex. NFR och statens 

planverk. har pekat på vikten av området geotermi. 

För egen del anser jag i likhet med BFR att ett nytt delprogram Natur

värme bör inrättas. Til delprogrammet hiinför jag insatser inom områdena 

ytjordvärme, ytvattcnvärme. grundvattenvärme. bergvärme och uteluft

värme. Vad beträffar de av BFR föreslagna insatserna inom Geotermi 

anser jag att verksamheten även i fortsättningen bör hänföras till delpro

grammet Teknikbevakning inom programmet Energitillförsel. 

Målet för delprogrammet Naturvärme bör vara att klarlägga förutsätt-
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ningarna för användningen av naturliga värmekällor och att utvärdera 

anläggningar i drift i syfte att verifiera teknik. ekonomi. tillförlitlighet. 

teknisk livslängd och miljöegenskaper. 

De/programmet \liirme/agring omfattar insatser rörande värmelagring i 

samband med bebyggelsens värmeförsö1jning. Under innevarande pro

gramperiod har insatser gjorts inom områdena värmelagring i vattenmaga

sin och mark och inom värmeutvinning i mark. vatten och luft. För den 

kommande treårsperioden föreslår BFR att delprogrammet Värmelagring 

skall innefatta programelementen Lagring i vatten, Lagring i mark. Lag

ring i akviferer. Lagring i latenta system och Termokemisk energilagring. 

Jämfört med nuvarande programstruktur föreslås delprogrammet Värme

lagring delas upp i de två delprogrammen Värmelagring och Naturvärme. 

Vidare har absorptionsvärmepumpar flyttats till delprogrammet Värme

pumpar. 

Efn anser att de justeringar av programstrukturen som BFR föreslår iir 

iindamålsenliga. Några av remissinstanserna framhåller den stora potential 

som värmelagring har. STU har för området termokemisk energilagring 

föreslagit att insatserna i första hand sker inom programmet Energirela

terad grundforskning. Statt·ns e111·rgii·crk anför att i11satserna niir det giiller 

värmelagring bör inriktas på stöd till industrins utvecklingsarbete och på 

stöd till prototyp- och demonstrationsanliiggningar. Verket anser vidare att 

forskningsanslagen därvid kan skäras ned. 

För egen del anser jag att till delprogrammet Värmelagring bör hänföras 

insatser rörande värmelagring i samband med bebyggelsens viirmeför

sörjning. Till delprogrammet hiinför jag sädana insatser beträffande värme

lagring som är av anläggnings- och byggnadsteknisk karaktiir samt sådan 

teknisk utveckling som avser korttidslagring för värmeförsörjning i småhus 

och mindre. användarstyrda distributionssystem. Malet för delprogram

met bör vara att stödja utveckling för några av de mest intressanta lagrings

konccpten och utveckling av hiirfiir erforderlig styr- och reglerteknik. 

Detta innebär att till delprogrammet bör för den kommande trciirsperioden 

hänföras insatser inom områdena lagring i vatten och mark samt termoke

misk värmelagring. I fraga om de planerade insatserna inom bl. a. termoke

misk värme lagring riiknar jag med att BFR och STU samordnar sina resp. 

insatser. Insatser för lagring i grundvattenmagasin och akvifcrer hänför jag 

till delprogrammet Fjärrvärme och värmeeffektivisering inom programmet 

Energitillförsel. 

L>elprogrammct Viirmedistrihution omfattar under inne~arandc pro

gramperiod yttre system för vattenburen viirmedistribution samt de sy

stemtekniska aspekterna på distrihutionssystemens uppbyggnad och drift. 

För den kommande treårsperioden f(ireslår BFR att delprogrammet Vär

medistrihution skall omfatta programelementen Fjiirrvärme och kraft

värme, Gruppcentralteknik, Inre distributionssystem samt Naturgas för 

byggnadsuppvärmning. Jämfört med nuvarande programstruktur innebär 
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BFR:s förslag att till delprogrammet Yärmedistribution förs program

elementen Inre distributionssystcm och· Naturgas för byggnadsuppvärm

ning. 

Efn är tveksam till om programelementet Naturgas för byggnadsupp

värmning bör ingå i delprogrammet Värmedistribution. Remissinstanserna 

har i allmänhet inga invändningar mot BFR:s förslag. Statens energi1·erk 

framhåller att insatserna när det gäller värmedistribution bör inriktas på 

stöd till industrins utvecklingsarbete och på stöd till prototyp- och dc

monstrationsanläggningar. Forskningsanslagen kan därvid enligt energi

verket skäras ned. Bostadsstyrt'lscn framhföler att frågan om avvägning 

mellan storskalig fjärrvärme och lokala energikällor bör iignas ökad upp

miirksamhet varvid iivcn förlusterna i distributionsnäten bör beaktas. 

S1·enska gmfc)re11i11ge11 anser att naturgas för byggnadsuppvärmning bör 

ingå i programmet. 

För egen del vill jag inledningsvis erinra om att en kraftig utbyggnad av 

fjärrvärme f. n. planeras och genomförs i Sverige. Utbyggnaden innebär 

energipolitiska fördelar genom att den möjliggör dels en ökad anviindning 

av importerade och inhemska fasta bränslen. dels förberedelser för en 

framtida kraftvärmcproduktion. Betydande insatser för att utveckla viir

medistributionsmetoder är angeliigna redan i ett kort tidsperspektiv med 

hänsyn till de stora ekonomiska bindningar som görs i uppvärmningssy

stcm. Det är här av vikt att päpeka att de värmcdistributionsmetodcr som 

stöds skall vara effektiva och flexibla samt resurssnåla i sig. Insatser 

rörande viirmedistribution bedrivs f. n. även vid statens energiverk och jag 

anser det därför lämpligt att omrfidet tjiirrvärme och kraftvärme hiinförs till 

cncrgivcrket. 

Till delprogrammet Värmedistrihuticin hänför jag mot denna bakgrund 

för den kommande treilrsperioden insatser rörande gruppcentralteknik och 

inre distrihutionssystem. Några särskilda insatser pft naturgas för bygg

nadsuppvärmning har jag inte ansett erforderliga inom forsknings program

met under den nu förestående treårsperioden bl. a. därför att STU i sitt 

planeringsunderlag har anfört att där upptagna medel for delomritdena 

värmeöverföring och förbränning bedömts räcka till även för naturgaspro

jekt. Målet för delprogrammet hör vara att utveckla system och teknik som 

förbiittrar förutsättningarna i bebyggelsen att införa kollektiva viirmcför

sörjningssystem samt att utveckla tekniker och system för införande av 

lokala energikällor i anslutning till gruppcentraler som ett sätt att öka 

effektivitl!len i utnyttjande av olja etc. 

De/programmet Gc11011!fi"irnndt:fi·ägor ingår under innevarande pro

gramperiod i delprogrammet System- och genomförandefrågor. För den 

kommande treårsperioden föreslår BFR att det nya delprogrammet Ge

nomföramkfrc'tgor skall omfatta forskning rörande kommunal energiplane

ring. institutionella hinder. markanvändning. förvaltningsfrågor. mark

nadsutveckling för ny energiteknik samt utvärdering. Jämfört med nuva-
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rande programstruktur innebär BFR:s förslag att ett nytt delprogram inrät

tas. BFR anger vidare att en forcering av delprogrammet bör ske med 

anledning av att flera tekniker har nått ett införandeskede. Vad beträffar 

delprogrammet har BFR framfört uppfattningen att en god samordning och 

koordinering fordras med Efn:s program Allmänna energisystemstudier 

och med verksamheten med kommunal energiplanering vid statens energi

verk. BFR anser dock detta vara väl förberett och inte leda till oklarheter 

eller problem. 

Ej;1 anser att inom delprogrammet Genomförandefrågor är det inte fullt 

klart att all verksamhet bör stödjas via energiforskningsprogrammet. När 

det gäller frågor om t. ex. institutionella hinder och marknadsutveckling 

anser Efn att även statens energiverk. statens planverk m. fl. bör bedriva 

viss forskningsinriktad utredningsverksamhet. 

För egen del anser jag att delprogrammet Genomförandefrågor även för 

den kommande treårsperioden bör ingå i delprogrammet System- och 

genomförandefrågor. Målet för delprogrammet vad beträffar genomföran

defrågor bör vara att klarlägga sambandet mellan markanvändning och 

planering av bebyggelse och ny energiteknik samt att ge kunskap om 

sambandet mellan förvaltning och ekonomi för ny energiteknik. främst 

frågor om skötsel. underhttll och teknisk livslängd. Jag delar Efn:s uppfatt

ning att verksamhet avseende marknadsutveckling och introduktion hör 

närmare hemma inom energiverkets. planverkets och andra myndigheters 

ordinarie verksamhet. liksom inom näringslivets verksamhet. Vad beträf

far insatser och forskning rörande kommunal energiplanering räknar jag 

med att ytterligare underlag för bedömningar av forskningsinsatser kom

mer fram senare i år som ett resultat av Efns utvärderingsarbete. Utvärde

ring bör normalt ske i anslutning till de projekt och programelement som 

skall utvärderas. För övergripande utviirderingsarbeten inom huvudpro
grammet bör medel finnas tillgängliga inom den t.v. odisponerade reserv 

som avses stå till regeringens förfogande. 

De/programmet Systemteknik ingår under innevarande programperiod i 

delprogrammet System- och genomförandefrågor. För den kommande 

treårsperioden föreslår BFR att ett nytt delprogram Systemteknik skall 

omfatta övergripande studier av makroenergisystem. basdata och underlag 

för utvärdering, kraftbalanser i elkraftsystemet. projektering av experi

mentanliiggningar för systeminriktat utveeklingsarbete samt utvärdering 

av anliiggningar. 

Efn påpekar att för den fortsatta förändringen av energisystemet har 

framför allt kommunerna en viktig roll genom sin energiplanering och 

utbyggnad av fjärrvärme m. m. Utan särskild stöd har emellertid kommu

nernas intresse att pröva nya lösningar varit lf1gt och staten har således en 

uppgift när det gäller att fä nya systcmlösningar utvecklade, utprovade och 

demonstrerade. 

Flera remissinstanser har framfört synpunkter pä delprogrammet Sy-
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stemteknik. Statens geotekniska institut delar BFR:s förslag vad avser 

principerna rörande systeminriktat utvecklingsarbete i samarbete med in

dustrin och nyttjare för att etablera nya tekniska system på marknaden. 

Statens institllf för hyggnad~ji1rskning anger att systemfrågor. kommu

nens roll och möjligheter i samband med genomförandet av energispar

planer osv. behandlas mycket summariskt i BFR:s förslag. STU ställer sig 

tveksam till BFR:s planerade insatser inom området systemfrågor och 

anser att ytterligare medel för att effektivisera verksamheten inte erford

ras. Statens energiverk anser att anslaget till insatser på systemteknik kan 

skäras ned. 

För egen del anser jag att insatser på systemteknik även för den kom

mande treårsperioden bör ingå i delprogrammet System- och genomföran

defrågor. Insatserna bör koncentreras hårt och i första hand avse att ge 

kunskapsmässigt underlag för att bedöma dels hur nya tekniska kompo

nenter kan sättas samman till uppvärmningssystem i olika typer av bebyg

gelse. dels vilka förutsättningarna är för att införa nya system i olika delar 

av landet. 

För programmet Energianvändning för bebyggelse förordar jag att insat

serna bestäms till 118,5 milj. kr. för trearsperioden 1984/85-1986/87 varav 

för budgetåret 1984/85 48.1 milj. kr. 

4 .2 .5 Energitil(fiirsel 

Programmet Energitillfiirsel omfattar forskning och utveckling om utvin

ning av energi från energiråvaror och energikällor i naturen samt omvand

ling av energin till energibärare såsom el. hetvatten osv. samt distribution/ 

överföring av energibärare. 

Innevarande programperiod ingår i programmet Energitillförsel följande 

delprogram: Skogs- och torvbränslcn. Energiodling. Bränsleförädling. 

Förbränningsanläggningar. Vindenergi, Tillförselsystem. Teknikbevak

ning och Fusionsenergi. 

När statens energiverk påbörjade sin verksamhet den I juli 1983 upphör

de nämnden för energiproduktionsforskning <NE). Dess uppgift inklusive 

ansvaret för programmet Energitillförsel fördes över till statens energiverk 

med undantag av delprogrammen Teknikbevakning och Fusionsenergi 

som fördes till Efn. Planeringsunderlaget för perioden 1984/85-1986/87 har 

vad beträffar programmet Energitillförsel utarbetats av N E respektive 

Efn. 

NE har föreslagit följande indelning i delprogram: Skogsbränslen. Torv

bränslcn. Energiodlingsbränslen. Bränsleförädling, Förbränningsanlägg

ningar av. Vindcnergi, Elproduktionsteknik och Tillförsel system. I förhål

lande till innevarande program för energiforskning har delprogrammet för 

Elproduktionsteknik tillkommit. Vidare har det tidigare delprogrammet 

Skogs- och torvbränslen delats i två separata delprogram. Efn har inkom

mit med förslag vad avser Teknikbevakning och Fusionsenergi. 
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N E föreslår att målet för programmet Energitillförsel liksom tidigare hör 

vara att utveckla teknik och att klarlägga förutsiittningarna för varaktiga, 

helst förnyhara och inhemska energikällor som kan ge bidrag till energiför

~örjningen på kort och medellång sikt. 

NE:s förslag inrymmer omfattande insatser för oljeersättning och en 

jämfört med innevarande forskningsprogram större hetoning av direkta 

tekniktillämpningar i form av stöd till utveckling av maskiner samt experi

ment- och försöksanläggningar. 

Vid sidan av sina uppgifter inom energiforskningsprogrammet ansvarar 

energiverket för det statliga stödet för att ersiitta olja. m. m. Inom ramen 

för detta stöd liimnas stöd till bl. a. prototyp- och demonstrationsanlägg

ningar. Därigenom kan en snabb marknadsintroduktion uppnäs av verk

samhet som har fritt stöd inom ramen för energiforskningsprogrammet. 

För att uppnå en kraftig minskning av oljeberoendet och för att skapa 

förutsättningar för att avveckla kiirnkraften kriivs att energibilor. som i 

dag används endast marginellt eller inte alls ökar i användning. Kunskapen 

om utnyttjande av dessa energikiillor är i många fall liten. Energiforsk

ningsprogrammet har här en viktig roll för att förhättra kunskapsnivån och 

utveckla den teknik som hehövs för ett utökat utnyttjande av i första hand 

inhemska briinslen. Ansträngningar bör ocksä göras för att fördjupa de 

biologiska kunskaperna om biobränslena inför produktion och användning 

i stor skala av dessa. 

För skogsbränslcn och torv och andra alternativ till olja som i ökande 

utsträckning blir tillgängliga rtider i varierande grad osäkerhet betriiffande 

faktorer som tillgänglighet. teknisk genomförbarhet, kostnmkr. hiilso- och 

miljöeffekter samt andra hieffekter. Ett viktigt syfte med energiforsknings

insatserna är att klarliigga dessa faktorer. Under de hittillsvarande pro

gramperioderna har ett omfattande arbete påbörjats inom ramen för ener

giforskningsprogrammet för att dels klarliigga nämnda faktorer. dels ut

veckla teknik. 

Riksdagen har nyligen beslutat (prop. 1983/84: 28. SkU 9. rskr 96) om 

riktlinjer för energibeskattningen. Beslutet innebär bl. a. att inhemska 

briinslen från den I januari 1984 har befriats från mervärdeskatt och 

undantagits från förmånsbeskattning. 

Riksdagen har också beslutat om åtgiirder för att ersätta olja. m. m. och 

om investeringar inom energiområdet under år 1984 <prop. 1983/84: 62. NU 

9. rskr 124). Jag framhöll vid min anmälan av den senare propositionen det 

angelägna i att stöd lämnas till projekt som avser samordnad utveckling av 

t. ex. de olika leden i hränslckedjan från utvinning till förbränning. För 

inhemska bränslen och energiformer skapas härigenom en naturlig mark

nad samt incitament att utveckla nya produktionsmetoder och nya pro

dukter. I propositionen angav jag vidare att avgränsningar mot det statliga 

energiforskningsprogrammet skulle bestiimmas utifrån hur långt i utveck

lingsskedet en viss teknik har kommit. Stödet för oljeersiittande åtgiirder 
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inriktas på investeringar i teknik som kommer att rn betydelse för att 

minska oljeberoendet fram till år 1990 och de niirmaste än.:n diirefter. Fr[m 

encrgiforskningsprogrammct bör däremot stöd lämnas till utveckling av 

teknik som befinner sig i ett sä tidigt stadium att detta krav inte uppfylls. 

En niira samverkan mellan stödsystemen iir angelägen för att inte låsningar 

och hinder i det tekniska utvecklingsarbetet ska uppstf1. Genom att ansva

ret nu iir samlat inom en myndighet har förutsättningarna förbiittrats för en 

sfidan samverkan. 

Remissinstanscrna har i regel inget att inviinda mot N E:s förslag. Vad 

betriiffar målet för programmet anser do111ä111·erket att det bör markeras att 

prioriteringar skall göras av varaktiga. helst förnybara och inhemska ener

gikällor. Domiinverket biträder i övrigt NE:s syn att det tidigare målet för 

programmet Energitillf'lirscl bör kvarsta och förordar en insats på oföränd

rad nivå. Vad betriiffar de olika delprogrammen förordar La11thrukamas 

Rik.1:fi"irh1111d en kraftigare insats inom områdena skogsbriinslen. torvbräns

len. energiskog och energigrödor. medan S1·e11ska Krajii·erk.1:fi'ire11i11gen 

anser att kolt..:kniken bör ha en större plats i tillförsel programmet. 

För egen del anser jag att målet för programmet Energitillförsel liksom 

hittills bör vara att utveckla teknik och att klarlägga förutsättningar för 

varaktiga. helst förnybara och inhemska energikällor, som kan ge bidrag 

till energiförsörjningcn ptl kort och medellång sikt. 

N E har, som jag nyss har niimnt. föreslagit en förändrad indelning i 

ddprogram. Jag kan i stort sett ansluta mig till NE:s förslag och förordar 

att programmet indelas i följande delprogram: Skophriinslcn, Ton'/Jrii11s

le11. E11crgii1d/ingshriins/c11, Briinsh'.fi:iriid/i11g. Fiirhrii11ni11g.,·1111/iigg11ingar. 
\li11de11ergi och F.lprod11ktio11stek11ik. Det nuvarande delprogrammet Till

försclsystem bör däremot inte längre redovisas som ett separat delpro

gram. Jag kommer i det följande att redovisa att detta delprogram hör 

integreras med övrig forsknings- och utredningsverksamhet inom energi

verket. Till programmet Energitillförsel för jag liksom tidigare delprogram

met Teknikbevakning. Till detta senare delprogram för jag inte längre 

bevakningsområdet Ny kärnteknik. Jag förcslär istiillet att detta område 

förs till programmet Övrig långsiktig och grundläggande forskning. Delpro

grammet Fusionsenergi upphör att vara ett eget delprogram. Inom pro

grammet Övrig långsiktig och grundläggande forskning har jag beräknat 

vissa medel vad avser den svenska grundforskningen inom fusionsener

giomrttdet. Jag äterkommcr med en niirmare redogörelse för förändringar

na under 4.2.6.2 Fusionscnergi. 

Till programmet Energitillförsel för jag även delar av det nuvarande 

programmet Energianviindning för bebyggelse. Det gäller den del av del

programmet Solvärmeteknik som avser Fjärrviirme och delar av delpro

grammet Värmepumpar. Även de delar av delprogrammet Värmelagring 

som avser Grundvattenmagasin och Akviferer bör ingå i programmet 

Energitillförsel. Från delprogrammet Viirmedistribution för jag på samma 
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säll de delar som avser Fjärrvärme och Kraftvärme. Niimnda delar av 

programmet Energianvändning för bebyggelse för jag till ett nytt delpro

gram som jag föreslår får namnet Fjiirrvärme och värmeeffektivisering. Jag 

har ocks:i räknat med att ansvaret för området Semigeotermi i det av BFR 

föreslagna delprogrammet Naturvärme samordnas med den verksamhet 

som bedrivs inom delprogrammet Teknikbevakning. Ansvaret för det nya 

delprogrammet Fjärrvärme och viirmeeffektivisering bör ligga på statens 

energiverk. Jag tar upp dessa förändringar vid min behandling av respekti

ve delprogram. 

Under perioden 1984/8.'i-1986/87 bör verksamheten inom programmet 

Energitillförsel inriktas företrädesvis mot åtgärder som kan medverka till 

att klargöra förutsiittningarna för ett ökat utnyttjande av inhemska helst 

förnybara energikällor. Här kommer de planerade utvärderingarna av 

gjorda insatser på vindenergi och energiodling att utgöra ett underlag för 

beslut om fortsatta insatser inom dessa delprogram. Det är angeHiget att 

insatserna inom programmet Energitillförsel nu. i större utstriickning inrik

tas mot utveckling av maskiner. utrustningar och förbränningsanHiggning

ar. som kan medverka till en snabbare introduktion av de inhemska bräns

lena. I detta sammanhang vill jag liksom NE betona behovet av att även ta 

fram ny teknik för elproduktion. I insatserna på att utvel:kla bränslen som 

kan ersätta olja har jag lagt särskild vikt vid insatser som gäller alternativa 

drivmedel. Jag vill även betona betydelsen av ett niira samarbete mellan 

statens energiverk och naturvårds verket i frågor om forskning om miljöef

fekter vid utvinning och användning av energi. 

Inledningsvis redogjorde jag för min allmiinna syn på inriktning och 

dimensionering av det kommande forskningsprogrammet för energiområ

det. Jag har i enlighet mc:d detta föreslagit förhällandevis små förändringar 

beträffande omfattningen på programmet Energitillförsel jämfört med nu

varande nivå. Vidare har jag vid medelsberäkningen avvägt behovet av 

forsknings- och utvecklingsinsatser mot resurser som finns inom andra 

stödsystem för insatser rörande bl. a. för introduktion och kommersialise

ring av teknik inom energiområdet. Det ankommer på statens energiverk 

som ansvarig myndighet för dessa stödsystem att medverka till att avväg

ningen mellan insatser från olika statliga stödsystem sker pä ett effektivt 

och ändamålsenligt siitt. 

Jag går nu över till att behandla de olika delprogrammen inom program

met Energitillförsel. 

Till de/programmet Skogshriinslen hänförs f. n. utveckling av kunskap 

ol:h teknik för produktion av bränslen baserade på skogsrå varor exklusive 

massaved och timmer. I delprogrammet ingår bränsleberedning genom 

utveckling av mekanisk och teknisk förädling såsom torkning, pelletering 

ol:h pulveriscring. Utvel:kling av nya lagrings- och transportsystem ingår 

ol:kså i delprogrammet. Däremot ingiir inte utveckling av förbränningsme

todcr eller mer avancerad kemisk bränsleförädling. 
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Den gångna treårsperioden har karaktäriserats av omfattande kunskaps

och teknikutveckling samt i vissa fall kommersiell introduktion. Under den 

senaste tiden har enligt N E branschens egen insikt om den stora potentia

len och om ekonomin bö1jat ge gynnsamma resultat. 

N E föreslår att målet för forsknings- och utvecklingsverksamheten un

der perioden 1984/85- 1986/87 bör vara att bedriva en fortsatt kunskapsut

veckling, så att etablerad kunskapsnivå kan upprätthållas. och att säker

ställa ett fortsatt utvecklande av teknik och maskinutrustning. främst för 

hel- och delträdsutnyttjande. 

Efn behandlar i sitt planeringsunderlag möjligheterna för ett framgångs

rikt utnyttjande av skogsbränslena. Strategin enligt Efn. för de statliga 

energiforskningsinsatserna på skogsbriinsleområdet. bör vara att genom 

punktinsatser på utvalda områden stödja utvecklingen av ny och effektiva

re teknik på sadana områden där branschen själv kan förväntas dröja. 

Staten bör vidare enligt Efn finansiera viss för branschen gemensam kun

skapsutveckling avseendet. ex. systemstudier. ekologi och naturvård. 

Skogsstyrdsen anser att utvecklingen nu har kommit in i ett stadium där 

de kommersiella intressena är så starka att det statliga finansiella stödet 

bör kunna minska betydligt i omfattning. Skogsstyrelsen anser vidare att 

det största hindret för ett mer omfattande utnyttjandc av skogsrå vara som 

bränsle är att mottagningsmöjligheterna är begränsade. Därför anscr 

skogsstyrelsen att insatserna under den kommande treårsperioden bör 

inriktas på åtgärder som leder till att dessa möjligheter ökas. Det betyder 

åtgärder av karaktären utveckling. demonstration och informationssprid

ning. Statens cncrgi1·erk föreslår att insatserna förskjuts ytterligare till 

utvecklingsarbete inom de företag som tillverkar maskiner för utvinning 

och produktion av torv och skogsencrgi. Sl'erigl'.\' Lanthruk.1w1i1·ersitet 

understryker behovet av en ökad forskning för att få fram en fungerande 

skördeteknik för skogsbränslen. I.anthmksstyre/sen betonar att det finns 

bchov av rådgivning och teknik för utnyttjande av fastbränslcn. 

För egen del anser jag att de inhemska bränslena och däribland skogs

bränslena tillhör de alternativ som snabbt kan ge värdefulla bidrag till 

oljeersättningen. Under den gångna treärsperioden har den årliga förbruk

ningen av skogsbränslen för eldningsiindamål ökat betydligt. Det är angelä

get att denna utveckling fortsätter. Den forcering av forsknings- och ut

vecklingsinsatserna som har skett under innevarande period har härvid 

lagt grunden till en fortsatt framgångsrik verksamhet inom detta område. 

Målet för den kommande treårsperioden bör således vara att stödja en 

fortsatt kunskapsutveckling och att säkerställa ett fortsatt utvecklande av 

teknik och maskinutrustning. 

I innevarande treårsprogram 1981/82 - 1983/84 ingår skogsbränslen och 

torvbränslcn i samma delprogram. Målet har varit att under perioden 

utveckla teknik. genomföra försök samt klarlägga kostnader. miljöeffekter 

och övriga förutsättningar för en ökad anvlindning av skogs- och torv-
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bränslen. Syftet har varit att öka inslaget av teknik som kan nå kommersi

ell mognad så att användningen av dessa bränslen kan öka. I kommande 

program hör uppdelning ske på olika delprogram eftersom utvecklingen pä 

skogs- resp. torvbränslcområdet kommit olika långt och behovet av insat

ser skiljer sig år. 

I likhet med bl. a. skogsstyrelsen anser jag att insatserna när det gäller 

att ta till vara skogsrester i skogsindustrin nu kommit in i ett stadium där de 

kommersiella intressena fa sä starka att det statliga finansiella stödet inom 

forskningsprogrammet bör kunna minska i omfattning. 

För att underlätta en snar introduktion av utvecklad teknik hör verksam

heten liksom tidigare genomföras i nära samarbete med skogsbrukets 

organisationer. skogsstyrclsen och med industrin. 

Det är också viktigt att en rimlig balans upprätthålls mellan skogsindu

strins behov av råvara och en ökad användning av skogsbränslen. Med 

hänsyn till risken for att statligt stöd till anläggningar eldade med skogs

bränslen kan snedvrida konkurrensen om skogsrttvara i förhällande till 

skogsindustrin. bör forskningssti.id endast lämnas när det kan visas att det 

inte uppstär konllik,ter gentemot konkurrerande rt1varuintressen. 

Jag förordar vidare att den forskning som syftar till att undersöka s[1väl 

de kort- som de långsiktiga effekterna för mark och miljö till följd av ett 

effektivare skogsbruk ges en hög prioritet under perioden. Ett nära samar

bete bör ske med statens naturvårdsverk när det gäller frågor om miljöef

fekter. 

De/programmet Ton·hrii11sle11 innefattar utveckling av kunskap och tek

nik för produktion av bränslen grundade på torv. Detta omfattar vidareut

veckling av mekaniska förädlingsinsatser såsom pelletering och pulverise

ring. Även utveckling av lagrings- och transportsystem ingår. 

Den svenska torvmarksarealcn utgör drygt IO'>i: av landets yta. För att 

säkerställa att 1981 års energipolitiska mål vad giillcr torvanviindning upp

näs behöver endast 0,5 ';'-( av denna areal tas i anspråk. I energiforsknings

programmet för perioden 1981182-1983/84 ingilr torvbriinslcn i delpro

grammet Skogsbränslen. Ptt torvområdet omfattar programmet områdena: 

Torvinventering. Olika torvutvinningsmetoder för iln:truntbruk samt Av

vattningsteknik för torv. Vidare ingilr förädling till pellets. briketter m. Il. 

Insatserna för kunskapsutvel'.kling har följt de planer som finns för 

innevarande treårsprogram. Inventeringen av torvmarker större än 50 ha 

har fullföljts. Projekt för avvattning av torv har satts i gting. Teknik- och 

maskinutvecklingsinsatserna har under perioden koncentrerats till insatser 

för att få fram metoder för åretruntbrytning. Ett antal system har utveck

lats och prövats i prototypskala. Även vad gäller stycketorvsmaskiner har 

vissa utvecklingsinsatser gjorts. 

Enligt N E bör m;'i.let för forsknings- och ut vecklings verksamheten under 

perioden 1984/85- 1986/87 vara att bibehålla etablerad kunskapsutveck

lingsnivil. som bas för den introduktion som nu har inletts. och att silker-
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ställa fortsatt utveckling av erforderlig teknik och maskinutrustning. Beho

vet av utveckling kommer enligt NE att bli omfattande. särskilt på tcknik

och maskinsidan. 

Bland remissinstanserna förordar domiim·erket och /iin.utyrelsen i Öre

hro län en kraftig ökning av insatserna på delprogrammet Torvbränslen. 

Även S1·eriges geologiska undersii/.:ning förordar ökade insatser. !'freriges 

Lalllhmk.1·1mii·ersitet anser att utvecklingen av teknik anpassad till små 

och medelstora förbrukare är försummad. SMii/ anser att studier av de 

hydrologiska effekterna av ett ökat torvutnyttjande måste ligga före ett 

storskaligt utnyttjande av torv. Domiinl'erket markerar sin tveksamhet 

inför att avdela större resurser för torvbrytning för små objekt. Domänver

ket anser vidare att resurser hör avsättas för anpassning och utveckling av 

modern regler- och styrteknik i nuvarande maskinsystem .. 

För egen del anser jag, i likhet med NE. att målet för forsknings- och 

utvt:cklingsverksamhetcn inom delprogrammet Torvbränslen under peri

oden 1984/85-1986/87 hör vara att dels bibehålla etablerad kunskapsnivå, 

dels säkerställa en fortsatt utveckling av erforderlig teknik och maskinut

rustning. 

Jag anser att inriktningen här liksom när det gäller delprogrammet 

Skogsbränslcn bör vara att genom punktinsatser stödja utveckling av ny 

och effektivare teknik på sådana områden där branschen själv kan befaras 

dröja. Avsikten är emellertid att industrin på sikt successivt skall ansvara 

för en allt större del av ut vecklingsarbetet. 

Utveckling av teknik för utvinning av torvbränsle anser jag vara särskilt 

angelägen med tanke på det stora behovet av att fft fram maskiner och 
utrustningar som t. ex. möjliggör åretruntbrytning. 

Huvuddelen av insatserna inom delprogrammet Torvbriinslen bör ske 

med sikte p{i att i slutet av treilrsperioden kunna visa upp dels fungerande 

anläggningar för utvinning av torven. dels fungerande distributionssystem 

diir även små och medelstora förbrukares behov kan tillgodoses. 

Det är ocksii angeläget att tillräckliga resurser avsiitts för grundliiggande 

forskning kring torvbrytningens inverkan på vattenförhållandena. Jag för

ordar att medel sätts av som motsvarar NE:s förslag på oföriindrad nivft 

vad beträffar forskning om avvattning resp. miljöstudier. I samband med 

inventeringen av brytvärda torvmarker bör ett samarbete ske med natur

vårdsverket. sä att en bedömning och prioritering friin naturvårdssynpunkt 

kommer till stånd. Däremot bör s. k. branschutveckling kunna minskas 

något till förmän för en intensifierad satsning på teknik- och maskinutveck

ling. Det iir väsentligt att förutsiittningar skapas för maskintillverkarna att 

ta fram för världsmarknaden nya och intressanta produkter. Där kan även 

den moderna datatekniken. speciellt vad avser styr- och reglerteknik. 

sannolikt komma till användning. 

De/programmet t:nerRiodlinR omfattar forskning och utveckling avseen

de produktion på främst medellång och lång sikt av de inhemskt odlade 
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energiråvarorna energiskog. energigrödor. vass. alger m. m. Delprogram

met indelas i två huvuddelar: 

- Energiskogsbruk vilket avser odling av vedartade viixter på stora 

arealer bestående av myrmarker. skogsmarker och ej utnyttjad åker

mark. 

- Energigriidebruk vilket avser odling av energigrödor dels pfl åkermark. 

och där som en med övriga grödor integrerad produkt i viixtföljden. dels 

i havsmiljöer. 

NE har under hela den tid som systematisk cnergiodlingsutveckling har 

bedrivits i Sverige. dvs. från år 1975. varit den aktör som svarat för 

planering och stöd till utveckling av system för energiodling. 

Under pågående treårsperiod har insatserna intensifierats inom områ

det. Tyngdpunkten i delprogrammet har hiirvid legat pa energiskogsbruk. 

Storförsök har vidare påbörjats för att ta fram underlag för att bedöma 

konsekvenserna av att utnyttja energiskog i stor skala. 

NE anser att insatsperioden 1981/82-1983/84 för delområdet Energi

skogsbruk bör avslutas med att en sedan tidigare planerad utvärdering 

genomförs. Denna utvärdering kommer enligt vad jag har erfarit att utföras 

av statens energiverk. Resultatet planeras föreligga tidigast under andra 

halvåret 1984. 

Vad beträffar delområdet Energiskogsbruk anser N E att målet för peri

oden 1984/85-1986/87 bör vara att skapa förutsättningar för en eventuell 

introduktion genom att upprätthålla och fortsätta kunskapsutvccklingen 

och genom att komplettera den påbörjade teknikutvecklingen. Vidare bör 

påbörjade större försök fortsätta och försöksverksamheten utökas. 

Utveckling av energiskogsbruk bör enligt NE fortsiitta i nuvarande 

omfattning intill att antingen kommersiell introduktion genomförts eller 

tillförselsätten visats olämpliga eller behovet av energislaget inte förelig

ger. Ut vecklingsarbetet kommer att nii maximal omfattning under tiden 

1984- 1990 för att därefter övergå i ett uppföljnings- och introduktions

skede. 

Beträffande delområdet Energigrödebruk anser N E att mttlet på kort sikt 

bör vara att systematiskt pröva och viilja grödor. utveckla odlingsteknik. 

genomföra fältförsök och analysera potential. Teknikens förutsättningar 

skall anges bl. a. genom analys av och fältförsök med odlingssystem diir 

energigrödor ingar i viixtföljden. 

Utvecklingen av energigrödor startade i mer betydande omfattning un

der aren 1981- 1983. De biologiska förlopp som studeras kriiver enligt N E 

tidscykler om 4-6 år. varför perioden 1984/85-1986/87 följer nuvarande 

uppläggning för att senare under 1980-talet kompletteras med storförsök 

och maskinutvcckling samt försöksvis införande. 

Flera remissinstanser pekar på den oklara situationen vad betriiffar 

möjligheterna att inom de närmaste decennierna fii ett tillskott till energi

försörjningen från energiodling i den storleksordning som anges i NE:s 
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planeringsunderlag. Därför förordar bl. a. statens energi1·erk. skogsstyrel

sen och domiinl'erket en satsning under den kommande treårsperioden på 

oförändrad nivå. Skulle en prioritering bli nödvändig mellan insatserna 

inom ramen för oförändrad nivå vill domänverket förorda skogs- och 

torvbränsle framför energiodling. Skälet är att de förra har den säkraste 

och största potentialen i ett kort och medellångt perspektiv. Sl'enska 

ko1111111111förh11ndet menar att om energiverkets utvärdering ger positivt 

utfall borde en satsning motsvarande Efn:s maximinivå vara motiverad. 

SM/Il anser att de hydrologiska konsekvenserna bör klarläggas innan en 

storskalig utvinning inleds. S1·eriges lanthruk.1·1111ii·ersitet och skogsstyrel

sen pekar i sina remissvar på att produkterna från energiodling inte bara 

skall ses som energiråvaror, utan att de även kan ge ett brett sortiment av 

sidoprodukter som kan utnyttjas till foder eller kemikalieråvara. Sveriges 

Lantbruksuniversitet understryker behovet av en ökad forskning för att få 

fram en fungerande skördeteknik för energiodling. Här behövs enligt lant

bruksuniversitetet en forcerad forskning vid främst Jordbrukstekniska in

stitutet och institutionen för lantbrukets arbetsmetodik och teknik vid 

SLU. Statens energil'erk förordar att insatserna inom delprogrammet 

Energiodling. om den planerade utvärderingen av insatserna ger positivt 

utfall, drivs på en i stort sett oförändrad nivå. Vidare, bör enligt energiver

ket, huvudansvaret för verksamheten under den kommande programperio

den överföras på någon organisation eller något företag som i framtiden 

kan svara för energiodling och utvinning. 

I likhet med remissinstanserna anser jag att situationen är oklar vad 

beträffar möjligheterna att inom de närmaste årtiondena utnyttja energi

skog och energigrödor som energiråvara. Den planerade utvärderingen av 

statens insatser vad avser energiskog bör avvaktas innan stiillning tas till 

frägan om de fortsatta satsningarna pä detta område. 

Sannolikt (.;.an dock energiodling få en relativt stor betydelse i det svens

ka energisystemet på lång sikt. Eftersom andra aktörer iin staten tills 

vidare kan väntas saknas på området kommer staten iiven fortsättningsvis 

att ha en betydande roll niir det giillcr att utveckla teknik och bygga upp 

kompetens. Jag ~ir på detta stadium inte beredd att, som statens energiverk 

föreslår. förorda att huvudansvaret för denna verksamhet förs över på 

någon organisation eller ett företag. Detta kan bli aktuellt när förutsätt

ningarna för energiodling är klarare. 

Bcträffam.k delområdet Energiskogsbruk bör målet för perioden 1984/ 

85- 1986/87 vara att klargöra förutsättningarna för en eventuell introduk

tion av energiskogen som energiråvara. Nuvarande nivå på insatserna 

inom området bör i huvudsak upprätthällas. Vid sidan av kunskapsutveck

ling på nuvarande nivå krävs viss kompletterande teknikutveckling. Jag är 

inte beredd att innan den hittillsvarande verksamheten har utvärderats 

tillstyrka en intensifiering av insatserna. Jag anser således att inga nya 

större försök bör inledas. Diircmot bör päbörjad försöksverksamhet få 
resurser som möjliggör en fortsättning på ungefar nuvarande nivå. 
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Vad beträffar delområdet Energigrödor, som omfattar bl. a. alg- och 

vassodling samt utnyttjande av halm som energiråvara, anser jag att insat

ser bör ske med målet att vid slutet av perioden 1984/85-1986/87 kunna 

göra en första utvärdering av energigrödornas potential och ekonomi. 

Med energiforskningsprogrammets allmänna tyngdpunkt i siidana insat

ser som kan ge effekt på kort och medellång sikt bör ambitionsnivån på 

delprogrammet Energiodling vara något lägre än föregående period. 

Till delprowammet Briinslt'.f'iiriidling hör forskning och utveckling rö

rande omvandling av dels inhemska energiråvaror som ved. torv och 

skiffer. dels kol till flytande eller gasformiga bränslen. 

Målet för verksamheten under innevarande treårsperiod. har varit att 

klarliigga vilka tekniska möjligheter att förädla energiråvaror som är iinda

målsenliga i det svenska energisystemet. Den centrala delen av program

met har varit att utveckla teknik för framställning av syntesgas ur biomassa 

och torv samt teknik för direktförvätskning av dessa råvaror. Vidare har 

inom programmet givits stöd till utveckling av teknik för etanolframställ

ning och teknik för utnyttjande av energiinnehållet i de svenska skiffrarna. 

MiHet för den kommande treärsperioden bör. enligt NE. innebära en 

starkare prioritering av förgasning än tidigare. U ndersökningsresultat av

seende utnyttjandet av kerogen i skiffer hör enligt N E ges ökat utrymme i 

programmet. 

N E har för områdets centrala delar uppstiillt följande mäl. 

- Teknik för syntesgasframstiillning av biomassa och torv skall utvecklas 

så att beslut om uppförande av en demonstrationsanliiggning kan tas 

under år 1985. 

- Teknik för bränngasframställning av biomassa och torv skall utvecklas 

och provas i pilotskala under år 1986. 

- Teknik för direktfördtskning av biomassa, torv och kolförädling skall 

studeras. företrädesvis i internationell samverkan. för att om positiva 

resultat uppnås ge underlag för beslut om pilot-anläggning 1986- 1987. 

- Teknik för framställning av etanol ur cellulosa skall utvecklas för ut

provning i försöksskala 1986. 

- Utvecklingen av teknik för utnyttjande av det organiska energiinnehål

let i de svenska skiffrarna skall studeras och utvärderas. 

NE föreslår insatser för att tillgodose de uppräknade målen. Därutöver 

föreslås insatser p~t omddena Tunga oljor och restoljor samt System och 

miljö. 

Efn föreslår att en koncentration av insatserna skall ske till de omrttden 

som bedöms ha starkast konkurrenskraft bland de områden som erhäller 

forskningsstöd. Stödet bör vidare differentieras så att endast dessa utveck

lingslinjer drivs till demonstrationsstadiet. Eventuella demonstrationsan

läggningar bör enligt Efn finansieras utanför energiforskningsprogrammet. 

Efn föreslår att huvuddelen av insatserna läggs på förgasning av biomassa, 

torv och skiffer. En mindre del läggs på förvätskning resp. etanol. Efn 

5 Rik.1d11gc11 198318./. I .rnml. Nr 107. Bi/11g11 9 
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föreslår e;:n insatsnivå som motsvarar oföriindrad niv~i i NE:s planeringsun

derlag pä områdena Förgasning av biomassa och torv resp. Skiffer. För 

områdena Förvätskning av biomassa och torv resp. Etanolframställning 

föreslår Efn en insats på en lägre ambitionsniv{i. 

Bland remissinstanserna anser lii11sstyrei.H'11 i Öl'l'hro liin att en långsik

tig samhällsekonomisk kalkyl m{iste föreg{1 ställningstagandena som berör 

landets skiffertillgångar samt att miljö-mässiga och sm:iala konsekvenser 

bör beaktas särskilt. Stat.1fi'iretag AB anser att områdena förgasning av 

biomassa resp. förgasning av skiffer i NE:s förslag tilldelats alltför stor del 

av tillgängliga resurser. La11thmkama.1· rik.1fiirh11nd vill ha ökade insatser 

på etanolframställningstcknik och anser att en insats på NE:s mest ambi

tiösa nivå (nivt1 4) är synnerligen välmotiverad. 

Jag anser. i likhet med vad jag anförde vid anmälan till budgetproposi

tionen ar 1983 (prop. 1982/83: 100 bil. 14 s. 122). att åtgärder måste vidtas 

för att skapa en tryggare drivmedelsförsörjning. Jag framhöll därvid att de 

statliga insatserna främst bör giilla att utveckla användningen av M 100 

(ren alkohol) som drivmedel. Jag anförde vidare att målet för de statliga 

insatserna bör vara att ge närmarc underlag för beslut i slutet av 1980-talet i 

frågan om introduktionen av M 100 som drivmedel i större skala. 

Med dagens stora oljeberoende inom transport- och samfärdsclsektorn 

är vårt samhiille fortfarande mycket sårbart om störningar i oljetillförseln 

inträffar. Det är därför en angelägen uppgift att inom energiforskningspro

grammet även i fortsättningen stödja forsknings- och utvecklingsinsatser 

inom drivmedelsområdct. Syftet är att medverka till att det utvecklas 

kommersiellt acceptabel teknik för inhemsk produktion av alternativa 

drivmedel. 

I riksdagens beslut om riktlinjer för energipolitiken våren 1981 ansågs 

frågan om ersättning av importerade bränslen med inhemska bränslen som 

central. Den därvid fastställda planen för introduktion av alternativa driv

medel har därefter varit vägledande för arbetet med dessa frågor. Försök 

har bedrivits med användning av metanolhriinslct M 100 (ren metanoll i 

fordon. Detta har skett parallellt med utveckling av M 100-motorer. som 

har testats i svenska personbilar under något år. Enligt planen bedrivs 

under åren 1983-84 arbete för att ytterligare klarliigga de problem som 

finns med att distribuera och lagra metanol. 

Fram till den 1 januari J 980 var skatten p[1 motoralkoholer densamma 

som skatten pä bensin. En ändring i 2 * bensinskattelagen ( 1961: 372) 

trädde då i kraft. Skatten på motoralkoholer blev hälften så stor som på 

bensin. Eftersom energiinnehållet i motoralkoholerna är ungefär hälften 

mot bensinens kunde hiirmed motoralkoholerna skattemässigt likstiillas 

med bensin som drivmedel. 

F. n. gäller att skatten p<l motoralkoholer iir något mindre iin hälften av 

skatten på bensin. Genom beslut av riksdagen hösten 1983 om särskild 

avgift på bensin (prop. 1983/84:62, NU 9, rskr 124) kom motoralkoholerna 
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i ytterligare något gynnsammare läge iin tidigare i förhällande till bensinen. 

Inför framtida ställningstaganden om metanol som drivmedel är det 

angeläget att ytterligare klarlägga förutsiittningarna för hur produktionen 

av denna kan ske inom landet. Det är också som Efn har framhållit. 

nödvändigt med en samhällsekonomisk analys. 

Enligt min mening kommer de satsningar som görs för all öka kunskapen 

om produktion och distribution av alternativa drivmedel att vara värdefulla 

när prisrelationerna förändras mellan dessa och de drivmedel som nu iir 

förhärskande på marknaden. 

Försörjningsskäl talar också för all vi måste arbeta oss bort ifrån det 

ensidiga beroendet av oljeprodukter inom transportsektorn. Vi bör striiva 

efter all bygga upp ett kunnande om hur alternativa drivmedel kan fram

ställas ur inhemska energiråvaror. Forsknings- och utvecklingsarbete för 

att få fram kommersiellt acceptabel teknik för inhemsk produktion av 

alternativa drivmedel bör mot denna bakgrund även i fortsättningen vara 

en angelägen uppgift inom ramen för energiforskningsprogrammet. Jag har 

under programmet Energianvändning för transporter och samfärdsel före

slagit en rad åtgärder vad avser utveckling av teknik för anviindning av 

alternativa drivmedel i fordon. De insatser som görs inom delprogrammet 

Briinslcförädling skall därför ses som en del av de åtgärder som vidtas för 

att minska beroendet av oljeprodukterna i transportsektorn. 

Vad beträffar de svenska skiffrarna kan dessa användas för energipro

duktion. Deras värde är emellertid bl. a. beroende av hur priserna på olika 

energislag utvecklas och huruvida en utvinning av andra produkter som är 

möjliga att framställa ur skiffrarna blir aktuell.· I direktiven till 1981 års 

encrgikommitte (EK 81) angavs att resultaten från det forsknings- och 

utvccklingsprogram som bedrivits i Ranstad borde utvärderas. EK 81 fick 

också i uppgift att belysa hur de svenska skiffertillgångarna långsiktigt kan 

komma att utnyttjas. 

EK 81 har i en delutredning <Ds I 1983: 2()) belyst frägan om det lilngsik

tiga utnyttjandet av de svenska skiffertillgångarna. I ett speciellt yttrande 

över delutredningen har EK 81 framfört sina synpunkter. Diir föreslår 

kommitten att staten inom ramen för tillgängliga energiforskningsmedel 

~töder ett fortsatt utvecklingsarbete när det gäller s. k. slaggande förgas

ning för utvinning av fossilt bränsle. EK 81 undrstryker att ett sadant 

utvecklingsarbete måste avvägas i förhållande bl. a. till tänkbara utveck

lingsinsatser för förgasning av biomassa och andra energiråvaror. 

För egen del anser jag att målet för delprogrammet jämfört med inneva

rande treårsperiod bör innehålla en starkare prioritering av forskning om 

förgasning än av forskning om förvätskning. Vidare bör inriktningen vara 

att de utvecklingslinjer som bedöms ha de bästa möjligheterna atl nå 

kommersiell mognad drivs till demonstrationsstadiet. 

Inom området Förgasning förordar jag atl forskningsinsatscrna priori

teras mellan biomassor. torv och skiffer utifrån de här givna målsätlningar-
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na. Därutöver kan insatser för forskning och utveckling kompletteras med 

insatser från stödet för att ersätta olja, m. m. när det blir aktuellt att i 

prototyp- eller demonstrationsanliiggning utprova den utvecklade tekni

ken. 

Vad beträffar verksamheten i Ranstad redovisade chefen för industri

departementet efter samråd med mig vid sin anmälan till 1984 års budget

proposition <1983/84: 100 bil 14, s. 67), under rubriken processutveckling i 

Ranstad att det saknas förutsättningar att föreslå ett nytt forsknings- och 

utvecklingsprogram för verksamheten i Ranstad. 

När det gäller etanol anser jag det angeläget att samarbetet fortsätter 

mellan berörda forskningsorgan och företag i syfte alt klarlägga förutsätt

ningarna för att uppföra en försöksanläggning. 

Beträffande tunga oljor bör vissa insatser kunna ske på området kataly

satorer för behandling av tunga oljor. 

Det bör inom den föreslagna resursramen finnas visst utrymme för alt 

under detta delprogram studera frågan om s. k. kombinatanläggningars 

möjlighet att erbjuda ekonomiskt och tekniskt goda \ösningar. Med kom

binat avses bl. a. anläggningar där man kan producera energi med en 

kombination av olika tekniker och energibärare. 

Jag förordar slutligen att miljöfrågorna vid produktion av förädlade 

bränslen behandlas som en integrerad del av insatserna inom resp. teknik

område. 

De/programmet F örbrii nn ing.rnnliiggningar omfattar förbränningstek

nik. miljöteknik och viirmeteknik. Insatserna kan röra eldstadens utform

ning. bränsleinmatning. förbriinningsförlopn. bränsleegenskaper och han

tering av restprodukter. 

Den hittillsvarande verksamheten inom detta delprogram har syftat till 

att bredda och fördjupa det förbränningstekniska kunnandet inom landet, 

att stödja utvecklingen av s. k. fluidiserade bäddar med sikte på en kom

mersiell introduktion. att stödja utvecklingen av en ny generation små 

anläggningar för inhemska bränslen samt att stödja långsiktiga projekt 

avseende ny förbränningsteknik. 

Vad beträffar delområdet Miljöteknik har hittillsvarande aktiviteter syf

tat till att klargöra vilka krav som är möjliga att ställa på förbrännings

anläggningar samt att stödja utvecklingen av ny teknik för att möta dessa 

krav. Dessutom sker inom detta område forskning om miljövänlig eldning 

av tjocka brännoljor. 

Inom delprogrammet har också gjorts insatser inom området Bränsle

blandningar. Försök avseende förbränning av olika slags bränslebland

ningar har genomförts. Stöd har lämnats både till försök med kol-olje

blandningar och kol-vattenblandningar. Andra bränsleblandningar som 

kol-metanol eller halm-olja har också studerats. 

På delområdet Teknikstudier har tillverkande företag tillsammans med 

Stiftelsen för Värmeteknisk Forskning (Värmeforsk) genomfört gemen-



Prop. 1983/84: 107 Bilaga 9 Industridepartementet 69 

samma projekt som har haft till syfte att studera driftfrågor samt utbygg

nads- eller planeringsfrågor vad avser förbränningsanläggningar. 

NE har inom en ungefärligt oförändrad medelsram föreslagit insatser på 

alla uppräknade områden. De största insatserna föreslås ske på omr<ldena 

Eldningsteknik resp. Systemstudier. 

Flera av remissinstanserna. såsom FOA .. 'freriges lanthruksunii•ersiret. 

statens planverk och Lantbrukarnas rik.1fi.irh1111d pekar på betydelsen av 

att utveckla eldningsteknik för inhemska bränslen. STU tar upp den över

lappning som förekommer mellan programorganen och betraktar förbrän

ningstekniken som övervägande en energianvändningsteknik som STU bör 

ha huvudansvaret för. S1·enska komm1111ji"irh1111det förordar en något större 

satsning på kol-vätske-blandningar, än vad NE föreslagit. 

För egen del anser jag att mälct för delprogrammet bör vara att åstad

komma en effektiv förbränning av fasta bränslen under iakttagande av 

höga miljökrav. Det är vidare angeläget att det utvecklas teknik som 

medger en hög flexibilitet beträffande användning av olika bränslen. Att 

utveckla ny eldningsteknik är därför en angelägen uppgift. 

För de flesta bränslen finns i dag utvecklad teknik för produktion av 

värme. ofta i kombination med cl. Det är emellertid angeläget att denna 

teknik kan ersättas med ny teknik som medger högre effektivitet, samtidigt 

som stränga krav på miljöskydd kan tillgodoses. 

Vad beträffar den överlappning som enligt STU finns mellan program

organen vad avser detta delprogram vill jag framhålla att en sådan över

lappning kan ha vissa fördelar särskilt när det är oklart vilken linje utveck

lingen kommer att följa. Samtidigt kan överlappningen skapa vissa pro

blem vad avser möjligheterna att långsiktigt stärka kunskapsuppbyggna

den och när det gäller miljöeffekter. Dessa frågor räknar jag med kommer 

att belysas i den utvärdering av den förbränningstekniska forskningen som 

Efn har påbörjat. Det bör emellertid ankomma på myndigheterna att .sam

råda och hålla varandra underrättade om sin verksamhet si\ att det inte 

uppkommer dubbelarbetc. 

De/programmet Vindencrgi omfattar forsknings- och utvecklingsin

satser rörande främst större nätanslutna vindkraftsaggregat samt därtill 

anknytande försöksverksamhet. 

Hittills har i världen byggts endast något tiotal vindkraftsaggregat i 

storlek jämförbara med de två stora svenska aggregaten i Maglarp resp. 

Näsudden. I främst Danmark och Förenta Staterna har man satsat på de 

små vindkraftsaggregaten som där har genomgått en snabb utveckling. 

Beräkningar hösten 1981 gav enligt NE som resultat att vindkraftsaggre

gat byggda enligt de båda svenska konstruktionerna skulle ge en elproduk

tionskostnad om 35 resp. 25 öre/KWh vid tillverkning i större serier (be

räkningarna baserades på 1982 års penningvärde. 25 års avskrivning och 

6rlr. real kalkylriinta). Under innevarande period har NE i samarbete med 

kraftföretag och tillverkare tagit initiativ till tvås. k. serieanpassningspro-
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jekt där aggregat av samma typ som Näsudden och Maglarp vidareutveck

las för offerter pä serier om fem aggregat vardera. Avsikten är därvid att 

det skall bli möjligt att på ett säkrare underlag bedöma investerings- och 

driftskostnader. Vad beträffar Maglarp och Näsudden har för övrigt under 

innevarande period driftsansvaret överlämnats till Sydkraft AB resp. till 

statens vattcnfallsverk . 

.Ä. ven mindre vindkraft verk har uppmärksammats inom energiforsk

ningsprogrammct. N E har i samarbete med svenska företag stött utveck

lingsarbete med syfte att ta fram svensk teknik på detta område. I ett av 

fallen har detta fått till följd att en första serie om 25 aggregat beställts. 

Under innevarande treårsperiod är målsättningen att till år 1985 ta fram 

erforderligt underlag för vidare bedömningar rörande vindkraften. En ut

värdering genomförs av statens energiverk och kommer enligt vad jag har 

erfarit att avrapporteras hösten 1984. Utvärderingen kommer bl. a. att 

omfatta erfarenheterna från de två stora prototyper som nu är i drift i 

Maglarp resp. Näsudden. 

För den kommande treårsperioden föreslår N E insatser på kunskapsut

veckling för horisontalaxlade aggregat och alternativa vindkraftssystem 

med inriktning på utvärdering under år 1987. För havsbaserad vindkraft 

anger N E som mål att före år 1990 ta fram erforderligt underlag för 

bedömning av dess framtida möjligheter. Förutsättningen för att dessa 

insatser skall komma till stånd är att pågäende utvärderingar ger positiva 

resultat och att kraftföretagen beställer ytterligare vindkraftsaggregat, me

nar NE. Efn anser att stödet till vindenergi på både minimi- och medelnivå 

bör uppgå till 40 milj. kr. under treårsperioden. En satsning pt1 ett interna

tionellt ~amarbete omkring havsbaserad vindkraft skulle kriiva ytterligare 

30 milj. kr. 

Bland remissinstanserna har sWtl'llS e11erRi1·erk förordat att staten. som 

villkor för fortsatta satsningar inom vindenergiprogrammet. bör kriiva att 

industrin tar p<'t sig ett betydande ekonomiskt ansvar. S;\·fHI stöder NE:s 

förslag om niv[i på insatserna. La11thmksSTyrelsc11 förcslftr en satsning på 

havsbaserade vindkraftwrk med motiveringen att detta skulle kunna med

verka till att minska markanvändningskonflikterna vid en eventudl ut

byggnad. 

För egen del anser jag att den fortsatta uppläggningen av vind kraftpro

grammet är starkt beroende av den kraft- och utrustningsproducerande 

industrins intresse. Bedömningen av vindkraftens förutsättningar att häv

da sig på energimarknadcn görs bäst av de företag som senare skall ha 

hand om elproduktion resp. produktion av anHiggningarna. Jag vill därför 

instämma i de synpunkter som statens energiverk har framfört i sitt remiss

yttrande och anser i likhet med verket att ett villkor för fortsatta satsningar 

inom vindencrgiprogrammet ~ir att industrin tar på sig ett betydande eko

nomiskt ansvar. 

I 1981 fars riksdagsbt:slut om riktlinjer för energipolitiken (prnp. 1980/ 
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81: 90 bil. I. s. 110) angavs att målet var att vindkraften skulle svara för 0-

1 TWh år 1990. Driftserfarenheterna från de anläggningar för vindkraft 

som hittills uppförts i Sverige och i andra länder tyder på att vindkraften 

kan ge ett bidrag till cncrgiförsörjningcn på sikt. Bedömningarna är hittills 

att denna teknik ännu inte är ekonomiskt bärkraftig och att dess lönsamhet 

är starkt beroende av utvecklingen av priset på cl från konkurrerande 

elproduktionskällor. Vidare krävs ytterligare utveckling av tekniken innan 

den på en mer säker grund kan etableras i stor skala och diirmed jämföras 

med annan elproduktion. Det är naturligt att kraftindustrin svarar för 

upphandlingen av kommande generationer vindkraftsaggregat. Enligt vad 

jag har erfarit är ocks[1 kraftföretagen beredda att i samband med de 

tidigare nämnda studierna av vindkraftens produktionsforutsättningar ta 

emot och behandla offerter på vidareutvecklade vindkraftsaggregat. 

Sammanfattningsvis anser jag att det nu är för tidigt att ta ställning till 

hur stor del av encrgiforskningsprogrammct som bör ägnas ät vindencrgin. 

Innan slutgiltig ställning tas till omfattningen av delprogrammet bör dels 

den kommande utvärderingen avvaktas. dels hör övcrliiggningar tas upp 

med kraftföretagen och den utrustningstillvcrkande industrin samt berörda 

myndigheter om den fortsatta verksamheten på vindenergiområ<let. 

I likhet med N E förordar jag all ett nyll delprogram benämnt /:.:Jprod11k

tio11steknik inriittas för insatser på nya processer för elproduktion samt 

effektivare teknik för elproduktion. Andra insatser avseende elproduktion 

görs inom delprogrammen Bränsleförädling. Förbränningsanläggningar. 

Vindcnergi. Teknikbevakning och Fusionsenergi. 

N E har föreslagit att målet for verksamheten bör vara att klargöra de 

tekniska och ekonomiska samt miljömässiga förutsättningarna för elpro

duktion med nya processer och i nya systemtillämpningar som underlag för 

praktisk tillämpning under 1990-talet. 
I ddprogrammet hör enligt NE ingii forskning om kombinationspro

cesser med syfte att höja uttaget av elenergi. Vidare bör teknik- och 

processutveckling med materialutveckling ingä som en viktig del. Därut

över hör utveckling av teknik för småskalig kraftvärme ingå dvs. mindre 

anläggningar för samtidig cl- och viirmeproduktion. Utvecklingsinsatser 

föreslås även inom området Lågtemperaturteknik för dproduktion. 

Remissinstanserna har i regel inga synpunkter eller erinringar mot de i 

NE:s plancringsunderlag lämnade förslagen p[1 insatsnivf1er. Statens mt

te11fi11l.1Terk har i sitt yttrande understrukit behovet av att forskning och 

utveckling avseende småskalig kraftvärme hör göras tidsmässigt så alt 

resultat föreligger när behovet av nya elproduktionsanliiggningar uppkom

mer. Verket pekar också på möjligheterna att anviin<la befintliga eldistribu

tionsnät för att åstadkomma billiga systemlösningar för viirmeförsörjning. 

/VA anser att insatserna inom ddprogramrnet Ny elproduktionsteknik bör 

inriktas på utveckling av vissa komponenter samt systemstudier. 

För egen del anser jag att området Elproduktionstcknik har strategisk 
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betydelse för våra möjligheter att tillgodose behovet av nya elproduktions

anläggningar i framtiden. 

Jag anser att målet för delprogrammet Elproduktionsteknik bör vara att 

klargöra tekniska, ekonomiska och miljömässiga förutsättningar för ny 

elproduktionstcknik som underlag för praktiska tillämpningar under 1990-

talet. I delprogrammet bör ingå bl. a. sammansatta processer och småska

lig kraftvärme. 

Under senare år har potentialen för elproduktion i kraftvärmeverk och i 

industrins mottrycksanläggningar utretts av bl. a. Svenska Värmeverks

föreningen. Den bedömda potentialen är betydande framför allt vad avser 

kraftvärme, ca 16 TWh, jämfört med nu utbyggd 5 TWh och utnyttjad 1-2 

TWh. För industriellt mottryck är förutsättningarna för en produktionsut

byggnad mer begränsad och beroende av utvecklingen både vad avser 

produktionsvolym och vad avser industrins struktur. Beträffandfe ny 

småskalig kraftvärme finns en rad olika tekniker under utveckling t. ex. 

direkteldade stirlingmotorer, fastbränsleförgasare i kombination med för

bränningsmotorer samt kolvångsmaskiner. För utveckling av småskalig 

krafvärme krävs förutom teknikutveckling studier av en utspridd elpro

duktion i små anläggningar. Forskningen inom detta delprogram är väsent

lig för våra möjligheter att få fram teknik som möjliggör att kärnkraftspro

ducerad el kan ersättas med annan el. Den kan också bidra till att ge ett 

mindre sårbart energisystem. 

Det är enligt min mening angeläget att utvecklingsarbetet på detta områ

de sker i form av samarbetsprojekt där såväl kraftindustrin som utrust

ningstillverkarna är företrädda. Därigenom kan sannolikt en bättre målin

riktning nås än vid traditionell uppläggning av utvecklingsarbetet. 

Delprowmnmet Til((örselsystem omfattar verksamhet rörande samspe

let mellan olika energitillförsclsätt och dessas inverkan på energisystemet. 

Under den innevarande treårsperioden har de tekniska och ekonomiska 

frågorna vid införande av ny energiteknik på lokal och regional samt 

nationell nivå studerats. 

Efn anser att detta delprogram på sikt bör integreras med energiverkets 

forsknings- och utredningsverksamhet. För perioden 1984/85- 1986/87 an

ser emellertid Efn att det kan finnas skäl att behålla delprogrammet inom 

energiforskningsprogrammet, dock med en viss reducering. 

För egen del instämmer jag i Efn:s uppfattning att delprogrammet Till

förselsystem bör integreras i statens energiverks forsknings- och utred

ningsverksamhet. men menar att det bör ske under perioden 1984/85-

1986/87. Jag anser således att det fortsättningsvis inte bör kvarstå som ett 

eget delprogram och beräknar inga särskilda medel inom cnergiforsknings

programmct för insatser härpå under den kommande treårsperioden. 

De/programmet Teknikhei·akning omfattar områden som först på lång 

sikt kan få betydelse för energiförsörjningen i Sverige. Teknikområden 

som är aktuella för bevakning är i första hand inriktade på framställning av 
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clem:rgi. Det gäller sok:eller, vägkraft. bränsleceller. etc. övrigt har 

hittills ingått nya energibärare och energilagring. geotermisk energi samt 

ny kärntel-;nik. 

Niir N E upphörde den I juli 1983 fördes ansvaret för delprogrammet 

Teknikbevakning till Efn. 

Målet för verksamheten inom delprogrammet under den kommande 

treårsperioden bör enligt Efn vara att åstadkomma bevakning och utvärde

ring av energiteknik som på lång sikt kan fä viisentlig betydelse för svensk 

energiförsörjning. Följande områden föreslfir Efn bör ingil: Solenergi. Våg

energi. Geotermisk energi. Energiomvandling och Nya energibärarsystem 

samt Ny kärnteknik. 

Remissinstanserna har i regel inga synpunkter på delprogrammet Tek

nikbevakning. STU anser emellertid att resurserna för långsiktig teknikbe

vakning är tillräckliga i Sverige. Det gäller den teknikbevakning som utförs 

av FOA. IVA och STU inom ramen för ramprogram o. d. 

För egen del anser jag att det iir angeläget att vi följer utvecklingen på ett 

begränsat urval områden som vid ett framgängsrikt resultat kan ge ett 

bidrag till energiförsörjningen först pil. lång eller mycket lång sikt. Jag kan 

delvis ansluta mig till STU:s uppfattning att det inom ramprogram vid 

FOA. STU och !VA finns vissa resurser för långsiktig teknikbevakning. 

Dessa bör enligt min mening kompletteras. 

Besluten om nya eller fortsatta forsknings- och utvecklingsinsatser inom 

energiområdet kan sannolikt grundas på ett säkrare beslutsunderlag om vi 

ägnar en del av resurserna inom energiforskningsprogrammet åt langsiktig 

teknikbevakning. Delprogrammet Teknikbevakning har därför enligt min 

mening swr betydelse för våra möjligheter att upprätthålla en hög kvalite 

på de fortsatta satsningarna inom energiforskningen. 

Vad beträffar Efn:s förslag om bevakningsomdtden har jag inget att 

erinra. Bevakningsområdet Ny kärnteknik bör emellertid enligt min me

ning tills vidare ing[i i programmet Övrig långsiktig forskning och grund

forskning. Jag återkommer härtill i det följande (avsnitt 4.2.6). 

Stödet till teknikbevakning bör i fortsiittningen behandlas i ett nära 

samband med övriga insatser på tillförselområdct. Jag vill här erinra om 

det jag anförde inledningsvis om behovet av ökad samordning av stödet till 

forskning l?Ch utveckling å ena sidan och stödet för åtgärder för att ersätta 

olja å andra sidan. I konsekvens med detta föreslog jag ocksf1 att statens 

energiverk får ett vidgat ansvar för forskningsstödet. Jag föresliir därför att 

ansvaret för delprogrammet Teknikbevakning förs över från Efn till sta

tens energiverk. Samtidigt bör även de delar av området semigeotermi som 

hittills har legat inom BFR:s ansvarsomriide föras till delprogrammet. 

Det nya delprogrammet FjiinTiirme och riirmee.f.fe/.:til'iserin,~ omfattar 

forskningsinsatser inom bl. a. områdena fjärrvärme. värmelagring. värme

pumpar och värmedistribution. 

I likhet med vad jag tidigare anfört vid min genomgång av programmet 
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Energi<rnvändning för bebyggelse bör vissa delar av det nuvarande pro

grammet i fortsiittningcn höra till programmet En.::rgitillförsel. Dessa insat

ser bör ske inom ett nytt delprogram Fjiirrviirme och värmeeffektivisering. 

Friin ddprogrammct Solviirmcteknik hiinfors de insatser som syftar till 

att utveckla komponenter och system i tjiirrvärmeproduktion och qora 

system. Vidare bör vissa insatser vad giiller \'iirmepumparföras till det nya 

delprogrammet. De delar jag avser är de vars insatser rörande tilHimpning 

friim~t kan bedömas ske i större system medan de insatser som avser 

utveckling av teknik som är anknuten till bebyggelsens egenskaper iiven i 

fortsiittningen bör ske inom ramen för programmet Energianviindning för 

bebyggelse. 

Från delprogrammet Värmelagring för jag de insatser som avser Lagring 

i grundvattenmagasin och i akvifcrer. Jag anser vidare att de insatser inom 

delprogrammet Viirmedistribution som avser Fjärrvärme och kraftviirme 

bör ing~I i det nya delprogrammet. 

Mftlet för det nya delprogrammet Fjiirrvärme och värmeeffektivisering 

bör vara att ut veckla teknik och system för effektiv kollektiv viirmcför

sörjning som företrädesvis bygger på förnybara och inhemska energirå

varor. Det bör också ske insatser inom programmet som syftar till utveck

ling av teknik och system som medger en mer effektiv värmeförsörjning i 

kollektiva lösningar. 

Ansvaret för detta nya delprogram bör ligga på statens energiverk. 

Därmed förs vissa delar av BFR:s nuvarande ansvarsornri'tdcn över från 

BFR till e11ergiverket. 

Jag räknar även rm:d att I 060000 kr. bör beräknas under delprogrammet 

för att fullfölja solmiitningsverksamheten vid Sveriges meteorologiska och 

hydrologiska institut. 

I min medelsberäkning har jag för programmet t:nergitil(/i'irsel beräknat 

en insatsnivå motsvarande 568,5 milj. kr. för treilrsperioden 1984/85-1986/ 

87. För budgetåret 1984/85 beräknar jag därvid 207 .5 milj. kr. 

../ .2 .6 Ö1Tig långsiktig .fi1rsk11i11g och gru111ffi1rsk11i11g 

Jag förordar att vissa insatser avseende l{ingsiktig kompetensuppbygg

nad och vissa insatser av grundforskningskaraktär samordnas i program

met Öi.,.ig ltl11gsiktig.fi1rsk11ing och gmn1Ui1rskni11g. 

Långsiktig forskning och grundforskning ingår. som delar av olika pro

gram och delprogram. i det nuvarande huvudprogrammet Encrgiforskning. 

Det har emellertid visat sig nödviindigt att utöver dessa insatser sätta av 

särskilda resurser för den grundliiggande forskningen och den lilngsiktiga 

kunskapsuppbyggnaden. Detta har i innevarande trearsprogram skett inom 

dels programmet Energirelaterad grundforskning dels inom delprogram

men Teknikbevakning resp. Fusionsenergi inom programmet Energitillför

sel samt inom programmet Allmiinna energisystemstudicr. 
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För innevarande treårsperiod fungerar NFR. STU och Studs vik Energi

teknik AB som programansvariga organ vad beträffar programmet Ener

girelaterad grundforskning. För delprogrammen Teknikbevakning. Fu

sionsenergi och Allmänna energisystemstudier är det Efn. 

Efn har i sitt planeringsunderlag föreslagit att energirelaterad grund

forskning även i fortsättningen skall redovisas som ett program. Till ett 

annat nytt program för Efn delprogrammet Teknikbevakning och delpro

grammet Fusionsenergi. Detta nya program ges av Efn namnet Långsiktig 

energiteknikforskning. Programmet Allmänna energisystemstudier har av 

Efn föreslagits även i fortsättningen utgöra ett eget program. 

Remissinstanserna har i några fall fört fram synpunkter på denna pro

grnmindclning. STU anser att det av Efn föreslagna programmet Långsik

tig energiteknikforskning i stor utsträckning är detsamma som åteliinns i 

programmet Energirelaterad grundforskning. Statens cncrgii·er/.: anser att 

anslagen till grundläggande forskning i sin helhet hör överföras till och 

integreras i NFR:s och STU:s ordinarie anslag liksom den långsiktiga 

delen av anslaget till teknikbevakning. Energiverket anser vidare att en del 

av de medel som i dag disponeras inom energiforskningsprogrammet bör 

utnyttjas för en allmiin förbiittring av den högre utbildningen inom främst 

teknik. samhällsvetenskap och naturvetenskap. /VA betonar att det iir 

nödvändigt att prioritera den långsiktiga grundliiggande energiforskningen. 

Efn föreslil.r i sitt planeringsunderlag att det inrättas ramprogram vid 

högskolan med stöd av energiforskningsprogrammet. Efn har också i syfte 

att åstadkomma sådana lösningar för avsikt att ta initiativ till bildandet av 

en samarbetsgrupp med högskolan för planering av långsiktig kompetens

uppbyggnad vid högskolan inom energitekniska områden. 

För egen del anser jag att det är angeläget att det inom programmet för 

energiforskning finns särskilda resurser för långsiktigt motiverad forsk

ning. Resultaten från sådana forskningsinsatser kanske visar sig först pä 

lång sikt men uthålliga satsningar på att bygga upp en grundläggande 

kompetens har visat sig nödviindiga om man totalt sett vill uppnä en god 

kvalite på forsknings- och utvceklingsinsatserna. 

Jag anser därlor att insatserna inom denna del av det samlade encrgi

forskningsprogrammet även under den kommande treårsperioden bör ske 

pa en hög ambitionsnivå. Det betyder att jag har för avsikt att. jämfört med 

innevarande treårsprogram föreslå ökade insatser på vissa delar av detta 

program. En hel del av dessa resurser bör kunna komma högskolan till del. 

Jag har också med intresse noterat Efn:s initiativ i fråga om samarbete vid 

planeringen av långsiktig kunskapsuppbyggnad vid högskolan. Detta över

ensstämmer också med de önskemål statsrådet Ingvar Carlsson inlednings

vi~ anförde om behovet av att sektorsforskningen medverkar till att den 

riktade grundforskningen tillförs resurser. 

Jag har funnit att det är lämpligt att ha ett i huvudsak sammanhållet 

program för den långsiktigt motiverade och grundläggande forskningen. 
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Det finns emellertid motiv för att inom programmet Energitillförsel behålla 

den del som avser teknikbevakning och som ingår i det nuvarande delpro

grammet med samma namn. Anledningen till detta är jag vill försäkra mig 

om att urvalet av teknikbevakningsområden sker i nära samband med den 

forsknings- och utvecklingsverksamhet som sker på tillförselområdet i 

övrigt liksom med den långsiktiga utrednings- och prognos verksamhet som 

energiverket bedriver. Jag anser också att det har stora fördelar att den 

information och kunskap som teknikbevakningen ger kan nyttjas i det 

dagliga arbetet med urval av forsknings- och stödprojekt vid statens ener

giverk. I övrigt förordar jag att det bör finnas ett speciellt program för den 

grundläggande och långsiktiga forskningen. Detta bör benämnas Ö1-rig 

/ång.1·iktig fi>rskning och gr11111rt<>rskning och omfatta det tidigare program

met Energirelaterad grundforskning och det tidigare programmet All

männa energisystemstudier. Vidare bör området Ny kärnteknik ingå i 

detta samlade program för grundläggande forskning. 

Den energirelaterade grundforskningen kan liksom resultat från delpro

grammet Teknikbevakning inom programmet Energitillförsel bidra till att 

öppna på sikt lovande utvecklingsmöjligheter. Det är nödvändigt med en 

viss långsiktig kompetensuppbyggnad inom energiomr{1det för att lägga 

grunden för mer marknadsnära utvecklingsinsatser i framtiden. Den typ av 

satsningar som medges inom detta program iir svåra att få genomförda på 

annat sätt och sker heller inte utanför ramen på energiforskningsprogram

met. Mot denna bakgrund bör verksamheten även fortsättningsvis ges ett 

relativt stort utrymme inom huvudprogrammet Energiforskning. 

Jag går nu över till att beskriva de olika delprogrammen inom detta 

program. dvs .. Energirelaterad grundforskninr,. Ny kärnteknik och All

männa energisystemstudier. Vidare kommer jag här att redovisa de be

dömningar och överväganden som gjorts beträffande Fusionsenergin. 

Energirelaterad grundforskning 

De/programmet Energirelaterad grund..ti>rsknint: omfattar sådan grund

forslming som har direkt anknytning till energiområdet, men som inte 

stöds inom ramen för övriga delar av huvudprogram Energiforskning. 

Medlen inom programmet har under innevarande programperiod fördelats 

av NFR och STU samt anvisats direkt till Studsvik Energiteknik AB. 

NFR:s program är uppdelat i tre delområden: energiomvandling i fysika

liska resp. biologiska system samt miljöeffekter. NFR förordar att rådets 

del vad beträffar energirelaterad grundforskning under perioden 1984/85-

1986/87 blir 51 milj. kr. Det skulle ge rådet möjlighet till ökade satsningar 

på följande områden: högtemperatur/hållfasta keramer. molekylärbiolo

gisk växtförädling och alternativa energiformers miljöeffekter. 

STU:s program avser främst forskning inom ytfysik och ytkemi samt 

förbränningsteknik. Vidare ingår katalysforskning och forskning om ter

mokemisk lagring av energi. STU föreslår i sitt planeringsundcrlag ett 
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program för STU :s verksamhet inom delprogrammet Energirelaterad 

grundforskning med en insats om 18 milj. kr. på medelnivån för treårspe

rioden 1984/85-1986/87. 

Vid Swdsl'ik EncrJ,:iteknik AB är förbriinningsmekanismer och reak

tionskinetik samt miljöeffekter de största områdena. Båda har anknytning 

till förbränningen. Andra områden är kemisk energilagring. plastmaterial. 

sviivbäddsteknik samt solenergi. Bolaget föreslår att Studsvik Energitek

niks del av detta program blir 28 milj. kr. på samtliga nivåer den kom

mande treärsperioden. Förslaget omfaltar 18 milj. kr. inom energidivi

sionen och 10 milj. kr. inom kärnteknikdivisionen. Förslaget ligger 11.5 

milj. kr. över nuvarande anslagsnivå. 

Forskningen vid Studs vik Energiteknik AB har blivit föremål för ingåen

de analys inför det kommande treårsprogrammet. Som ett led i framtagan

det av ett underlag för planering av energiforskningen efter den 30 juni 

1984 har en utredare 1 på uppdrag av Efn utrett vilka basresurser m:h vilken 

kompetens som finns vid bolagets division energiteknik. Utredaren har 

konstaterat att divisionen anses ha uppnått en ledande sHillning inom 

områdena kolteknik. förbränning och miljö samt en betydande kompetens 

inom omr[1dena fjiirrvärme och närvärme. 

I utredningen diskuteras att bolaget uppträder i olika roller gentemot 

·sina intressenter. För det första utgör del en uppdragsforskningsinstitu

tion. för det andra fungerar del som ett "konventionellt konsultföretag". 

Därutöver uppträder Studs vik Energiteknik AB som ett företag som mark

nadsför produkter och tjänster på den fria marknaden. Detta kan, anser 

utredaren. bl. a. medföra att kvaliteten på basresurser och kompetens 

försämras samt att forskningsrollen därmed uttunnas. I utredningen pekas 

ocksä på det förhållandet att de statliga grundforskningsanslag som bevil

jas Studsvik inte kommer samtliga svenska företag inom området tillgodo. 

Utredaren anser att en lösning p[1 dessa problem skulle kunna vara att 

avskilja Energidivisionens forskningslaboratorier och annan grundläggan

de forsknings verksamhet och med detta som bas organisera ett forsknings

institut. Detta skulle arbeta parallellt med och oberoende av den kommer

siellt inriktade verksamheten. 

E.fi1 anser att m[1lct för delprogrammet Energirelaterad grundforskning 

bör vara att stödja naturwtenskaplig och teknisk grundforskning inom 

vissa prioriterade områden av stor relevans för den lilngsiktiga energiforsk

ningen. Insatserna bör sikta till lfangsiktig kunskapsuppbyggnad och stöd 

till kompetensuppbyggnad vid högskolan. Genom delprogrammet Energi

relaterad grundforskning stöds den riktade grundforskning som inte utgör 

en naturlig del av övriga program inom energiforskningsprngrammet. Stö

det till Studs vik Energiteknik AB kan dock direkt syfta till all tillgodose 

kompetensuppbyggnaden vid bolaget. 

'Pnifo:~~or John Olof Edström. Tekniska högskolan i Stockholm. 
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Efn har i sitt planeringsunderlag inte tagit ställning för inriittande av ett 

forskningsinstitut vid Studsvik Energiteknik AB. men anser att förutsiitt

ningarna bör undersökas för bildandet av ett institut eller annan samarbets

form som ger en uppläggning som stärker förutsiittningarna för långsiktig 

forskning i Studs vik. Bl. a. bör därvid krav ställas på en uppläggning och 

ledning av verksamheten som garanterar den vetenskapliga kvaliteten. 

Vidare bör ett samarbete med högskolan efterstriivas och resultaten från 

forskningen göras allmänt tillgängliga p{1 samma sätt som görs vad gäller 

annan grundläggande forskning som erhåller stöd inom energiforsknings

programmet. 

Efn anser att den energirelaterade grundforskningen är viktig både från 

forskningspolitisk utgångspunkt och för den mer målinriktade delen av 

forskningsprogrammet. Efn föreslår att NFR tilldelas 51 milj. kr.. STU 25 
milj. kr. samt Studsvik Energiteknik AB 18 milj. kr. 

Flera av remissinstanserna har framfört synpunkter på det av Efn före

slagna programmet Energirelaterad grundforskning. Forskningsräd.rni.imn

dt'n anser att Humanistiska och Samhällsvetenskapliga forskningsrådet 

!HSFRJ borde bringas att ta ett större ansvar för den långsiktiga humanis

tiska och samhiillsvetenskapliga kompetensuppbyggnad som har relevans 

för energiforskningen. En lämplig utgångspunkt borde vara ett åtminstone 

utvidgat samarbete mellan programmet Allmänna energi systemstudier och 

HSFR. NFR anser att vissa överlappningar föreligger mellan STU:s fyra 

huvudomräden för långsiktigt stöd inom energirelakrad grundforskning 

och NFR:s satsningar. Enligt NFR har STU och NFR lyckats lösa dessa 

överlappningar i samförstånd. N FR iir därutöver positiv till ett i STU 

sammanhälkt energiforskningsprogram. NFR har iiven synpunkter pil det 

sätt på vilket anslagen till grundforskningen vid Studs vik Energiteknik AB 

fördelas och anser att dessa intar en särställning i och med att de går direkt 

från statsmakterna till bolaget utan särskild vetenskaplig prövning. Det 

riktigaste vore. anser NFR. att något slags basstöd anslogs medan verk

samheten därutöver skulle bedömas i konkurrens med projektansökningar 

från högskolan. BFR understryker behovet av en ökad integration mellan 

högskoleforskning och utvecklingsarbete inom industri och konsultkifr. 

Rfadet tar diirför avstånd från Efn:s krav pil verksamheten vid ett eventu

ellt energiforskningsinstitut som föreslagits av utredaren. Även Krt(/i-
1·erksfi'ire11i11ge11s t1/l'l'ck/i11gsst(!ielse tar avstånd från förslaget. /VA anser 

att förslaget bör undersökas ytterligare. S111ds1·ik.1· Energiteknik AR avvisar 

ocks~i sjiilva utredarens förslag att lägga stora delar av verksamheten i ett 

separat forskningsinstitut. Bolaget vill med skärpa hiivda att en institutio

nalisering av forskningen skulle isolera den från de viktiga impulserna från 

en rationell växelverkan med andra funktioner i företaget och dess externa 

kontaktyta. STU har lämnat synpunkter på den del av Studsviks Energi

teknik AB:s verksamhet som ligger utanför den kärntekniska verksamhe

ten i företaget. Studsviks Energiteknik AB bedöms av STU som en väsent-



Prop. 1983/84: 107 Bilaga 9 industridepartementet 79 

lig nationell resurs som hör kunna utvecklas till internationell konkurrens

kraft och som en experimentell resurs inom områden som förbrännings

och förg<isningstcknik för fasta bränslen sc:.mt energilagring och energirela

terad materialforskning. STU instämmer i Efn:s förslag att Studsviks En

ergiteknik AB skall erhålla begärda medel för energirelaterad grundforsk

ning och förklarar sig beredda att samfinansiera vissa projekt med bolaget. 

För egen del anser jag att den energirelaterade grundforskningen är 

viktig som grund för den mer målinriktade delen av energiforskningcn. 

Delprogrammet Energirdaterad grundforskning hör omfatta s{1dan grund

forskning som har direkt anknytning till energiområdet. men som 'inte 

stöds inom ramen för övriga delar av energiforskningsprogrammet. Målet 

bör liksom tidigare vara att stödja naturvetenskaplig och teknisk grund

forskning inom vissa prioriterade områden av stor relevans för den långsik

tiga cnergiforskningen. Insatserna hör sikta till en långsiktig vetenskaplig 

kunskapsuppbyggnad samt därigenom i viss mån till stöd till forskarutbild

ningen inom energiområdet. Inom delprogrammets ram bör stöd kunna ges 

till forskare som önskar utbyta erfarenheter och kunnande med forskare i 

andra länder. Delprogrammet bör betraktas som ett komplement till övriga 

program inom huvudprogrammet och till NFR:s och STU:s verksamhet 

utanför energiforskningsprogrammet. 

V<1d beträffar den verksamhet. som inom delprogrammets ram bedrivs 

vid Studs viks Energiteknik AB. skiljer den sig i viss mån från de insatser 

som görs vid N FR och STU. Skillnaden består i att N FR och STU som 

programorgan fördelar medel vidare rill en rad forskare och institutioner 

medan Studsvik Energiteknik AH erhtlller sitt anslag som en resurs för 

grundläggande energiforskning vid bolaget. 

I likhet med utredaren anser jag att den kompetensuppbyggnad som 

hittills har bt:drivits vid Studsvik Energitånik AH har varit framgångsrik. 

Bolaget har uppnätt en ledande ställning vad avser kolteknik. förhriinning 

och miljöfrågor samt en betydande kompe'ens beträffande t]iirrviirme. Mot 

bakgrund av detta och efter samri\d med statsrädct Ingvar Carlsson finner 

jag det inte motiverat att i dag medverka till att skilja av Division Energi

tekniks forskningslaboratorier från övrig verksamhet och med dessa· som 

bas inrätta ett särskilt forskningsinstitut. 

I stället vill jag betona betydelsen av att forsknings- och utvccklingsar

hetet sker i niira samarbete med den affärsdrivande delen av Studsvik 

Energiteknik AH:s verksamhet. Därigenom kan bolagets resurser ständigt 

prövas och successivt förbättras. Ideer från affärsverksamheten kan ge 

impulser till forskningen och forsknings- och ut vecklingsarhetet kan diir

med bli mer probleminriktat. Detta synsätt diir forsknings- m:h utveck

lingsarhete inom högskola resp. industri sker i ett niira samarbete har 

också stöd hos flera remissinstanser. Inom ramen för den nuvarande 

organisationen av Studs vik Energiteknik AH bör diirför. som holagslcd

ningen anger. lösningar eftersträvas som stiirker förutsiittningarna för lång

siktig forskning i bolaget. 
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Jag beräknar medelsbehovet för delprogrammet Energirelaterad grund

forskning till ca 95 .5 milj. kr. för treårsperioden 1984/85- 1986/87. Dessa 

medel fördelar sig enligt följande: 

NFR 52.5 milj. kr. 

STU 

Studs vik 

25 milj. kr. 

Energiteknik AB 18 milj. kr. 

Med hänsyn till att insatserna inom detta delprogram till sin karaktär bör 

vara mindre starkt målstyrda än inom de övriga programmen. går jag inte 

närmare in på inriktningen av verksamheten hos de olika organ som har att 

fördela medlen. 

Fusionsenergi 

Den internationella utvecklingen vad beträffar fusionsenergin bedrivs 

främst inom ramen för fyra stora utvecklingsprogram i Västeuropa. Fören

ta staterna. Japan och Sovjetunionen. De stora satsningar som görs inom 

detta område motiveras av att fusionsenergin kan komma att ge stora 

energiförsörjningsbidrag i framtiden. Även om stora framsteg har gjorts 

under senare tid återstår åtskilliga problem att lösa innan målet. en funge

rande fusionsreaktor för energiproduktion, är nått. 

Den största försöksanläggningen inom Euratomprogrammet. till vilket 

Sverige är anslutet. togs i bruk i juni i 1983 och avses vara i bruk till och 

med år 1991. Den går under namnet JET <Joint European Torus) och finns i 

Culham i Storbritannien. Nästa stora steg i Euratomsainarbetet är att 

undersöka förutsättningarna för uppförandet av ytterligare en försöksreak

tor på 1990-talct. Först därefter kan man börja planera för byggandet av en 

kraftproducerande reaktor. Bedömningarna av när detta mål kan nås vari

erar, men enighet förefaller att råda om att kraftproduktion från fusions

reaktorer kommer att kunna bli aktuella först åtskilliga år in på 2000-talet. 

Enligt de av riksdagen vilren 1981 beslutade riktlinjerna för energipoliti

ken skall Sverige som ett led i en internationell arbetsfördelning ta ett 

medansvar för utvecklingen beträffande fusionsenergin. Målet anges här

vid vara att utforma den svenska verksamheten så att den utgör ett effek

tivt bidrag till och ger erforderlig insikt i Euratomprogrammet. 

Den svenska verksamheten som finansieras genom energiforskningsme

del och medel från Naturvetenskapliga forskningsrådet <NFRJ bedrivs 

huvudsakligen vid tekniska högskolan i Stockholm. vid Chalmers tekniska 

högskola och Studsvik Energiteknik AB med smärre aktiviteter vid Forsk

ningsinstitutet för Atomfysik <AfIJ och vid universiteten i Lund och Upp

sala. 

Enligt Efn hör målet för delprogrammet fusionsenergi vara att bedriva 

en svensk verksamhet som är ett effektivt bidrag till och ger erforderlig 

insikt i Euratomprogrammet och som vidare möjliggör kvalificerade be

dömningar av fusionen som en energikälla pa lång sikt. 
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Efn har beräknat kostnaderna för den kommande treårsperioden. De 

uppgår till på medelnivån till ca 50 milj. kr. per år. inberäknat kostnaderna 

för den svenska forskningen. Kostnaderna för EG-samarbetet beräknas 

som en andd av de medverkande liindernas bruttonationalprodukt. 

Nt1gra remissinstanser har bl. a. ifrågasatt om EG-samarbetet pä fusions

området har tillräcklig anknytning till energiforskningsprogrammet. Dessa 

anser att ansvaret för fusionsforskningen kan föras över till N FR. 

l.unthrukamas Rik.l:fi)rhund iir ocksit tveksamma till fusionsprngrammet 

och anser att motiven för deltagande i EG-samarhetel är svaga. /VA 

däremot betonar det forskningspoliliska värdet av fusionsforskningen. 

Starens cnergil·erk anser att del hör ifrågasättas om fusiont:n hör ingå i 

energiforskningsprogrammet. Med hänsyn till verksamhetens karakliir hör 

den närmast hemma i NFR:s program. STU anser att EG-samarbetet inte 

har tillräcklig anknytning till energiforskningsprogrammet och därför bör 

överföras. inkl. medel. till N FR. som har den bästa kompetensen för detta 

program. 

För egen del anser jag att en bedömning av våra insatser pi\ fusionsområ

det måste ske från !lera utg{mgspunkter. En utgångspunkt iir fusionsener

gins betydelse vad <1vser dess möjligheter att på Hing sikt bidra till energi

försö1jningen. Det r;lder enighet om att det kommer att dröja mycket lång 

tid innan fusionstekniken får betydelse för försöjningen med energi. Detta 

talar för att fusionsforskningen snarare hör betraktas som en betydelsefull 

långsiktig forskningsuppgift av mer allmiin karaktiir än som forskning som 

bedrivs i energipolitiskt syfte. Med dessa utgångspunkter hör fusionsener

giforskningen finansieras vi.a anslag till grundforskningen snarare än via 

energiforskningsprogrammet. Den naturliga hemvisten iir i sft fall N FR. 

En annan utgångspunkt är fusionsforskningens och framför allt EG

samarbetets värde från vetenskaplig synpunkt. Då måste bedömas om

forskningen inom detta omrt1de har eller kommer att fä n[igon avgörande 

betydelse för den vetenskapliga niv[m eller för utvecklingen på näralig

gamle falt av den vetenskapliga sfären i landet. 

Bedömningar miiste självfallet också göras av fusionssamarbctets bety

delse för teknikutvecklingen. Hittills har endast marginella beställningar 

av utrustning o. d. skett hos svensk industri varför betydelsen för den 

tekniska utvecklingen i industrin torde vara begränsad. 

Slutligen måste vårt deltagande i fusionssamarhctet inom EG bedömas 

utifri'in vad det betyder för vi:ira internationella relationer att vi deltar i en 

internationell arbetsfördelning där vi har medansvar för att li>sa problem 

som har betydelse för den långsiktiga energiforsöjningen. 

Statsrädet Hellström har tidigare i dag anfört att medel för deltagande i 

det europeiska fusionssarnarbetct bör bestridas från ett särskilt anslag 

benämnt Forskningssamarbcte med EG och all frågan om fortsatt svenskt 

deltagande bör behandlas i samband med de överläggningar om forsknings

samarbete med EG som inletts. Jag har erfarit att utrikesdepartementet har 

(i Riksdagen 1983/M. I .1a111/. Nr 1117. /li/aga 9 
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beräknat 44 milj. kr. för detta ändamål. I enlighet med vad jag tidigare har 

anfört bör fusionsforskningen betraktas som en grundforskningsuppgift 

och efter samråd med statsrådet Ingvar Carlsson bedömer jag det lämpli

gast att NFR från den I juli 1984 övertar det ansvar för fusionsenergipro

grammet som Efn nu har. Jag har beräknat medel härför inom NFR:s del 

av programmet Energirelaterad grundforskning. I detta har jag även inbe

räknat de delar av Euratomsamarbetet soni avser nettokostnaden för den 

svenska forskningen under budgetåret 1984/85. 

Ny kärnteknik 

Inom delprogrammet Teknikbevakning har under innevarande treårspe

riod ingått teknikbevakningsområdet Ny kärnteknik. 

Området Ny kärnteknik omfattar andra reaktortyper och bränslecykler 

än dagens kommersiella reaktorsystem. Bevakningsvcrksamheten har va

rit inriktad på bridreaktorer. men också högtemperaturreaktorer och to

riumbränslecykler ingår. Målet har varit att bevara en begränsad inhemsk 

kompetens inom området som bl. a. möjliggör en effektiv bevakning av den 

internationella utvecklingen. Studier har genomförts på ett antal tekniska 

delområden som säkerhetsfrågor, briinslecykel med bl. a. hänsyn till uran

försörjning och plutoniumspridning samt alternativa bränslecyklar (to

riumbaserade ). 

Efn har i sitt planeringsunderlag behandlat Ny kärnteknik skilt från 

området Teknikbevakning under rubriken Övrig långsiktig forskning och 

grundforskning. 

Efn har efter överläggningar med kraftindustrin, berörda myndigheter 

och högskoleinstitutioner kommit till slutsatsen att bevakningsområdet bör 

utvidgas från 10 till 15 milj. kr. pä samtliga nivåer för perioden 1984/85-

1986/87. Dessa ytterligare 5 milj. kr. ska bl. a. användas till studier och 

forskning rörande ny säkerhetshöjande teknik, säkerhets- och materialfrå

gor. 

!VA. lndustriji)rhundet och Tekniska Hi"i[;skolornas energigmpp instäm

mer i förslaget till en utökning av d.elprogrammet medan statens rntte11-

ji1/lnwk anser att de föreslagna 10 milj. kr. är tillräckliga. LRF ifrågasätter 

den insats som föreslås inom området. 

Kommitten (I 1983: 05) för översyn av kärnbränslenämndens verksam

het har i november 1983 lämnat en delrapport med bl. a. en kartläggning av 

forskningen på kärnavfallsområdet, kärnsäkerhetsområdet i övrigt samt 

forskningen på områdena övrig kärnteknik och fusionsenergi. Enligt sina 

direktiv skall kommitten bl. a. överväga om en samordning av forskningen 

rörande hantering av kärnavfall och kärnsäkerhetsforskning är lämplig, 

samt i så fall. föreslå lämpligt huvudmannaskap. Kommitten skall beakta 

bl. a. möjligheten av att inlemma näinnda forskningsinitierande verksam

het i statens kärnkraftinspektion och statens strålskyddsinstitut. Kommit-
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ten skall även pröva möjligcten att låta samordningen i någon form avse 

även den statligt finansierade kärnenergiforskningcn i övrigt. 

I avvaktan på kommittens arbete bedömer jag att området Ny kärntek

nik bör föras över från delprogrammet Teknikbevakning och tills vidare 

ingå som ett delprogram inom programmet Övrig långsiktig forskning och 

grundforskning. Programansvarigt organ är tills vidare statens energiverk. 

När kommitten för översyn av kärnbränslenämndens verksamhet m. m. 

har slutfört sitt arbete. bör emellertid övervägas en samordning med övrig 

forskning på kärnenergiområdct. 

Målet för bevakningsområdet Ny kärnteknik bör vara att dels bevara en 

begränsad inhemsk kompetens som möjliggör en effektiv bevakning av det 

internationella utvecklingsläget. dels utveckla en kompetens som kan an

vändas vid svenskt internationellt arbete med nedrustnings-. strålskydds

och säkerhetsfrågor. 

För området Ny kärnteknik har jag för treårsperioden 1984/85- 1986/87 

berä~nat en insats om ca 10 milj. kr. 

Allmänna energisystemstudier 

DelproRrammet Allmänna energisystemstudier omfattar under inneva

rande programperiod forskning och studier kring energipolitikens möjlig

heter och begränsningar och sätter in forsknings- och utvecklingsinsat

serna inom energiområdet i ett energipolitiskt sammanhang. 

Efn har som ansvarigt programorgan föreslagit att insatserna inom områ

det skall fortsätta på en oförändrad ambitionsnivt1 den kommande treårs

perioden. Denna nivå innebär ökade insatser på studier rörande avväg

ningar mellan energipolitiska mål och dessas konsekvenser för hälsa. sä

kerhet. miljö och naturresurser samt studier rörande energipolitikens av

gränsning, mål och konsekvenser på kommunal nivå. För övriga delområ

den innebiir det oförändrade eller minskade insatser. 

Flera remissinstanser ger stöd för fortsatta insatser inom delprogram

met. NFR menar att en höjd nivå för området Avvägning mellan energipo

litiska mål och de konsekvenser som uppfyllande! av målen kan få för 

hälsa, säkerhet. miljö och naturresurser framstår som särskilt angelägna. 

FOA förordar att ökade insatser görs inom området Allmänna encrgisy

stemstudier som i huvudsak bör bedrivas fristående från gcnomförande

verksamheten. FRN anser att programmet bör ges en bredare inriktning 

samt anför att betydande fördelar torde stå att finna i att studier av 

relationerna teknik-samhälle finansieras av de programorgan som bl. a. har 

ansvar för teknikbevakningen. BFR har uppfattningen att en god samord

ning och koordinering fordras mellan programmet Allmänna energisystem

studier och rådets delprogram Genomförandefrågor. LO påpekar att pro

grammet har betydelse för kommande energipolitiska beslut och fram

häller vidare utvärderingsverksamheten inom programmets ram. 

Andra remissinstanser anser att verksamheten inom delprogrammet bör 
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minskas eller förändras. STU anser att den föreslagna nivån på insatserna 

bör minskas och en mer detaljerad planering bör genomföras där hänsyn 

tas till en fortsättning och uppdelning av redan påbörjad verksamhet. 

Statens energirerk menar att den vetenskapligt motiverade delen av pro

grammet Allmänna energisystemstud,icr bör föras över till humanistiska

samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR). Tekniska Högskoloma.1· 

l'11ergiarhetsgrupp anser att övergripande systemstudier inom energiområ

det efter tillkomsten av statens energiverk bör ha en naturlig hemvist inom 

energiverket. 

För egen del anser jag att den systemstudieverksamhet som bedrivs med 

medel ur detta program är viktig om man vill skaffa sig ett helhetsperspek

tiv vid fattandet av energipolitiska beslut. Det är alltid väsentligt att kunna 

inhämta kunskap om de sammanlagda tekniska. ekonomiska och miljö

mässiga effekterna av besluten. Detta ger bättre och säkrare beslut. I likhet 

med ncra rcmissim.tanser anser jag likväl att ambitionsnivån kan sänkas 

något vad beträffar insatserna i delprogrammet beträffande området Sy

stemstudier. Detta är rimligt om man i bedömningen av resursbehovet 

väger in att genom statens energiverk har särskilda resurser för central 

energipolitisk utrednings- och utvärderingsverksamhet tillkommit. 

Den långsiktiga kompetensuppbyggnaden. dvs. vissa tjänster vid hög

skolan som f. n. bekostas från programmet,-och de vetenskapligt motivera

de delarna av programmet i övrigt. liksom de ·speciella insatser av fram tids

studiekaraktär som kan visa sig erforderliga från tid till annan. har jag nyss 

förordat blir ett delprogram som ingår i programmet Övrig långsiktig forsk

ning och grundforskning. Med detta vill jag också markera den långsiktiga 
betydelsen av den verksamhet som finansiera~. genom dessa medel. Jag vill 

ocksil hiirigenom betona att det är angeläget att den vetenskapliga nivån 

även i fortsättningen utgör ett viktigt kriterium för valet av satsningar inom 

detta område. 

Jag har även riiknat med att verksamheten inom delprogrammet kom

pletteras och nära samordnas med dels liknande arbeten inom övriga 

program. dels verksamhet som bedrivs utanför energiforskningsprogram

met vid myndigheter och organisationer m. m. Det är också min uppfatt

ning att den utvärdering av olika insatser. som sker som en del i program

organens löpande verksamhet. även fortsättningsvis är av stor betydelse 

för kvaliten på de beslut som fattas om insatser inom energiforskningspro

grammet. 

Ansvaret för delprogrammet bör som jag har utvecklat i det föregående 

(avsnitt 4.2.1) i fortsättningen åvila statens energiverk. 

Jag riiknar med att medelsbehovet för den verksamhet som enligt vad jag 

nu har förordat i fo11sättningen kommer att utgöra delprogrammet All

männa energisystemstudier kommer att vara ca 12 milj. kr. för treårsperio

den. 

l min medelsberäkning har_j_ag beräknat en insats om sammantaget 117 .5 
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mi~j. kr. för programmet Övrig långsiktig forskning och grundforskning 

under perioden 1984/85-1986/87, varav 34.9 milj. kr. för budgetåret 1984/ 

85 med den beräknade fördelningen på delprogram som jag i det tidigare 

föreslagit. 

.+.2.7 Finansiering lll' Humdprogram Encrg(fi1rskni11g 

Huvudprogram Energiforskning finansieras under innevarande treårspe

riod genom en avgift på oljeprodukter exkl. bensin. De inkomster som 

uppkommer genom avgiften avskiljs m:h förs till en särskild fond hos 

riksgäldskontoret. energiforskningsfonden. Riksdagen har (prop. 1983/ 

84:62. NU 9. rskr 124) nyligen beslutat om en höjning av den särskilda 

avgiften för oljeprodukter fr. o. m. år 1984. Vidare beslutade riksdagen att 

ävi.:n införa en avgift på bensin. 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört förordar jag att riksdagens 

. bemyndigande inhiimtas att för treårsperioden 1984/1985- 1986/87. utöver 

under budgetåret 1983/84 ej disponerade medel. I 191.5 milj. kr. får använ

das för Huvudprogram Energiforskning och att till Energiforskning för 

budgetåret 1984/85 under tolfte huvudtiteln ett reservationsanslag anvisas 

av 421.5 milj. kr. 

De programansvariga organen har för sin planering och organisation av 

insatserna behov av att kunna göra fleråriga åtaganden. Jag förordar därför 

att regeringen inhämtar riksdagens bemyndigande att. i samband med stöd 

till forskning och utveckling inom energiomrildet. ikläda staten viss ekono

mi<;k förpliktelse för budgetåren 1987/88 och 1988/89. 

4.3 Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

föreslår riksdagen att 

I. godkänna de huvudsakliga riktlinjerna för verksamheten inom 

Huvudprogram Encrgiforskning som jag har förordat, 

2. medge att under budgetåren 1984/85- 1986/87 far anv~indas 

I 191500000 kr. utöver de medel som ej disponerats under bud

getåret 1983/84 för Huvudprogram Energiforskning. 

3. till Energ(f{1rsk11i11g för budgetåret 1984/85 under tolfte huvudti

teln anvisa ett reservationsanslag av 421500000 kr.. 

4. bemyndiga regeringen att under budgetåret 1984/85 ikläda staten 

ekonomisk förpliktelse i samband med stöd till forskning och 

ut veckling inom energiområdet som, inberäknat redan fattade 

beslut, innebär åtaganden om 3SOOOOOO kr. för budgettiret 1987! 

88 och om 35000000 kr. för buJgetilret 1988/89. 
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Bilaga 9.1 

STU :s anslagsframställning 

STU: s insatser för teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete 

sker i form av stöd till 
Grundläggande och långsiktig kompetens och kunskapsuppbyggnad 

bl.a. i form av ramprogram för kunskapsutveckling 

Samlade teknikutvecklingsprogram av brett intresse för svensk indu

stri. bl.a. i form av insatsområden 

Program för kollektiv forskning 

Enskilda forsknings- och utvecklingsprojekt 

Service- och rådgivningsverksamhet 

STU leds av en styrelse. Chef för ämbetsverket är en generaldirektör. 

Inom STU finns fem projektenheter. en planeringsenhet, en internationell 

enhet, en serviceenhet och en administrativ enhet. En utredning pågår om 

samordning av vissa administrativa funktioner för STU och ett antal geo

grafiskt närbelägna myndigheter, främst statens industriverk (SIND) och 

statens energiverk (SEVJ. 

Den l juli 1983 var 294 personer anställda vid STU. Av dessa var 179 

handläggare. 
Vid STU tillämpas programbudgetering med följande programindelning. 

I. Industriellt och samhällsinriktat tekniskt utvecklingsarbete 

2. Kunskapsutveckling 

3. Internationell kontaktverksamhet 
4. Myndighetsservice 
5. Drift av forskningsstationer 
Programmet Industriellt och samhällsinriktat tekniskt utvecklingsarbete 

indelas i följande delprogram. 

la. Insatsområden 

lb. Teknikområden 

le. Industriservice 

Id. Förmedling 

I e. Arbetstagarprojekt 

STU. föreslår att den internationella myndighetsservicen överförs från 

pror,ram 4 till program 3 samtidigt som program 4 döps om till Teknikupp

handling. Verksamheten inom delprogram Id. Förmedling inordnas under 

delprogram lb samtidigt som delprogram Id utgår. 

STU:s verksamhet under programmen 1-4 finansieras från reserva

tionsanslaget F I. Styrelsen för teknisk utveckling: Teknisk forskning och 

utveckling. 

Stöd till forsknings- och utvecklingsarbete inom energiområdet lämnas 

under särskilda program från anslaget Energiforskning. 

Program 5 finansieras från förslagsanslaget F 2. Styrelsen för teknisk 
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utveckling: Drift av forskningsstationer. Detta anslag får i princip inte 

belastas. För att lösa tillfälliga eller säsongmässiga likviditetsproblem för 

drift av forskningsstationer disponerar STU en rörlig kredit i riksgäldskon

toret på 100 000 kr. 

För finansiering av investeringar i utrustning anvisas medel under reser

vationsanslaget F 3. Styrelsen för teknisk utveckling: Utrustning. 

Från anslaget F I finansieras dessutom viss rymdverksamhet. informa

tionsförsörjningsverksamhet samt statens bidrag till Sveriges Teknisk-Ve

tenskapliga Attacheverksamhet <STATT). STU har dock inget programan

svar för dessa verksamheter. 

För STU:s verksamhet under anslag F 1 tillämpas f.n. på försök en ny 

anslagsteknik, innebärande att STU får placera sina medel räntebärande i 
riksgäldskontoret och därvid tillgodoräkna sig ränta på den del av anslaget 

som inte förbrukats. 

F 1. Styrelsen för teknisk utveckling: Teknisk forskning och utveckling 

Följande sammanställningar ger en ekonomisk översikt av STU :s förslag 

till verksamhet under detta anslag (milj. kr.) 

1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 
Utfall Budget STU:s m.fl. förslag 

Kostnader 
Program I 

Industriellt och sam-
hällsinriktat tekniskt 
utvecklingsarhete 348,I 383.0 549,6 640,6 720.9 

Program 2 
Kunskapsutveckling 214.3 248.3 295.1 347.9 400,9 

Program 3 
Internationell kontakt-
verksamhet 12.9 13.8 22.7 25,5 27,5 

Program 4 
Teknikupphandling 10.6 4.2 22.6 29.7 39,3 

Rymdverksamhet 13.9 15,2 17.5 19.3 21.2 

I nformationsförsörjnings-
verksamhet 9,0 8.4 12.1 15.0 17,5 

Attacheverksamhet 12.9 15.6 22.3 25.1 28.7 

Ofördelade medel 4.5 

Summa kostnader 621,7 693,0 941,9 1103, I 1256,0 

Avgår finansiering 
utiiver anslag 

· Återbetalningar m.m. 37,9 38.0 30.0 30.0 30.0 

Minskningar av reservation -0,9 

Ränteintäkter från riks-
gäldskontoret 36,5 45.0 45.0 45.0 

Summa anslag 584,7 618,5 866,9 1028,I 1181,0 
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STU: s uppgift är trefaldig och kan beskrivas med tre roller. Den första är 

att med hjälp av tillgänglig eller ny teknik främja utvecklingen inom olika 

samhällssektorer - samhällssektorrollen. Den andra är att främja indu

strins innovationsverksamhet och tekniska kvalitet - industrirollen. Den 

tredje är att inom den tekniska forskningen höja den vetenskapliga nivån 

och öka kunnandet inom skilda områden - den forskningsstödjande rollen 

(prop. 1977178: 111, NU 75. rskr 361). 

STU får sedan budgetåret 1981/82 sina anslag i treåriga ramar. För 

innevarande treårsperiod, 1981/82-1983/84. har sammanlagt 1774 milj. kr. 

anvisats till verksamheten under anslaget Styrelsen för teknisk utveckling: 

Teknisk forskning och utveckling. För perioden 1984/85-1986/87 föreslår 

STU m.fl. insatser för stöd till teknisk forskning och utveckling. exklusive 

energiforskning. till ett sammanlagt belopp av 3 076 milj. kr. 

Huvudinriktningen på STU:s förslag för den kommande treårsperioden 

är att understödja de offensiva satsningar som kan förutses i svensk indu

stri under 1980-takt. Omfattande insatser föreslås inom följande områden 

som bedöms ha särskilt stor strategisk betydelse. 

- Verkstadsteknik 

- Informationsteknologi 

- Bioteknik 

- Nya material 

- Massa- och pappersteknik samt Träteknik 

- Kemiteknik 

- Teknik för hälso- och sjukvård 

Utöver dessa prioriterade områden föreslår STU selektiva insatser som 

är anp11ssade till näraliggande utvecklingsmöjlighetcr i svensk industri. 

Dessa är: 
- Havsteknik, särskilt undervattensteknik 

- Skogsteknik. särskilt maskinutveckling 

- Transportteknik. särskilt materialhantering 

Insatserna inom de prioriterade områdena sker via såväl program la. 

program I b som program 2. Följande sammanställning ger en översikt över 

de totala satsningar som STU föreslår för de prioriterade områdena under 

den kommande treårsperioden (milj. kr.). 

Prioriterade områden 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 
Utfall Budget STC:s m. tl. förslag 

Verkstadsteknik 46,9 59. I 77J) 97.0 111.0 
Informationsteknologi 93.8 136.0 1 194.2~ 216. I J 220.s• 
Bioteknik 12.4 21.2 45.0 .w.o 78.0 
Nya material 68.2 70.3 93.2 1mc lllU 
Mass;1- och pappt!rsteknik 
samt Träteknik 54.0 62.4 75.8 82.5 K4.I 
Kemiteknik 15.8 19.2 28.5 31.5 34,3 
Teknik för hälso- och 
sjukvård 34.6 39,9 58.9 6h.2 72,6 

Totalsumma 325,7 407,5 572,6 662,5 719,2 

1 Varav NMP 34,0 60.0 
62.0 47.0 
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Utvärdering av STU:s verksamhet 

Som ett led i planering. styrning och utveckling av verksamheten be

drivs inom STU systematiskt utvärdcringsarbete. Utvärderingen är fram

fösyftande och knyts så långt möjligt till praktiska åtgärder. Samtidigt iir 

ambitionen att tidsmässigt samordna utviirderingsinsatser med aktuella 

behov av heslutsunderlag. Utvärderingsinsatserna har successivt kunnat 

ökas och uppgår nu till en avsevärd omfattning. 

Under budgetåret 1982/83 har en större. samlad presentation av utvär

deringsinsatser avrapporterats av STU. Utviirderingarna analyserar såväl 

utfallet av STU :s verksamhet som inriktning och arbetsformer. 

Ett konkret önskemål har varit att effekter av STU: s stöd redovisas i 

termer som gör dem jämförbara med andra insatser för att främja indu

strins utveckling och förnyelse. Uppföljning och utviirdering av olika verk

samheter måste emellertid anpassas till skilda förutsättningar och mftl. Det 

är t. ex. inte möjligt att anhigga rent kommersiella aspekter p{1 stöd till 

kunskaps- och kompetensuppbyggande forskning. vilket ger helt annorlun

da resultat än utvecklingsprojekt inom mindre och meqelstor industri. Det 

är således inte möjligt att mäta och summera ett resultat för STU som 

helhet. Försök i den riktningen måste begränsas till det kommersiella 

stödet. 

Effekter av kommersiellt stöd kan exempelvis miitas i företagens om

siittningssiffror. Dessa kan utgöra en grund för att jämföra olika typer av 

ätgärdcr. Genom att STU :s stöd avser en tidig fas i utvecklingsarhetet. 

som måste kompletteras av omfattande andra insatser. iir det emellertid 

inte möjligt att klart siirskilja STU :s betydelse. Langa utvecklingstider gör 

också att omsiittning endast kan hänföras till insatser limgt tillbaka i tiden. 

Enbart kvantitativa mått fångar inte heller olika indirekta effekter av 

stödet. 

Ytterligare ett önskemål är att erfarenheter från extern expertis utnyttjas 

vid utvärderingsarhetet. Ett sätt att tillgodose detta iir att uppdra ät fristli

ende konsulter eller forskare att genomföra utvärderingarna. STU anlitar 

regelmässigt olika konsulter. utländska forskare och andra externa sak

kunniga. Vidare tillförs externa erfarenheter genom det aktiva utbyte av 

metoderi"arenheter som STU:s utvärderare har med kollegor inom andra 

offentliga organ och inom internationella organisationer. 

I det följande redogörs för ett antal utvärderingar av olika verksamheter 

inom STU. i huvudsak enligt STU:s programstruktur. 

/nsat.rnmrädt'n är en ny ar~ctsform vid STU som introducerades 

1977/78. Stödformen kan ses som ett nytt sätt att styra forsknings- och 

utvecklingsarbete till intressanta sektorer inom industri och samhälle. 

Trots att tillräcklig tid ännu inte förflutit för att göra en slutgiltig bedöm

ning av effekterna har STU redan analyserat flertalet insatsområden. 

Stödformen insatsområden har befunnits vara en framkomlig väg att 
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organisera samverkan för att främja teknisk utveckling. Berörda STU-an

svariga har också utövat ett större ledningsansvar än vid konventionellt 

hanterade projekt. En lärdom från utvärderingarna är att områden med 

stora inslag av icke-tekniska problem är svårare att föra till framgång än 

vad !Som förutsägs. 

ij(l·ecklingsorienterat företagsstöd samt stöd till enskilda innol'{lförer 

Metodproblemen vid denna stödtyp kan synas triviala. Att undersöka 

om ett visst projekt lett till en kommersialiserad produkt och vilket ekono

miskt resultat den givit förefaller elementärt. I praktiken försvåras emeller

tid analyserna genom bl. a. det långa tidsperspektivet. En stor del av de 

projekt man vill granska har ännu inte kommit så långt att det är möjligt att 

avgöra deras utfall. De långa tidsförloppen leder ofta också till att projektet 

ändrar karaktär och resulterar i något annat än som ursprungligen avsågs. 

Vidare måste man observera att STU :s stöd endast är en del av de insatser 

som krävs för att föra ett projekt till framgång. Därför är det svårt att klart 

ange ett orsakssamband mellan STU-stödet och projektets eventuella 

framgång. 

En mindre utvärdering av produkt- och uppfinningsprojekt har gjorts. 

Analysen har gjorts på samtliga ansökningar under två slumpvis valda 

kvartal under åren 1976 och 1977. Utvärderingen har gjorts inom berörd 

projektenhet på eget initiativ och med egen personal. Resultaten från de 

båda kvartalen är likartade. Ungefär en tredjedel av projekten når exploa

tering. varav ett mindre antal når mer betydande omsättning. Värt att 

notera är också att ännu efter mer än sju år pågår fortfarande utvecklings

arbete för ca en tredjedel av projekten. 

En liknande analys har gjorts av utvecklingsprojekt inom läkemedelstek

nik. medicinsk teknik och handikappteknik. Resultatet uppvisar ett likartat 

mönster med den skillnaden att den ekonomiska effekten blivit mångdub

belt större, främst beroende på den stora kommersiella potentialen inom i 

första hand läkemedelsområdet. 

Inom STU :s sektion för jiJrmed/ing.n·erksamhet görs en uppföljning 

varje år. För budgetåret 1981/82 kan i korthet sägas att sektionen under 

året biträtt vid 216 exploateringsärenden och lyckats uppnå 39 exploate

ringsavtal. Ersättningen till uppfinnarna för dessa utgörs av engångsbelopp 

i 20 fall. sammanlagt 2.8 milj. kr. och av royalty i 20 fall. Härutöver 

förekommer några optionsavtal. Genom att flera former av ersättning kan 

förekomma i samma avtal blir summan större än totala antalet avtal. 

Ej pl'l~jektbundet stöd till innomtii·a grupper är en försöksverksamhet 

som under ca 4 år bedrivits vid STU. Stödformen är förmånlig för motta

garna och goda resultat har uppnåtts. Totalt har 14 stödmottagare. som 

sammanlagt mottagit 3.3 milj. kr.. lyckats sätta 8 produkter i kommersiell 

produktion. Omsättningen 1982 uppgick för dessa produkter till 2.3 milj. 

kr. och förväntas öka. Ungefär lika många produkter hade kommit så långt 
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att produktion bedömde~ sannoiik. En generell osäkerhet är emellertid att 

flertalet "framgångsrika" produkter just lanserats och ännu inte visat om 

de klarar en bestående marknadsetablering. Utvärderarens bedömning är 

att det goda utbytet av detta stöd till stor del beror på det strikta urvalet av 

mottagare. 

STU :s stöd med l'illkorlig återbetalning följs kontinuerligt upp enligt en 

särskild rutin. Med utgångspunkt i de drygt 600 projekt där STU t. o. m. 

1982 beslutat om återbetalning har en ingående analys gjorts av de kom

mersiella effekterna. 

De 135 projekt som vid analystillfället var helt slutreglerade har detalj

granskats. Vid detta tillfälle uppgick deras sammanlagda ackumulerade 

omsättning till 3 200 ~1ilj. kr. Det kan emellertid även här noteras att 

huvuddelen av de kommersiella resultaten kommer från ett mycket be

gränsat antal projekt. 

I analysen har också exploateringsformens betydelse belysts. Bl. a. har 

olika mottagarkategorier jämförts vad gäller återbetalningsfrekvens i föl

jande tabell. 

Mottagarkategori Totalt Totalt l:kräkn. l:leräkn. 
stöd antal tot. ått!r- tot. åter-
700 milj. kr. projekt betaln. betaln. 

4000 170 milj. kr. i%av 
stödbel. 

varav andel i '!·h til 
mottagarkategori 25 

Enskilda 
- uppfinnare 19 50 6 7 
- institutionsforskare 12 7 5 9 
Utvecklingsbolag 35 27 34 22 
Mindre företag Il 10 21 48 

(<500) 
Större företag 22 6 34 35 

(>500) 

Skillnaden mellan olika mottagarkategorier är som synes påtaglig. En 

fundamental orsak till detta är att mindre resp. större företag som regel 

själva exploaterar den utvecklade produkten. I övriga kategorier förutsätts 

en förmedling av produkten till en exploatör. något som erfarenhetsmä5-

sigt ökar risken för misslyckande. 

Under åren 1981-1983 har STU på industridepartementets uppdrag 

bedrivit en försöksverksamhet i fyra län med projektkvnsultstöd. Olika 

projektägare har fått ekonomiskt stöd för att leda produktutvecklingspro

jekt. Verksamheten har bedrivits i samarbete med de regionala utveck

lingsfonderna och har utvärderats av en fristående konsult. Konsulten 

sammanfattar sina resultat med att stödformen passar väl ihop med ut

vecklingsfondernas övriga stödformer. I flertalet fall har stödet varit fram

gångsrikt genom att dyra och tidskrävande misstag kunnat undvikas. Vi-
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dare har stödet lett till att en ny konsultgrupp etablerats parallellt med att 

berörda företag lärt sig att utnyttja sådan kompetens. 

En fristående konsult har utvärderat STU: s ramprogram för hevakning. 

i11formatio11. r<ldgil'f1ing och lllredning11r m·seende 11ppjimul!'1·erksamhet. 

Utvärderingen har föranletts av att det andra av två fleråriga ramprogram 

avseende verksamhet bedriven inom Svenska Uppfinnareföreningen av

slutats vid utgången av 1983. Inför beslut om framtida stöd till denna 

verksamhet har det krävts kompletterande beslutsunderlag. 

Utvärderingen utgick från befintlig dokumentation inom STU och 

föreningen. Huvudvikten har dock legat vid ett stort antal intervjuer med 

uppfinnare för att utröna verksamhetens värde för aktiva uppfinnare. Mot 

denna bakgrund har konsulten lämnat en bedömning av verksamhetens. 

effektivitet och föreslagit en omprövning av ramprogrammet. Vidare har 

konsulten föreslagit att STU prövar möjligheten att stödja regionala upp

finnarföreningar samt att vissa smärre organisationsförändringar görs inom 

STU. 

Kollekti1· forskning bedrivs i samverkan mellan stat och industri med 

utgångspunkt i långsiktiga avtal. kollektiva ramprogram. Sedan några år 

har STU haft ambitionen att inför mer ingående omprövningar av resp. 

program genomföra separata utvärderingar som kompletterande besluts

underlag. För närvarande bedrivs 28 kollektiva ramprogram. Hittills har 12 

särskilda utvärderingar genomförts. Under budgetåret 1982/83 har två 

utvärderingar avseende 5 kollektiva program avrapporterats. 

Beträffande två av programmen. Metallurgisk forskning och Metall

forskning. konstaterades hög kvalitet och resultat av väsentligt värde för 

industrin. Programmet för bearbetningstcknisk forskning bedömdes ännu 

inte ha funnit sin definitiva form och hade belräffande delar av sin verk

samhet svagt stöd i industrin. Andra delar av verksamheten kunde påvisas 

ge mer intressanta resultat. Därför föreslogs en förändring av tyngdpunk

ten i ramprogrammet. Det fjärde ramprogrammet. Järnbruksforskning, 

konstaterades ha annan karaktär än den ursprungliga. Därför ifrågasatte 

utvärderingsmannen om det även i fortsättningen borde bedrivas i form av 

kollektivt ramprogram. Den övergripande bedömningen i analysen är att 

verksamheten är välskött och åtnjuter gott anseende hos avnämarna inom 

industrin. Denna bedömning grundar sig på besök vid de forskningsutfö

rande organen och Jcrnkontoret samt på en ingående analys av tillgänglig 

dokumentation angående verksamheten. Uppfattningen har bekräftats vid 

omfattande intervjuer med forskningschefer vid nio stålföretag och ytterli

gare ett tjugotal personer med nära kontakter med respektive kollektiva 

forskningsprograrn i samband med ett tiotal förctagsbesök. 

Den femte av dessa utvärderingar beträffande kollektiv forskning är en 

analys av Institutet för tillämpad matematik. Huvudvikten i analysen ligger 

vid en omfattande genomgång av intressenternas utbyte av institutets 

verksamhet. Delvis p. g. a. verksamhetens karaktär har institutet svårt att 
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få tillräckliga kontakter i industrin. Avnämarna utgörs i detta fall inte av en 

viss hransch med lätt identifierbara experter. Man kan också konstatera att 

institutet inte riktigt förmått följa den mycket snabba utvecklingen pf1 

informationsbehandlingens område. Lösningen på dessa problem har inte 

varit uppenbar. Därför har avtalats om en provisorisk förlängning av 

ramprogrammet med ytterligare ett år. 

STU :s ramprogram för k1111skap.rntvecklinR är svåra att utvärdera. Som 

tidigare har nämnts är ett prohlem vid utvärdering den l[mga tid som 

förflyter mellan den STU-stödda insatsen och det faktiska nyttiggörande! 

av resultaten. Detta förhållande gäller i ännu högre grad ifråga om kun

skapsutvecklingsprojekt. 

Av dessa skäl har STU funnit det meningslöst att ens försöka göra 

Jirekta utvärderingar av ramprogrammen. I stället har utvärderingarna 

inriktats på indirekta bedömningar silsom vetenskaplig kvalitet. program

mens förankring i industrin och i vilken utstriickning programmen innebär 

utbildning av forskare av särskilt värde för industrin. 

Under året har fyra internationella utvärderingar avseende vetenskaplig 

kvalitet avrapporterats. Vidare har en särskild analys genomförts av sex 

olika ramprograms industriella förankring. Härutöver pågår en analys av i 

vilken graJ STU :s program för kunskapsutveckling bidrar till att öka 

tillgången på forskare inom områden av särskild betydelse för industrin. 

De fyra internationella rapporterna avser den vetenskapliga kvaliteten i 

STU:s ramprogram Skeppsteknik. Förbranningsteknik. Organisk syntes 

samt Tal. ljud och hörsel. Dessa utvärderingar har på STU:s uppdrag 

genomförts av fyra separata arbetsgrupper. var och en bestående av tre till 

fem utländska forskare med internationellt anseende inom respektive om

råden. 

Analysen av industriell förankring behandlar sex pågående ramprogram 

och koncentrerar sig på hur inuustrins intressen knutits till ramprogram

men. Utviirderingen utg[ir från en ing<lende kartläggning av informations

kanalerna mellan industrirepresentanter och forskare. De sex rampro

grammen klassificeras med hiinsyn till hur informationsnäten ser ut och en 

jämförande studie görs för att förklara skillnader och bedöma konsekven

ser av olika informationsnät. 

Program I. Industriellt och samhällsinriktat tekniskt utvecklingsarbete 

Program I omfattar utveckling av produkter. processer. metoder och 

system som kan utnyttjas i industriell verksamhet. Inom programmet 

genomförs också sådan forsknings-.och utvecklingsverksamhet som be

hövs för att bygga under denna typ av verksamhet. 

Under programmet planeras och verkställs STU:s insatser för innova

tiunsinriktad verksamhet av betydelse för olika sam.hiillssektorer och nä

ringslivet. Programmet syftar till att generera ny teknik och effektivare 
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användning av såväl ny som tidigare känd teknik. Vidare syftar program

met till att genom uppsökande verksamhet öka STU:s kontakter med 

enskilda och företag som har utvecklingsbara ideer för att stimulera dem 

till fortsatt utveckling och nyttiggörande. 

Följande sammanställning ger en ekonomisk översikt av STU:s förslag 

till verksamhet under program 1 (milj. kr.). 

Program 1 1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 
Delprogram Utfall Budget STU:s m. tl. förslag 

la. Insatsområden 52.9 46,9 79J 89.4 91.J 
lb. Teknikområden 266,8 299,l 423.4 496.4 564.3 
le. Industriservice 16.0 18.0 33.8 40.4 49.5 
Id. Förmedling 4,0 4.4 Ingår fr.o.m. 1984/85 i I b. 

Teknikområden 
le. Arbetstagarprojekt 8.5 14.6 13.1 14.4 15,8 

Summa program I 348,2 383,0 549,6 640,6 720,9 

De/program la. Insatsområden 

Med insatsområden avses större sammanhållna. målinriktade, fleråriga 

och tidsbegränsade insatser för teknisk forskning och utveckling. Ungefär 

hälften av budgeten för insatsområdena går till tekniska högskolor och 

andra offentliga forskningsorganisationcr. Resten går till företagssektorn. 

Stödformen insatsområden används av STU särskilt inom områden diir 

teknisk utveckling. som i och för sig är önskvärd och synes ligga inom 

räckhåll. annars inte skulle komma till stånd. 

För närvarande pågår 13 insatsområden för en sammanlagd årsbudget av 

46.9 milj. kr. För perioden 1984/85 - 1986/87 föreslår STU att lika många 

nya insatsområden påbörjas. Följande sammanställning ger en kort redo

visning av nuvarande och planerade insatsområden (milj. kr.). 
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Insatsområden Påbörjades/ Kostnad (Förslag) Total 
planeras (Budget) kostnad 
påbörjas 1983/84 1984/85 

Kollektiva transporter 78/79 3,0 24 .. 2 
Trafiksäkerhet 78/79 2.0 21.7 
Olje- och gasutvinningsteknik 

till havs 78/79 1.0 17,8 
Stålframställning ur fosforrika 

malmer 78179 3.4 17.8 
Gjutjärns produkter 78179 2,0 10,6 
Storkök 90 78/79 2.8 21.4 
Sjukvårdsmiljö 78179 3,0 0.6 17,2 
Blod och blodprodukter . 79/80 3,9 20,I 
Datorbaserad bildbehan<lling 79/80 2.0 18.5 
Grundläggningsteknik i tätort 79/80 2.5 1.8 Il, I 
Olje bekämpning/sanering 80/81 8.8 10.0 30.0 
Polvmera konstruktionsmaterial 81/82 9.0 9.3 35,0 
Dju-pprospekt>::ring 82/83 3,5 4.0 19.0 
Flexibla tillverkningssystem 84/85 7.5 40,0 
CAD/CAM-system i verkstads-
företag 84/85 10,7 65,0 
Pulverteknisk produktion 84/85 3.0 25.0 
Fle."<ibel automatisk montering 84/85 4,0 35,0 
Industriella mineraler !W85 3,2 27,0 
Fordonselektronik 84/85 3.2 IO,O 
Givare 84/85 6.5 22.0 
Lcgeringsmetaller 84/85 3.5 24.0 
Aluminium och magnesiumgjutgods 84/85 3.2 20.0 
Vä vnadsförankrade proteser 84/85 4 .. ~ 31.0 
Informationsteknologi för 

handikappade 84/85 3.2 10,0 
Tekniska fiberkompositer 85/86 32.0 
Lim- lKh fogningsmetoder 85/86 15.0 

Summa insatsområden 46,9 77,6 620.4 

Delprowam I b. Teknikområden 

Delprogrammet omfattar utveckling av produkter, processer. metoder 

eller system som avses utnyttjas i industriell eller annan verksamhet. Till 

delprogrammet hör även sådan forskningsverksamhet som behövs för att 

utvecklingsarbetc skall kunna genomföras. Delprogrammet, som f. n. har 

en sammanlagd årsbudget på ca 250 milj. kr.. är indelat i följande tcknik

omnlden. 

- Informations- och systemteknik 

- Processteknik 

- Socialteknik och biovetenskaper 

- Tillverkningsteknik 

- Produkt- och uppfinningsutveckling samt rådgivning 

- Övrig teknikutveckling 

Förutom direkta projektstöd omfattar delprogrammet även rådgivning i 

tekniska. ekonomiska och juridiska frågor till mindre företag och enskilda 

personer. 

Kollektiv forskning bedrivs i enlighet med ell av STU och en grupp 

företag (och eventuellt någon ytterligare part. t. ex. sektormyndighl!l) ge-

Beräknas 
vara 
avslutat 

83/84 
83/84 

83/84 

83/84 
83/84 
83/84 
84/85 
83/84 
83/84 
84/85 
85/86 
85/86 
86/87 
87/88 

87/88 
88/89 
87/88 
89/90 
86/87 
86/87 
88/89 
88/89 
89/90 

86/87 
89/90 
89/90 
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mensamt finansierat flerårigt ramprogram. Denna s. k. kollektiva forsk

nings verksamhet har inslag av både utvecklingsarbete och kunskapsupp

byggnad och har därför tidigare redovisats delvis under delprogram I b. 

delvis under program 2. STU föreslår att denna verksamhet fr. o. m. bud

getåret 1984/85 redovisas under delprogrammet Teknikområden. 

Följande sammanställning ger en översikt över de satsningar som STU 

föreslår inom detta delprogram för de prioriterade områdena under den 

kommande treårsperioden (milj. kr.). 

Prioriterade områden 1982/83 1983184 1984/85 1985/86 1986/87 
Utfall Budget STL :s m. fl. förslag 

Verkstads teknik 27.8 38.1 30.0 35,0 40.0 
Informationsteknologi 24.6 27.7 38.8 44.1 54.5 
Bioteknik 8.4 9.1 19,8 27.6 38,0 
Nya material 21,9 22.7 43,2 51.0 53.5 
Massa- och papperteknik 
samt Träteknik 36,5 42.0 61,8 69,5 , 72.4 
Kemiteknik 5.9 6.6 15.4 17.5 18.0 
Teknik för hälso- och 
sjuk vård 13.7 26.8 36,9 41.0 44,5 

Summa under delprogram I b 138,8 173,0 275,9 285,7 320,9 

Under delprogrammet lämnar STU stöd till enskilda uppfinnare. Denna 

grupp har ett stort behov av finansiellt stöd och rådgivning och STU:s stöd 

har successivt vidgats och blivit mer variationsrikt. Vid en internationell 

jämförelse är stödet i Sverige till uppfinnare väl uppbyggt och omfattande. 

Vid sidan av stödet till utvecklingsprojekt har STU olika former för att 

främja uppfinningsverksamhet. bland annat arbetsstipendier. uppfinnarsti

pendier och sedan 1980 idcutvccklingsstipendier. Vissa stipendier kan 

sökas av personer som inte tidigare arbetat med uppfinningsverksamhet 

och andra stipendier är avsedda för personer som tidigare visat goda 

resultat av sin verksamhet s'om innovatörer. 

STU stöder även Svenska U ppfinnareföreningen sedan en 1:ing tid. 

Stödet, som för närvarande utgår i form av medel för ett llerårigt rampro

gram. avses fr. o. m. 1984 utgå i form av stöd till avgränsade projekt. 

De/prowam I c. I ndustrisen·ice 

Verksamheten under detta delprogram planeras och genomförs i nära 

samarbete med SIND och med de regionala utvecklingsfonderna. STU:s 

uppgift är i detta sammanhang att tillföra teknisk kompetens. Verksamhe

ten omfattar bland annat följande. 

- Samarbetsgrupper för produktutveckling vid landets 24 utvecklings

fonder 

- Samordningsfunktion i vad avser utvecklingsfondernas utvecklingskapi

tal 

- Försöksverksamhet för förmedling av ny utliindsk teknik till svenska 



Prop. 1983/84: 107 Bilaga 9 Industridepartementet 97 

företag. Förslag till plan har utarbetats gemensamt av Exportrådet. 

SIND. STATT och STU. 

Regional produktutvecklingsservice som innebär att STU tillsammans 

med utvecklingsfonder. länsstyrelser och landsting delfinansierar en 

verksamhet med syfte att utnyttja de lärar-. elev- och materiella resurser 

som finns vid landets tekniska gymnasieskolor. 

- Regionalt projektkonsultstöd 

- Småföretagsservice vid kollektiva institut 

Försöksverksamheten med regionalt projektkonsultstöd har utvärde

rats. Resultaten har därvid visats vara så positiva att STU föreslagit att 

verksamheten utökas från 4 till att omfatta 20 län. 

De/program I e. Arbl!t.1·1ag11rei11itierwle pr1~jek1 

Detta delprogram utgör en komplettering och påbyggnad till den ordina

rie förslagsverksamheten i främst tillverkande företag. STU:s syfte är att 

initiera och stödja projekt som baseras pa tekniskt kvalificerade ideer från 

anställda i företagen. som inte arbetar med forskning och utveckling. En 

fördel med STU:s stöd är att projektidcerna föds och utvecklas i det 

företag som skall tillgodogöra sig resultaten. Teknisk utveckling av sådana 

ideer stöds med två tredjedelar av kostnaderna. En bra modell för samver

kan med större företag har etablerats och STU:s erfarenheter av program

met är goda. 

Program 2. Kunskapsutveckling 

Under detta program planeras. genomförs och uppföljs STU:s stöd till 

kunskapsutvecklande och kompetensuppbyggande teknisk forskning. Må

let för insatserna är att skapa en kunskapsbas för framtida utveckling av 

industriella processer. metoder och produkter inom sektorer som från 

industriell synpunkt framstår som intressanta. Stödet ges dels för projekt 

dels förs. k. ramprogram. F. n. är 300-500 forskare och 800-1 ilOO dokto

rander inom högskolesektorn verksamma i projekt eller ramprogram som 

finansieras under programmet Kunskapsutveckling. 

I likhet med. verksamheten under programmet Teknikområden ligger 

tonvikten på insatserna under detta program pä de prioriterade områdena. 

Följande sammanställning ger en översikt över de satsningar som STU 

föreslår inom detta program för de prioriterade områdena under den kom

mande treårsperioden (milj. kr.). 

7 Riksdagen /983184. I .rn111/. Nr /07. Bi/11g11 9 
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Prioriterade områden 1982i83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 
Utfall Budget STU:s m. n. förslag 

Verkstadsteknik 19.1 20.0 22,0 27.0 30.0 
Informationsteknologi 65.5 72.6 85,0 100,0 110.0 
Bioteknik 9.0 12.1 25.~ 32.0 40.0 
Nva material 33.1 34.1 35.0 38.6 46.2 
M~'sa- och pappersteknik 
samt Träteknik 17.5 20.4 14.0 13.0 I l.7 
Kemiteknik 9.1 12,6 13.1 14.0 lfd 
Teknik för hälso- och 
sjukvård 4.9 7.0 15.5 17.7 20.l 

Summa under program 2 158,2 178,8 209.8 242.3 274.3 

Stödet till ramprogram för kunskapsutveckling är långsiktigt och ett 

program ·varar minst 5 år. vanligen 7-8 år. De förutsätter betydande 

planerings- och samordningsinsatser och skall vara så stora att de medger 

strategiska diskussioner med avnämarna beträffande t. ex. inriktning och 

utformning. Genom ramprogrammens uppläggning åstadkoms en profile

ring av insatser mellan de skilda högskolorna. Anslagen till ramprogram 

för kunskapsutveckling uppgår f. n. till ca 40 procent av program 2. 

F. n. genomförs följande 18 ramprogram vid STU för en sammanlagd 

årsbudget av 96.8 milj. kr. 

Ramprogram Start år Beräknas 
avslutat år 

Genteknologi för industriell 
tilliimpning 1979/80 Fortsiiller t.v. 
Tal. ljud och hörsel 1979/80 1983/84 
Elektronisk och elektrooptisk 
kompllm:ntteknlllogi 1979/80 Fortsätter I. v. 
Triimaterial 1980/81 1984/85 
Polymerbaserade fiberkompositer 1980/8\ 1984/85 
I ,aserbearbetning 1980/81 1984185 
Ytors fvsik och kemi 1980/81 1984/85 
Datorstödd konstruktion och 
tillverkning 1980/81 1984/85 
lnformationsbchandling 1980/81 1984/85 
Cellulosafiberbascrad material-
teknologi 1980/81 1984/85 
Teknikgrundande syntetisk organisk 
kemi 1980/81 1985/86 
Elkraftstcknik 1980/81 1984/85 
Skeppsteknik 1980/81 1983/84 
Träbyggnadsteknik 1980/81 1984/85 
Pulvermetallurgi 1980/81 1985/86 
Civil flygteknisk forskning 1982/83 Fortsiiller I. v. 
Adaptiv styrning av verktygsmaskiner 1983/84 1986187 
Adaptivt styrda industrirobotar 1983/84 1986/87 

STU beräknar att huvuddelen av ramprogrammen kommer att genomfö

ras och avslutas planenligt. 

Under budgetåret 1984/85 har STU beräknat medel för att påbörja föl

jande nya ramprogram. 
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CAD/reglerteknik 

Materialadministration 

Snabbstclning av metaller 

Flerfasstål och superplasticitet 

Makromolekylära funktionella kemikalier 

Kolhydratkemi 

Cellbiologi för industriell tillämpning 

Separation med vattenhaltiga tvåfassystem 

Bioorganisk syntes 

Ceralier 

Kolhydratkemi/immunreceptorer 

Perifer cirkulation 

Elledande polymerer 

Kristallin cellulosa 

Mineralteknisk processkemi 

Handikappteknisk forskning 

Medicinsk informationsbehandling 

Industriell strömningsteknik 

Program 3. Internationellt samarbete 

99 

Under detta program genomförs STU: s internationella kontakt verksam

het och projektsamverkan. STU biträder också departement och myndig

heter vid förhandlingar med främmande länder och internationella organi

sationer. 

Teknik- och kunskapsöverföring från andra länder får en allt större 

betydelse för utvecklingen inom svensk industri och forskningsväsende. I 

STU Perspektiv 1981 "'Internationella beroenden och teknisk-industriell 
förnyelse .. har STU belyst bland annat det internationella beroendet inom 

det teknisk-vetenskapliga området. svårigheter som uppstår genom detta 

beroende och vilka åtgärder som krävs i samband härmed. Analysen har 

lett fram till förslag om en ökad internationell orientering av STU :s verk

samhet. Ansvaret för bevakning av teknisk forskning och utveckling utom

lands faller visserligen på företagen och forskarna själva, men STU :s 

insatser kan skapa bättre betingelser för och underlätta bevakningen. I 

detta sammanhang spelar den teknisk-vetenskapliga attacheverksamheten 

en viktig roll genom sitt samarbete med STU. 

För den kommande treårsperioden har STU beräknat ökade medel för 

följande insatser. 

- Utbyggd kontaktverksamhet och projektsamverkan med de mindre in

dustriländerna i Västeuropa samt utvecklingssamverkan i Norden 

- Nya former för kontinuerlig bevakning av utvecklingen inom särskilda 

teknikområden bland annat i samverkan med industrin 

- Utveckling av formerna för att ta hem utländsk teknik till svensk indu

stri 
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- Särskilda åtgärder för att stimulera yngre forskare från industrin och 
forskningsinstitutioner att forska vid utfändska institutioner 

Program 4. Teknikupphandling 

Teknikupphandling är en metod som tillämpas vid anskaffning av pro

dukter. tjänster och system som inte finns på marknaden. utan kräver 

utvecklingsarbete för att upphandlarens krav skall kunna tillgodoses. Kö

paren presenterar upphandlingsunderlag och specificerar sina krav. Risk

tagande och övriga affärsmässiga åtaganden regleras i avtal mellan upp

handlaren och leverantören. 

Teknikupphandling har visat sig vara ett lämpligt sätt för både köpare 

och säljare att uppnå ökad effektivitet av utvecklingsarbete respektive 

inom den egna verksamheten. STU:s roll är att dels stimulera till och 

förbättra betingelserna för teknikupphandling genom information, utbild

ning etc. dels att biträda vid teknikupphandlingsprojekt med råd och finan

siering. STU:s finansiering kan komma både köpare och säljare tillgodo. 

Den avser dels beställarens ökade kostnader för bland annat upphandlings

underlag och kravspecifikationer, dels det utvecklingsarbete som ingår i 

teknikupphandlingen. 

STU lämnar för närvarande stöd för teknikupphandling bland annat till 

Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet. Inför den kom

mande treårsperioden föreslår STU fortsatta insatser för dessa verksam

heter men även ökade resurser för att stimulera teknikupphandling mellan 

företag och förs. k. obeställda projekt. 

Stllll!llS de/egatiunf<>r rymdl'erksamhet. som under innevarande budget

år disponerar 15,2 milj. kr. för nationell rymdverksamhct under detta 
anslag, föreslår en uppräkning av detta belopp till 17.5 milj. kr. Medlen 

fördelas på tre av delegationens delprogram. Delegationens förslag innebär 

följande. 
Inom delprogrammet RymdJi1rsk11i11g används medlen från detta anslag 

dels för industriuppdrag. dels för övrig rymdforskning. Ca hälften av de 

medel som används för rymdforskning går till rymdindustrier i form av 

beställningar på utrustning. Arbetet med rymdforskningsprogrammet be

drivs i samarbete med andra länder. Exempelvis avses svenska experiment 

att sändas upp med två sovjetiska satelliter under åren 1986/87. Program

mets främsta projekt är den vetenskapliga satelliten Viking som är avsedd 

att studera norrskenet pa hög höjd över Nordpolen. Totalt under detta 

anslag föreslås 6.9 milj. kr. för detta delprogram. 

Inom delprogrammet fjärranalys finansieras större delen av det natio

nella programmet över detta anslag. Den kraftiga ökningen av intresset för 

fjärranalys på användarsidan väntas leda till ett kommersiellt genombrott 

under andra hälften av 1980-talet. Sverige torde, bl.a. genom sitt deltagan-
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de i projektet med den franska fjärranalyssatelliten SPOT. ha goda möjlig

heter att inta en ledande roll vid fjärranalysens kommersiella exploatering 

om en kraftfull vidareuppbyggnad av resurser och kunskaper kan uppbå

das. 

Delegationen föreslår en målmedveten och koordinerad industripolitisk 

satsning på utveckling och introduktion av teknik och metoder under de 

närmaste åren i anslutning till data från Landsat och SPOT. Satsningen bör 

omfatta såväl varor som tjänster och bygga på en stark hemmamarknad 

som bas för exploatering utomlands. 

Delegationens stöd till forskning inom fjärranalysomrädet inriktas på 

tillämpningar inom jord- och skogsbruk, luftföroreningar, mikrovågsteknik 

(som en förberedelse fö.r den europeiska rymdorganisationens tjärranalys

satellit ERS- I) samt forskning rörande metoder för bildbehandfing, främst 

tillämpningsförsök baserade på Landsat- och SPOT-data. Delegationen 

föreslår vidare att fortsätta den särskilda långsiktiga satsning på bildbe

handling och mikrovågsteknik som inleddes innevarande budgetår. 

Sammanfattningsvis föreslår delegationen en ökning av resurserna for 

forskning och utveckling inom fjärranalysområdet med I milj. kr. (utöver 

pris- och löneomräkning) till 8.5 milj. kr. 

Inom delprogrammet /11d11stri11treckling används medel från detta anslag 

för förberedande arbete med nya projekt. Delegationen beräknar medel för 

en oförändrad ambitionsnivå. Totalt föreslås 2,0 milj. kr. för detta delpro

gram under anslaget. 

Ddegationenfiir 1·etenskaplig och teknisk inj(1rmationsji"irsörjning. DFI, 

är den centrala myndigheten för frågor om övergripande planering och 

samordning av informationsförsörjningen för forskning och utvecklingsar

bete eller liknande verksamhet. DFI startades år 1979 och leds av en 

styrelse med tolv ledamöter. som i första hand företräder allmän- och 

användarintressen. Uppgifterna i DFI:s instruktion !SFS 1979: 477) ger 

DFI en mer aktiv roll än exempelvis forskningsråden. Vidare är, enligt 

samma instruktion, statliga myndigheter m. m. skyldiga att samråda med 

DFI innan de vidtar viktigare åtgärder som berör informationsförsörjning. 

Verksamheten vid DFI har hittills bedrivits under tre program: Planering 

och samordning. Forskning och utveckling samt Nationella servic_eupp

gifter. Från och med budgetåret 1984/85 föreslår DFI en ny benämning på 

de två första programmen: Informationskällor samt Sök- och kommunika

tionssystem. 

Under program I. lnformationskällor kommer DFI främst att studera 

informationsbehov och informationsutnyttjande inom avgränsade områ

den för att få underlag för fortsatta utvecklings.insatser. Syftet med detta är 

att planera för ett system med ansvarsbibliotck. Under programmet kom

mer DFI vidare att fortsätta arbetet rörande arbetsrättsliga frågor. exem

pelvis copyright. För detta har DFI beräknat 9,4 milj. kr. 
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Program 2. Sök- och kommunikationssystem omfattar studier av kom

munikationssystem och metoder för att bearbeta information. DFI har 

påbörjat en studie av bibliotekskatalogers funktion och användning och 

räknar med att fortsätta denna studie under 1984/85. Kostnaderna härför 

beräknar DFI till 10.9 milj. kr. 

Under program 3. Nationella serviceuppgifter utgår för närvarande me

del dels för den externa servicen vid informationscentralerna vid karolins

ka institutet och tekniska högskolan i Stockholm. dels bidrag till vissa 

organisationer. DFI föreslår att dessa bidrag från och med budgetåret 

1984/85 förs över till andra program under DFI:s anslag. I särskild ordning 

har DFI föreslagit att ett system med ansvarsbibliotek etableras i landet 

med början under 1984/85. För verksamheten under programmet har DFI 

beräknat 4. 7 milj. kr. 

Medel för verksamheten vid DFI kanaliseras dels via detta anslag. dels 

via ett anslag under VIII huvudtiteln (utbildningsdepartementet). För bud

getåret 1983/84 disponerar DFI sammanlagt 18.8 milj. kr. varav 8.4 milj. 

kr. från XII huvudtiteln. för budgetåret 1984/85 föreslår DFI enligt föregå

ende att sammanlagt 25.0 milj. kr. anvisas för verksamheten. Till detta 

kommer ytterligare 3. 7 milj. kr. för ökade projektkostnader vid högskolan. 

S1·eri1:es Td.nisk-\letenskapliga Attachfrerksamhet är sedan den I juli 

1981 en offentlig stiftelse med svenska staten och lngenjörsvetenskaps

akademien som huvudmän. Stiftelsen har i sin nuvarande styrelse repre

sentanter från industri- och utrikesdepartementen. STU. IV A samt svensk 

industri. 

ST ATT:s målsättning är att verksamheten genom sökning. insamling. 

analys och överföring av teknisk och teknisk-politisk information samt 

kontaktskapande aktiviteter skall bidra till Sveriges teknisk-industriella 

och diirmed samhälleliga utveckling. 

Attacheernas huvudfunktion iir att bevaka forsknings- och industripoli

tik. teknikpolitik. tekniska nyheter och trender. 

Attachekontor med sammanlagt ca 45 anställda finns för närvarande i 

Washington. Los Angeles. Tokyo. Beijing. Moskva. Bonn. Paris och Lon

don. Ett kansli i Stockholm leder och samordnar verksamheten. Attachc

kontoren är för det mesta lokaliserade till de svenska ambassaderna och 

attacheerna åtnjuter diplomatisk status. Denna status är nödvändig för 

verksamheten men förutsätter även en viss balans mellan bas- och upp

dragsverksamhet. innebärande att den senare inte bör utgöra en alltför stor 

andel. 

Verksamheten finansieras till 75 C/c under detta anslag. Återstående 25 % 

finansieras genom intäkter från uppdrag. publikationer. konferenser etc. 

Verksamheten drivs under tre program: bas-. informations- och uppdrags

verksamhet. 

Basverksamheten omfattar kontaktskapande aktiviteter. bevakning av 
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nyheter och löpande rapportering hem till Sverige av dessa. Vidare skall 

fältkontoren vara ett stöd för den övriga ambassaden i teknisk-vetenskap

liga frågor. 

Syftet med STATT:s informationsaktiviteter är dels att förmedla resul

taten från kontorens basverksamhet, dels att vara ett stöd i marknads

föringen av uppdragsservicen. 

Uppdragsverksamheten bär sina egna direkta kostnader och de taxor 

som tillämpas samordnas med Exportrådet. Stora. kontraktsbundna upp

drag svarar för närvarande för drygt 30% av de totala intäkterna av 

uppdragsverksamheten. Bland övriga uppdrag dominerar utredningar och 

besöks service: 

Under de senaste åren har två marknadsundersökningar genomförts för 

att mäta svensk industris intresse och behov av attacheverksamheten samt 

önskemål om förändringar. Dessa undersökningar visar på ett mycket 

positivt intresse för och behov av attachevcrksamheten såväl hos svensk 

industri. som hos statliga myndigheter. fackliga och andra organisationer. 

Vidare är efterfrågan på uppdragstjänster fortlöpande stor. Volymen för 

dessa kan dock p. g. a. de nämnda balanskraven inte få växa väsentligt 

snabbare än verksamheten i sin helhet. Det finns dock skäl att särskilt peka 

på det operativa värdet för näringslivet i den information som förmedlas 

genom uppdrag, samtidigt som statskassan inte belastas. 

STATT disponerar för sin basverksamhet 15.6 milj. kr. under innevaran

de budgetår. En oförändrad ambitionsnivå av· denna verksamhet kräver 

enligt ST ATT en genomsnittlig ökning av anslaget med ca 13 % dvs. 20.2 

milj. kr. 

Vad gäller omfattningen av attacheverksamheten i nuvarande bevak

ningsländer föreslås en utökning endast i USA. Kostnad för detta är 0.3 

milj. kr. Som nytt bevakningsområde föreslås en utökning av kontoret i 
Washington för att bevaka det skogstekniska området i Nordamerika. 

Dennas. k. skogsattache skulle i så fall finansieras med en lika stor andel. 

0,3 milj. kr.. från skogsbranschen i Sverige. Vidare föreslås en utökad 

bevakning i Europa bl. a. genom sidobevakning från befintliga attachekon

tor till en kostnad av 0,7 milj. kr. samt en studie av Östasien till kostnad av 

0,5 milj. kr. Sammantaget föreslås sålunda 1,8 milj. kr. för utökad verk

samhet. 

f 3. Styrelsen för teknisk uh·eckling: t:trustning 

Följande sammanställning ger en ekonomisk översikt av STU :s förslag 

till verksamhet under detta anslag (milj. kr.). 
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1982/83 1983/84 1984/85 1985/86 1986/87 
Utfall Budget STU:s förslag 

Kostnader 

Utrustning 14,2 16,2 18,0 19,5 21,0 

Avgår finansiering 
utöver anslag 

Återbetalningar m.m. 0.0 0,9 1,0 1,0 1,0 
Ökning av reservation 0,4 

Summa anslag 14,6 15,3 17,0 18,5 20,0 

Över anslaget anvisas medel för anskaffning av dyrare apparater och 

instrument <lägst 50000 kr.l för teknisk forskning och industriellt utveck

lingsarbete. Nyttjare av utrustning som har anskaffats med medel från 

anslaget belastas med kostnader för avskrivningar och förräntning. I den 

mån som nyttjaren inte har möjlighet att svara för dessa kostnader är STU 

skyldigt att helt eller delvis svara för nämnda kostnader genom belastning 

av berört program under amorteringstiden. Medel motsvarande avskriv

ning och förräntning skall föras till särskild inkomsttitel i statsbudgeten. 

STU framhåller att beslut om lån för utrustningsanskaffning fattas efter 

samma principer som för anslag till enskilda projekt. Det är således den 

verksamhet som avses bedrivas med . hjälp av utrustningen som är av 

avgörande betydelse för STU :s beslut. Efterfrågan följer i stort efte1irå

geutvecklingen på STU:s projektanslag. För budgetåret 1984/85 beräknar 

STU att 17 ,0 milj. kr. erfordras. 
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Bilaga 9.2 

Sammanställning av remissyttranden över STU :s anslags
framställning 

Vid remissbehandling av STU:s anslagsframställning för budgetåret 

1984/85 och plan för budgetåren 1984/85-1986/87 har 33 myndigheter. orga

nisationer och fackföreningar yttrat sig. Yttrande har avgetts av försvarets 

forskningsanstalt <FOA). flygtekniska försöksanstalten <FF Al. sjukvår

dens m:h socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut I SPRl ). te

leverket. transportforskningsdclegationen ITFD). delegationen för veten

skaplig och teknisk informationsförsörjning IDF!). universitets- och hög

skoleämbetet ( UHÄ) efter hörande av universiteten i Uppsala. Lund. 

Göteborg. Umeå. Stockholm och Linköping. tekniska högskolan i Stock

holm. Chalmers tekniska högskola. högskolan i Luleå samt forsknings

rådsnämnden <FRN ). medicinska forskningsrådet ( MFRl. naturvetenskap

liga forskningsrådet INFR). statens naturvardsverk ISNYl. arbetarskydds

styrelsen. statens råd for byggnadsforskning (BFR). statens industriverk 

(SlND). Sveriges geologiska undersökning (SGUl. delegationen för sam

ordning av havsresursverksamhcten IDSH). marintekniska institutet. 

SSPA. statens delegation för rymdverksamhet <DFRl. statens energiverk 

ISTEVJ. energiforskningsnämnden I EFN l. Centralorganisationen 

SACO/SR. Handikappinstitutet. lngenjörsvetenskapsakademien (]V Al. 

Kollektivforskningsinstitutens samarbetsorgan ISAMKOl. Landsorgani

sationen i Sverige (LO). Landstingsförbundet. Svenska kommunförbun

det. Svenska uppfinnareföreningen (SLJF). Sveriges civilingenjörsförbund 

(Cf). Sveriges industriförbund (SI). Sveriges Tekniska Attacheer 

1ST ATT) och Tjänstemännens centralorganisation ITCOl. Dessutom har 

riksrevisionsverkct I RR V) yttrat sig över STU: s utvärderingsmatcrial. 

I Allmänt 

Genomgående är svaren positiva till de förslag som redovisas av STU. 

Dock innchåller många av remissvaren en mot STU avvikande uppfattning 

i enskilda frågor. /\/A anser att anslagsframställningen och planen utgör ett 

gott underlag för statsmakternas beslut rörande stödet till teknisk forsk

ning och utveckling <FoU) genom STU. STU:s motiv och argument synes 

generellt väl underbyggt och akademien kan i väsentliga stycken instämma 

i STU:s huvudförslag. CF anser att STU:s huvudförslag i huvudsak bör 

genomföras. BFR anser att programförslagen är väl genomarbetade. TFD 

och ,'\iornska komm1111fi.irh1111det har utifrån sina utgångspunkter inget att 

invända mot förslagen. 
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2 Utvärdering av tidigare STU-insatser 

En utvärdering av de insatser som redan har gjorts anses av flera som en 

förutsättning då storlek och inriktning av framtida insatser planeras. Sl'lTi

ges ind11str(fi:irh1111d anser att en av fördelarna med flerårsprogram är att en 

fortlöpande utvärdering kan ske av de vidt<~gna åtgärderna. I detta sam

manhang bedömer förbundet tre ar som en orimligt kort utvärderingspe

riod varför en beskrivning av forskningsinsatserna i ett sex- eller nioår

sperspektiv eventuellt bör övervägas. SACOISR anser att kvaliteten på 

svensk forskning ofta bara kan bedömas utifrån en internationell synvin

kel. Organisationen finner det därför mycket positivt att STU även i 

fortsättningen har för avsikt att använda sig av internationell expertis för 

att bedöma bl. a. den vetenskapliga kvaliteten i de olika projekten. Likarta

de synpunkter framförs av Uppsala unirersitet och S1·eriges i11d11str~fiir

h1111d. 

RRV har i sitt remissvar särskilt berört den utvärdering av STU:s verk

samhet som gjorts inom STU. Inledningsvis konstateras att STU :s sats

ning på utvärdering ligger väl i linje med ambitionerna i regeringens anvis

ningar. Dock anser verket att utvärderingsmaterialet i vissa delar ej upp

fyller de enligt verket långtgående ambitionerna i regeringens särskilda 

anvisningar för anslagsframställning för budgetåret 1984/85. 

Exempelvis anser RRV att STU:s utvärdering i regel inte omspänner det 

vida fält av funktioner och statliga resursinsatser utanför STU. som krävs 

för att STU: s planeringsunderlag. såsom sägs i regeringens särskilda anvis

ningar. skall kunna "tjäna som underlag för statsmakternas beslut om 

omfattning och inriktning på det tekniskt/industriella området". 

Da det giiller inriktningen av STU:s utviirderingsfunktion anser RRV att 

det antagligen finns risker förknippade med en ensidig inriktning av utvär

deringsfunktionen. dvs. en inriktning av ut viirderingsverksamheten mot 

att skapa planerings- och beslutsunderlag för de egna styr-, stöd- eller 

arbetsformerna. Härigenom avsäger sig STU många gånger möjligheten att 

identifiera mer genomgripande alternativ till tillämpade stödformer. Vidare 

riskerar STU att göra "närsynta observationer" vilka i sin tur kan leda till 

opportuna slutsatser. 

RRV anser vidare att vakt av kriterierna för insatsområdessatsningar 

representerar en förskjutning i förhållande till den roll som formulerades 

då dessa områden ursprungligen inrättades. Då återfanns bland motiven 

förekomsten av institutionella eller andra trögheter inom angelägna sam

hällsområden. De utvärderingar av insatsområderi som presenterats i det 

sammanställda materialet förefaller. enligt RRV. inte ha utgått från dessa 

bredare kriterier och kan därför knappast göra anspråk på att kallas utvär

dering i betydelsen uppskattning av måluppfyllelse eller av stödformens 

sammantagna effekt. 

Verket anser att det finns en alltför svag koppling mellan den utvärde-
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ring som gjorts om ramprogrammen och de slutsatser som därvid dras. 

Visserligen rimmar slutsatserna väl med regeringens anvisning att särskilt 

belysa STU:s industripolitiska roll. men slutsatserna har. enligt RRY. inte 

något direkt samband med de utvärderingar som gjorts. 

Även då det gäller STU:s stöd till kollektiv forskning anser RRV att 

utvärderingsambitionerna tycks ha varit lägre än för vissa andra stöd

former. 

Då det gäller spridning av resultat för utvärderingar anser RRV erfaren

hetsmässigt att en del utvärderingar diskuteras i en relativt begränsad krets 

och verket finner det därför angeläget att STU försöker vidga formerna för 

hanteringen av sammanställt utv~rdcringsmaterial. 

Sammanfattningsvis anser RRV att det trots de tveksamheter eller be

tänkligheter som verket anfört i samband med det sammanställda utvärde

ringsmaterialet inte hindrar att STU: s verksamhet inom detta område till 

stora delar är värdefull och i många avseenden också betydligt mer utveck

lad än inom andra myndigheter. 

3 STU:s roll i ett större perspektiv 

FOA anser att större förändringar i de olika samhällssektorernas planer 

och åtaganden rörande utvecklingsarbeten m. m. bör redovisas tidigt så att 

slutsatser kan dras på en nationell nivå om konsekvenserna för industrins 

framtida tekniska nivå och utveckling. 

SIND tar upp frågan om vilka metoder som bör användas för att påverka 

industrins förnyelse. I detta sammanhang framhölls licens- och teknikupp

handling samt samarbetet mellan STU och de regionala utvecklingsfon

derna säsom viktiga instrument. Vad gäller flera av de föreslagna projekten 
under beteckningen innovationsfrämjande åtgärder inriktas dessa på före

tagsetablering och affärsutveckling. Verket framhåller därvid vikten av 

samarbete med andra organisationer för att undvika dubbelarbete. Det

samma gäller området riskkapital. 

Beträffande de ätgärder som föreslås i anslagsframställningen saknar 

SIN D. med utgångspunkt i sitt regionalpolitiska ansvar. förslag som sär

skilt siktar på teknisk förnyelse och utveckling i de regionalpolitiska :;1öd

områdena. 

FOA anser att den strävan till en tidig förankring inom industrin för 

programverksamhet. som förs fram i STU-perspektiv. är i linje med vad 

FOA tidigare har anfört. 

FRN anser att FoU-insatser bör planeras med utgångspunkt i en specifik 

syensk industriell strategi. Nämnden framhåller att eftersom det över hela 

världen satsas på i stort sett samma '"utvecklingskoncept" bör Sverige 

utveckla en "tilläggside". som gör det möjligt att ta upp tävlan med andra. 

För att finna en industriell strategi bör forskningen ta sin utgångspunkt i 
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m:inniskors vardagsliv och i samhällets utformning. existerande kultur

mönster. ekosystem etc. De resultat s'om denna forskning i bästa fall ger. 

kommer enligt nämnden att kunna vara en drivande faktor i en fortsatt 

industriell utveckling. 

/\/A berör STU:s industriroll och anser att en koncentration av insatser

na bör ske till det långsiktiga kompetensuppbyggandet eftersom. enligt 

akademien. STU:s uppgift inte är att vara kommersiell finansiär av mark

nadsetablcring. produktion m. m. Inom ramen för den produktutveckling 

som sker med hjälp av STU-medel anser SIND å andra sidan att det är 

viktigt att det skapas möjligheter att kommersialisera resultaten av pro

duktutvecklingen så att projekten inte avstannar efter utvecklingsfasen. 

Vad gäller avvägningen mellan stöd till industriellt tekniskt utvecklings

arbete inom dels storföretagen. dels den mindre och medelstora industrin 

sUiller sig /\' A tveksam till ökade insatser i form av finansiering inom 

företagssektorn för STU:s del. STU må gärna arbeta mot målet att långsik

tigt komplettera den teknikutveckling som sker företrädesvis inom sektorn 

större företag. Strävan att följa utvecklingen bör dock. enligt akademien. 

ej kopplas till regelrätt finansiering av utvecklingsprojekt inom stora före

tag. 

LO saknar i STU:s förslag en analys av sambanden mellan teknisk 

utveckling och industrins förnyelse på kort sikt. LO anser att STU i 

samarbete med S!ND mäste känna ett ansvar för att en teknikspridning 

sker bland små och medelstora företag. Med anledning av detta saknar LO 

förslag till åtgärder eller en analys av dessa problem. 

Landsting.1:fiJrh11ndets styrelse anser det angeläget att regeringen ger hög 

prioritet åt insatser för teknisk forskning och industriell förnyelse och 

finner därför att starka skäl talar för att STU tillförsäkras medel i enlighet 

med sitt huvudförslag. Förbundet berör frågan om de möjligheter som 

utvecklingsfonderna numera har för att lämna utvecklingskapital till de 

mindre och medelstora företagen i form av krediter eller bidrag pfnoyalty

basis. Genom det samarbete mellan STU och resp. utvecklingsfond som 

utvecklats i anknytning till denna stödform möjliggörs enligt förbundet 

kompetenta bedömningar av de projekt som uppkommer och finner det 

(lngeläget att samverkan mellan STU och utvecklingsfonderna får utveck

las vidare. 

CF anser att STU:s arbetsfördelning med främst de regionala utveck

lingsfondern~ fortlöpande bör övervägas. I den fortsatta utvärderingen av 

stödsystemet bör klarare gränser mellan STU:s och utvccklingsfondernas 

ansvarsområde eftersträvas. 

Scktorsansvaret berörs bl. a. av televerket som anser att finansieringen i 

samband med teknikupphandling på informationstcknologiområdet idag är 

oklar. Detta på grund av att innebörden i sektorsansvaret ännu ej fått en 

entydig tolkning. Eftersom sådana sektorsmyndigheter som t. ex. telever

ket. FMV och FOA inte tilldelas extra medel för detta slags ansvar blir det 
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enligt te/nerket omöjligt för th:ssa att svara upp mot STU:s förväntning på 

ytterligare medel från myndigheterna. Detta gör det extra angeläget. enligt 

verket. att statsmakterna bestämmer sig för STU:s alternativ två. 

4 Omfattningen av STU:s totala verksamhet 

I anslagsframställningen från STU har tre olika ambitionsnivåer redovi

sats. Alternativ två. vilket är STU:s huvudförslag. innebär en ökning av 

ambitionsnivån. Alternativ ett innebär en oförändrad ambitionsnivå och 

alternativ noll innebär en minskad ambitionsnivå. Många av remissinstan

scrna har hävdat att alternativ två bör genomföras. Bland de som rent 

allmänt har betonat betydelsen av att detta alternativ genomförs märks 

BFR. SAA1KO; SUF och hiigskolan i Luleå. I de fall då ett genomförande 

av alternativ ett innebar att de intressen som företräds av remissinstanser

na ej ges ökade. och i vissa fall minskade, resurser iir åsikten att alternativ 

två bör genomföras än starkare. Till dessa hör SIND, som konstaterar att 

ett flertal väsentliga nya satsningar inom småföretagsomradet riskerar att 

bortprioriteras om ej huvudalternativet genomförs. SN\/ anser att endast 

alternativ två i rimlig grad tillgodoser vissa miljövardsintrcssen. 

lnd11str{fiJrh11ndet anser att frågan om storleken på den begärda anslags

ökningen är den mest kontroversiella i anslagsframställningcn från STU. 

För att kunna tillgodose STU:s önskemål krävs. enligt förbundet. med 

hänsyn till rådande budgetunderskott att en betydande besparing sker 

utanför den snäva sektorn "stimulans till teknisk FoU". Denna möjlighet 

finns. enligt förbundet. utan tvekan inom ramen för det defensiva indu

stri'itödet. vilka skulle påverka näringslivets konkurrenskraft om de över

fördes till teknisk forskning och utwckling. 

Det generella skatteavdraget för företagen~ FoU-utgifter berörs av /VA 

och /nd11.Hr(fl"irln111det i likartade svar. Ett generöst generellt skatteavdrag 

utgör enligt IV A ett alternativ att föredra framför motsvarande ökning av 

det selektiva stödet genom STU. 

En helt annan infallsvinkel. då det gäller bedömningen av den totala 

omfattningen av STU:s verksamhet. förs fram av KTH. I underremiss till 

UHÄ vill högskolan fästa UHÄ:s uppmärksamhet på att STlJ i sina be

dömningar ej explicit beaktat den sannolika tillgången pt1 kvalificerade 

forskare och ingenjörer inom de områden där större satsningar föreslås. 

5 Områdesprioritcringar 

De teknikområden. som har prioriterats av STU. ligger enligt remis

svaren väl till för framtida satsningar. TCO tillstyrker i allt väsentligt 

STU:s förslag. De särskilda satsningar som STU markerar bedöms av 
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TCO som intressanta för svenskt samhälle och näringsliv. En likartad 

inställning har framförts av te/el'erket, CTH, NFR och LO. 

MFR uttrycker oro för att det föreligger en risk för underfinansiering 

eller utebliven finansiering av den grundläggande tekniska forskning som 

inte faller inom de av STU fastställda områdena för kunskapsutveckling. 

Även /VA för fram denna oro och anser att även om det är viktigt att 

koncentrera insatserna till några områden får det ej leda till att medelsra

marna begränsas för lovande projekt som ej kan hänföras till de priorite

rade områdena. Det främsta kravet för stöd till FoU skall vara kvaliteten 

hos projekt och inte vilket område projektet tillhör. 

NFR anser den mer påtagliga bristen i STU Perspektiv 1983 är det 

faktum att nästan inget område tas upp. som inte på samma sätt uppmärk

sammas över hela världen i de industrialiserade länderna. De djärva lång

tidsperspektiven saknas. de som skulle leda till stort försprång för svensk 

industri. 

CTH anser att en alltför stor del av STU :s resurser satsas på utveckling 

av befintlig teknik. Avgörande för den svenska industrins konkurrenskraft 

är förmågan att med den tekniska grundforskningen som grund kunna 

bedöma nästa steg i den vetenskapliga utvecklingen. 

LO saknar i förslaget till teknikinriktning en analys där effekten av 

satsningarna på basteknologier vävs ihop med de branschspecifika beho

ven. CF anser att samlade överblickar över befintliga branschers kun

skapsförutsättningar behövs. En viktig uppgift för STU är därför att stödja 

kunskapsutveckling i anslutning till etablerade teknikområden i svensk 

industri. 

SNl/ framhåller att för många av de områden som förs fram av STU 

föreligger väsentliga miljövårdsproblem. 

Då det gäller specifika teknikomraden har som tidigare nämnts de av 

STU prioriterade områdena av flertalet remissinstanser ansetts viktiga. 

Dessa områden är informationsteknologi. nya material. bioteknik. verk

stadstt:knik. massa- och pappersteknik. triiteknik. kemiteknik och teknik 

för hälso- och sjukvård. Då det gäller informationsteknologi pekar flera 

remissinstanser. däribland re/cl'erket. på det nationella mikroelekt.ronik

programmet och påtalar betydelsen av att detta genomförs. NFR. DFI. 
DFR och FOA har framfört likartade synpunkter. DFR anser att rymd

verksamheten är både avnämare av och i viss utsträckning bidragsgivare 

till utvecklingen inom elektronikområdet och det föreslagna stödprogram

met kan bidra till.att ytterligare stärka och bredda svensk industris konkur

renskraft på den internationella rymdmarknaden. Inom ramen för STU:s 

ordinarie program finner DFR mot denna hakgruml särskild anledning att 

uttala sitt stöd för ett fullföljande av insatsomr~tdet datorbaserad bildbe

handling i form av stöd till konkreta utvecklingsprojekt. Ur DF/:s syn

punkt är dock systemteknologi och det som rör relationer mellan männi

ska. maskin och samhälle av störst intresse. 
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Institutionen .fl>r ADB l'id Stockholms unirersitet instämmer dock inte i 

den av STU gjorda prioriteringen i mån av begränsade anslag (alternativ I), 

dvs. att endast nya insatser inom det komponentteknologiska området 

inom informationsteknologin kan komma ifråga. Institutionen anser att en 

fortsatt satsning och även nya insatser inom det systemteknologiska områ

det är minst lika viktiga som en satsning på det komponentteknologiska 

området. 

Vikten av satsningar inom bioteknikområdet påtalas av bl. a. Uppsala 

unil'l'f.\'ill't, MFR och LO. Uppsala unil'ersitet anser det angeläget att STU 

i samband med den planerade expansionen inom detta område även fort

sättningsvis ser till att kvalitativt högt stående projekt med intressanta 

frågeställningar premieras. Projekt inom cellbiologi, cellfysiologi och mo

lekylär immur:ologi där genteknik utnyttjas bör ges hög prioritet. 

Även inom materialområdet ger Uppsala universitet. liksom bL a. BFR 

och LO. sitt stöd till den föreslagna satsningen. De sistnämnda anser att 

den internationella utvecklingen inom materialteknikområdet har stor be

tydelse för svensk industri. Den större betydelse som lättare material får i 

produktionen bl. a. på grund av de högre energipriserna är ett exempel där 

traditionella material får stå tillbaka för nya material. Umeå unii·ersitet 

anser att polymerkemi är ett område där hehov av satsningar på utbildning 

och forskning inte nog kan poängteras. 

Havsteknik framhävs av bl. a. DS/I, SSPA, CT/l, högsknlan i Luleå, 

FOA och /,0. DS/I anser dock att om STU:s bidrag till havsteknik skall 

kunna få någon väsentlig betydelse för svensk industri bör detta område 

lyftas till en annan nivå än den som STU föreslagit. DSH föreslår att det 

finansiella stödet inom havstekniken ges formen av en särskild fon.d, till 

STU :s förfogande. som extra stöd till havsteknisk forskning under en 

femårsperiod. SSPA vill framhålla sambandet mellan utvecklingsinsatser 
inom skeppsteknisk forskning resp. ramprogrammet för strömnings- och 

kavitationsmekanik samt fartygsdynamik och insatserna på havsteknik. 

Stora delar de de studier som utförs inom de tvä förstnämnda områdena 

ger resultat som är tillämpbara inom offshore-verksamhet. Högskolan i 

Luleä ser med beklagande alt STU inte avser att stödja industridl ström

ningsteknik. 

Inom sjukvårdsområdet anser SPRI. att starka skäl talar för att STU 

tillförsäkras tillräckliga medel för att slutföra DASIS-projektet på ett för 

svensk industri och sjukvård bra sätt. Även Landsti11gsfiirh1111Jet anser det 

angeläget att DASIS-projektet slutförs. 

SPRI hälsar vidare med stor tillfredsställelse STU :s initiativ till ett 

flerårigt ramprogram för utveckling av kompetens avseende medicinsk 

informationsbehandling. Li11kiipinj:s tekniska hiigskola anser den växande 

andelen åldringar i den svenska befolkningen som det i dag överskuggande 

problemet inom svensk sjukvård. Högskolan anser därför att det iir en 

svaghet i STU-perspektivet att det inte på något samlat sätt redovisas 

åtgärdsförslag ämnade att minska åldringsprohlemet. 
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Avfallshantering och återvinningsteknik bedöms av flera såsom ett om

råde vilket bör prioriteras högre. åtminstone om alternativ två inte genom

förs. Bland dessa återfinns SNV, HöRsko/an i Luleå. BFR och LO. SNV 

anser att programförslaget om behandling av avloppsvatten och avfall samt 

återvinning har fått en något kort rubrik men att innehållet i själva pro

grammet emellertid är i linje med verkets uppfattning. Detta dock under 

förutsättning att alternativ två genomförs. 

Även inom området massa- och pappersteknik finner SNV det angeläget 

att STU iiven fortsättningsvis avsätter medel till särskild miljövårdssats

ning. BFR anser att det inom programförslaget till träteknik saknas ett 

stort området - mögel på virke. Rådet anser att luftförsurningens inverkan 

på växande träd och lagrat virke ur mögelbenägenhetssynpunkt bör upp

märksammas. Å andra sidan anser CTH att träteknik och angränsande 

områden kan tonas ned något. 

FFA anser att flygindustrin och den flygtekniska forskningen behandlas 

relativt summariskt i planen. Forsknings- och utvecklingsinsatserna bör 

ses med utgångspunkt i den tillväxtpotential som svensk flygindustri har. 

Utvecklandet av tekniskt avancerade projekt är inte möjligt utan tillgång 

till de kunskaper och den kompetens kvalificerad forskning ger. Vidare 

pekar FF A på den stora positiva effekt som flygindustrin har från bl. a. 

teknikspridningssynpunkt inom den kvalificerade verkstadsindustrin. Ett 

genomförande av alternativ ett synes förutsätta att svensk flygindustri på 

sikt avvecldas. Mot bakgrund av detta anser FFA att STU:s förslag avse

ende ramprogram för flygteknisk forskning är klart otillräckligt som stöd åt 

den civila flygindustrin. 
Mineralresurs- och geoteknik inom delprogrammet teknikområden och 

programmet kunskapsutveckling bör enligt SGU genomföras enligt alter

nativ två. Detta med hänsyn till det behov som föreligger alt vidareut

veckla och bredda den svenska mineralindustrin. BFR anser att program

förslaget inom mineral- och geoteknik är bra och väl samordnat med 

RFR:s verksamhet. 

De fackliga centralorganisationerna LO och TCO framhåller vikten av 

att arbetsmiljöaspekterna - också de sociala och psykologiska - beaktas i 

alla projekt redan när dessa planeras. Arhetarskyddsstyre/sen anser det 

synnerligen angeläget att stöd ges till kunskapsutveckling som kan leda till 

en förbättring inom området transportteknik i avseende på säkerhet och 

miljö. Styrelsen vill även understryka att STU bör verka för att ny teknik 

kan utnyttjas för att förse handikappade med bästa möjliga hjälpmedel i 

arbetet. Även inom området livsmcdelsteknik anser styrelsen att det är 

angeläget att arbetsredskap utvecklas. som minskar olycksfrekvensen 

inom bl. a. slakterier. Handikappinstiruter anför att de tillsammans med 

STU f.n. utarbetar ett ramprogram för FoU inom handikappteknik och att 

detta område saknar fasta basresurser inom högskoleorganisationen. Insti

tutet finner det tilltagna budgetutrymmet som knappt tilltaget. 
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6 Kunskapsutveckling, grundforskning och tillämpad forskning 

Flera remissinstanser bt:r·ör de satsningar som STU gör inom högskolan. 

Enighet råder diirvidlag om att dessa insatser är av stor vikt. FOA anser 

dock att det är av central vikt att STU hela tiden balanserar grundforsk

ningsstödet emot de tänkbara tillämpade forskningsaktiviteterna. vilka iir 

av intresse ur scktormyndigheternas perspektiv. 

Lunds u11i1·ersitet uttrycker oro för att andelen resurser för kunskapsut

veckling. av det totala anslaget för teknisk forskning och utveckling. 

minskar i STU: s förslag under perilllkn 1984/85-1986/87. U HA anser att de 

STU-medel som avses för långsiktig kunskapsuppbyggnad bör utgöra en 

rimlig andel av de medel som sammanlagt under en viss tid anvisas av STU 

för forskning inom högskolan. CTH anser att det är av största vikt att den 

andel av STU :s totala forskningsbudget som g{1r till långsiktig kunskapsut

veckling och teknisk grundforskning fortsätter att öka. SACOISR har 

uttryckt likartade åsikter. 

STU anviinder ramprogram för att planera insatser över en tlerårspe

riod. Detta planeringsförfarande fftr stöd i remissvaren. Uppsala 1111ii·ersi

tet t. ex. anser dt:t vara en utomordentlig stöd- och arbetsform. Dock 

framhåller U HA och Lunds unii·ersitet att löptiden bör vara liingre och ges 

en vid avgränsning. Dett<1 gäller främst dä avsikten är att bygga upp 

kunskaper och kompetens inom helt nya områden. I dessa fall bör minst ett 

tioi'irsperspektiv användas. 

/VA framhåller att grundprincipen för ramprogrammen för kunskapsut

veckling iir att de skall vara strikt tidsbegränsade. I särskilda fall kan 

ramprogram. som synes vara speciellt lovande men oavslutade vid pro

grammets formella slut. tillåtas fortsiitta i ett nytt ramprogram inom sam

ma eller modifierat ämnesområde. UllA. å andra sidan anser att vid ned

skiirning eller avveckling av ramprogram hör STU ta stor hänsyn till vad 

som enligt högskolemyndigheternas bedömningar av inomvetenskapliga 

skäl eller med hänsyn till utbildningens behov ter sig angeli;._,;et. Detta 

innebiir att STU i vissa fall enbart av dessa skiil bör vara berett att under en 

begriinsad tid anvisa medel för att uppriitthålla för högskolan viirdefull 

kompetens i avvaktan på att högskolan genom omprioriteringar eller på 

annat sätt skapar ekonomiskt utrymme för att långsiktigt tillvarata sådan 

kompett:ns. CTH anser att försiktighet bör iakttagas vid uppstartning och 

avveckling av ramprogram. Dels binds STU:s rörliga medel upp i en icke 

önskviird omfattning. vilket kan få negativa återverkningar på andra ve

tenskapsområden. Dels bör vid avveckling av ramprogram utrymme finnas 

för att utnyttja den uppbyggda kompetens som skett under programtiden 

t. ex. i form av forskarinitierade projekt. 

CF papekar att en betydande flexibilitet måste finnas fortlöpande i det 

praktiska genomförandet av satsningen pil kompetensuppbyggnad inom 

olika kunskapsomn'iden. Då ett teknikområde prioriteras och niigon typ av 

~ Riksdagt'n l':Ni3!8./. I .111111/. Nr /07. Bilui:a 9 
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program utformas bör långtgående beredskap bibehållas för att genom 

omdispositioner anpassa inriktning, tonvikt och nivå efter den internatio

nella utvecklingen. 

7 Tekniskt forskningsråd 

Sedan lång tid har. främst bland forskare inom de tekniska fakulteterna. 

förts en diskussion om behovet av ett tekniskt forskningsråd. I STU:s 

treårsplan förs en diskussion med viss anknytning till denna fråga. UHÄ 

anser att en teknisk forskningsrådsfunktion skall ha ett arbetssätt liknande 

det för NFR med vetenskapliga ledamöter utsedda av vetenskapliga för

samlingar, där ledamöterna ansvarar för och beslutar om resursfördelning

en efter vetenskapliga värdi:ringar och kvalitetsaspekter. Det eventuella 

rådets administrativa förankring finner UHÄ mindre betydelsefull. Flera 

högskolor och universitet däribland KJH och Lunds unil'l'rsitet, har fram

fört en likartad syn på den tekniska rådsfunktionen. CTH anser att råds

funktionen skall inrättas inom STU. 

FRN anser att ett forskningsråd med en ställning mellan STU och N FR 

knappast skulle lösa de gränsdragnings- och ansvarsproblem som alltid 

kommer att finnas. Nämnden anser därför att det mot denna bakgrund inte 

finns anledning att vidta några organisatoriska förändringar vad gäller 

ansvaret för teknisk forskning. Vad som kan och bör diskuteras är avväg

ningen mellan STU:s olika stödformer. NFR anser att STU:s anslagsfram

ställning visar att STU är väl medvetet om de problem som är förknippade 
med beslut om stöd till teknisk forskning. Därför iir det viktigt att STU 

använder forskare som beslutsfattare, inte sina handläggare. Detta säkrar 

en god förankring i forskarvärlden och utgör samtidigt den bästa garantin 

för uppehållande av kvaliteten. 

CF framhåller som sin mening att det. trots de brister som finns, inte bör 

inrättas något nytt medclsfördelande organ. Bristerna bör avhjälpas inom 

ramen för den befintliga organisationen. TCO framför likartade syn

punkter. /VA anser att forskningsrådsfunktionen tillhör en av STU :s 

främsta uppgifter. 

8 Kollektiv forskning 

Den kollektiva forskningen som samarbetsform mellan å ena sidan sta

ten och å andra sidan ett antal företag bedöms av STU såsom allt viktigare 

då den framtida karaktären av teknisk FoU alltmer blir sådan att företags

gemensamma forskningsrcsurser får en ökad betydelse. SAAIKO instäm

mer kraftfullt i detta och konstaterar att företag trots de ekonomiskt bistra 

tider som har varit. i ökande omfattning engagerar sig i den kollektiva 
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forskningen. Beträffande STU:s ambition att framdeles eftersträva att få 

deltaga i arbetet med att utforma förslag till ramprogram för kollektiv 

forskning förutsätter SAMKO att STU:s kunskaper om näringslivets 

forskning och forskningsbehov därigenom kommer att öka. SAM KO tror 

dock inte att det är lämpligt att STU lägger synpunkter på detaljutform

ningen av ramprogrammen. Vidare !inner SAMKO den nya principen för 

finansieringen av ramprogrammet, dvs. en delning mellan intressentsam

manslutningar och staten·. som tillfredsställande. De kollektiva forsknings

instituten framhålls vidare av bl. a. CF och BFR. 

RRV ställer sig frågande till STU:s förslag att redovisa stödet till kollek

tiv forskning i sin hell1et i program I. Detta förefaller inte förenligt med 

statsmakternas önskan att programindelningen skall utgöra en styrmöj

lighet. 

9 Uppfinnare 

I frågan vad gäller stöd till uppfinnare och upplinningsverksamhet finner 

SUF det beklagligt att STU inte skiljt insatserna för upplinningsfasen från 

produktutvecklingsfasen i innovationskedjan. Detta hade enligt föreningen 

gjort det möjligt att yttra sig över STU :s intentioner vad gäller insatserna 

för uppfinnande! som sådant och egentlig uppfinningsutveckling. En unge

färlig uppskattning ger dock. enligt SUF. vid handen att andelen för 

anslagsområdet produkt- och uppfinningsutveckling utgör mindre än en 

procent av STU :s totala satsning på teknisk FoU. Enligt SUF:s uppfatt

ning är inte denna fördelning rimlig med hänsyn till behovet av nyskapande 

verksamhet och då främst produktförnyelse. SUF anser det vidare förvå

nande att STU inte i anslagsframställningen särskilt markerat en satsning 

på stipendier till uppfinnare. 

IO Teknikupphandling 

Teknikupphandling som offentlig stödform bedöms positivt av flera re

missinstanser. La11dsti11~~förh11ndet anser att erfarenheterna, frän den 

mellan Landstingsförbundet och STU gemensamt bildade stiftelsen Lands

tingens fond för teknikupphandling och produktutveckling. är goda. S1•ens

ku komm1111förh1111det pekar på det tjugotal teknikupphandlingsprojekt. 

som samarbetet mellan STU och Svenska kommunförbundet. har resul

terat i. Dessa projekt har enligt förbundet rönt stort intresse och engage

mang i kommunerna. /VA vill starkt understryka att ökade insatser. genom 

teknikupphandling. från STU :s sida inte kan ersätta åtgärder hos de pre

sumtiva teknikupphandlande offentliga myndigheterna själva. Teknik

upphandling mellan företag bör ej motivera särskilda insatser från STU. 



Prop. 1983/84: 107 Bilaga 9 Industridepartementet 116 

!ndustr!fiJrhundct anser att statsmakterna bör medverka till en sådan ord

ning att teknikupphandling ges en prioriterad ställning vid behandlingen av 

myndigheternas anslagsframställningar även om generella besparingsin

struktioner råder. Förbundet ser vidare positivt på att STU framdeles 

kommer att kräva ett större engagemang, och inte bara allmänt intresse. 

från deltagare i framtida insatsområden. TCO välkomnar STU:s ambition 

inom teknikupphandling och anser att olika lösningar i anslutning till en 

ibland tidspressad tcknikupphandlingsprocess bör sökas genom att mer 

långsiktiga förslag eller radikalt annorlunda lösningar ges stöd. 

FOA slutligen anser att STU:s verksamhet inom teknikupphandlingsom

rådet behöver förstärkas i två avseenden-. dels befogenheter att tillsam

mans med SIND skapa överblick av möjliga större gemensamma behov av 

upphandling av resp. teknikupphandling för den offentliga sektorn, dels 

ökade möjligheter att verka för att teknikupphandlingsprojekt genomförs 

där särskilt produktionskapaciteten i landet utnyttjas eller utvecklas. In

satser på detta område kan enligt FOA ge mycket stor utdelning inte minst 

om de kopplas till gemensamma forskningsinstitut inom kollektiva forsk

ningsinstitut eller nationella program typ NMP. 

11 Internationella frågor 

Då det gäller det internationella utbytet av erfarenheter understryker 

/\/A att det lir företagen, myndigheterna resp. forskarna själva som har det 

yttersta ansvaret för detta. Kontakter på överordnad myndighetsnivå i 

andra länder har bara begränsad betydelse o.:h bör ej överbetonas. 

Förslaget att inrätta ett speciellt stipendieprogram för forskares vistelse 

utomlands bemöts positivt av SACOISR, /VA, lndustr(förhundet och 

SIA TT. SACOISR anser att betydelsen av impulser utifrån inte nog kan 

betonas. Erfarenheter från att ha bedrivit forskning utomlands berikar inte 

bara stipendiaten utan också forskningen vid svenska institutioner. 

STATT konstaterar att det är viktigt för STU att aktivt driva internatio

nell kontaktverksamhet. Men eftersom deras och STU:s ambitioner i vissa 

fall sammanfaller är det mot denna bakgrund angeläget att ansvarsområde

na och arbetsfördelningen för STATT:s verksamhet i relation till STU:s 

internationella verksamhet klart definieras för att största möjliga effektivi

tet skall uppnås. 

12 Samordning och samråd med andra myndigheter och organisa
tioner 

Det nationella mikroelektronikprogrammet utgör en för svenskt vidkom

mande delvis ny planeringsteknik. Denna teknik ställer stora krav på 
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samrådsförfarande mellan olika myndigheter och organisationer. Samrådet 

är ofta informellt. Formerna för samarbete med STU berörs i flera remis

svar. FOA efterlyser närmare kontakter mellan statliga verk och myndig

heter för att kartlägga möjligheterna till gemensamma aktiviteter t. ex. i 

form av nationella forskningsprogram eller teknikupphandling. FOA pekar 

även på att anstalten finner det väsentligt att STU vid planering av FoU-in

satser vidgar sin systemsyn till att omfatta flera myndigheter. samhällssek

torer och organisationer än vad som f.ri. synes vara fallet. 

Tl'lt'1·erket anser all det finns anledning för STU att då det gäller plane

ring inom framtida informationsteknologisatsningar samråda med telever

ket på ett mycket tidigt stadium - lika tidigt för televerket som för annan 

myndighet. En automatik för ett sådant tidigt samråd vore önskvärt. Även 

LO önskar ett samrådsförfarande inom informationsteknologiområdet. 

Andra myndigheter och organisationer som pekar på vikten av ett sam

rådsförfarande vid planering av framtida insatser är bl. a. NFR inom ma

terialvetenskap, SNV inom miljövård och BFR inom avfallshantering. 

13 Ansvarsfördelning mellan STU och UHÄ 

Med hänvisning till att sektorsmyndigheterna själva har ett planerings

ansvar och finansiellt ansvar för att tillgodose sitt behov av lflngsiktig 
kompetensuppbyggnad anser Ul!Ä att STU har ett särskilt ansvar för att 

de forskningsmedel som STU anvisar till högskolan används på ett med 

hänsyn till högskolans samlade uppgifter ansvarsfullt sätt. 

Eftersom en stor del av högskolans resurser kommer via STU iir det 

naturligt att frågan om ansvarsfördelning mellan högskolan och STU be

rörs av flera remissinstanser. U Il Ä finner det självklart att STU har en 

särskild skyldighet att tillse alt medlen från STU till högskolan används på 

ett med hänsyn till högskolans samlade uppgifter inom utbildning och 

forskning ansvarsfullt sätt. UHÄ instämmer med STU att den rådande 

principiella ansvarsfördelningen bör bestå. Denna innebär att UHÄ som 

central myndighet för högskolan har det övergripande anwaret för att 

högskolor inom givna ekonomiska ramar utvecklas på ett balanserat sätt 

med avseende på samtliga ålagda uppgifter. STU :s uppgifter inom högsko

lan uppfattar UHÄ så. att STU med hjälp av tidsbegränsade anvisningar av 

forskningsmedel skall medverka till att sätlana kunskaper och slidan kom

petens utvecklas. som enligt STU :s och statsmakternas bedömning är av 

ltrngsiktigt sammhälleligt intresse. främst inom det inJustripolitiska omd

det. Härvid förutsätter UHÄ att förefintliga informella kontakter mellan 

STU och UHÄ ytterligare utvt:cklas. 

MFR anser att en expansion av STU:s resurser inte för ske p~1 bekostnad 

av en utehlivcn expansion av forskningsrådens resurser. NFR menar att 

balansen fordrar att en eventuell anslagsökning till STU ocksr1 erfordrar en 
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motsvarande uppräkning av anslagen till högskolan och forskningsråden. 

CF och /VA har i sina remissvar framfört likartade synpunkter. 

S1wiges lnd11striförh1111d anser att en av anledningarna till STU:s ökan

de anslagsbehov finns inom högskolesystemet. Högskolan har enligt för

bundet inte förmått bygga ut forskningssystemet i takt med industrins 

behov. STU:s forskningsanslag har inte bara kommit att bli en förnyelse

faktor utan har också i ökande utsträckning tvingats ta ansvar för perma

nent forskningsverksamhet. som borde finansieras inom högskolans basre

surser. Högskolans finansieringsmekanismer har dock, enligt Industriför

bundet, uppenbarligen svårt att tillräckligt snabbt omfördela medel i takt 

med teknikens och naturvetenskapernas utveckling. 

14 Stödvillkor 

l fråga om de lånevillkor som är förknippade med vissa projektstöd från 

STU anser DSH att ränte- och återhetalningsvillkoren vid de s.k. villkors

lånen bör ses över och att staten tar på sig ett större finansiellt risktagande. 

speciellt vid tidskrävande utveckling och marknadsföring av nya pro

dukter. 
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Bilaga 9.3 

STU :s förslag tm Näringsbidrag för innovatörer. (Ideb!drag) 

Vem 

Storlek och 

tidsomfattning 

Fördelning och 

beskattning 

Ansökan 

Kriterier 

Bedömning 

Variant 

Idebidrag kan ges till kreativa personer och innovativa grupper/småföre

tag. I princip skall idebidraget kompensera för en persons lönebortfall och 

smärre utgifter under en tidsperiod. 

Beloppet är 200000 kr. per idebidrag och år. Beslut 

avser perioderna 0.5 år. I år eller 2 år. Normalt bör beslutet avse 2 år. 

Om synnerliga skäl föreligger kan idebidraget förlängas. Maximalt kan 

idebidrag utgå under 6 år med nytt beslut minst vartannat år (3 gånger 2 år). 

Konstruktionen av idebidraget är att 180000 kr. avser täcka bortfall av lön 

och sociala avgifter och 20000 kr. skall användas för resor, experiment 

m.m. 
Idebidraget skall likställas med näringsbidrag. Även ersättning för de 

direkta levnadskostnaderna skall beskattas. 

ldebidrag söks i regel på normalt sätt. I ansökan skall framgå personens/ 

gruppens meriter beträffande ide- och innovationsutveckling. Sökanden 

bör också ange lämpliga referenspersoner. 

Undantagsvis kan idebidrag utgå på initiativ från STU. 

Mottagaren. enskild person. grupp eller företag skall vara seriös. kreativ 

och skicklig innovatör. 

Stödet bör utgå under så lång tid att mottagaren kan bearbeta sina ideer 

så långt att de kan fortsätta i normal projektform och finansieras på 

normalt sätt. helst av andra än STU. 

Om mottagaren är en enskild person. som innehar anställning hos en 

organisation eller företag skall vederbörande ha begärt och erhållit tjänstle

dighet. <Gäller ej innovativa småföretag). 

Prövningsförfarande bör vara uppbyggt på en prövning av dels personkom

petensen, dels ideerna. Härvid är angivna referenspersoner av stor bety

delse. 

Idebidragets huvudsakliga syfte är att tillåta en person/grupp att utveckla 

sina egna idcer. Dock har samhället via STU också intresse av att kreativa 

personer är verksamma inom vissa prioriterade områden. exempelvis 

STU:s insatsområden. Därför bör minst 5 idebidrag kopplas till sådana 

områden. 
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Budget 

Beslut 

Stödgrupp 

Minst 5 idebidrag är styrda till prioriterade områden. Minst 10 idebidrag är 

obundna. Efter några år inträder jämvikt varvid 15-20 ide bidrag utbetalas 

vilket motsvarar en budget av 3-4 milj. kr.lår. 

Beslutsordning beslutas i STU :s styrelse. Beslutsfattande bör dock har

moniera så långt som möjligt med STU:s normala beslutsordning. Särskild 

referensgrupp med utomstående personer föreslås inrättas för beredning 

av beslut. 

För att stötta idebidragsmottagarna inrättas en särskild sti.idgrupp om 3-5 

personer med uppgift att vara en relevant samtalspartner i olika frågeställ

ningar. 
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Bilaxa 9 .4 

Sammanfattning av oclll sammanställning av remissytt
randen över underlag för planering av energiforskningen 
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1 Sammanfattning av planeringsunderlaget 

I. I Inledning 

Programorgan inom huvudprogrammet Energiforskning är transport

forskningsdelegationen (TFD). naturvetenska-pliga forskningsrådet (N FRJ. 

statens r11d för byggnadsforskning (BFRJ. energiforskningsnärnnden (Efn). 

styrelsen för teknisk utveckling (STUl. statens energiverk samt Studsvik 

Energiteknik AB. 

Regeringen beslutade den 8juni 1982 att uppdra åt STU. TFD. BFR. Efn 

och N FR att senast den 31 mars 1983 - Efn beträffande visst underlag 

dock senast den I augusti 1983 - redovisa underlag för planering av 

energiforskningen efter den 30 juni 1984. 

Regeringens uppdrag innebar att programorganen skulle redovisa fyra 

planeringsalternativ. nämligen: snabb avveckling <alternativ I), reducerad 

nivå (alternativ 2). oförändrad ambitionsnivå (alternativ 3) samt forcering 

(alternativ 4). 

För de olika planeringsalternativen skulle insatsnivån beräknas enligt 

följande. För planeringsalternativet Snabb avveckling skulle budgetramen 

viiljas för varje delprogram/programelement av programorganet. För pla

neringsalternativet Reducerad nivå skulle budgetramen för ett helt pro

gram väljas så att den motsvarade en ärlig minskning av stödet med 10 % 

med utgångspunkt från budgetåret 1983/84. För planeringsalternativet 

Oförändrad nivå skulle budgetramen för hela programmet väljas så att den 

motsvarade en oförändrad real ekonomisk nivå med utgångspunkt från 

budgetåret 1983/84 med en antagen intlation om 8 % per år. För planerings

alternativet Forcering skulle budgetramen väljas för varje delprogram/ 

programelement enligt resp. programorgans bedömning. 

Regeringens uppdrag innebar vidare att Efn i visst underlag skulle redo

visa sin samlade syn på uppläggning och resursramar m. m. för de olika 

delområden som enligt Efn:s bedömning bör ingå i en väl avvägd statlig 

satsning på energiforskningen efter den 30 juni 1984. Redovisningen skulle 

avse tlera alternativa ambitionsnivåer. där minst en nivå skulle innebära en 

i reala termer minskad ekonomisk omfattning av det statliga stödet till 

forsknings- och utvecklingsinsatser inom energiområdet i förhållande till 

vad som gäller för treårsperioden 1981/82-1983/84. 

Programorganen har i enlighet med regeringsuppdraget inkommit med 

planeringsunderlag för energiforskningen efter den 30juni 1984. Vidare har 

Studsvik Energiteknik AB till Efn inkommit med planeringsunderlag an

gående energirelaterad grundforskning vid Studsvik Energiteknik AB. Efn 

har med utgångspunkt i bl. a. programorganens planeringsunderlag redovi

sat det särskilda underlaget. Detta material har remisshehandlats. 
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1.2 Energianvändning i industriella processer m. m. 

Under innevarande treårsperiod. 1981/82- 1983/84, stöder STU forsk

ning och utveckling inom programmet Energianvändning i industriella 

processer m. m. Programmet omfattar f. n. delprogrammen Trä. massa och 

papper, Järn och stål m. m .. Kemi- och livsmedelsindustri m. m .. Jordbruk 

och trädgårdsnäring samt Samhällets varuflöden. 

För den kommande treårsperioden föreslår STU att programmet Ener

gianvändning i industriella processer m. m. förändras till att omfatta del

programmen Massa och papper. Järn och stål samt Gemensamma energi

tekniker. 

Skälen för den föreslagna nya programstrukturen anges av STU bl. a. 

vara att den nuvarande. huvudsakliga branschinriktade delprogramstruk

turen inom programmet Energianvändning i industriella processer m. m. 

har visat sig fungera väl vad avser genomförande av forsknings- och 

utvecklingssatsningar inom de två största branscherna. massa- och pap

persindustri samt järn- och stålindustri. Däremot har det enligt STU visat 

sig att vid genomförandet av insatser inom övriga delprogram endast en 

relativt svag koppling till branschstrukturen kunnat konstateras. 

De/programmet Massa och papper bör enligt STU bildas från det nuva

rande delprogrammet Trä, massa och papper. Delprogrammet Trä, massa 

och papper omfattar under innevarande programperiod insatser rörande 

Mekanisk och termisk avvattning av massa och papper. Mekanisk fiberfri

läggning och matning, Kemikalieåtervinning med anslutande energigene

rering. Kemisk fiberfriläggning och blekning av massa, Styrning och regle

ring. övergripande och allmänna insatser, Övrig skogsindustri innefattande 

skivindustri och sågverk, Energigenerering utöver återvinningscykeln, 

Övriga insatser. Miljövård. Skogsbruk samt försökspappersmaskinen 

FEX. 

För den kommande treårsperioden föreslår STU att delprogrammet 

Massa och papper skall innnefatta insatsområdena Mekanisk och termisk 

avvattning av massa och papper. Kemikalieåtervinning med anslutande 

energigenerering, Övergripande och allmänna insatser. Mekanisk fiberfri

läggning samt Kemisk fiberfriläggning och blekning. 

Jämfört med nuvarande plan för perioden 1981182- 1983/84 innebär 

STU:s förslag för perioden 1984/85-1986/87 bl.a. följande. Insatserna 

inom området Styrning och reglering har fördelats på övriga insatsområ

den. Detta slag av insatser är dock fortfarande högt prioriterat. Insatsom

rådet miljövård utgår beroende på att inga viktiga insatser förutses. Insat

serna inom områdena Energigenerering utöver återvinningscykeln. Övriga 

insatser och skogsbruk, vilka utgår ur delprogramstrukturen. kommer att 

kunna göras inom insatsområdet Övergripande och allmänna insatser. 

Insatser avseende skivindustri och sågverk görs in.om ramen för det nya 

delprogrammet Gemensamma energitekniker. 
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De/programmet Järn och stäl bör enligt STU bildas från det nuvarande 

delprogrammet Järn och stål m. m. Delprogrammet Järn och stål m. m. 

omfattar under innevarande programperiod insatser rörande Råjärns- och 

järnsvamptillverkning, Gjutning och ytbehandling, Värmning, Energiåter

vinning. Stålframställning, Plastisk bearbetning. Övergripande och all

miinna insatser. Verkstadsteknik. Gjuteriteknik. Konstruktionsteknik 

samt övriga insatser. 

För den kommande treårsperioden föreslår STU att delprogrammet 

Järn- och stål skall innefatta insatsområdena Råjärns- och järnsvamptill

verkning, Gjutning och ytbehandling, Värmning. Energiåtervinning. Stål

framställning, Plastisk bearbetning. Övergripande och allmänna insatser. 

Verkstadsindustri samt Kortare produktionsvägar till färdiga produkter. 

Jämfört med nuvarande plan för perioden 1981/82-1983/84 innebär 

STU:s förslag för perioden 1984/85-1986/87 bl. a. följande. Insatsområdet 

Övriga insatser utgår varvid motsvarande insatser fördelats på övriga 

insatsområden. Ett nytt insatsområde, Kortare produktionsvägar till färdi

ga produkter. införs genom utbrytning ur det nuvarande insatsområdet 

Gjutning och ytbehandling. Ökad satsning läggs på insatsområdena Stål

framställning samt Gjutning och ytbehandling inklusive Kortare produk

tionsvägar till färdiga produkter. Minskad satsning görs på insatsområdena 

Övergripande och allmänna insatser. Råjärns- och jiirnsvamptillverkning 

och Värmning. Satsningen på Verkstadsindustri begränsas till branschspe

cifika insatser. Insatser avseende branschen Verkstadsindustri görs i öv

rigt inom ramen för det nya delprogrammet Gemensamma energitekniker. 

De/programmet Gemensamma energitekniker föreslås av STU nybildas 

för treårsperioden 1984/85- 1986/87. Till det nya delprogrammet Gemen

samma energitekniker hänför STU följande delar av nuvarande program 

och delprogram. 

Från programmet Energianvändning i industriella processer m. m. del

programmen Kemi- och livsmedelsindustri m. m .. Jordbruk och Träd

gårdsnäring samt Samhällets varuflöden. Från delprogrammet Trä, massa 

och papper insatser avseende skivindustri och sågverk. Från delprogram

met Järn och stål m. m. vissa insatser avseende verkstadsindustrin. 

De senare ändringarna medför vissa förändringar i delprogrambenäm

ningarna. Till programmet hänför STU vidare en mindre del av insatserna 

avseende förbränning inom STU:s del av programmet Energianvändning 

för transporter och samfärdsel samt STU:s del av programmet Energian

vändning för bebyggelse omfattande stöd till industriellt utvecklingsarbete 

och innovationsinriktade projekt. 

För den kommande treårsperioden föreslår STU att delprogrammet 

Gemensamma energitekniker skall innefatta insatsområdena Förbränning, 

Värmeöverföring. Separation samt Övrigt. 

En sammanfattning av STU:s förslag till medelsfördelning för program

met Energianvändning i industriella processer m. m. framgår av nedan-
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stående tabell för planeringsalternativen reducerad nivå. oförändrad ambi

tionsnivå samt forcerad nivå <milj. kr.). 

Delprogram Reducerad 
nivå 

Massa och papper 57 
Järn och stål .'i I 
Gemensamma energitekniker 109.5 

Summa 217,5 

Oförändrad 
niv:l 

81 
73 

164 

318 

forcerad 
nivå 

81 
73 

164 

318 

STU föreslår dessutom att styrelsen i en reserv. för senare fordelning 

inom huvudprogrammet Energiforskning under perioden 1984/85-1986/87 

får räkna med att kunna beviljas 110 milj. kr. för större försöksanläggning

ar och försöks verksamheter. 

1.3 Energianvändning för transporter och samfärdsel 

Programmet Energianviindning för trano;porter och samfärdscl är under 

innevarande treårsperiod indelat i delprogramrriet Atgärder i transport

systemet för vilket TFD har programansvar, och delprogrammen Använd

ning av alternativa drivmedel och Alternativa drivsystem m. m. för vilka 

STU ansvarar. 

Inom delprogrwnmct Åtgärder i transportsystemet har insatser under 

innevarande treårsperiod gjorts av TFD inom områdena kunskapsupp

byggnad. ransonering av drivmedel. energi-bebyggelse-transporter, väg

transporter, sjöfart samt tlygtransporter. Den helt övervägande delen av 

medlen har anviints för frågor som har med vägtransport och vägtrafik att 

göra inom bl. a. planeringsteknik, samåkning. trafikteknik och alternativa 

energiråvaror. För treårsperioden 1984/85-1986/87 föresliir TFD att verk

samheten skall bedrivas på en oförändrad ambitionsnivå. Enligt TFD:s 

mening har delprogrammet Åtgärder i transportsystemet f. n. en förhållan

devis väl avvägd storlek. TFD:s förslag till insatsnivåer för de olika plane

ringsalternativen framgår av följande sammanställning <milj. kr.). 

Delprogram Snabb Reducerad Oförändrad Forcerad 
avveåling nivä n1va niv{1 

Åtglirdcr i transport-
systemet 6 8.1 12 12 

De/programmet Encrgiam·iindning i .fimlon föreslås av STU nybildas 

för treårsperioden 1984/85-1986/87 av de två delprogrammen Användning 

av alternativa drivmedel och Alternativa drivsystem m. m. Det nya delpro

grammet Energianvändning i fordon föreslås omfatta insatsområdena 

Övergripande och koordincrande insatser. Drivmeddslinjen samt Drivsy

stcmlinjen. För insatsomradet Övergripande och koordinerande insatser 
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planeras insatser inom delområdena Simuleringsstudier. Koordinering av 

drivmedel- och drivsystemlinjerna samt Minskning av det kompletta fordo

nets specifika energianvändning. För insatsområdet Drivmedelslinjen pla

neras insatser inom delområdena Metanol. Övriga alternativa drivmedel. 

Speciella oljebaserade drivmedel samt Drivmedelsrelaterad förbrännings

teknik. För insatsområdet Drivsystemlinjen planeras insatser inom del

områdena Kolvmotorer. Alternativa värmemotorer. Hybridsystem samt 

Elektrokemiska system. 
Jämfört med nuvarande plan för perioden 1981/82-1983/84 innebär för

slaget för perioden 1984/85-1986/87 bl. a. att drivmedels- och drivsystem

insatserna koordineras. varvid hänsyn tages till det kompletta fordonets 

egenskaper. Vidare innebär förslaget att en mer diversifierad satsning 

utföres på drivmedel inklusive petroleumbaserade sådana. att insatser sker 

på drivsystem som även innefattar kolvmotorer samt att vissa smärre 

insatser överförs till det nya delprogrammet Gemensamma energitekniker. 

STU :s förslag till insatsnivåer för olika planeringsalternativ framgår av 

följande sammanställning (milj. kr.). 

Delprogram 

Energianvändning i fordon 

Reducerad 
nivä 

57 

1.4 Energianvändning för bebyggelse 

Oföriindrad 
niv{i 

Forcerad 
nivå 

Programmet Energianviindning för bebyggelse föreslås av BFR för pe

rioden 1984/85-1986/87 innefatta delprogrammen Solvärmeteknik, Vär

mepumpar. Naturvärme. Värmelagring, Yärmedistribution, Systemteknik 

samt Genomförandefrågor. Jämfört med innevarande programperiod inne

bär BFR:s förslag att delprogrammet System- och genomförandefrågor 

delas upp i två nya delprogram Systemteknik resp. Genomförandefrågor 

och att delprogrammet Värmelagring delas i ett delprogram Värmelagring 

och ett delprogram Naturvärme. Till delprogrammet Värmepumpar förs 

vidare enligt FBR:s förslag programelementet Absorptions värmepumpar. 

DelproRrammet Soh·iirmeteknik föreslås av BFR för treårsperioden 

1984/85-1986/87 innefatta programelementen Solvärme för tappvattenbe

redning. Solvärme för byggnadsuppvärmning samt Solvärme för fjärr

värme och gruppcentraler. Inom delprogrammet planeras insatser rörande 

tappvattenberedning med tillämpningar i småhus. flerbostadshus och övri

ga större konsumenter av tappvatten i enskilda byggnader. Under perioden 

bör enligt BFR fortsatt uppföljning ske <iv anläggningar i fält för att faststäl

la långtidsprestanda samt drift och underhållskostnader. För byggnads

uppvärmning planeras insatser rörande system med korttidslager för cn

bostadshus. Kombinationer med ved eller clackumulering bör enligt BFR 

prioriteras eftersom energilagret kan samutnyttjas. System med luft som 
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värmebärare föreslås endast bli föremål för begränsad uppföljning. För 

fjärrvärme och gruppcentraler föreslås insatser rörande fältgeometri. verk

ningsgrad för solfångare. värmeförluster från rör. värmeväxlare och arma

tur. värmekapacitet och systemdynamik. tryckfall i rör och solfångare, 

flödesfördelning samt reglering. En simuleringsmodell föreslås tas fram för 

generaliserade studier. 

De/programmet Naturvärme föreslås av BFR innefatta programelemen

ten Ytjordvärmesystem, Ytvattenvärmesystem. Grundvattenvärmesy

stem. Bergvärmesystem, Uteluftvärmesystem och Geotermi. Inom delpro

grammet planeras för ytjordvärme insatser bl. a. rörande dimensionering 

för energiupptagning och provning av olika köldbärare. För ytvattenvärme 

föreslår BFR bl. a. insatser rörande sjöars energiinnehåll och möjliga vär

meuttag. Fortsatt uppföljning av medelstora anläggningar för drifts

erfarenhet och långtidsaspekter samt studier av vattenkemiska frågor och 

igensättningsproblem vid återföring av det kylda grundvattnet är exempel 

på områden inom grundvattenvärme. För bergvärme planerar BFR insatsr 

bl. a. rörande byggande av fullskaleanläggningar för mindre grupper av 

främst småhus samt uppföljning av långtidseffekter för mindre energihrun

nar. Brunnsbyggande och teknik för återföring av det ofta mycket salthal

tiga geotermalvattnet samt utveckling av nya förångare och värmeväxlare 

är exempel på insatser inom geotermi. Forsknings- och utvecklingsbeho

ven för uteluftvärme föreslås koncentreras kring uppföljning av stora an

läggningar där studier av bullerfrågor. lokalklimatets förändring och av

frostningsteknik är viktiga områden. 

De/programmet Värmepumpar föreslås av BFR innefatta programele

menten Systemutveckling. Avancerade värmepumpar och Absorptions

värmepumpar. Jämfört med nuvarande programstruktur har Absorptions

värmepumpar flyttats från delprogrammet Värmelagring till delprogram

met Värmepumpar. Inom delprogrammet planeras insatser rörande bl. a. 

marknadspotentialen för värmepumpsystem med olika värmekällor i kon

kurrens med andra nya och konventionella tekniker och omgivningspåver

kan från stora värmepumpar med avseende på buller. temperatur. ekologi 

m. m. För systemorienterade komponentsstudier föreslår BFR insatser 

inom avfrostningsteknik. förångarekonstruktioner. prestandaökning hos 

kompressorer m. m. och för systemstudier insatser rörande teknik och 

ekonomi för kompletta installationer. För gruppcentralteknik med värme

pumpsystem planeras insatser för olika typer av bostadsbcbyggelse och 

lokaler samt för industrins ·Jokaler och processer. 

De/program111et Värmelagring föreslås av BFR innefatta programele

menten Lagring i vatten, Lagring i mark. Lagring i akviferer. Lagring i 

latenta system samt Termokenisk energilagring. Jämfört med nuvarande 

programstruktur har delprogrammet Värmelagring delats upp i de två 

delprogrammen Värmclagring och Naturvärme. Vidare har ahsorptions

värmepumpar flyttats till delprogrammet Värmepumpar. Inom delpro-
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grammet har verksamheten hittills koncentrerats på lagringstekniker för 

. gropar. bergrum och i jord. Dessa lagringstekniker kan enligt BFR vidare

utvecklas. Utvärderingar beräknas ske inom pågående fullskaleförsök. 

Den fortsatta utvecklingen kommer att i hög grad koncentreras på block

fyllda gropar och bergrum, borrhålslager i berg samt akviferer i jord och 

berg. 

Delprogram_met Värmedistribution föreslås av BFR innefatta program

elementen Fjärrvärme och kraftvärme. Gruppcentralteknik. Inre distrihu

tionssystem samt Naturgas för hyggnadsuppvärmning. Jämfört med nuva

rande programstruktur innebär BFR:s förslag att till delprogrammet Vär

medistribution förs programelementen Inre distributionssystem och Na

turgas för byggnadsuppvärmning. Inom värmedistributionstekniken för

utser BFR utvecklingstendenser såsom ökat behov av underlag för mot

trycksproduktion och utsträckning av centrala nät till perifera områden 

samt ytterligare sänkning av systemtemperaturen. Detta kommer enligt 

BFR att ställa krav på utveckling av bl. a. teknik för renovering eller 

ersättning av äldre kulvertsystem. hilligare värmetransport och distribu

tionssystem. metoder att renovera husens uppvärmningssystem och införa 

tågtemperatur. teknik för kort- och långtidslagring för bränslesubstituering 

i fjärrvärmenäten samt teknik för kombinerad cl- och värmeproduktion i 

mindre skala. 

De/programmet Genomförandlfrågor ingår under innevarande pro

gramperiod i delprogrammet System- och genomförandefrågor. Jämfört 

med nuvarande programstruktur innebär BFR:s förslag att för den kom

mande treårsperioden ett nytt delprogram inrättas. BFR anger att en 

forcering inom området nu hör ske med anledning av att flera tekniker har 

nått ett införandeskede. Bf-R föreslår att det nya delprogrammet Genom

förandefrågor sbll omfatta forskning rörande kommunal planering med 

metodfrågor och utvärderingar för att underlätta för kommunerna att ska

pa värmeförsörjningsplaner och för att klarlägga frågor om institutionella 

hinder för ny energiteknik. Vidare föreslås delprogrammet omfatta frågor 

rörande markanvändning där sambandet mellan markanvändning och pla

nering av behyggelse och ny energiteknik ing{1r. samt förvaltningsfrågor 

för att ge kunskap om samhandet mellan förvaltning och ekonomi för ny 

energiteknik främst rörande skötsel. underhåll och teknisk livslängd. Del

programmet föreslås även omfatta insatser om marknadsutveckling för ny 

energiteknik samt utvärderingar av verksamheten vad gäller resultatens 

relevans. praktiska genomslagskraft. kvalitet. strategiska betydelse m'. m. 

samt genom utvärderingar skapa underlag för informationsinsatser. 

Delrmigrammet Systemteknik ingår under innevarande programperiod i 

delprogrammet System- och genomförandefrågor. Jämfört med nuvarande 

programstruktur innebär BFR:s förslag att fö_r den kommande treårsperio

den ett nytt delprogram Systemteknik inriittas. BFR föreslår att det nya 

delprogrammet skall omfatta insatser rörande övergripande studier av 



Prop. 1983/84: 107 Bilaga 9 Industridepartementet 129 

makrocncrgisystem och avvägningen mellan storskaliga fjärrvärmebasera

de system för bebyggelsens värmeförsörjning mot å andra sidan en mer 

småskalig teknik. Vidare föreslår BFR insatser rörande basdata och under

lag för utvärderingar. projektering av experimentanläggningar för system

inriktat utvecklingsarbctc samt utvärdering av anläggningar. Insatserna 

bör ge kunskapsmässigt underlag dels för överväganden om hur olika nya 

tekniska komponenter skall sättas samman till uppvärmningssystem i olika 

typer av bebyggelse, dels för bedömning av förutsättningarna för införande 

av olika system i skilda delar av landet. Insatser planeras även rörande 

kraftbalanser i elkraftsystemet. 

En sammanfattning av BFR:s förslag för perioden 1984/85-1986/87 till 

medelsfördelning för programmet Energianvändning för bebyggelse fram

går av nedanstående tabell för olika planeringsalternativ (milj. kr.). 

Delprogram Snabb Reducerad Oförändrad Forcerad 
avveckling nivå nivå nivå 

Solvärmeteknik 3 27 30 30 
Värmepumpar 9 39 56 56 
Naturvärme 4 20 27 40 
Viirmelagring 8 29 39 39 
Värmcdistribution 4 24 28 28 
Genomförandefragor 9 15 27 27 
Systemteknik 3 12 20 20 

Summa 40 166 227 240 

Internationellt 
samarbete 2 4 6 7 
Information 4 9 14 15 
Kansli 20 25 28 35 

Summa totalt 66 204 275 297 

1.5 Energitillförsel 

När statens energiverk påbörjade sin verksamhet den I juli 1983 upphör

de nämnden för cncrgiproduktionsforskning (NEl. Dess uppgift inkl. an

svaret för programmet Energitillförsel fördes över till statens energiverk 

med undantag av programmen Teknikbevakning och Fusionsenergi som 

fördes till Efn. Planeringsunderlaget for perioden 1984/85-1986/87 har vad 

beträffar programmet Energitillförsel utarbetats av NE. 

Programmet Energitillförsel omfattar f. n. följande delprogram: Skogs

och torvbrän-;Jen. Energiodling. Bränsleförädling. Förbränningsanlägg

ningar. Vindenergi. Tillförsel system. Teknikbevakning och Fusionsenergi. 

NE har föreslagit följande indelning i delprogram för den kommande 

perioden: Skogsbränslen. Ton'bränslen. Energiodlingsbränslen. Bränsle

för~1dling. Förbränningsanläggningar. Vindenergi. Elproduktionsteknik 

och Tillforselsystcm. I förhållande till innevarande program för energi

forskning har delprogrammet för Elproduktionsteknik tillkommit. Vidare 

9 Rik.1Jage11 198318-1. I .l'lilllf. Nr /07. Bilaga 9 
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har det tidigare delprogrammet Skogs- och torvbränslen delats i två sepa

rata delprogram. Efn har inkommit med förslag vad avser ·i·eknikbevak

ning och Fusionsenergi. 

NE föreslår att målet för programmet Energitillförsel liksom tidigare bör 

vara att utveckla teknik och att klarlägga förutsättningarna för varaktiga. 

helst förnybara och inhemska energikällor som kan ge bidrag till energiför

sörjningen på kort och medellång sikt. NE:s förslag inrymmer omfattande 

insatser för oljeersättning och en jämfört med innevarande forsknings pro

gram större betoning av direkta tekniktillämpningar i form av stöd till 

utveckling av maskiner samt experiment- och försöksanläggningar. 

Till de/programmet Skogsbriins/en hänförs f. n. utveckling av kunskap 

och teknik för produktion av bränslen baserade på skogsråvaror exkl. 

massaved och timmer. r delprogrammet ingår bränsleberedning genom 

utveckling av mekanisk och teknisk förädling såsom torkning. pelletering 

och pulverisering. Utveckling av nya lagrings- och transportsystem ingår 

också i delprogrammet. Däremot ingår inte utveckling av förbrännnings

metoder eller mer avancerad kemisk bränsleförädling. N E föreslår insatser 

inom delområdena Kunskapsutveckling resp. Teknik- och maskinutveck

ling. Delområdet Kunskapsutveckling bör enligt NE inriktas på en profil 

som innebär att resurser ägnas åt mer långsiktiga problem. Inom delområ

det Kunskapsutveckling föreslås insatser på studier av framtida system för 

behandling, transport och vidareberedning av skogsbränslen. Inom delom

rådet Teknik- och maskinutveckling föreslås insatser på Skogsbränsleut

tag. Transporter, Upparbetningssystem och Skogsbränsleberedning. 

Delpro1<rammet Torvhräns/en föreslås av NE nybildas för treårsperio

den 1984/85- 1986/87. Inom det nya delprogrammet föreslås inom delområ

det Kunskapsutveckling fortsatta insatser på Resursanalys med syfte att 

inventera potentialen och egenskaperna hos torvmarker lämpliga för ener

giproduktion. Vidare föreslås insatser inom områdena Avvattning och 

Miljöstudier. NE föreslår också att stöd ges till Branschforskningspro

gram. som är under uppbyggnad. Inom delområdet Teknik- och maskinut

veckling föresl!'1s insatser inom fyra olika områden: Ytutvinning, Full

djupsutvinning. In-situ-utvinning och Torvbehandling. ln-situ-utvinning 

innebär att bakteriellt producerad metan utvinns ur myrvattnet. Med torv

behandling avses insatser med syfte att åstadkomma ett handelsbränsle 

genom avvattning. torkning och eventuell kompaktering. 

De/programmet Energiodling omfattar forskning och utveckling avseen

de produktion på främst medellåog och lång sikt av de inhemskt odlade 

energiråvarorna energiskog, energigrödor. vass. alger. m. m. Delprogram

met föreslås av NE indelas i två huvuddelar: 

- Energiskogsbruk vilket avser odling av vedartade växter på stora 
arealer bestående av myrmarker, skogsmarker och ej utnyttjad åker
mark. 
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- Energigrödebruk vilket avser odling av energigrödor dels på åkermark. 
och där som en med övriga grödor integrerad produkt i växtföljden. dels 
i havsmiljöer. 

Vad beträffar den del av delprogrammet som avser Energisk,1gshruk 

föreslår NE insatser inom delområdena Kunskapsutveckling, Maskinut

veckling och Storförsök. Insatserna på Kunskapsutveckling föreslås för

djupas och omfattat. ex. biologiska problem vid anläggande och skötsel av 

energiskog. Vidare föreslås fortsatta insatser på miljökonsekvensstudier 

vid producerande odlingar. Övrig kunskapsutveckling av.ser framför allt ett 

fullföljande av den påbörjade markinventeringen. Inom delområdet Ma

skinutveekling föreslås insatser på utveckling av skördare. planterings· 

och andra maskintyper. Vad beträffar delområdet Storförsök föreslås dels 

att igångsatta storförsök bibehålls. dels att odlingsförsöken kompletteras 

med ett flertal odlingsförsök främst på torvmarker. Motiven till denna 

utökning är enligt NE att den största markpotentialen för energiskogs

odling finns på torvmarkerna och att generaliserbarheten från de pågående 

försöken är alltför låg. Vidare föreslås insatser för att stödja lantbrukare 

och företag som är beredda att påbörja odling med en betydande del egna 

resurser. 

Vad beträffar området Energigrödor föreslår NE insatser inom delområ

dena Kunskapsutveckling, Maskinutveckling och Försöksverksamhet. ln

satsernä föreslås ske med en inriktning som medger att en första. på 

fältförsök baserad. utvärdering av energigrödornas potential och ekonomi 

kan göras 1987. Dessförinnan kommer vissa energigrödor såsom halm att 

kunna utvärderas. 

De/programmet Briinsh:(öräd/ing föreslås av NE omfatta följande del

områden: Förgasning, Förvätskning. Etanol. Skiffer, Tunga oljor och Sy

stem och miljö. Inom eldområdet Förgasning föreslås en huvuddel av 

insatserna ske. Dessa insatser avser förgasning av torv och biomassa i 

laboratorie- och pilotskala. Arbetet skall syfta till att ta fram underlag för 

beslut om en demo-anläggning till hösten l 985 och vidare i nästa steg om 

en fullskaleanläggning 1988-1990. Inom delområdet Förgasning planeras 

även insatser vad gäller utveckling av förgasningsteknik för bränngaspro

duktion. Vidare ingår termokemisk omvandling och biokemisk gasproduk

tion. Även förgasning av kol studeras genom utvärdering av utländska 

insatser och eventuellt genom deltagande i samarbetsprojekt. Insatser 

beräknas också av NE för pyrolys genom deltagande i IEA-projekt. Inom 

delområdet Förvätskning föreslår NE insatser vad beträffar direktför

vätskning av biomassa och torv samt utveckling av katalysatorer för ter

mokemiska omvandlingsprocesser. Inom delområdet Etanol bör enligt NE 

insatserna koncentreras till fortsatt stöd för ett ut vecklingsarbete bedrivet 

av Alfa-Laval i samarbete med Träforskningsinstitutet och högskolorna 

med inriktning mot uppförande av försöksanläggning 1986 och framta-
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gande av underlag för beslut om pilot-anläggning. Vidare föreslår NE för 

delområdet Skiffer en inriktning som syftar till produktion av mellan

värdesgas. Mot slutet av perioden 1984/85-1986/87 skall det vara möjligt 

att föreslå bästa förgasningsteknik för skiffer och ta fram underlag för 

beslut om demo-anläggning. Teknikutvecklingen avses. vad gäller förgas

ning av skiffer. genomföras vid Ranstads laboratorier och några olika 

högskolor. Utvecklingsinsatserna i Ranstad beräknas uppgå till 48 milj. kr. 

för treårsperioden. NE har i planeringen för delområdet Skiffer beräknat 

en resursinsats av 20 milj. kr. Detta utgör endast en delfinansiering av den 

verksamhet N E anser bör ske. Inom delområdet Tunga oljor föreslår N E 

insatser för vissa grundläggande undersökningar avseende katalysatorer 

för behandling av tunga oljor. Delprogrammet föreslås även inom delområ

det System och miljö omfatta systemsamband mellan produktion och 

användning i energisystemet. Vidare analys av kombinatanläggningars 

möjlighet att erbjuda ekonomiskt och tekniskt goda lösningar. Inom del

området Syste;n och miljö planeras även för insatser som avser studier av 

miljökonsekvenser av olika bränsleförädlingstekniker. 

De/programmet Förbrä1111i11gsa11lägg11i11gar föreslås av N E omfatta del

områdena Eldningsteknik. Miljöteknik, Bränsleemulsioner. Bränslekun

skap och Teknikstudier. NE föreslår inom delområdet Eldningsteknik 

insatser på bl. a. grundläggande förbränningsforskning, fluidiserade bäd

dar, förbränningsteknik för små pannor. grundläggande mekanismer vid 

utsläpp av skadliga ämnen och förbränning av inhemska bränslen. Inom 

delområdet Miljöteknik föreslås vissa omdisponeringar ske jämfört med 

innevarande period. Stödet för hälso- och miljöeffektforskningen avveck

las då denna förutsätts stödjas av statens naturvårdsverk. Däremot plane

ras insatser på gasreningsteknik. och insatser för att utnyttja tunga bränn

oljor på ett miljövänligt sätt samt insatser för studier av hur kondensat och 

aska från eldning av inhemska bränslen kan omhändertas. Vidare föreslås 

delprogrammet omfatta insatser för studier och försök vad avser fastbräns

leemulsioner. Insatser föreslås även ske för att öka kunnandet inom områ

det kolrenings teknik för storskalig eldning med råkol. Även insatser på att 

förbättra den grundläggande kompetensen om bränslens uppbyggnad och 

egenskaper bör enligt N E ingå. Slutligen föreslås insatser på teknikstudier 

m. m. som bl. a. avser nya anläggningskoncept för inhemska bränslen och 

system för värmcproduktion som innehåller färdigutvecklade komponen

ter från andra program t. ex. förgasnings- eller torkningssteg. 

Inom de/programmet \!indenergi har under innevarande period omfat

tande insatser skett på två stora prototyper. Enligt N E bör de tidigare 

insatserna utvärderas så att förutsättningarna för en introduktion av vind

kraft i Sverige klarläggs. De förslag på insatser som NE har lagt inom 

delprogrammet och som återges i det följande förutsätter dels att den 

utvärdering som pågår och som beräknas avslutas 1984/85 ger ett positivt 

utfall. dels att kraftföretagen beställer ytterligare vindkraftsaggregat. Med 
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dessa förutsättningar som grund föreslår N E för den kommande treårspe

rioden insatser på kunskapsutveckling för horisontalaxlade aggregat och 

alternativa vindkraftssystem med inriktning på utvärdering under år 1987. 

Vidare föreslås insatser på havsbaserad vindkraft genom ett IEA-samarbe

te. Det senare skulle ha som mål att före år 1990 ge underlag för en 

bedömning av havsbaserad vindkrafts framtida möjligheter. 

Delprogrammet Elproduktionsteknik föreslås av NE nybildas för treårs

perioden 1984/85-1986/87. Det nya delprogrammet föreslås omfatta del

områdena Sammansatta processer. Kraftvärme. Övrig elproduktion och 

Systemfrågor. I delområdet Sammansatta processer bör enligt NE ingå 

utveckling av processer i avsikt att höja utbytet av elenergi med hänsyn 

tagen till totalekonomi. bränsleutnyttjande och miljöpåverkan. Delområ

det Kraft värme avses omfatta teknik eller tekniktillämpningar som ej an

vänds i dag i Sverige för samtidig cl- och värmeproduktion. Introduktionen 

av denna nya teknik förväntas ske som ett komplement till bränsleeldade 

hetvattenpannor och som ersättning för elpannor och värmepumpar om 

dessa blir ekonomiskt ogynnsamma. Inom delprogrammet planeras även 

insatser avseende Övrig elproduktion. Detta kan avse utvecklingsinsatser 

för att utnyttja spillvärmeflöden för elproduktion. NE beräknar medel för 

Övrig elproduktion först på" Forcerad nivå". Vissa insatser föreslås inom 

delprogrammet även vad avser Systemfrågor. Inom detta delområde har 

NE beräknat insatser för utvecklingsarbcte i samband med introduktion av 

ny elproduktionstcknik. för cffektutjämning och för systemanpassning 

samt belastningsstyrning. 

Delpr<>Rrammet TilljiJrselsystem omfattar f. n. insatser rörande samspe

let mellan olika energitillförselsätt och dessas inverkan på energisystemet. 

NE föreslår insatser inom följande delområden för treårsperioden 1984/ 

85-1986/87: Tekniska och ekonomiska systemfrågor samt Införandestra

tegicr. Delområdet Tekniska och ekonomiska systemfrågor omfattar för

slag på insatser som syftar till att klarlägga det tekniska och ekonomiska 

samspelet mellan olika tillförselsätt i energisystemet. Delområdet Införan

destrategier skall enligt NE omfatta insatser som ger underlag för att i ett 

helhetsperspektiv identifiera optimala lösningar vid dimensionering och 

avvägning mellan olika system. 

NE:s förslag till insatsnivåer för olika planeringsaltcrnativ framgar av 

följande sammanställning <milj. kr.)·. 



Prop. 1983/84: 107 Bilaga 9 Industridepartementet 134 

Delprogram Snabb Reducerad Oförändrad Forcerad 
avveckling nivå nivå nivå 

Skogsbränslen 33 65 110 180 
Torv bränslen 38 65 95 120 
Energiodlingsbränslen 48 80 105 150 
Bränsleförädling 30 90 110 160 
Förhränningsanläggningar 30 85 120 165 
Vindenergi 8 40 70 130 
El produktionsteknik 10 30 40 
Tillförsel system 10 10 15 

Summa 188 445 650 960 

1.6 Långsiktig energiteknikforskning (LET) 

De/proRrammet Teknikhel'GkninR omfattar områden som först på lång 

sikt kan få betydelse för energiförsörjningen i Sverige. Efn föreslår att 

insatser sker på bevakning av följande områden under den kommande tre

årsperioden: Vågenergi. Energiomvandling/Energibärare. Geotermisk 

energi, Ny kärnteknik och Solenergi. 

Efn har föreslagit följande insatser för perioden 1984/85-1986/87 för 

delprogrammet Teknikbevakning. 

Delprogram Snabb Reducerad Oförändrad Forcerad 
avveckling nivå nivå nivå 

Teknikbevakning 12 45 65 98 

DelproRrammet Fusion.1·enerRi omfattar f. n. framför allt deltagande i 

EG:s fusionsprogram. Efn har på oförändrad nivå föreslagit att målet skall 

vara att bedriva en svensk verksamhet som är ett effektivt bidrag till och 

ger erforderlig insikt i Euratomprogrammet och som möjliggör kvalificera

de bedömningar av fusionen som energikälla på lång sikt. 

Samarbetsavtalet mellan Sverige och EG innebär ekonomiska förpliktel

ser som inte kan anges på alternativa nivåer. Kostnaderna fördelas på 

deltagarländerna i enlighet med förhållandet mellan parternas bruttona

tionalprodukter. 

I de fyra nivåer som anges i nedanstående tabell ingår i samtliga fall ett 

fortsatt EG-samarbete inom fusionsenergin. Skillnaderna mellan nivåerna 

utgörs av valet av ambitionsnivå beträffande den svenska verksamheten. 

De bindande åtaganden som väntas föreligga den 30 juni 1984 är enligt Efn 

30 milj. kr. varför detta egentligen utgör nivå "Snabbavveckling". 

Efn har föreslagit följande insatser för perioden 1984/85-1986/87 för. 

delprogrammet Fusionsenergi. 

Delprogram Snabb Reducerad Oförändrad Forcerad 
avveckling nivå nivå nivå 

Fu_sionscncrgi 130 {30) 135 148 161 
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1. 7 Allmänna energisystemstudier 

Programmet Allmänna energisystemstudier (AESJ fördes över till Efn 

den I juli 1982 från delegationen för energiforskning (DFE) som tidigare 

haft programansvaret. Programmet omfattar forskning och studier. som 

analyserar energipolitikens möjligheter och begränsningar och sätter in 

forsknings- och utvecklingsinsatser inom energiområdet i ett energipoli

tiskt sammanhang. Kunskapsuppbyggnaden inom AES har hittills varit 

inriktad på att främst belysa möjligheterna och begränsningarna på ett 

nationellt plan för oljeersättning och ökning av effektiviteten i samhällets 

energianvändning. 

För den kommande treårsperioden, 1984/85-1986/87. föreslår Efn att 

AES-programmet skall innefatta insatser rörande alternativ för det svens

ka energisystemets långsiktiga utveckling innehållande bl. a. fortsatt sys

temanalys- och framtidsstudieverksamhet samt studier av aktörer och 

beslutsprocesser av betydelse för energisystemets utveckling. Vidare före

slås insatser rörande internationella energimarknader med fördjupade stu

dier av bl. a. växelspelet mellan olje-. kol-, gas- och uranmarknaderna och 

av olika störningar och deras påverkan på Sveriges energiförsörjning. Efn 

föreslår vidare insatser rörande avvägning mellan energipolitiska mål och 

de konsekvenser som uppfyllandet av målen kan få för hälsa. säkerhet. 

miljö och naturresurser samt insatser rörande energipolitikens avgräns

ning, mål och konsekvenser på nationell och kommunal nivå. I AES

programmet planeras även insatser om energipolitiska styrmedel samt 

syntes och överföring av resultat från energisystemstudier. 

Efn:s förslag för perioden 1984/85-1986/87 till medelstilldelning för pro

grammet Allmänna energisystemstudier för de olika planeringsalternativen 

framgår av följande sammanställning (milj. kr.). 

Program Snabb Reducerad Oförändrad Forcerad 
<ivvcckling nivå nivå nivå 

Allmänna energi-
systemstudier 8 24 35 38 

1.8 Energirelaterad grundforskning 

Inom programmet Energirelaterad grundforskning stöds forsknings- och 

utvecklingsinsatser av NFR. STU och Studsvik Energiteknik AB. 

NFR:s insatser avser naturvetenskaplig forskning som kan få betydelse 

främst för inhemska och förnybara energikällor och deras utnyttjande samt 

miljöeffekter av olika energiformer. Syftet är vidare att vidmakthålla och 

förbättra den grundläggande kompetensen på energiområdet och kontinue

rligt föra en diskussion med den tillämpade forskningen rörande de vikti

gaste prioriteringarna och satsningarna på lång sikt. 

NFR har givit stöd inom ramen för anslaget till energirelaterad grund-
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forskning till områdena elektrokemi_ och fotoelektrokemi, ytfysik och kata

lys samt förbränning och högtemperaturmaterial, enzym- och cellteknik, 

biomassa, fission och fusion, termolagring, miljöeffekter. 

NFR föreslår för NFR:s del av programmet Energirelaterad grundforsk

ning för treårsperioden 1984/85-1986/87 i planeringsalternativ forcerad 

nivå insatser rörande Energiomvandlingar i fysikaliska system omfattande 

elektrokemi, fotoelektrokemi, ytfysik och katalys, förbränningsforskning, 

fissionsenergi, fusionsenergi, termolagring samt högtemperaturmaterial. 

Vidare föreslår NFR insatser rörande Energiomvandlingar i biologiska 

system omfattande produktion av biomassa, nedbrytning av biomassa 

samt enzym- och cellteknik. Programmet omfattar vidare insatser rörande 

Miljöeffekter av energiomvandlingar omfattande studier rörande meteoro

logi, kemi, geologi samt ekologi. 

Jämfört med nuvarande förhållanden innebär NFR:s förslag för perioden 

1984/85- 1986/87 att den nuvarande inriktningen i allt väsentligt kommer 

att bestå. Ökade satsningar föreslås dock på områdena högtemperaturke

ramer, molekylärbiologisk växtförädling och alternativa energiformers 

miljöeffekter. 

NFR:s förslag för perioden 1984/85-1986/87 för NFR:s del av program

met Energirelaterad grundforskning för olika planeringsalternativ framgår 

av följande sammanställning (milj. kr.). 

Program 

NFR:s del av 
Energirelaterad grundforskning 

Reducerad 
nivå 

25.2 

Oförändrad 
nivå 

36,8 

Forcerad 
nivå 

51 

STU föreslår för STU:s del av programmet Energirelaterad grundforsk

ning för treårsperioden 1984/85-1986/87 insatser rörande Allmänna insat

ser. Grundläggande ytfysikaliska och ytkemiska studier riktad mot indu

striellt intressanta områden för framtiden såsom katalys och förbränning. 

Insatser föreslås vidare rörande Grundläggande förbränningsteknisk forsk

ning, Grundläggande studier av selektiv strålningsabsorption och strål

ningstransmission, Grundläggande katalysforskning. Studier av enzymer 

och celler. Grundläggande studier syftande till ny separationsteknik samt 

Grundläggande forskning rörande termokemisk energilagring. 

Jämfört med nuvarande plan för perioden 1981/82-1983/84 innebär 

STU: s förslag för perioden 1984/85- 1986/87 i planeringsalternati v forcerad 

nivå att följande insatsområden tillkommer: Allmänna insatser, Grundläg

gande katalysforskning, Studier av enzymer och celler, Grundläggande 

studier syftande till ny separationsteknik samt Grundläggande forskning 

rörande termokemisk energilagring. 

STU: s förslag för perioden 1984/85- 1986/87 till medelstilldelning för 

STU:s del av programmet Energirelaterad grundforskning för olika plane

ringsalternativ framgår av följande sammanställning !milj. kr.). 
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Program 

STU:s del av 
Energirelaterad grundforskning 

Reducerad 
ni va 

16.6 

Oförändrad 
ni va 
21 

Forcerad 
nivå 

31 

137 

S111d.1Tik EnerRileknik AB driver forsknings- och utvecklingsarbete inom 

programmet Energirelaterad grundforskning. som under treårsperioden 

1981/82-1983/84 biräknats motsvara 11,5 milj. kr. Under den innevarande 

perioden omfattade verksamheten Kemiska metoder för energilagring och 

energiomvandling. Solenergi. Polymera material samt miljöpåverkan. 

Studs vik Energiteknik AB föreslår för bolagets del av programmet Ener

girelaterad grundf'orskning i skrivelse till Efn insatser för treårsperioden 

1984/85-1986/87 rörande grundläggande fluidiseringsteknik där bolaget 

anför att fenomenen vid fluidisering är dåligt kända. vilket leder till pro

blem vid driften av existerande anläggningar. samt omradet grundläggande 

förbränningsmekanismer som i dag anförs ha svag svensk forskningsupp

backning. 

Vidare prioriteras området reaktionskinetik ocho miljöeffekter vid fast

bränsleförbränning där bolaget anför att kvantitativ kunskap saknas om 

kinetiken. bildningsprocessen och växelverkan mellan det stora antal or

ganiska och oorganiska förenin~ar som bildas vid all typ av förbränning. 

lnorrf>oinrådet solenergi föreslås verksamheten fortsätta i oförändrad om

fattning. Bolaget prioriterar vidare kemiska metoder för energilagring·oeh 

energiomv<~ndling. Området anges vara det internationellt mest framgångs

rika av forskningsprojekten. 

För området polymermaterial för energiändamål innefattande morfolo

gisk karaktärisering. kemisk analys samt korrelering till experimentella 

långtidsresultat föreslår bolaget en mindre ökning av insatserna. Insatser

na inom Kärnteknikdivisionen planeras fortsättningsvis inriktas mot de 

fyra huvudområdena omgivningsbelastning från energiproduktion. vatten

kemi och korrosion. avfallsteknik samt reaktorhärdens dynamik. 

Sammanställning av förslag från Studsvik Energiteknik AB till insatser 

för perioden 1984/85-1986/87 inom bolagets del av programmet Energire

laterad gmndforskning framgår av nedanstående tabell <milj. kr.). 

84/85 85/86 86/87 Totalt 

Grundläggande fluidiscringsteknik O . .'iO 0.70 0.90 2.10 
Grundläggande förbränningsmekanismcr 1.00 1.25 1.50 3.75 
Reaktionskinetik och miljöeffekter 1.70 2.00 2.30 6.00 
Solcnergiforskning 0.40 0.50 0.60 1.50 
Kemisk energilagring 0.70 0.80 0.90 :!.40 
Pla~tmaterialforskning 0.50 0.75 1.00 2.25 
Omgivningsbelastning från energi-

produktion 1.10 1.20 uo 3.60 
Vattenkemi och korrosion 0.60 0.70 0.70 ~.00 
Avfallsteknik 0.60 1.00 1.40 3.00 
Rc~ktorhärdcns dynamik 0.40 0.50 0.60 1.50 

Summa 7.50 9.40 11.20 28.10 
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1.9 Energiforskningsnämndens planeringsunderlag för energiforskning ef

ter den 30 juni 1984 

Energiforskningsnämnden !EfnJ har enligt regeringsbeslut den 8juli 1982 

avgett yttrande över underlaget från programorganen och redovisat sin 

samlade syn på de olika delområden som enligt nämndens bedömning bör 

ingå i en väl avvägd statlig satsning på energiforskning efter den 30 juni 

1984. Energiforskningsnämnden har valt att arbeta med tre alternativa 

ambitionsnivåer som har benämnts minimi-, medel- och maximinivån. För 

var och en av nivåerna redovisar nämnden sin syn på vilken sammansätt

ning en statlig satsning på stöd till forskning och utveckling inom ener

giområdet bör ha. 

Vad gäller inriktningen av det statliga stödet till energiforskning på en 

miniminivå vill Efn anföra att på denna nivå bör en koncentration ske till 

viktiga områden som bedöms vara starkt beroende av statligt stöd för 

erforderlig bevakning, kunskaps- och kompetensuppbyggnad eller utvär

dering. Detta innebär i förhållande till nuläget enligt nämnden en medvetet 

kraftigt sänkt ambitionsnivå på många områden vad gäller stöd till teknik

utveckling, större försök och försöksanläggningar m. m. På miniminivån 

bör de fortsatta insatserna, med vissa undantag, svara mot ett planeringsal

ternativ innebärande en minskning med 10% per år i förhållande till bud

getåret 1983/84. För vissa områden bör insatserna. av olika skäl. inte 

minskas utan bibehållas på åtminstone oförändrad real nivå. Detta gäller 

områdena energigrödor. grundläggande kolkunskap, system- och miljöfrå

gor avseende bränsleförädling, det nya området elproduktionsteknik, ef
fektivare elanvändning inom hushåll, service och industri samt det särskil

da programmet för energirelaterad grundforskning. En viss ökning av 

bevakningsinsatserna inom området Ny kärnteknik är motiverad för att 

upprätthålla erforderlig långsiktig kompetens. För områdena förgasning av 

biobränslen. direktförvätskning av biobränslen samt eldningsteknik för 

fasta bränslen bör enligt Efn insatserna kunna minskas i förhållande till 

nuläget. Vissa andra områden får ges lägre prioritet inom energiforsknings

programmet och insatserna bör här enligt nämnden minska ännu kraftigare 

eller avvecklas helt. Det gäller värmepumpar som utnyttjar naturvärme. 

direkt solvärme, solvärme för enskilda byggnader, det av NE föreslagna 

delprogrammet Tillförsclsystem samt fusionsforskningssamarbetet med 

EG. För vindenergi bör insatserna motsvara miniminivån varvid dock 

vissa medel bör reserveras i avvaktan på den förestående utvärderingen av 

de hittillsvarande insatserna inom området. 

Vad gäller det statliga stödet till energiforskning på en medelnivå anför 

Efn att på denna nivå bibehålls den nuvarande allmänna roll som energi

forskningsstödet spelar i fråga om stöd till och beställning av utvecklings

arbete, forskning inkl. erfarenhetsöverföring under introduktionsskedet, 

stimulans till industriell förnyelse på det energitekniska området. stöd till 
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grundläggande forskning samt forskning kring övergripande frågor och 

systemfrågor m. m. En hård prioritering sker dock för att skapa utrymme 

för de viktigaste utvecklingsinsatserna. Vägledande härvidlag är bl. a. sta

tens och energiforskningsstödets strategiska roll i förhållande till andra 

aktörer m. m. Detta innebär att utvecklingsstödet från energiforsknings

programmet avvecklas på vissa områden, medan det fortsätter i samver

kan med annat statligt stöd och näringslivets egna insatser på andra. På 

denna nivå inry~s självfallet samtliga på miniminivån föreslagna insatser. 

Medelnivån innebär i förhållande till miniminivån större insatser på ett 

antal områden där insatserna närmast bör bibehållas på samma reala nivå 

som i dagsläget. Det gäller utvinning av skogs- och torvbränslen och 

energiskog samt miljöteknik och teknikstudier inom förbränningsområdet, 

förgasning och biobränslen och skiffer, bränsleemulsioner, geotermisk 

energi för uppvärmningsändamål. värmedistribution och systemteknik. 

teknikbevakning på eltillförselområdet, energihushållning i bostäder och 

lokaler, området gemensamma energitekniker, systemstudieverksamheten 

inom programmet Allmänna energisystemstudier (AES) och på transport

området, genomförandefrågor på bebyggelseområdet samt fusionsforsk

ningssamarbetet med EG. För värmepumpar. som utnyttjar säsongslagrad 

solvärme, samt direkt solvärme bör enligt energiforskningsnämnden insat

serna ligga över miniminivå varvid dock vissa medel bör reserveras i 

avvaktan på resultaten av den till våren 1984 planerade utvärderingen av 

det s. k. Sol 85-programmet. För värmepumpar, som utnyttjar naturvärme 

och spillvärme, bör insatserna kunna ökas något i förhållande till minimini

vån. För effektivare elanvändning och energianvändning i fordon bör 

insatserna ligga högre än på miniminivån. Vad gäller industrins energian

vändning bör för de energitunga branscherna massa- och pappersindustrin 

samt järn- och stålindustrin tillkomma en förstärkning av stödet till större 
försöksanläggningar. 

Vad gäller inriktningen av det statliga stödet till energiforskning på en 

maximinivå anser Efn att på denna nivå ingår samtliga de insatser som bör 

ingå i medclnivån. Därtill kommer vissa selektiva höjningar av ambitions

nivån för det statliga stödet i syfte att mer aktivt än i dag. i samverkan med 

andra stödformer, påskynda utveckling och introduktion av teknik på kort

och långsiktigt strategiska områden. Det bör betonas att denna ambitions

nivå inte innebär en forcering av insatserna inom samtliga områden, utan 

en selektiv ambitionsnivåhöjning kombinerad med tidigare nämnd ner

dragning eller avveckling på andra områden. Insatserna på maximinivån 

bör enligt nämnden i förhållande till medelnivån innebära ökningar enligt 

följande. För området energiskog bör insatserna motsvara ett planeringsal

ternativ med en mot bakgrund av gällande energipolitiska riktlinjer avvägd 

forcering av insatserna, varav dock vissa medel bör reserveras i avvaktan 

på en till år 1985 aviserad utvärdering. Mcdelsreservationer av samma 

skäl. större än i medelnivån, bör göras även för vindenergiområdet samt 
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för värmepumpar i kombination med säsongslagrad solvärme och för di

rekt solvärme. Även för geotermisk energi bör vissa medel kunna reser

veras för en försöksanläggning för varm berggrund/krosszoner. För skif

ferförgasning, eldningstcknik samt miljöteknik och teknikstudier inom för

bränningsområdet och teknikbevakning på energiomvandlingsområdet bör 

insatserna motsvara maximinivån; För värmepumpar som utnyttjar natur

och spillvärme bör utvecklingen kunna påskyndas genom stöd till experi

mentanläggningar på en medelnivå, medan för solkraft och massa- och 

pappersindustrin större insatser bör ingå än i medelnivån. 

Sammanställning av Efn:s alternativ på olika ambitionsnivåer (i milj. kr. 

exkl. kanslikostnader) för planeringen av statligt stöd till energiforskning 

1984/85 - 86/87. 
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Program Efn:s ambitionsnivå" 
delprogram. etc. 

Minimi medel maximi 

Energiam·iindning i indt1striella 
processer och beby.1o~eis<' 214 308 329 

varav 
Massa och papper fil 79 100 
Järn och stål 57 95 95 
Gemensamma energitekniker 96 134 134 

Energiinriktade tlt)!iirder i 
transp11rtsystemet 8 12 12 
EnergianviindninR i.fordon 54 69 79 
Lokala ener)!ikiillor.fi"ir bebv)!gel.H'llb 205 314 398 

varav 
Viirmepumpar+ Naturvärme 81 103 IM 
Solvärmeteknik+ Värme lagring 64 125 148 

därav i reserv (60) (70) 
Värmedistribution +Systemteknik 44 58 58 
Genomförande frågor 16 28 28 

Lnerl(ih11s/11l/lning i bebyg)!cl.1·eh 106 155 155 
varav 
Förutsättningar för energihushållning 14 20 20 
Hyggnaden 50 72 72 
Hrukare-Hyggnad 15 23 23 
Genomförande frågor 27 40 40 

Energitillfiirsel 486 605 718 
varav 
Skogsbränslen 65 110 110 
Torv bränslen 65 95 95 
Energiodlingsbränslen 85 105 140 

därav i reserv (35) 

Bränsleförädling 99 IOfl 131 
Förbränningsanläggningar 94 111 134 
Vindenergi 40 40 70 

därav i reserv (20) 120) (50) 
Elprnduktionsteknik 30 30 30 
Tillförselsystem 8 8 8 

I.ångsiktig l'ncrgitcknikfi1rsk11ing 80 218 261 
varav 
Teknikbevakning 50 70 113 

diirav i reserv 130) 
Fusion 30 148 148 

Allmiinna t'nergi.1yst<'m.1·111dier 24 35 35 
E11ergirelat1'rad grundft1rskning 93 93 93 

varav 
NFR 50 50 50 
STU 25 25 25 
Studs vik 18 18 18 

Rl'.l't'TI' <:!OJ'" 180)" I 185>' 

Summa för samtliga program" 1270 1809 2080 

" De anslag >Om medriiknats är anslagen F 20 Energiforskning I Industridepartemen
tet) - exkl. kanslikostnader - samt B 14 Byggnadsforskning <Bostadsdepartcmcn
tet) vad gäller Energihushållning - cxkl. kanslikostnader - o<.:h B 15 Utn till 
experimenthyggande (Bostad-.departementctl vad giiller experimentbyggande inom 
energiområdet. 
h Inkl. medel för information och internationellt samarbete. 
' Inkluderat i medlen för delprogrammen Solvärmeteknik+ Viirmelagring. Ener
Niodlingsbränsl~_n. Vind.energi samt Teknikbevakning. 
' E.xkl. medel for kanslikostnader. 
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Efn har också redovisat sin syn på ett antal långsiktiga och övergripande 

frågor som rör energiforskningen .. Efn anser att gällande allmänna utgångs

punkter och riktlinjer för energiforskningen i stort bör gälla även fortsätt

ningsvis. Insatserna inom energiforskningsprogrammet bör komplettera de 

insatser som görs av näringslivet, statens vattenfalls verk m. fl. Vid en hård 

prioritering av olika energiforskningsinsatser bör. vad gäller det statliga 

forskningsstödet. sådana insatser som är inriktade mot det längre tidsper

spektivet ges prioritet. Vidare bör prioritering ske utifrån ett samhällseko

nomiskt perspektiv och. när det gäller stöd till teknikutveckling, med 

beaktande av möjligheterna att nå marknadsmässig konkurrenskraft. 

Enligt Efn:s uppfattning har behovet av samordning mellan energiforsk

ningen och åtgärder på de industripolitiska och biståndspolitiska områdena 

blivit allt mer uttalat, bl. a. genom att flera nya energitekniker börjat närma 

sig praktisk tillämpning. 

Efn har särskilt uppmärksammat utvecklingen av basresurser och kom

petens på viktiga energitekniska områden inom högskolan och inom Studs

vik Energiteknik AB samt behov av eventuella särskilda åtgärder på områ

det. 

Att åstadkomma en långsiktig kompetensuppbyggnad på energiområdet 

är viktigt från såväl forskningspolitiska som energipolitiska utgångspunk

ter och ett ansvar som, till följd av 1982 års forskningspolitiska beslut. 

åvilar resp. programorgan. Som ett medel för att säkerställa den långsik

tiga kompetensuppbyggnaden på området föreslår Efn att kompetensupp

byggnad inom vissa långsiktigt viktiga energitekniska områden bedrivs 

inom ramprogram, som vart och ett utförs vid en eller flera högskoleinsti

tutioner och finansieras av de programansvariga organen med medel de 

disponerar inom resp. program. Inom ramprogrammen kan sedan tjänster 

tillsättas m. m. Ramprogrammen bör vara långsiktiga och utformas enligt 

rullande femårsplanering med ett perspektiv på åtminstone tio år. Härige

nom uppfylls riktlinjerna i 1982 års forskningspolitiska beslut samtidigt 

som en energipolitiskt nödvändig kompetensuppbyggnad säkerställs. I rap

porten lämnas förslag till en procedur för formulering av ramprogrammen. 

För att bl. a. påskynda denna process avser Efn ta initiativ. tillsammans 

med universitets- och högskoleämbetet ( U HÄ I. för att bilda en samarbets

grupp för planering av långsiktig kompetensuppbyggnad inom viktiga ener

gitekniska områden vid högskolan. 

Vad gäller Studsvik Energiteknik AB vill Efn inte nu förorda inrättande 

av ett energiforskningsinstitut. som föreslås i en konsultrapport. Däremot 

anser Efn. mot bakgrund av nämnda konsultutredning. att förutsättningar

na bör undersökas för bildande av ett energiforskningsinstitut eller annan 

samarbetsform, som ger en uppläggning som stärker förutsättningarna för 

långsiktig forskning i Studsvik. Enligt konsultstudien finns det f. n. risk för 

att affärsmässiga prioriteringar i bolaget bl. a. leder till att den långsiktiga 

forskningen inom division Energiteknik blir eftersatt och att bolagets mö.i-
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lighet att vara organisation för långsiktig energiforskning i Sverige mins

kar. 
Problem med snabb avveckling eller forcerad ökning av stödet föreligger 

främst vid högskolorna och är i hög grad kopplade till hur den grundläggan

de kompetensen där är garanterad. Enligt Efn bör de föreslagna rampro

grammen här både kunna ge nödvändiga förutsättningar för att underlätta 

forcering och undvika vissa problem i samband med avveckling. 

Efn förordar vidare ökad användning av ramstöd till långsiktig. kompe

tensuppbyggande forskning vid högskolor samt kollektivt branschforsk

ningssamarbete med industrin. 

Mot bakgrund av en konsultutredning för Efn fram förslag till klarläg

ganden rörande programorganen och energiforskningsprogrammet bör 

agera i relation till teknikupphandling på energiområdet. Centrala i sam

manhanget är bl. a. skillnaderna mellan begreppen utvecklingsupphandling 

och teknikupphandling. Härvid anser Efn att teknikupphandling. såsom 

det traditionellt definieras. normalt inte ligger inom energiforskningspro

grammet. Utvecklingsupphandling däremot. kan vara en viktig metod för 

programorganen att stödja utveckling av ny teknik. 

Efn behandlar även för- och nackdelar på skilda områden med stöd till 

forskning och utveckling som lämnas inom ramen för ett sammanhållet 

energiforskningsprogram. 

Efn anser att det statliga stödet till energiforskning även för nästa treårs

period bör utgå inom ramen för ett antal sammanhållna program med var 

sin programansvarig myndighet. Den gemensamma planeringsperioden 

medger bl. a. en samordning och samlad avvägning av de statliga energi

forskningssatsningarna. BFR:s program Energihushållning i bebyggelsen 

bör därvid ges samma ställning under energiforskningsförordningen som 

övriga program. För BFR:s båda program bör vidare FoU-stödet och lånen 
till forskningsinriktat experimentbyggande slås ihop till ett anslag. Efn har 

därför. till skillnad från vad som gäller för inm:varande programperiod, 

räknat samman insatserna på dessa områden med dem som i dag finansie

ras från Huvudprogram Energiforskning. 

Efn anser att för vissa områden bör medel reserveras i avvaktan på 

aviserade utvärderingar. Om en gemensam ekonomisk ram för de samman

hållna programmen ges av statsmakterna, så bör dessa medel läggas i en 

gemensam reserv inom denna ram. 

Efn har vidare tagit upp konsekvenserna av en överföring av vissa 

delområden till andra sektorsinriktadc forskningsprogram eller en inord

ning av forsknings- och utvecklingsstödet i andra energipolitiska eller 

industripolitiska åtgärdsprogram. Efn anser att några större förändringar 

på dessa punkter inte bör ske i samband med den nu förestående program

perioden. Däremot ges vissa anvisningar på områden som därefter. dvs. 

efter den 30 juni 1987, bör kunna utgå ur energiforskningsprogrammet och i 

stället överföras dler inordnas på något av de nämnda sätten. Förberedel-
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ser för detta vidtas lämpligen redan under programperioden 1984/85-1986/ 

87. Efn vill också betona att energiforskningen måste utvärderas såväl med 

utgångspunkt från vetenskapliga kvalitetskrav som i fråga om verksamhe

tens och resultatens relevans. 

2 Sammanställning av remissyttrandena 

2.1 Remissinstanserna 

Efter remiss har yttranden över programorganens och Efn:s underlag 

avgetts av försvarets forskningsanstalt, statens järn1·ägar. statens räg-

1•erk. statens l'iiR- och trafikinstitut, transportforskningsde/egationen, sjö

far/.\'rerket, luftfartsverket, trnnsportrådet, unil'ersitets- och högskoleäm

betet efter hörande av universiteten och de tekniska fakulteterna. forsk

ninr.:srådsniimnden. naturvetenskapliga f(Jrskninxsrådet, .'freriges lant

bruk.rnnirersitet, statens råd f()r byggnad.~forskning, statens institut .för 

byggnads.forskning, energiforskningsniimnden. styrelsen för teknisk ut

veckling, statens energiverk, statens meteorologiska och hydrologiska 

institut, statens geotekniska institut. byggnadsstyrelsen, /antbruksstyrel

sen, skogsstyrelsen, jordbrukstekniska institutet, statens naturvårdn·erk. 

· bostadsstyrelsen, statens plam·erk. statens industriverk. S1•eriges geolo

giska undersökning, statens 1·attenfallsverk. statens kiirnkraftinspektion, 

domiinl'erket, fonden .för industriellt 1m·eck!ingsarbete, länsstyrelsen i 

Örebro län, Statsf('iretag AB. lngenjörsvetenskapsakademien, S1·enska 

komm111iförbundet. Landsting.~förbundet. !frerixes Industr{fi'irbund. Lant

brukarna.i· riksfiirbund. Sl'enska krafi1·erksfiireningen, S1·enska efrerksför

eningen. Svenska Petroleum Institutet. Tjiinstemiinnens centra/organisa

tion, Landsorganisationen, AB Asea-Atom. Svenska Viirmeverksjvrening

en, Jemkontoret, Tekniska hiigskolornas energiarbetsgrupp. Stud.n·ik En

ergiteknik AB samt Srenska Ga.1föreningen. 

2.2 Allmänna synpunkter 

Remissinstanserna har huvudsakligen uttalat sig positivt om den all

männa uppläggningen av EFUD 84. I stora drag accepteras bakgrunds

teckningen. lägesbeskrivningarna av olika teknikområden och avvägnings

principerna. Flera remissinstanser påtalar dock avsaknaden av resultatre

dovisning och utvärdering av verksamheten inom energiforskningspro

grammet. 

För.1w1rcts forskningsanstalt ( FOAl har funnit att Energiforsknings

niimnden i sin rapport har presenterat tre i stort väl avvägda och motivera

de förslag till cnergiforskningens inriktning och innehåll för perioden 1984/ 

85-1986/87. FOA förordar en omfattning av cnergiforskningen enligt Efn :s 

medelnivå. varvid medel reserverats såsom Efn föreslagit. Vid gcnomfö-
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randet av programmet bör beredskapsaspekter vägas in och något vidgad 

systemverksamhet eftersträvas. 

Tra11spor(/iJrsk11i111:sdele1:atio11en° har vad avser den verksamhet som 

berör delegationen inget att invända mot de förslag som framförs i plane

ringsunderlaget. 

51-eriges lanrbruksinstitut ISLU) noterar med tillfredsställelse att pro

gramorganen i stort föreslår en oförändrad ambitionsnivå som huvudalter

nativ för de områden där SLU bedriver forskningsverksamhet. Detta inne

bär emellertid enligt SLU att mycket angelägna satsningar på vissa områ

den icke ryms inom den givna resursramen. 

Statens industriiwk (SIND) påtalar att verket från industripolitisk syn

punkt inget har att anföra med anledning av framförda förslag. 

Forskningsrådsnämnden IFRN) erinrar om att Efn redovisar en rad 

förslag till åtgärder för att säkerställa den långsiktiga kompetensuppbygg

naden för energiforskning. Dessa förslag har delvis utarbetats i samråd 

med UHÄ och innebär i korthet att de programansvariga organen bör få 
möjligheter att ge upp till 4-åriga anslag till kompetenta grupper inom 

viktiga områden; att U HÄ skall utarbeta regler för vilka påslag för kompe

tensuppbyggnad som skall kunna uttagas ur anslagen; att Efn skall få yttra 

sig över inriktningen på professurer som omprövas inom högskolan samt 

att högskolorna skall få möjlighet att inrätta 4-åriga arvodestjänster för 

energiforskning. Forskningsrådsnämnden anser att dessa förslag är väl 

ägnade att förstärka baskompetensen för energiforskning inom högskolans 

organisation och ge ökad kontinuitet i verksamheten. 

Forskningsrådsnämnden påtalar att Efn för fram ytterligare förslag till 

åtgärder. framför allt att den långsiktiga kompetensuppbyggnaden inom 

vissa viktiga energitekniska områden säkerställs genom att den bedrivs 

inom ett antal ramprogram som vart och ett utförs vid en eller flera 
högskoleinstitutioner och finansieras av ansvariga programorgan. För pla

nering av dessa ramprogram vill Efn inrätta en samarbetsgrupp tillsam

mans med UHÄ. När ramprogrammen väl definierats och finansierats 

skall resp. högskola och institution under stor frihet ansvara för genomfö

randet. Forskningsrådsnämnden anser det föreslagna förfarandet vara väl 

avvägt vad gäller kraven på såväl problemrelevans som frihet att finna de 

optimala formerna för forskningens genomförande och att Efn:s förslag 

bör genomföras. Förslaget kan enligt FRN jämföras med de ramprogram 

för kunskapsuppbyggnad som sedan ett antal år drivits av STU. De erfa

renheter av planering. genomförande och avveckling som STU gjort borde 

enligt FRN vara möjliga att utnyttja för den nu föreslagna verksamheten. 

Även om det är positivt att sektoriella organ tar på sig ett långsiktigare 

ansvar för den långsiktiga kompetensuppbyggnaden inom sina ansvarsom

råden löser enligt FRN emellertid inte detta de strukturella problem som 

kan finnas i balansen mellan högskolans egna forskningsresurser och de 

externt tillförda resurserna. Konstruktionen med ramprogram snarast ökar 

10 Riksd111'(t'n 1983184. I .mm/. Nr 107. Bilaga 9 
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nödvändigheten av att finna ordnade former för att föra över forskningsre

surser från externfinansiering till direkt högskolefinansiering. Forsknings

rådsnämnden utgår från att dessa frågor ges stor uppmärksamhet i den 

samarbetsgrupp mdlan programorgan och högskolesystem som Efn före

slår. 

Även Sl'eriges /anthruksunil'ersitet ans~r det angeläget att fasta basre

surser för forskning inom energiområdet kraftigt förstärks så att en långsik

tig kompetensuppbyggnad kan tillgodoses. 

Statens energil'erk anför att en sammanställning av de nuvarande stöd

programmen visar att de utgör ett relativt komplicerat system. Dels stöds 

liknande typer av åtgärder - t. ex. värmepumpar och fastbränslcpannor -

inom flera program och av flera myndigheter. Dels finns ett stort antal 

stödformer - investeringsbidrag, räntebidrag, amorteringsanstånd. vill

korliga lån m. m. Systemet bör enligt energiverket förenklas avseende 

såväl stödberättigade åtgärder och stödformer som myndighetsansvar. 

Energiverket föreslår att de delar som rör energihushållning inom olika 

samhällsområden - t. ex. bostadssektorn - integreras med de övriga 

statliga insatserna inom respektive områden och upphör att vara särskilda 

energistöd. De delar av de statliga energisatsningarna som rör energitillför

sel samlas i två program: dels oljeersättningsstöd med syftet att påskynda 

omställning från olja, dels stöd till energiteknisk utveckling i näringslivet. 

Vidare bör enligt statens energiverk en del av de nuvarande statliga 

medlen på energiområdet föras över till den högre utbildningen och forsk

ningen som en allmän förstärkning på de områden som har störst betydelse 

för energiförsörjningen på lång sikt. 
Formerna för de statliga stöden hör förenklas. Huvudstödformen bör 

vara direkta investeringsbidrag kompletterande med kreditgarantier för 

vissa typer av anläggningar. Statens energiverk föreslås få ansvar för de 

två programmen. 

Energiverket föreslår att .dt; statliga utgifterna på energiområdet kan 

minskas väsentligt. vilket skall göra de faktiska kostnaderna lättare att 

förutse. 

Statens natun·årdn·erk föreslår att det uppdras åt berörda programor

gan att innan forskningsprogrammet förverkligas tillsammans med natur

vårdsverket göra en genomgång av om miljöstudier krävs och i så fall 

omfattningen av dessa. 

Statens planrerk påtalar att det svenska energiforskningsprogrammet i 

ett internationellt perspektiv avviker starkt från de övriga I-ländernas, 

genom det stora utrymme energibesparing och förnybara energikällor er

hållit. En fortsatt prioritering av energihushållning och en ökad satsning på 

effektivare elanvändning kommer även i framtiden att få en avgörande 

betydelse för möjligheterna att begränsa samhällets behov av investeringar 

i kraftverk och distributionsanläggningar. Beträffande energitillförsel bör 

enligt planverket forskning och teknikutveckling koncentreras på inhems-
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ka. uthåliiga och helst förnybara energikällor. I ett kortsiktigt perspektiv 

måste dock även en satsning göras på introduktion av kol och gas. vilket 

medför ett nytt beroende av importbränsle med befarad stor känslighet för 

pris- och leveransstörningar. 

Planverket anför vidare att den hittills kraftiga satsningen på förnybara 

energikällor bör bli föremål för en övergripande utvårdering för att möjlig

göra framtida kurskorrigeringar. Härtill krävs ökade resurser för utvärde

ring och resultatåterföring. Detta är generellt sett av stor betydelse för hela 

energiforskningens inriktning och för dess möjlighet att utgöra ett adekvat 

instrument för att uppnå energipolitikens mål. Mot denna bakgrund vill 

planverket förorda en ambitionsnivå som i huvudsak innebär oförändrade 

forskningsinsatser inom energiområdet. 

Sveriges geologiska undersökning stöder i allt väsentligt satsningarna på 

alternativa inhemska energikällor. men anser att alltför liten vikt läggs vid 

den grundläggande kartläggningen av våra inhemska energikällor samt 

kartläggningen av förutsättningar för nyttjandet av dessa. 

Den nivå det statliga energiforskningsprogrammet bör ha för kommande 

treårsperiod anser statens 1·attenfallsl'erk ej bör understiga innevarande 

periods satsningar. Man når under perioden 1984/85- 1986/87 sannolikt 

den kostnadskrävande prototyp- och demonstrationsfasen för ett flertal 

tekniker anför verket. Den av Efn angivna möjligheten att reservera medel 

synes enligt vattenfallsverket därvid kunna utgöra en lämplig form för 

medelstilldelning. 

Domäm·erket understryker angelägenheten av att de övergripande må

len i energipolitiken står fast och att energiforskningsprogrammet är anpas

sat härtill. Detta innebär krav på en fortsatt hög ambitionsivå för perioden 

1984/85 - 1986/87. 

Fonden fi'ir industriellt utl'ecklingsarhetc (industrifonden) noterar med 

intresse den ökande koppling mellan energipolitik och industripolitik och 

de hänvisningar till marknadskrafternas betydelse som underlaget enligt 

fonden ger uttryck för. Industrifonden ser positivt på en harmonisering 

mellan energipolitiken och industripolitiken. Att åstadkomma denna star

kare harmonisering genom större egenfinansiering från företagen betraktar 

Industrifonden som ett realistiskt och verkningsfullt medel. Industrifonden 

erinrar vidare om att i underlaget framhålles att STU och Industrifonden i 

högre utsträckning än f. n. bör stödja industriellt utvecklingsarbete inom 

energiområdet på samma villkor som projekt inom andra teknikområden. 

Länsstyrelsen i Örehro liin anser att det är mycket viktigt att medel ställs 

till förfogande för energiforskningen. En neddragning av medel till indu

striforskningen skulle strida mot ambitionerna att utveckla ny teknik och 

skapa nva produkter och arbetstillfällen inom industrin. Flera industrier i 

Örebro län har i sitt sortiment produkter som används inom energisektorn. 

För bl. a. dessa företag är det viktigt att det sker en fortsatt forskning och 

utveckling inom energiområdet så att man kan bedriva fortsatt produktut-
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veckling och hävda sig i den internationella konkurrensen. Länsstyrelsen 

understryker också vikten av att energiforskningen även behandlar sam

bandet mellan energiplanering och annan o;amhällsplanering. Markanvänd

ningsplancring och stadsförnyelseåtgärder hör till sådana förändringar i 

den fysiska miljön som direkt påverkar energianvändningen. Länsstyrel

sens roll som regional samordnare av och ansvarig för statsmakternas 

beslut i skilda frågor omfattar även energipolitiken. Den forskning som i 

det regionala perspektivet berör energiplaneringens samband med annan 

samhällsplanering bör även inriktas på frågor som rör ansvar och samver

kan inom och mellan länen. 

lngenjörs1'etenskapsakademien (IV Al anser att det statliga stödet till 

energiforskning fr. o. m. den I juli 1984 bör planeras så att det senast 1987 

så långt möjligt kan integreras i det stöd till kunskapsuppbyggnad och 

tel;;.nisk utveckling som utgår av industripolitiska skäl elkr motiveras av 

andra samhä isintressen. IV A anför vidare att marknadsförutsättningarna 

för tekniken i högre grad än hittills bör vara styrande för medelstilldelning 

och att en samplanering av energiforskningsprogrammet med övriga ener

gipolitiska insatser är nödvändig. 

IV A framhåller att energiforskningens plats i forskningssystemet behö

ver ytterligare belysning samt att. i avvaktan på planerade utvärderingar 

inom flera områden. inga ytterligare storskaliga försök bör startas. Totalni

vån på forskningsstödet bör enligt IVA läggas strax över Efn:s miniminivå 

och fusionsforskningssamarbetet bör därvid också ingå. De medel som på 

·detta sätt frigörs jämfört med dagsläget bör enligt IV A tillföras högskole-

systemet för fördelning till discipliner med energiteknisk relevans. 

AB Asea-Atom ser med tillfredsställelse att den långsiktiga kärntekniska 

forskningen kan fortsätta här i landet och påpekar att ungefär hälften av 

den elström som produceras i vårt land i mitten av 1980-talet skall komma 

från kärnkraften. vilket visar att kärnkraften under de närmaste decen

nierna kommer att spela en viktig roll i svensk energiförsörjning. 

Srenska värmeverk5föreningen anser att forskningen principiellt i första 

hand bör inriktas på att utveckla och förbättra känd teknik. Det är för

eningens uppfattning att om forskningen tidigare givits denna inriktning 

skulle oljeersättningen i dag varit större än vad den faktiskt är. Praktiskt 

sett bör forskningsstödet kopplas till .industrins utveckling av sådan ny 

energiteknik som har förutsättningar att få kommersiell utnyttjning inom 

en överblickbar framtid. Därutöver bör kunskapsuppbyggnaden om fram

tida energisystem tryggas. Detta bör ske i anknytning till högskolor och 

konsultföretag som är verksamma inom energiområdet. Denna kunskaps

uppbyggnad kan enligt föreningen ske utan att dyrbara prototypanlägg

ningar i full skala behöver uppföras. Värmeverksföreningen påtalar även 

vikten av att en kontinuerlig utvärdering sker av forskningens resultat och 

inriktning samt att information om avslutade forskningsprojekt överförs till 

användare och intressenter på ett överskådligt sätt. Inom detta område 

anser föreningen att det finns behov av ökade insatser. 
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Universitets- och hågskoleiimbetet ( UHÄl instämmer i Efn:s bedömning 

att det nu är angeläget att finna effektiva former för den långsiktiga kompe

tensuppbyggnaden inom energiområdet. Utan att ta ställning till den av 

Efn föreslagna proceduren härför anmäler UHÄ att ramprogrammen mås

te ha en tillräckligt lång löptid och att ramprogrammen måste ges en så vid 

avgränsning att forskare från olika discipliner får reella möjligheter att 

konkurrera om medlen. UHÄ menar vidare att de energiforskningsmedel 

som avses för långsiktig kompetensuppbyggnad bör utgöra en rimlig andel 

av de medel som sammanlagt under en viss tid satsas på energiinriktad 

FoU inom högskolan. 

UHÄ instämmer i vad som anförs i yttrandet från matematisk-naturve

tenskapliga fakultetsnämnden vid universitetet i Lund och tillstyrker att 

energiforskningen framgent utvärderas bättre än vad som hittills synes ha 

skett. Därvid bör frågan om energiforskningens vetenskapliga kvalitet inte 

negligeras. 

2.3 Programmets omfattning m. m. 

De flesta av de remissinstanser som uttalar sig om programmets omfatt

ning anser att en ambitionsivå motsvarande medel nivån är välmotiverad. 

Svt'nska kommunförbundet förordar en totalram för energiforskningen 

som motsvarar Energiforskningsnämndens medelnivå. Energiforskningen 

bör enligt förbundet i första hand koncentreras på tekniker som kan ge 

väsentliga bidrag för att trygga den framtida energiförsörjningen. Därmed 

avses både möjligheter att öka tillförseln och att minska användningen av 

energi genom mindre energikrävande teknik. 

Kommunförbundet anser vidare att forskningen sedd på kort sikt bör 

inriktas på områden som innebär ökade möjligheter att relativt snabbt 
minska oljeberoendet, dvs. på värmeförsörjningen. Forskningen måste 

emellertid också tillgodose kunskapsutvecklingen på längre sikt, särskilt 

problem som gäller elförsörjningen vid avvecklingen av kärnkraften. 

Landsting.1ji)rbundet framhåller att det samhällsekonomiska läget har en· 

stor betydelse för hur stora resurser som kan ges till energiforskning. Det 

är därför viktigt att de resurser som finns används på ett så effektivt sätt 

som möjligt. I konsekvens med detta bör enligt förbundet forskning med 

sikte på att just minska vårt beroende av utländska bränslen prioriteras. 

Mot denna bakgrund ansluter sig Landstingsförhundet till att energiforsk

ningen efter den 30 juni 1984 planeras utifrån vad som i underlaget beteck

nas som medelnivån. 

Några remissinstanser vill inom ramen för en ambitionsnivå motsvaran

de mcdelnivån särskilt poängtera vissa forskningsområden. Sålunda före

slår fiirsrnrets jiJr.~kningsanstalt att ramprogram skapas för grundläggande 

förhränningsteknisk forskning. Detta är enligt FOA ett område där ökade 

insatser bör göras inom landet med tanke på teknikens centrala roll i den 
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framtida energiförsörjningen och därmed sammanhängande miljö- och häl

sokonsekvenser. FOA erinrar om att man på STU:s uppdrag gjort en 

förstudie till ett sådant ramprogram. Ett annat område som enligt FOA bör 

övervägas är forskning kring metoder för elproduktion och -lagring samt 

effektivare elanvändning. Detta berör bl. a. styr- och reglerteknik samt 

materialteknik. 

Lantbrukarna.i· riksförbund (LRFl anför att - mot bakgrund av de 

svårigheter som de inhemska. förnybara energialternativen under senare 

tid haft att etablera sig på energimarknaden - en fortsatt kraftfull satsning 

på forskning och utvecklingsarbete för att främja dessa energislag är starkt 

motiverad. I annat fall försvåras avsevärt möjligheterna att fullfölja inten

tionerna i de senaste energipolitiska besluten. LRF framhåller därför sär

skilt vikten av tillräckligt stora insatser inom områdena för skogsbränslen. 

torv. energiskogsodling och energiodling samt delområdet etanol inom 

bränsleomvandling. Då förbrukningssidan utgör en flaskhals framför allt 

för skogsbränslen bör hantering och förbränningsteknik i mellan- och 

storskaliga anläggningar ges stor vikt. LRF anser det även nödvändigt att 

stödet till forskning och utveckling på energiområdet också i fortsättningen 

sker inom ramen för ett sammanhållet energiprogram. Enligt LRF:s upp

fattning bör energiforskningsprogrammet för nästa 3-årsperiod ha en realt 

sett oförändrad nivå. vilket innebär något mer än Efn:s medelnivå. 

Statens jiirn1·ägar (SJ} betonar att en effektivisering i järnvägstrafiken 

från energisynpunkt bör tas upp under programmet Energianvändning för 

transporter och samfärdscl. Det kan gälla studier med syfte att åstadkom

ma effektivare utnyttjande av tillgängliga resurser och studier av nya 

transportsystem. Samordning med andra transportmedel för ett optimalt 

energiutnyttjande är ett område som också enligt SJ bör studeras närmare. 

Andra remissinstanser diskuterar även programmets indelning och för

delning på programansvariga organ och överväger behov av ändringar. 

Statens nat11rl'ård.1Terk anför t. ex. att inom området förbränningsteknik 

och -anläggningar är ansvaret i dag splittrat på statens energiverk. BFR 

och STU. Naturvårdsverket anser att denna uppdelning försvårar åstad

kommandet av en effektiv miljöforskning på området. Verket ifrågasätter 

också om det gagnar energiforskningen. En samordning till en myndighet 

bör eftersträvas . 

.'frenska kraft1·erk.1:f(!reningen anser att programmet i enlighet med pro

gramorganens förslag bör fortsätta p{l i huvudsak den oförändrade nivån 

och med i huvudsak de avvägningar som gjorts. Föreningen anser dock att 

kolfrågorna bör ges ytterligare utrymme samt att vissa omräden där man 

redan nu kan konstatera att energibidraget blir litet bör kunna ytterligare 

beskäras eller utgå helt. Exempel är vågenergi samt delar av solvärmeom

rådet. 
Srenska ell'er/.:.~fiireningen ställer sig i huvudsak bakom de synpunkter 

som framförts av Svenska kraftverksföreningen. 
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S1·enska Petroleum Institutet påpekar att mot bakgrund av bl. a. den 

mycket kraftiga nedgången i oljeförbrukningen en väsentlig reduktion av 

anslagen till forskning i energitillförsel är klart motiverad. De totala erfor

derliga anslagen till forskning i energitillförsel torde därvid enligt institutet 

komma att behöva uppgå till totalt högst 300 milj. kr. för perioden 1984/ 

85-1986/87. Det är institutets bedömning att en styrning till projekt med 

hög potential kommer att ge ett lika bra resultat som skulle uppnås med 

t. ex. nuvarande anslagsnivå, men med spridning av resurserna på ett stort 

antal projekt med låg eller obefintlig potential till framgång. 

Tjänstemännens centra/organisation <TCO) anser att en konsekvent 

energipolitik, som utgår från det övergripande målet att kärnkraften skall 

vara avvecklad år 2010, ställer sådana krav på beslutsunderlag beträffande 

ny energiteknik, nya energiformer och energisystem att medelnivån för 

energiforskningsprogrammet 1984/85-1986/87 är energipolitiskt moti

verad. För TCO framstår det som nödvändigt att kraven på återställd 

balans i samhällsekonomin sätts i första rummet. Lyckas inte detta mins

kas drastiskt möjligheterna att genomföra hela den omläggning av energi

systemet som svenska folket tagit ställning för. TCO anser att problemen i 

samhällsekonomin kan tillmätas överordnad roll utan att trovärdigheten i 

energipolitiken behöver ifrågasättas. Om därför den fortsatta beredningen 

av frågan om det ekonomiska stödet till energiforskningen efter 1984 leder 

fram till bedömningen att en lägre nivå än medelnivån kan väljas bör detta 

ske. 

Si·enska l'iirmei·erksföreningen anför att volymen på statens stöd till 

forskning och utveckling inom energiområdet bör vägas mot den vinst som 

insatserna på sikt medför med avseende på minskad import av energirå

varor. teknisk utveckling som kan öka exportmöjligheterna. meningsfull 

sysselsättning och bättre miljö. Föreningen har för sin del inte anledning 

att föreslå någon annan omfattning på stödet än det som i dag gäller. 

Däremot anser föreningen att forskningen skulle vinna i effektivitet om 

stödet kanaliserades via färre stödgivande organ än vad som i dag är fallet. 

Värmeverksföreningen påtalar vidare alt ett praktiskt sätt att bedriva 

forskning och utveckling är i s. k. kollektivforskningsprogram, där staten 

och industrin gemensamt anslår medel för forskning. 

Landsorganisationen i Sverige (LO) påtalar att ett stöd till ytterligare 

prototyp- och demonstrationsanläggningar i vissa avseenden är angeläget, 

men att detta ej ersätter en fortsatt satsning på forskning inom energiområ

det. Det är LO:s uppfattning att stor vikt bör läggas vid en utvärdering av 

det nuvarande forskningsprogrammet. LO kan i stort tillstyrka de förslag 

och prioriteringar som Efn har gjort på medelnivån. LO pekar dock på 

möjligheten att den tekniska utvecklingen i övrigt inom industrin inte 

tillräckligt beaktas i förslagen till inriktning av programmet. 

Statens råd för hyggnadsforskning (BFR) har inte funnit anledning att 

föreslå någon ändring av programstruktur eller programansvar gentemot 
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övriga programorgan. STU:s förslag till ändring av styrelsens program

struktur har tillstyrkts av BFR. Efn bör enligt BFR vara programansvarigt 

organ för programelementet Geotermi. men rådet ansvarar för verksamhe

ten med den s. k. våta geotermin inom delprogrammen Värmepumpar och 

Naturvärme. Gränsen mellan att utnyttja grundvatten eller geotermalvat

ten som värmekälla för värmepumpar är ej möjlig att fastlägga. Delpro

gram Värmedistribution är enligt rådets uppfattning avgränsad mot verk

samheten vid statens energiverk på ett tillfredsställande sätt. Rådet påtalar 

vidare att frågor om driftstrategier. aktiv effektstyrning. kraftbalanser, 

m. m. faller inom delprogrammet Systemteknik i överensstämmelse med 

ansvarsförhållanden under perioden 1981- 1984. 

BFR anser att den nuvarande gränsdragningen mellan rådet och STU 

bör bestå inom energiområdet. Rådet bör vara programansvarigt organ för 

delprogrammet Energianvändning för bebyggelse, men STU bör ges ett 

scort handlingsutrymme inom ramen för detta_programansvar så som varit 

fallet från och med budgetåret 1982/83. 

STU konstaterar för sin del att erfarenheterna av stödarbetet under de 

hittillsvarande tre 3-årsperioderna visar att de olika programorganens upp

levda ansvarsområden tenderar att överlappa varandra i allt högre grad. 

Tillkomsten av statens energiverk kommer att råda bot på vissa av de 

problem som uppstått. men STU menar ändå att diskussioner måste föras 

kanske under hela perioden 1984/85-1986/87. för att senast inför årsskiftet 

1987 /88 kunna nå bästa möjliga arbetsfördelning, samarbetsformer och 

myndighetsinterna arbetsformer i övrigt inom den då sektorintegrerade 

verksamheten. Det nu samlade underlaget från programorganen bekräftar 
enligt STU :s uppfattning den hittills i praktiken upplevda överlappningen. 

Särskilt tydlig har överlappningen blivit i kontaktytan mellan STU:s och 

statens energiverks ansvarsområden. 

STU anser att det f. n. är stor risk för att "STO-kompetens" håller på att 

dubbleras på t. ex. energiverket och Efn, då den rationella lösningen enligt 

styrelsen är att överföra ansvaret på STU i det ögonblick som det står klart 

att vidareutvecklingsmotivet är mer industripolitiskt betingat. Detta gäller 

enligt styrelsen hela tillförselområdet med undantag av kärntekniksidan 

där andra organ är mer kompetenta än STU. 

Gränsdragningsproblematiken mellan NE och STU har hittills enligt 

STU :s uppfattning varit provisoriskt löst. Vissa, särskilt i inledningsfasen 

av energiforskningsprogrammet, praktiska riktlinjer har funnits vilka ge

nomgått endast mindre justeringar vid några tillfällen. 

STU föreslår följande rollbeskrivningar som utgångspunkt för en diskus

sion om hur gränsdragningarna på forsknings- och utvecklingssidan skall 

kunna förbättras. Statens energfrerk stöder rent energipolitiskt motivera

de forsknings- och utvecklingsinsatser på tillförselsidan i syfte att kunna 

visa på en tekniskt godtagbar funktion hos ett eller flera alternativa tillför

sel system inom ramen för en vald införandestrategi. Vissa länkar i en 
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sådan kedja av delsystem (avgränsningsbara utrustningsdchir, komponen

ter. apparater) kan därvid vara tekniskt överdimensionerade eller på annat 

sätt ofullständiga och därmed ekonomiskt omotiverade, men tillräckligt 

funktionella var för sig för att systemfunktionen skall kunna uppnås. En 

vidareutveckling av systemet och dess delar görs avhängig en teknisk

företagsekonomisk lönsamhetsbedömning på industrins villkor. STU stö

der som huvuduppgift inom energiforskningsprogrammet energi- och indu

stripolitiskt motiverade insatser på energianvändningssidan ända fram till 

det kommersiella stadiet. STU stöder inom energiforskningsprogrammet 

även de industripolitiskt motiverade tekniska vidareutvecklingsinsatserna 

av olika tillförselsystems länkar/komponenter i syfte att göra dessa kom

mersiella. 

2.4 Energianvändning i industriella processer m. m. 

Enligt planeringsunderlagets förslag innefattar programmet Energian

vändning i industriella processer verksamheter inom delprogrammen Mas

sa och papper. Järn och stål samt Gemensamma energitekniker. Remissin

stanserna anser huvudsakligen att denna programstruktur är välmotiverad. 

Enligt naturvetenskapliga fiirskninvrådets ( NFRJ bedömning är den stora 

delen av STU :s energiforskningsprogram mycket väl utarbetad med väl

grundade förslag till förändringar. Argumentationen för ett i STU samman

hållet energiforskningsprogram finner NFR övertygande. 

BFR har dock uppfattningen att STU:s verksamhet inom området ener

gianvändning för bebyggelse bör ses som en integrerad del av STU :s 

övriga verksamhet. Rådet finner STU:s förslag om ändrad programstruk

tur rimligt. En framskrivning av nuvarande verksamhet bör ske och insats

nivåerna bör i så fall ligga i linje med STU :s förslag. Rådet finner emeller
tid i likhet med bedömningar i Efn:s rapport 3 1983 att verksamheten inom 

området Lokala energikällor riskerar att uttunnas i nivåer lägre än STU:s 

alternativ 3. Även på denna nivå är verksamheten av måttlig storleksord

ning enligt BFR med hänsyn till de totala insatserna inom området Lokala 

energikällor från rådet. statens energiverk. vattenfallsverket, Sydkraft. 

bostadsstyrelsen m. fl. och med hänsyn till tempot i marknadspenctra

tionen. 

Statens energh·erk påpekar att stödet till energiforskning inom området 

industriella processer har haft stor betydelse för att öka energikompeten

sen och energimedvetandet hos speciellt de mest energikrävande bran

scherna. Stödet bör emellertid nu skäras ned enligt verket och det stöd 

som är motiverat bör i stället integreras i STU :s ordinarie program. Det är 

emellertid viktigt enligt energiverket att STU:s allmänna kompetens ut

nyttjas i energiforskningsprogrammet. eftersom det kommer att likna 

STU :s tekniska utvecklingsprogram. STU och energiverket bör dänör öka 

sitt samarbete. 
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Stat.1fi>retag AB finner att det av STU föreslagna nya delprogrammet 

Gemensamma energitekniker är den del av STU:s programområde som är 

av störst intresse med hänsyn till Statsföretagsgruppens nuvarande energi

profil och vill tillstyrka skapandet av det nya delprogrammet. I övrigt anför 

Statsföretag att STU :s långsiktiga ambitioner på energiteknikområdet och 

dess huvudförslag för perioden 1984/85--' 1986/87 bör accepteras av stats

makterna. En för hela programmet Energianvändning i industriella pro

cesser gemensam medelspost för större försöksanläggningar och -verk

samheter bör finnas och vara av storleksordningen I 00 milj. kr. Den av Efn 

föreslagna splittringen av dessa medel på delprogrammen Trä. massa och 

papper samt Järn och stål bör enligt Statsföretag ej komma till stånd, bl. a. 

för att den ej möjliggör stora försöksanläggningar inom delprogrammet 

Gemensamma energitekniker. Delprogrammet Gemensamma energitek

niker bör vidare tillföras 15- 20 milj. kr. för insatser avseende industriellt 

utvecklingsarbete och innovationsinriktade projekt inom energitillförsel

området, vilket har föreslagits av STU men där Efn ej ansett sig kunna ta 

ställning. 

/VA noterar att en förändrad programstruktur föreslås för STIJ:s del så 

att. förutom de kampanjinriktade branschprogrammen för järn och stål 

resp. papper och massa, övrigt energiforskningsstöd inordnas under ett 

program med benämningen Gemensamma energitekniker. Detta förslag 

överensstämmer i sin uppläggning väl med de synpunkter som IVA fram

fört om det riktiga i att inordna energiforskningsstödet i STU: s övriga 

forskningsstöd. IV A tillstyrker därför den föreslagna ändringen, men fram

håller också att STU:s stöd inte enbart bör vara inriktat på komponenter, 
utan även måste beakta systemaspekter. 

Srcriges industr(forbund finner förslaget till delprogrammen rörande 

industriella processer väl förankrat inom berörda branscher. Förbundet 

har med stor tillfredsställelse noterat att utveckling av teknik och metoder 

som kan ge resultat beträffande energianvändningen på kort sikt skall 

prioriteras. Förbundet vill vidare framhålla beträffande STU:s ansvarsom

råden att de ekonomiska insatserna ,varit värdefulla för ett flertal industri

branscher såsom massa- och pappersindustrin och järn- och stålindustrin. 

De långsiktiga programmen för resp. branscher har lett till att många goda 

resultat har kunnat tas fram och utnyttjas i företagens aktiviteter med 

effektiv användning av energin och därmed effektivt utnyttjande av de 

ekonomiska n:surserna. Förbundet instämmer i STU:s bedömning att det 

är värdefullt att särskilda ekonomiska medel får utgå på energiområdet för 

dessa två branscher under ytterligare en treårsperiod. Då bör man hinna 

med de projekt som fortfarande har hög prioritet för branscherna. För den 

därefter kommande perioden, dvs. fr. o. m. den I juli 1987 har förbundet 

inget att erinra om STU :s satsningar på energiområdet integreras med de 

allmänna industriella satsningarna hos samma myndighet. Förbundet in

stämmer i STU :s förslag att de medel. som nu utgår för energiområdet, 
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redan under nästa treårsperiod inlemmas i teknikprogrammet. Förbundet 

instämmer också i Kemikontorets förslag om en oförändrad ambitions

nivå. I dagens ekonomiska läge bör man dock på sikt överväga en viss 

nedtrappning av de totala resurserna. En hårdare prioritering av fördei

ningcn än i dag måste då ske. 

Jernkontoret anser att det är väsentligt att energiforskningen utförs i 

samarbete med berörd industri och stödjer tanken att energianvändning i 

industriella processer fr. o. m. år 1987 integreras medSTU:s övriga verk

samhet. vilket förutsätter erforderlig resursförstärkning. Jcrnkontoret an

ser vidare att förslaget till innehåll och omfattning av delprogrammet järn

och stålverk är väl förankrat inom branschen och har därför kontorets fulla 

stöd. Jernkontoret påpekar att ett flertal projekt inom stålbranschen har 

nått det stadium då stora försöksanläggningar behövs för att driva projek

ten vidare och vill därför understryka behovet av de av STU begärda 

medlen för större försöksanläggningar. Jernkontoret anför vidare att det är 

angeläget att landet redan nu. som alternativ till kärnkraften. satsar på 

utveckling av elproduktionssystem. som på lång sikt kan ge låga elpriser. 

För sin långsiktiga planering behöver företagen ha kännedom om kost

nadsutvecklingen på bl. a. olika energiformer. 

Järn- och stålindustrin har små möjligheter att med dagens teknik ersätta 

olja med fasta bränslen. Jernkontoret anser det därför nödvändigt med 

utveckling av förgasningsprocesser. Denna utveckling får dock inte be

gränsas till inhemska bränslen utan även kolförgasning måste behandlas. 

Gasbehovet vid ett järnverk kan bli så stort att det är orealistiskt att tänka 

sig inhemska bränslen som råvara. 

Jernkontoret anser att det finns skäl som talar för att energiforskningen 

under den kommande treårsperioden tilldelas samma resurser som tidi

gare. 

Vad beträffar de/programmet Gemensamma energitekniker delar BFR 

STU: s uppfattning att industrin intar en avvaktande hållning inom området 

solvärmeteknik och att detta bör leda till ett minskat medelsbehov för 

industriellt utvecklingsarbete. Fullföljandet av kärnkraftprogrammet leder 

till låga elpriser särskilt under sommarhalvåret och därmed uppstår en svår 

konkurrenssituation för bl. a. solvärme. BFR delar även STU :s uppfatt

ning att detta gäller även för delprogram Värmelagring. Emellertid anser 

BFR att förhållandet inte gäller för den del av verksamheten inom Värme

lagring som är kopplad till indirekt solvärmeutnyttjande. s. k. naturvärme, 

och för flera kombinationer av solvärme och värmepumpar. med eller utan 

lager, i lågtemperatursystem. En minskning av insatserna inom delpro

gram Solvärmeteknik och i viss utsträckning Värmelagring borde enligt 

BFR:s mening balanseras av en ökande verksamhet inom övriga delpro

gram. Såvitt rådet kan bedöma har detta ej skett under perioden 1981/82-

1983/84 och kommer ej heller till uttryck i STU:s förslag till medclstilldel

ning för perioden 1984/85-1986/87. Ökade insatser föreslås av BFR enbart 

inom området Förbränningsanläggningar. 
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Inom området Värmepumpar framför BFR att den av STU föreslagna 
nivån är synnerligen låg mot bakgrund av det mycket snabba marknadsin

förandet och de omfattande utvecklingsinsatserna inom industrin. 

2.5 Energianvändning för transporter och samfärdsel 

I planeringsunderlaget för energiforskningsprogrammet är insatserna rö

rande energianvändning för transporter och samfärdsel uppdelade på dels 

forskning om energiinriktade åtgärder i transportsystemet, dels forskning 

om energianvändning i fordon. 

Transportrådet (TPR) framhåller att ett bibehållande av nuvarande am

bitionsnivå är önskvärt och sannolikt nödvändigt för att de uppställda 

energisparmålen skall kunna nås. Under överskådlig tid framöver kommer 

enligt rådet transportsektorn att vara nästan helt beroende av oljepro

dukter. Kostnaderna för oljeimporten är också en mycket stor del i landets 

utrikesaffärer. För att så långt möjligt åstadkomma förbättringar i dessa 

avseenden krävs fortsatta ansträngningar på hushållningsåtgärder samti

digt som det är angeläget att bedriva försök med drivmedel som på sikt kan 

produceras inom landet. Det är därför enligt rådet angeläget att de båda 

delprogrammen, Åtgärder i transportsystemet resp. Användning av alter

nativa drivmedel m. m .. koordineras väl mellan de programorgan som 
hanterar de olika anslagen inom delprogram 2 i energiforskningsprogram

met Energianvändning för transporter och samfärdsel. En neddragning av 

resurserna till forskning inom delprogrammet Åtgärder i transportsystemet 

skulle enligt TPR:s mening därför kunna få stora negativa samhällsekono
miska effekter. 

STU erinrar om att ett nära samarbete finns mellan STU och TFD inom 
energiforskningsprogrammet. TFD har aktivt deltagit i STU:s planering 
och STU har under hand tagit del av TFD:s planeringsunderlag. STU 
finner därför att delprogrammet Åtgärder i transportsystemet är_väl avvägt 

såväl vad beträffar storlek som inriktning. STU instämmer i TFD:s bedöm
ning att en oförändrad ambitionsnivå bör vara huvudalternativ. 

Statens naturvårdsl'erk bedömer det viktigt att energianvändningen 

inom transportområdet studeras. Verket anför att stora möjligheter till 

besparingar av energi bedöms vara möjliga genom förändringar i transport

systemet. Samtidigt bör betydande miljöfördelar kunna nås. Den totala 

satsningen på delprogrammet Åtgärder i transportsystemet som i dag ryms 

inom TFD:s ansvarsområde borde därför enligt statens naturvårdsverk 

ökas och koncentreras till de delar som är relevanta för strukturförändring

ar inom transportsektorn. dvs. överföring till energieffektiva transport

former. Samtidigt bör studier göras av hur miljöpåverkan då kan minskas. 

Det kan dock enligt naturvårds verkets mening ifrågasättas om inte sådana 

studier inom transportsektorn snarare bör ske inom Efn:s program för 

allmänna energisystemstudier. 
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Länsstyrelsen i Örebro liin erinrar om att en utredning om samordnad 

varudistribution i Örebro län har visat att det borde finna förutsättningar 

att uppnå väsentliga kostnadsbesparingar i varudistributionen genom sam

ordnad distribution. Det borde enligt länsstyrelsen finnas skäl att fortsätta 

dessa studier på riksnivå och göra en djupare undersökning och analys av 

de samhällsekonomiska vinster även inom energiområdet som en samord

nad distribtuion kan ge. 

Statens energiverk anför att när det gäller programmet Energianvänd

ning för transporter och samfärdsel bör den del som transportforsknings

delegationen ansvarar för, integreras i dess eller transportrådets ordinarie 

verksamhet och upphöra som en särskild del i energiforskningsprogram

met. Den del som rör energianvändning i fordon och som STU har ansvar 

för bör enligt energiverket integreras i STU :s övriga program. 

Statens järnvägar (SJ) påtalar att TFD:s insatser inom delprogrnmmet 

Åtgärder i transportsystemet t. o. m. år 1982 uppgår till ca 19.2 milj. kr. Av 

dessa medel har endast 0,8 %, fördelats på spårbundna transporter. I en 

översikt över kommande insatser inom energiforskningsprogrammet har 

ämnesområdet spårbundna transporter helt utelämnats utan någon motive

ring. Mot bakgrund av att forskningsinsatserna under programmet Ener

gianvändning för transporter och samfärdsel skall inriktas på att underbyg

ga överväganden om trafikpolitiska åtgärder, med syfte att minska oljebe

roendet inom transportsektorn. måste här enligt SJ framhållasjärnvägstra

fikens höga energieffektivitet och låga oljeberoende. Med hänsyn till detta 

bör enligt SJ avvägningen mellan spårbunden trafik med möjligheter till 

eldrift och vägtrafik behandlas i energiforskningsprogrammet. 

Statens 1·iig1·erk påpekar att vägsektorn nästan helt måste förlita sig på 

statliga insatser för utrednings- och utvecklingsarbete på energibesparings

området, varför verket förordar att denna sida stärks. Vägverket anser att 

transportforskningsdelegationens anslag till energiforskning inte bör sän

kas under den nivå på 12 milj. kr .. som TFD framfört som sitt huvudalter

nativ. 

Swtens 1·iig- och trqfikinstit11t delar TFD:s uppfattning om att det även 

fortsättningsvis krävs resurser för en fortsatt kompetensutveckling och 

kunskapshöjning beträffande översiktliga och generella samband inom om

rådet transportsystem - energi. Institutet delar också TFD:s uppfattning 

om forsknings- och utvecklingsinsatser rörande effekten avs. k. åtgärdspa

ket. En precisering och prioritering av vilka åtgärdskombinationer som bör 

studeras är dock nödvändig. eftersom sådana studier ofta kräver stora 

resursinsatser. Institutet har uppfattningen att det är effektivt att i vissa 

sammanhang koncentrera begränsade forsknings- och utvecklingsresurser 

till ett fåtal frågeställningar - t. ex. effekten av ändrad inriktning och nivå 

på driftverksamhetcn inom väg- och trafikområdet. Institutet framhåller 

särskilt behovet av alt ett fast system för hastighetsmätningar byggs upp. 

Ett sådant system skulle göra det möjligt att följa förändringar i trafikens 
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hastighetsnivåer och därmed även förändringar i bilarnas bränsleförbruk

ning. Detta torde förutom förtjänsterna på energiområdet även kunna 

utnyttjas till andra former av trafikanalyser. 

Sjöfartsl'erket anser att TFD:s förslag om bibehållande av oförändrad 

nivå skall vara vägledande. Inom denna ram bör TFD ha möjlighet och 

utrymme att göra rimliga prioriteringar. Sjöfartsverket påtalar vidare det 

orimliga i att TFD:s finansiering på sjöfartens område helt föll bort vid 

planeringsalternativen nedskärning. 

lt(f(fimsverket instämmer i allt väsentligt i TFD:s beskrivningar av 

nuläget och i bedömningarna för den framtida inriktningen av energiforsk

ningen inom det aktuella delprogrammet. Verket påpekar vidare att även 

om inga projekt som berör flyg pågår i delprogrammet Åtgärder i transport

systemet kommer troligen nya projekt att kunna initieras under den kom

mande programperioden. 

2.6 Energianvändning för bebyggelse 

Programstrukturen inom BFR:s nuvarande ansvarsområde föreslås av 

BFR bli något förändrad under nästa treårsperiod genom att de nya delpro

grammen Naturvärme. Systemteknik, Genomförandefrågor inrättas. Pro

gramelementet absorptions värmepumpar föreslås flyttat· från delprogram 

Värmelagring till delprogram Värmepumpar. Detta innebär att tidigare 

delprogram uppdelats. De föreslagna delprogrammen inom programmet 

Energianvändning för bebyggelse är Solvärmeteknik. Värmepumpar. Na

turvärme. Energilagring. Värmedistribution. Genomförandefrågor och 
Systemteknik. Vidare har STU föreslagit att STU:s område inom program

met Energianvändning för bebyggelse för perioden 1984/85- 1986/87 hän

förs till delprogrammet Gemensamma energitekniker inom programmet 

Energianvändning i industriella processer m. m. 

Statens institut Fir hyg15nad.1:f(Jrsk11ing anser att uppläggningen av försla

get till verksamhetsplan för programmet är ambitiös. Tyvärr har inte 

förslaget enligt institutet blivit så väl genomarbetat som vore önskvärt. 

Institutet påtalar vidare att teknikfrågorna dominerar i förslaget samtidigt 

som det på flera ställen sägs att systemfrågor. genomförande och uppfölj

ning kommer att vara viktiga under de kommande åren. · 

STU påtalar i remissvaret en ökande överlappning mellan de olika pro

gramorganens ansvarsområden. BFR:s förslag till verksamhetsplan med

för enligt STU exempel på sådana kontaktytor mot STU rörande Värme

pumpar inom områdena systemorienterade komponentstudier innefat

tande förångarkonstruktioner. avfrostningsteknik. prestandaökning hos 

kompressorer. andra drivkällor än el och höjning av värmefaktor. 

STU anför vidare angående Absorptionsvärmepurripar områdena fram

tagning av nya mediapar för uppvärmningsändamål och grundforskningsin

satser beträffande teorier för absorbatorprocesser. 
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Denna uppräkning av insatser inryms enligt STU helt i STU:s förslag. 

Exempel på ytterligare sådana kontaktytor anges av STU vara latent 

värmelagring innefattande begränsade grundforskningsinsatser främst be

träffande metoder för värmetransport samt vidare termokemisk energilag

ring innefattande begränsade grundforskningsinsatser, syftande främst till 

teknisk bedömning av nya hittills beaktade möjligheter. 

STU har för termokemisk energilagring föreslagit att insatserna i första 

hand sker inom programmet Energirelaterad grundforskning. De insatser 

som planeras av STU och NFR samordnas inom NFR:s energiutskott. 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institlll !SMHIJ påpekar att 

ett rationellt sätt att åstadkomma en effektiv energihushållning är att ta 

hänsyn till lokalklimatologiska förhållanden vid planering av ny bebyggel

se. Beräkningar och mätningar visar enligt SMHI att energiförlusterna från 

en byggnad kan vara upp till 30 % högre på en, ur lokalklimatologisk 

synpunkt, exponerad plats jämfört med på en skyddad plats. Under de 

senaste åren har utvecklingen av metoder för sådant hänsynstagande tagit 

fart. men ytterligare forsknings- och utvecklingsinsatser krävs menar 

SMHI. SMHI anser vidare att forskningsinsatser på detta område kan bli 

samhälls- och privatekonomiskt mycket lönande investeringar för framti

den. 

Statens 1·a11enfall.n-erk framför uppfattningen att elvärme även efter en 

kärnkraftavveckling kan vara ett gott alternativ i vissa fall. Med hänsyn till 

den starka reduktionen av uppvärmningsbehovet, som ernås framledes vid 

energisnål bebyggelse. kan elvärmen få god konkurrenskraft i områden 

med låg värmetäthet anför verket. Vattenfallsverket anser att billigare 

systemlösningar för värmeförsörjningen är önskvärda och pekar på möjlig

heten att nyttja befintliga eldistributionsnät. 

.'frenska El\'erk.1föreningen noterar med tillfredsställelse att Efn:s rap

port nr 3 förordar att tappvattenvärmning och rumsuppvärmning ses som 

två separata behov med olika varaktighet. föreningen delar också uppfatt

ningen att de båda behoven tenderar att bli av samma storleksordning. 

Grundsynen innebär enligt elverksföreningens mening att de olika behoven 

kan tillgodoses med skilda tekniska lösningar, vilket även underlättar 

introduktion och användning av kombinerade försörjningssystem/tillför-. 

selsätt. Speciellt tappvattenvärmningen är av intresse i byggnader som nu 

försörjs med direktverkande el. Systemlösningar för effektivare 

tappvattenvärmning k<m vara en dellösning för att långsiktigt kunna bibe

hålla el som huvudsaklig uppvärmningsform i nämnda byggnadsbestånd. 

Svenska elverksföreningen anser att föreslagen miniminivå är fullt tillräck

lig inom områdena värmepumpar och direkt solvärme. 

Vad beträffar de/programmet Solvärmeteknik anför nat11rvctensk11pliga 

forskningsrådet (NFR) att rådet delar BFR:s uppfattning att i samband 

med solvärmeforskningen den kunskapsuppehållande funktionen bör fin

nas i en samlad grupp vid någon högskola. STU drar slutsatsen av BFR:s 
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förslag att nu samla intressenter inkluderande tillverkande industrier i 
solvärmeprojekt kan väntas möta en del svårigheter, särskilt om man 

kräver att industrin skall medfinansiera projekten. Dessutom krävs enligt 

STU:s uppfattning en kraftig kostnadssänkning på solvärmesystemen och 

då främst på solfångaren vilket torde kräva ideer med stor innovationshöjd 

för att nå ett konkurrenskraftigt energipris. Statens energiverk betonar att, 

i enlighet med dess allmänna syn på energiforskningsprogrammets fortsat

ta utveckling, insatserna när det gäller solvärme bör inriktas på stöd till 

industrins utvecklingsarbete och på stöd till prototyp- och demonstrations

anläggningar. Energiverket anför att anslagen till de delar som BFR nu 

ansvarar för liksom till övriga delar av energiforskningsprogrammet kan 

skäras ned. Statens planverk ansluter sig i stort till BFR:s planeringsalter

nativ 2, men förordar dessutom en nedtrappning av stödet till den mångfald 

likartade solvärmesystem som f. n. utvecklas inom området. Planverket 

anser dock att solvärmeanläggningar i direkt anslutning till lågtempererade 

fjärrvärmesystem förtjänar stöd för utförande och utvärdering. Svenska 

kraft1·erksföreningen anser att de delar av solvärmeområdet, där man 

redan nu kan konstatera att energibidraget blir litet, bör kunna ytterligare 

beskäras eller helt utgå. 

Angående de/programmet Värmepumpar anser S1•eriges /anthruksuni-

1-ersitet att värmepumpar representerar en delteknik som kan få stor bety

delse inom jordbruk och trädgårdsnäring. Universitetet påpekar att inom 

dessa näringar kan värmepumpar ingå i uppvärmningssystem där de svarar 

för baslasten, varvid de utnyttjas på mest ekonomiska sätt. Statens institut 

för hyggnadsforskning instämmer i vikten av att omgivningspåverkan stu

deras i samband med värmepumpstekniken. 
STU påtalar en ökande överlappning mellan de olika programorganens 

ansvarsområden och exemplifierar detta avseende kontaktytorna mot 

BFR. STU framhåller att en sådan överlappning, utgående från BFR:s 

förslag vad beträffar delprogrammet Värmepumpar, föreligger rörande 

systemorienterade komponentstudier innefattande förångarkonstruk

tioner, avfrostningsteknik, prestandaökning hos kompressorer. andra driv

källor än el och höjning av värmefaktor samt rörande absorptionsvärme

pumpar innefattande framtagning av nya mediapar för uppvärmningsända

mål och grundforskningsinsatser beträffande teorier för absorbatorpro

cesser. STU framhåller att dessa insatser inryms helt i styrelsens förslag 

avseende stöd till insatser på värmepumpområdet som innebär förbättring 

av dagens teknik och dess tillämpningar. STU framhåller vidare att all 

uppvärmning i industriella processer ligger inom styrelsens ansvarsområ

de. 
Sttllens energiverk menar all ansvaret för den del av BFR:s experiment

byggnadsprogram som avser omläggningar för central värmeproduktion 

och distribution, t. ex. stora värmepumpar. bör ses över. Verket menar att 

insatserna när det gäller värmepumpar bör inriktas på stöd till industrins 
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utvecklingsarbete och på stöd till prototyp- och demonstrationsanläggning

ar samt att forskningsanslagen i samband därmed kan skäras ned. 

Statens p/am·erk anser att det statliga stödet till forskning och utveckling 

inom området värmepumpar med naturvärme och spillvärme successivt 

bör trappas ned i takt med den ökade kommersialiseringen och det därige

nom ökade industriella utvecklingsarbetet. Verket anför även att möjlighe

ter dock måste beredas för forskning med målsättningen att förbättra 

dagens teknik. vilket på sikt kan ge nya och effektivare typer av värme

pumpar. Vad beträffar värmepumpar med säsongslagrad solvärme menar 

planverket att en avvaktande hållning bör intas till dess att utvärderingen 

av solvärmeområdet har genomförts. 

Rörande de/provammet Nat11n·iirme framhil.ller NFR att geotermin sär

skilt kan nämnas där rådet anser att behovet av grundläggande forskning 

med rätta framhålls i planeringsunderlaget. BFR anser att Efn bör vara 

programansvarigt organ för programdementet Geotermi men att BFR 

ansvarar för verksamheten med sedimentärt berg inom delprogrammen 

Värmepumpar och Naturvärme. Statens planrak framför uppfattningen 

att inom området geotermisk energi bör insatserna ~i ven vid en miniminivå 

få en omfattning som motsvarar Efn:s planeringsalternativ medelnivå. 

SA1HI anser att man bör studera hur tillgängligheten och potentialen för 

t. ex. sjövärme och uteluft är fördelade över landet som underlag till 

kommunernas framtida val av energiförsörjning. SMHI finner denna syn

punkt delvis tillgodosedd inom delprogrammet Naturvärme. SMHI stöder 

vidare de lämnade förslagen där verksamheten till stor del inriktas mot 

utvärdering av stora anläggningar för att fä erfarenheter av drift. ekono

miskt utfall och miljökonsekvenser. Statens geotekniska institut anför att 

insatserna inom delprogrammet Naturvärme bör läggas på minst oföränd

rad insatsnivå enligt BFR:s program. 

Vad beträffar de/programmet Viirme/agring anför NFR att BFR inom 

termokemisk energilagring kompletterar STU :s ökade satsning. Natur

värme som energikiilla kommer att ställa krav på ganska omfattande insat

ser inom t. ex. vattenkemi. STU har for termokemisk energilagring föresla

git att insatserna i första hand sker inom programmet Energirelaterad 

grundforskning. STU påtalar vidare att BFR:s förslag till verksamhetsplan 

medför en överlappning mellan de olika programorganens ansvarsområden 

inom programelementet latent värmelagring innefattande begränsade 

grundforskningsinsatser. främst beträffande metoder för värmetransport 

samt inom termotånisk energilagring innefattande begränsade grund

forskningsinsatser syftande främst till teknisk bedömning av nya hittills 

beaktade möjligheter. Statens energirerk anför att insatserna när det gäller 

värmelagring bör inriktas på stöd till industrins utvecklingsarbete och på 

stöd till prototyp- och demonstrationsanläggningar. Verket anser vidare 

att. liksom för övriga delar av energiforskningsprogrammet. anslagen till 

de delar som nu BFR ansvarar för kan skäras ned. Statens geotekniska 

11 Riksdagen 198318.J. I sam/. Nr 107. Bilaga 9 
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institut anser att anslaget inom delprogrammet Värmelagring bör läggas på 

minst oförändrad nivå. Sraige.1· geologiska undersiikning (SGU) fram

håller den stora potential som värmclagring och naturvärme har och den 

kraftiga utbyggnad som utnyttjandet av denna potential kommer att medfö

ra och erinrar om den betydelse SGU:s kartmaterial har i detta samman

hang. 

Angående delpnwrammet Viirmedistrihution bedömer STU den indu

striella potentialen för området naturgas vara liten och STU har inte 

explicit tagit upp några insatser på naturgasområdet. STU påtalar vidare 

att. i en pågående utredning hos SIND. utpekas bl. a. förhränningsteknik 

och metodik för ledningsdragning som områden med behov av teknisk 

utveckling. STU anför slutligen att de i STU:s planeringsunderlag upp

tagna medlen för delområdena värmeöverföring och förbränning bedöms 

räcka till iiven för naturga~projekt. 

S\·enska G.1s,före11ingn1 ser det nödvändigt att reagera mot Efn:s stånd

punkt. där nämnden säger sig vara tveksam till om naturgas för byggnads

uppvärmning bör ingå i programmet på det sätt som BFR föreslär. Gasför

eningen påpekar bl. a. att gasens betydelse i den globala cnergiförsörjning

en är mycket stor och anser att forsknings- och utvecklingsprogram för 

naturgas redan nu måste läggas in i energiforskningsprogrammet. 

Stutens energii·erk framhåller att insatserna när det gäller värmedistribu

tion bör inriktas på stöd till industrins utvecklingsarbete och på stöd till 

prototyp- och demonstrationsanläggningar. Anslagen kan därmed enligt 

verket skäras ned. Bostad.utyrelsen framhåller att frågan om avvägning 

mellan storskalig fjärrvärme och lokala energikällor bör ägnas ökad upp

märksamhet. varvid även förlusterna i distrihutionsnäten bör beaktas. 

Byggnadsstyrclscn påtalar att inom t. ex. ljärrvärmeområdet kan man för 

svensk del ifrågasätta behovet av ett alltför omfattande internationellt 

samarbete. Styrelsen har det intrycket att betydande svenska forskarre

surser satsas på sådant samarbete och efterlyser därför en speciell utvärde

ring av det internationella samarbetet. 

Rörande de/programmet Systemteknik anför NFR att satsningen ut

märkt kompletterar Efn:s program Allmänna energisystemstudier. Statens 

institut för hygg11ad.1fvrskning anger att systemfrågor. kommunernas roll 

och möjligheter i samband med genomförandet av energisparplaner osv. 

behandlas mycket summariskt i BFR:s förslag. STU erinrar om att BFR:s 

förslag att bedriva verksamhet med benämningen systeminriktat utveck

lingsarbete har varit uppe till diskussion tidigare. STU anför att termen 

systeminriktat utvecklingsarbete i BFR:s förslag har fått olika betydelse 

beroende på sammanhanget. I vissa fall används termen för verksamhet 

som andra programorgan ansvarar för. t. ex. produkt utveckling. 

Statens geotekniska institut tillstyrker BFR:s förslag vad avser princi

perna rörande systeminriktat utvecklingsarbete i samarbete med industrin 

och nyttjare för att etablera nya tekniska system på marknaden samt anser 
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att det vore värdefullt för introduktionen av marl•energisystem att verk

samhet av denna art kom till stånd. Institutet anför vidare att. genom att 

bygga upp en tvärfacklig kompetens inom området geovetenskap-energi

teknik-planering, det finns förutsättningar att utveckla system som ur 

teknisk och ekonomisk synpunkt är ett kraftfullt alternativ till främst 

oljebaserade användningar. 

2. 7 Energitillförsel 

NE har i enlighet med regeringens uppdrag redovisat sitt planeringsun

derlag för den kommande treårsperioden på fyra olika nivåer. där nivå 1 

utgör den lägsta och nivå 4 den högsta. Dessa nivåer har definierats i det 

inledande avsnittet till föredragandes överväganden i bil. 9 om energi

forskning. 

NE föreslår att det övergripande målet för planeringen på nivåerna 2-4 

liksom tidigare bör vara att utveckla teknik och klarlägga förutsättningarna 

för varaktiga, helst förnybara, energikällor som kan ge bidrag på kort och 

medellång sikt. 

Flertalet av remissinstanserna har inget att erinra mot det av NE före

slagna programmet Energitillförsel. Vad beträffar programmets nivå anser 

Domän\'erket att det tidigare målet för energitillförsel bör kvarstå och 

förordar en insats på NE:s nivå 3. Verket anför vidare att målet för 

programmet inte endast bör avse teknikutveckling, utan i lika hög grad 

kunskapsutveckling. Särskilt angeläget är detta beträffande de ekologiska 

effekterna av skogsbränslcfångst. 

Domänverket anser vidare det vara väsentligt med fortsatt höga ambitio

ner att både spara och att substituera olja. Domänverket anser också att 

det i programmet bör finnas en markering för att vi inte ska göra oss alltför 

beroende av nya importerade bränslen sasom kol och eventuellt gas. En 

prioritering bör därför ske av varaktiga. helst förnybara och inhemska 

energikällor. Vad gäller skogsbränslen, torvbränslcn och energiodlings

bränslen har Domänverket inget att invända mot avvägningen av insatser 

inom resp. planeringsnivå; ej heller mot relationer mellan nivåerna inbör

des eller mellan den framförvarande perioden och den förflutna. 

Vad beträffar programmets nivå anser Lantbrukarnas Ribförbund 

( LRFJ att N E:s alternativ 4 i princip bör följas, men med frågetecken för 

artificiell avvattning av torv som bl. a. belastas av hög vattentransportkost

nad per ton TS till avvattningsanläggning. För att minimera kostnaderna 

för torvutnyttjande förefaller det lämpligare att utveckla teknik för eldning 

med fuktiga bränslen. Beträffande avvägningen mellan olika programom

råden förordar Lantbrukarnas Riksförbund en kraftigare insats inom områ

dena skogsbränslen, torvbränslen, energiskog och energigrödor. 

S1·enska Kraft1·erksföreninxen vill att koltekniken skall ha en större 

plats i tillförselprogrammet. 
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Vad avser oljeersättning med andra bränslen anser KraftS\'erk.~fi"irening

ens 11t1•ecklingsst(ftdse <V AST) att avvägningen mellan tillförsel program

mets olika delar i huvudsak är rimlig. V AST anser dock att koltekniken 

borde ha en större plats och att i alla händelser andra stödåtgärder för 

introduktion av ny energiteknik kommer att behövas för den fortsatta 

kolutvecklingen. Detta har delvis redan beaktats i och med kolmiljöfon

dens tillkomst och bör beaktas vid dimensioneringen av nya medel till 

oljeersättningsfonden från den I januari 1984. 

STU vill ha en satsning på några naturgasprojekt. Eftersom naturgas nu 

är under introduktion i Sverige genom Sydgasprojektet anser STU det vara 

motiverat att även denna energikälla och dess utnyttjande kommer med i 

encrgiforskningsprogrammet. Till en början bedöms den industriella po

tentialen vara liten och STU har inte explicit tagit upp några insatser på 

naturgasområdet. I en pågående utredning hos SIND utpekas bl. a. för

bränningsteknik och metoder för ledningsdragning som områden med be

hov av teknisk utveckling. De i STU:s planeringsunderlag upptagna med

len för delområdena värmeöverföring och förbränning anser STU räcka till 

även för några naturgasprojekt. 

Naturwlrdn·erket efterlyser en klarare ansvarsfördelning mellan natur

vårdsverket och energiforskningsorganen beträffande miljöeffektforsk

ning. Ansvarsfördelningen mellan naturvårdsverket och energiforsknings

organen för miljöeffektforskning bör även i fortsättningen i huvudsak 

kunna baseras på de principer som hittills gällt. Naturvårdsverket menar 

att det är väsentligt att det tidigt sker en mer detaljerad uppdelning av 

ansvaret. I detta sammanhang bör framhållas att som huvudprincip också 

bör gälla att anslag för forskning och utveckling av ny teknik alltid bör 

täcka kostnaden för erforderliga mätningar och provtagning av betydelse 

för miljön. Inom området förbränningsteknik och -anläggningar är ansvaret 

i dag splittrat på statens energiverk, BFR och STU. Denna uppdelning 

försvårar åstadkommandet av en effektiv miljöforskning på området. Na

turvårdsverket vill ifrågasätta om det gagnar energiforskningcn och föror

dar att en samordning till en myndighet bör eftersträvas. 

Vad beträffar de/programmet Skogsbränslen anser Domänverket be

dömningar och förslag på nivå 3 i NE:s rapport väl underbyggda och 

avvägda. Även 5freriges Lanthruksuni1·nsitet (SLU) instämmer i de av 

NE föreslagna insatserna på nivå 3 och anser att dessa är väl avvägda och 

angelägna, särskilt som man nu genom skogsstyrelsen/SIND:s rapport 

Ökad eldning med skogsråvara har klargjort, att stora mängder skogs

bränslen kan tas ut utan att skogsindustrins råvarubehov påverkas. Tvärt

om skulle en skogsbränslemarknad vara en god draghjälp till att få ut mera 

industrived samtidigt som möjligheterna att bedriva en god skogsvård 

skulle gynnas, säger SLU. 

Domiinl'erket anser att man kan tona ner den i debatten stundtals över

betonade risken för konflikt mellan industri- och energianvändning av 
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skogsråvara. Insikten om att·en vidgad skogsbränslemarknad kommer att 

medverka till ett ökat utbud av skogsråvara. inkl. industrivirke. 

SkoRsstyrelsen anser att "restvolymen", eller den största möjliga ener

gimängd man kan ta ut. är ca 35 TWh i stället för den av NE uppgivna 45 

TWh. 

Skogsstyrelsen tar även upp behovet av insatser för att utveckla en som 

man säger mer differentierad syn på var energirå_vara kan tas till vara. 

Detta mot bakgrund av de beräkningar som hittills gjorts av tillgångarna på 

skogsenergi och där vissa restriktioner lagts på möjligheterna att ta bort en 

större del av biomassa än vad som sker vid konventionell sortimentshugg

ning. 

Skogsstyrelsen anser ;1tt en del av de arealer. som är undantagna i de nu 

gjorda beräkningarna. troligen skulle kunna ge ett betydande tillskott till 

skogsenergiförsörjningen och anser det därför angeläget att resurser även i 

fortsättningen tillförs de projekt som syftar till att klarlägga biologiska 

effekter av uttag av barr och fina kvistar. Medel bör också avdelas för 

utveckling av skördetekniker som medger att näringsrika delar av biomas

san lämnas kvar. väl spridda över avverkningsytan. Härvid bör även de 

närliggande problemen studeras som orsakas av strängläggning av avverk

ningsrester vid slutavverkning. 

När det gäller skörd av skogsenergi finner skogsstyrelsen att utveckling

en nu kommit in i det swdium där de kommersiella intressena är sa starka 

att det statliga finansiella stödet bör kunna minska betydligt i omfattning. 

Insatserna bör i första hand riktas mot förbrukarledet. 

Lunthruksstyre/.H•n efterfrågar i första hand rådgivning om teknik för 

utnyttjande av fastbränslen i liten och medelstor skala. Lantbruket och 

trädgårdsnäringen efterlyser också information om värmepumpsteknik för 

små och medelstora anläggningar. Efterfrågan av rådgivning beträffande 

andra alternativa energikällor. t. ex. vindkraft och vattenkrnft i liten skala 

har varit mycket begränsade. Kunskaperna om alternativa energikällor är i 

de flesta fall tillfredsställande och teknik. om än många gånger bristfällig, 

för att omvandla energin till t. ex. värme finns. Vad som däremot många 

gånger saknas är kunskap, rådgivningsunderlag e. d. om länkarna mellan 

"källa" och utnyttjande. Exempel pa vad som här avses kan vara utrust

ning för tillvaratagande. konservering, transport och lagring. Dessa pro

blem blir också mycket snabbt stora när den aktuella anläggningen växer. 

Ett exempel är här utnyttjande av halm för uppvärmning. Lantbruksstyrel

sen vill därför att medel anslås som gör det möjligt att etablera ett delpro

gram - genomförandefrågor - gemensamt för biobränslen. 

Liknande tankegångar framförs av skogsstyrelsen som anser att det 

största hindret för ett mer omfattande utnyttjande av skogsråvara som 

bränsle är att mottagningsmöjligheterna är begränsade. dvs. förbruknings

stiillena är för få. Därför anser skogsstyrelsen att insatserna under den 

kommande treårsperioden bör inriktas på åtgiirder som leder till att dessa 



Prop. 1983/84: 107 Bilaga 9 Industridepartementet 166 

hinder undanröjs. Vissa av dessa åtgärder har mera karaktär av utveckling, 

demonstration och informationsspridning än forskning. Lantbruksstyrel

sen anser dessutom att det är mycket angeläget att statsmakterna på ett 

tydligare sätt än hittills klargör att de stöder en balanserad utveckling av 
eldning med skogsråvara. 

Domiim·erket har synpunkter beträffande de ekologiska effekterna av 

skogsråvara och anser att denna fråga har många dimensioner. Den kräver 

såväl djupgående, långsiktig forskning beträffande produktions. mark- och 

miljökonsekvenser som kunskapsutveckling av mera kortsiktig natur, 

t. ex. anpassning av skogsskötselprogram, gödslingsåtgärder etc. Hit hör 

också utveckling av ändamålsenliga skördesystem. "gröndelsavskiljare". 

frågor om återförande av aska m. m. Frågan har också ett samband med 

markernas kemiska status och med försurningstendenserna. 

Energiverket föreslår att insatserna inom ett skogsbränsle- och torvpro

gram förskjuts ytterligare till utvecklingsarbete inom de företag som till

verkar maskiner för utvinning och produktion av torv och skogsenergi. 

Beträffande de/programmet Ton·hriinslen förordar bl. a. Domänrerket 

en kraftig ökning av insatserna. Mot bakgrund av omedelbara behov av att 

öka produktiviteten och lösa konstaterade problem inom ramen för kon

ventionell teknik. dels för att fä fram ny väderoberoende produktionstek

nik, är insatser på NE:s nivå 3 en absolut nödvändighet. Sreriges Geolo

giska undersökning <SGU) förordar ökade insatser. Länsstyrelsen i Örebro 

/iin förordar insatsnivå 4. Statsfiiretag uttalar sig inte om nivän som sådan, 

men förordar satsning på skogs- och torvbränslen framför energiskog och 

energigrödor. 
JngenjörsFetl'nskapsakademien (/\/AJ anser att statens ansvar för ut

vecklingen på torvområdet är stort ännu en tid på grund av branschens 
relativa omognad. "Enligt IV A:s mening torde inte omognaden vara större 

på detta område än i fråga om skogsbränslen." 

SLU vill understryka vikten av att ökad introduktion av torvbränslen i 

små och medelstora anläggningar t. ex. enskilda jord- och skogsbruksföre

tag. kräver utveckling av teknik anpassad för dessa förbrukare. Detta 

område är försummat, då det saknar attraktionskraft på de stora maskin

tillverkarna. menar SLU. 
STU har inget insatsområde inom ton·uti·inningsområdet. men kan kom

ma att stödja externa initiativ. menar man. Beträffande ton11elwndli11g bör 

samdiskussion ske med STU. eftersom pressnings- och torkningstekni

kcrna är mycket viktiga inom detta område. anför STU i sitt yttrande. 

SMii/ varnar för miljöriskerna och menar att ett ökat utnyttjande av 

torvbränslcn kan innebära ökad belastning på våra vattendrag i form av 

föroreningar i samband med utvinning. Vidare påverkas markens magasi

neringsförmåga och därmed flödesförhållandena i ett vattendrag. Det är 

SMHI:s uppfattning att studier av de hydrologiska effekterna av ökat 

torvutnyttjande måste ligga före ett storskaligt utnyttjande av torv. 
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SGU anser det angeläget att medel för inventeringsarbeten beviljas som 

ett stöd för torvindustrins planeringsunderlag för energiforskningen och ett 

skydd för våra våtmarker mot exploatering av olönsamma objekt. 

Domänverket understryker behovet av en målmedveten, långsiktig sats
ning på nya system, baserade på en rationell avvattningsteknik, samt 

behovet av grundläggande kunskapsuppbyggnad. 

Domänverket markerar sin tveksamhet inför att inledningsvis avdela 

större resurser för torvbrytning på små objekt. Däremot har verket inget 

att invända mot att resurser avdelas för inventering av potentialen och 

egenskaperna hos torvmarker mindre än 50 ha. Det kommer att vara 

lättare att tekniskt/ekonomiskt klara av miljöskyddsåtgärder på stora ob

jekt. Med hänsyn till den förhållandevis goda tillgången på från kvalitets

synpunkt lämpliga torvmossar, större än 50 ha, vill verket prioritera ut

vecklingsinsatser till detta område. Vad gäller "Avvattningsinsatserna" 

ser verket det synnerligen positivt att resurser avsätts för grundläggande 

forskning kring torvens vattenkemi. Under "Teknik- och maskinutveck

ling" bör enligt verkets mening en väsentlig del av maskintorvtekniken 

ägnas metodstudier. 

Domiim·erket anser också att resurser bör avsättas för anpassning och, 

utveckling av modern regler- och styrteknik i nuvarande maskinsystem. 

Förutom kostnadssänkningar kommer detta att ge en radikal minskning av 

arbetskraftsbehovet under själva torkningssäsongen. vilket skulle minska 

problemet med torvindustrins starkt varierande behov av arbetskraft över 

året. Beträffande ''fulldjupsutvinning·· vill verket understryka vikten av 

att teknikutvecklingen sker synkront med ökade insikter om möjligheterna 

till artificiell avvattning. 

De/programmet Energiodling är uppdelat i två huvuddelar: Energi

skogsbruk och Energigrödebruk. 
SLU instämmer i NE:s bedömning att energiskog och energigrödor kan 

få en viktig strategisk betydelse i det svenska energisystemet. SLU vill 

dessutom betona flexibiliteten i produkternas användningsområden. För

utom energiråvaror erhålls ett brett sortiment av sidoprodukter som kan 

utnyttjas till foder eller kemikalieråvara. 

SLU anser att det av NE föreslagna insatsbehovet för delprogrammet 

Energiodling är riktigt bedömt och att en rimlig fördelning har gjorts mellan 

Energiskog och Energigrödor. SLU understryker betydelsen av kraftfulla 

insatser på "kunskapsutveckling" som grund för planerade satsningar på 

"storförsök" i ett forcerat utvecklingsalternativ. I ett forcerat alternativ 

krävs iiven större insatser på "maskinutveckling". 

SLU anser vidare att det inom oförändrade resursramar endast ges små 

möjligheter att satsa på växtförädling. syftande till utveckling av energi

skogens och energigrödornas långsiktiga produktionspotential. Detta är 

särskilt beklagligt då snabb ökning av både energiskogens och andra ener

gigrödors avkastning är en huvudförutsättning för deras möjlighet att lång

siktigt konkurrera med andra energibärare. 
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Icke heller ryms önskvärda satsningar på storförsök med energigrödor 

inriktade på studier av hela system under realistiska betingelser eller på 

produkt- och marknadsutveckling för sidoprodukter. Ökade satsningar 

behövs här särskilt rörande organisation av decentraliserade lcverantörs

system och eldningssystem för fastbränslen. 

Vad beträffar området enc.-gigrödor vill SLU väsentligt utöka forsk

ningsinsatserna på fysokemiområdet. Detta mot bakgrund av den betydel

se denna forskning kan få på ekonomin i växtbaserade energiförsörjnings

system. Därigenom kan nya användningsområden för växtråvaror identifi

eras och utvecklas. 

Statens energiverk föreslår att insatserna inom delprogrammet Energi

odling vid ett eventuellt positivt utfall av den planerade utvärderingen av 

insatserna drivs på en i stort oförändrad nivå. Vidare bör enligt energiver

ket huvudansvaret för verksamheten under den kommande programperio

den överföras på någon sådan organisation eller företag som i framtiden 

kan svara för energiskogsodling och utvinning. Energiverket anser vidare 

att insatserna inom ramen för programmet även bör avse andra typer av 

anläggningar och utrustning - t. ex. bränsletransportörer och teknik för 

rökgasrening. 

SMHI vill att de hydrologiska konsekvenserna klarläggs innan en stor

skalig utvinning inleds. Främst är det vattentillgången som kan bli kritisk i 

områden med vattenbrist under torra somrar. men föroreningar i samband 

med gödsling och avverkning kan inte uteslutas. menar SMHI. 

Skogsstyre/sen anser att situationen ännu är oklar vad gäller möjligheten 

att inom de närmaste decennierna från energiskogsodling få ett tillskott till 
energiförsörjningen av den storleksordning som indikeras i NE:s rapport. 

dvs. > 15 TWh per år. I storförsöken kommer man under den kommande 

treårsperioden att göra de första stora skördarna. Dessa skördar och 

återväxten efter dem kommer att ge besked på många punkter som f. n. är 

oklara. Därför bör. enligt skogsstyrelsens uppfattning, programmet för 

energiskogsodling fortsätta på nuvarande nivå under perioden 1984-1987. 

Skogsstyrelsen framhåller också att det är nödvändigt att se på energi

skogsodlingen inte bara som en energikälla. utan man bör också beakta 

möjligheterna att utnyttja denna råvara i skogsindustrin. 

Jordbrukstekniska institlltet (]/)anser att medelsbehovet för maskinut

veckling inom energiskogsodlingsprogrammet är större än vad NE beräk

nat. På medelsnivån är behovet 6 milj. kr. större än de I 0 milj. kr. N E 

föreslagit. Utöver satsning på utveckling av skördare under treårsperioden 

är det enligt JI nödvändigt att satsa på följande utvecklingsdelar: Kalkning 

och grundgödsling, plantering av sticklingar. ogräsbekämpning i bestånd. 

gödsling i bestånd samt hantering. torkning och lagring av skörden. Under 

den aktuella perioden 1984-1987 bör man inom de uppräknade områdena 

befinna sig i ett intensivt utvecklingsskede med omfattande provkörningar 

och modifieringar av framtagen utrustning. Vidare måste verksamhet pågå 
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för att man skall inhämta ytterligare kunskap om maskinsystem och ut

vecklingsbehov. Dessutom behöver handledningar utarbetas för spridning 

av kunskap till blivande odlare. 

Domänverket anser nivå 3 vara oundgängligen nödvändig för att under 

perioden kunna genomföra de ytterligare FoU-insatser som krävs i syfte 

att. med rimlig säkerhet och inom rimlig tid. kunna avgöra i vilken ut

sträckning den teoretiskt tillgängliga markpotentialen i landet skall kunna 

utnyttjas för energiskogsodling. 

Domänverket är tveksamt till om utvecklingsläget 1984/85 kommer att 

medge en första samlad bedömning av energiskogsbrukets möjligheter på 

goda marker. Erfarenheter och kunskaper kom.mer ännu en tid att vara 

alltför begränsade och osäkra för att medge generalisering i större omfatt

ning. Enligt verkets uppfattning krävs ett vidgat försöksprogram för att 

energiskogsodling skall få kommersiell skala av energipolitisk betydelse. 

Skulle en prioritering bli nödvändig mellan insatserna för olik<i bränslen 

inom ramen för nivå 3 vill domänverket förorda skogs- och torvbränsle. 

Skiilet är att skogs- och torvbränsle har den största och säkraste energitill

förselpotentialen i kort och medellångt perspektiv samtidigt som väsentliga 

FoU-insatser fortfarande är nödvändiga för att nå denna potential. 

Vad beträffar delområdet Energiskog anser verket att målet för perioden 

1984/85-1986/87 bör vara relaterat till behovet av att så snabbt som möjligt 

klarlägga energiskogens praktiska potential genom att. som föreslås. fort

sätta och fördjupa delområdena kunskapsutveckling, maskinutveckling 

och storförsök. 

Vad gäller "Storförsök" vill domänverket understryka uppfattningen 

beträffande torvmarker att generaliserbarheten av resultaten från de på

gående försöken är alltför låg och att pågående storförsök därför behöver 

kompletteras med försök på betydligt flera lokaler. Domänverket anser att 

kompletterande försök mera bör syfta till att lösa frågor av biologisk/ 

klimatisk/ekok)gisk natur och mindre till frågor av teknisk natur. 

11/A menar att Efn:s planeringsunderlag ger ett intryck av att potentialen 

för energiskog i Sverige är betydande. men den bedömningen är ännu 

osäker anser IV A. 

Skogsstyre/sen är. med hänsyn till det nuvarande läget inom storförsö

ken på fastrnark. tveksam till om det går att göra en samlad bedömning av 

energiskogsbrukets möjligheter på goda marker.år 1984/85. Forskningen 

har visserligen gått framåt men det finns fortfarande många osäkra fakto

rer. Potentialen för energiskogsbränsle anges till <60 TWh per år. Efter 

introduktion omkring 1990 anges sekelskiftet som den tidpunkt då 25 % av 

potentialen kan komma att användas. Om man räknar med en produktion 

av 15 ton torrsubstans per hektar krävs cirka I miljon hektar nettoareal av 

lyckade odlingar för nivån 60 TWh. För att uppnå 250000 ha energiskogso

dling vid sekelskiftet, efter introduktion ett decennium tidigare med några 

tusental hektar energiskogsodling. fordras en årlig ökning av arealen lycka-

12 Riksdagen /983i8-I. I sam/. Nr 107. Bilaga 9 



Prop. 1983/84: 107 Bilaga 9 Industridepartementet 170 

de energi.skogsodlingar med över 50 % . Skogsstyrclsen anser att det är 

mindre troligt att man kan uppnå en sådan ökningstakt. Skogsstyrclsen 

anser emellertid att energiskogsodling kan komma att ge ett betydelsefullt 

tillskott till den framtida försörjningen med energi från inhemska bränslen. 

Det kan leda till att skogsindustrins framtida efterfrågan på råvara kan 

tillgodoses på ett billigare och effektivare sätt genom att konkurrensen om 

vissa sortiment minskar. Det är emellertid olyckligt om förväntningarna 

sii.tts orealistiskt högt genom redovisning av alltför optimistiskt färgade 

bedömningar. 

SLU understryker behovet av en ökad forskning för att få fram en 

skördeteknik för skogsbränslen. Även tekniken för markberedning. be

ståndsanläggning (plantering). och -skötsel (ogräsbekämpning. bevattning. 

gödsling) behöver utvecklas för att förbättra odlingsekonomin. Här behövs 

en kraftig forcerad forskning som inte kan utföras av maskintillverkarna, 

eftersom man där saknar erforderlig kunskap om odlingens biologiska 

förutsättningar. SLU anser att Jordbrukstekniska institutet (Jl) har ett 

stort ansvar på detta område, men även institutionen för lantbrukets ar

betsmetodik och teknik <AT) och institutionen för skogsteknik vid SLU 

bör kunna göra betydande insatser i samråd med på SLU befintlig biolo

gisk sakkunskap. 

SGU poängterar i sitt yttrande att den nya metodik som utarbetats för att 

framställa jordartskartor gör det möjligt att framställa kartor i ökad takt. 

SGU vill även fästa industridepartementets uppmärksamhet på användbar

heten av reguljära och förenklade jordartskartor vid bedömning av mark 

lämpad för energiskogsodling. 
Kommunförhundet anser all energiskogsbränsle är en inhemsk energi

tillgång som kan få stor strategisk betydelse. Om utvärderingen ger positivt 

utfall hör därför en satsning motsvarande Efn:s maxinivå vara motiverad. 

Till de/programmet Briinsleföriidling hör forskning och utveckling rö

rande omvandling av inhemska energiråvaror som ved. torv och skiffer 

samt kol till flytande eller gasformiga bränslen. 

Länsstyrelsen i Örehro län anser att det är angeläget att en långsiktig 

samhällsekonomisk kalkyl föregår ställningstaganden som berör landets 

skiffertillgångar samt att miljömässiga och sociala konsekvenser beaktas 

särskilt. Dessutom bör ett förundersökningsprogram upprättas och genom

föras i samråd med berörda intressenter. Skiffergruppen har närmare angi

vit några exempel på sådana undersökningar. Forskning och utveckling 

inom miljöområdet bör i större utsträckning ske parallellt med insatser 

inom processteknikens område så att miljöfrågorna kan behandlas som en 

integrerad del av de olika utvecklingsprojekten. Länsstyrelsen anser mot 

denna bakgrund att de forskningsmedel som avser skifferfrågorna torde 

vara otillräckliga. 

Beträffande förgasning av biomassa anser Stat5ji'iretaR AB att" det kan 

ifrågasättas om inte detta program tilldelas alltför stor del av tillgängliga 



Prop. 1983i84: 107 Bilaga 9 Industridepartementet 171 

resurser. Detsamma gäller även förgasning av skiffer anser Statsföretag 

AB. 
SGU refererar till de utredningar om alunskifferförekomster i såväl 

fjällkedjan som mellansverige STU har utfört på uppdrag av bl. a. NSG. 

Dessa studier utgör ett väsentligt planeringsunderlag vid utnyttj?ndet av 

alunskiffer, säger SGU. 

Lantbrukarnas Rik.~förhund ( LRFJ vill ha ökade insatser på etanolfram

ställningsteknik. Enligt LRF vore en insats på minst nivå 4 synnerligen 

välmotiverad. Demonstrationsanläggningen för tillverkning av etanol ur 

spannmål i Lidköping kommer att tas i drift vid årsskiftet. Erfarenheterna 

från utvärderingen av Battelle-processen (ett samarbetsprojekt mellan 

Svenska Lantmännens Riksförbund. Alfa-Laval. Mo Domsjö och Holmen) 

har hittills varit synnerligen lovande. Om statsmakterna visar fortsatt svalt 

intresse för introduktion av ett inhemskt drivmedel i form av etanol. 

bortfaller självklart incitamenten för berörda industriella intressenter att 

arbeta inom området. Viktiga medel för att uppnå en introduktion av 

etanol. vilket under lång tid kan bedömas bli det enda inhemska drivmedlet 

på marknaden. är såväl en välvillig inställning till stöd till FoU-projekt som 

en rimlig beskattning på etanol som drivmedel anför LRF. 

Beträffande de/programmet Förhriinningsanläggningar föreligger från 

flera remissinstanser önskemål om att kraftfulla insatser görs för att ut

veckla nya mer effektiva förbränningsanläggningar. 

Statens pfam•erk vill prioritera satsningar på att utveckla förqrännings

teknik för inhemska bränslen. Planverket delar N E:s och Efn:s uppfattning 

att en markant forskningsinsats erfordras vad beträffar inhemska energitill

gångar som t. ex. skogs- och torv bränslen samt energiodlingsbränslen. 

Eldningstekniken för sådana fasta bränslen måste utvecklas mot ett huvud

teknikområde redan kring sekelskiftet. Bränsleförädling och utveckling av 

nya effektivare förbränningsanläggningar. som kan utnyttja bränslen. bör 

prioriteras. Insatserna inom detta område är av strategisk betydelse för 

hela oljeersättningsprogrammet. På kort sikt kan denna konvertering sti

muleras av andra statliga åtgärder såsom förmånliga lån, beskattningsreg

ler och bidrag. Staten har även en viktig roll när det gäller att stödja den 

nya miljöteknik. som då kommer att erfordras. 

LRF anser att cldningsteknik är ett område av central betydelse för 

möjligheterna att introducera inhemska bränslen. En mångskiftande tek

nikutveckling krävs för olika biobränslen. effektområden och förädlings

grader. System med hög verkningsgrad bör gynnas och för fuktiga bränslen 

för teknik <lär vattnets ångbildningsvärme tillvaratas ägnas stort intresse i 

linje med nivå 4. Betydande insatser på detta område är nödvändiga och 

bör ligga på minst NE:s nivå 3. 

SLU understryker betydelsen av att utveckla eldningstekniken. Den 

viktigaste orsaken till att träbränsleanvändningen har ökat så långsamt 

torde vara negativa erfarenheter från pionjäranläggningar. orsakade av en 
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brist på fungerande och säker eldningsteknik. SLU anser att detta gäller 

framför allt för små och medelstora anläggningar och i ännu högre grad för 

halm och andra fasta inhemska bränslen än för skogsbränsle. 

SLU har vidare fått information om att minst 75 % av de trädgårdsan

läggningar i Skåne som på senare år övergått från olja till annat bränsle har 

satsat på kol. Av de övriga har flertalet installerat värmepumpar. I det 

aktuella storleksintervallet. 0,2-2 MW. borde träflis och halm enligt SLLJ 

kunna bli konkurrenskraftiga alternativ under förutsättning att en teknik

och systemutveckling kommer till stånd på de svaga punkterna i eldnings

systcmet. Enligt SLU sker i dag ingen utveckling av eldningstekniken i 

vidare bemärkelse. dvs. av utrustningen kring själva pannan (förlagring, 

bränslchantering och -inmatning. askutmatning etc.) och icke heller av 

eldningssystemet - inkl. torkning och lagring av bränslet. transporter etc. 

- för värmeproduktionsanläggningar i storleksintervaller från 15 kW upp 

till några hunJra kilowatt. I detta intervall förekommer enskilda bostäder, 

jordbrukets ekonomibyggnader, många trädgårdsanläggningar. vissa kom

munala anläggningar. enstaka hyreshus, sjukhus, ålderdomshem. skolor 

etc. 

För det nämnda värmeproduktionsområdet kan eldning med skogs

bränsle och halm betecknas som en delteknik som kräver en kraftig statlig 

uppbackning i form av forskningsmedel. 

FOA föreslår att ett ramprogram skapas för grundläggande förbrännings

teknisk forskning; ett område där ökade insatser bör göras inom landet 

med tanke på teknikens centrala roll i den fram rida energiförsörjningen och 

därmed sammanhängande miljö- och hälsokonsekvenser. FOA har på 

STU :s uppdrag gjort en förstudie till ett sådant ramprogram. Ett annat 

område som bör övervägas är forskning kring metoder för elproduktion 

och -lagring samt effektivare elanvändning. Detta berör bl. a. styr- och 

reglertekniken samt materialtekniken. 

Komm111(fi>rb11ndet förordar en något större satsning på kol-vätske

blandningar. Sådana bränslen skulle kunna utnyttjas i befintliga oljeeld

ningsanläggningar. vilka därigenom får en längre livslängd. 

EnerRhwket anser att stödet till förbränningsteknisk utveckling ska 

riktas i huvudsak till svenska panntillverkare för deras arbete med pro

duktutveckling och till uppförande av prototypanläggningar. 

STU anser att nomenklaturen inom området snarast maste göras enhetli

gare. Enligt styrelsens uppfattning är överlappningen mellan programor

ganen extra stor inom detta område såväl på de mera grundläggande som 

de tillämpande delarna. Gränserna kan inte få tillåtas "flyta" längre. 

STU betraktar förbränningstekniken som övervägande en energian

vändningsteknik och anser att huvudansvaret för detta område bör ligga på 

STU. 

Beträffande de/programmet Vindenen:i har ett fåtal remissinstanser ytt

rat sig. 
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Ener!{il'erket förordar att staten som villkor för fortsatta satsningar inom 

vindenergiprogrammet kräver att industrin tar på sig ett betydande ekono

miskt ansvar. 

SM /-Il vill ha en fortsatt satsning inom vind kraftprogrammet 1984-1987. 

Resultaten från forskning visar att vind krafttillgångarna i Sverige är väl så 

goda som i många andra länder och att det från den synpunkten finns goda 

förutsättningar för en introduktion av vindkraft i det svenska kraftnätet. 

menar SMHI. 

SMHI stöder NE:s uppfattning att resultaten från den hittills genomför

da forskningen och utvecklingsarbetet är så positiva att det motiverar den 

föreslagna nivån på insatserna 1984-87. 

SMHI anser att det vore mycket olyckligt med en snabb utveckling av 

vindkraftprogrammet med tanke dels på de positiva resultaten hittills. dels 

på de förhållandevis ringa insatser som kriivs för att färdigutveckla tekni

ken och därmed få underlag att bedöma dess framtida potential. 

Lanthruksstyrelsen föreslår en satsning på havsbaserade vindkraftverk. 

vilket kan medverka till att markanvändningskonllikterna vid en eventuell 

vindkraftutbyggnad minskar. Styrelsen vill mot bakgrund av vad som 

redovisas i planverkets rapport 161: 19821 föreslå att forskning om havsba

serade vindkraftverk inryms i energiforskningsprogrammet. 

NE har föreslagit att ett nytt delprogram med namnet Elproduktionstek

nik inrättas. I detta föreslås inga nya processer för elproduktion eller 

effektivare teknik för elproduktion. Detta delprogram har inte tilldragit sig 

något större intresse hos remissinstanserna. 

Statens 1•atte1~fi11l.1Terk anser att forskning och utveckling för effektivare 

elanvändning avsevärt kommer att öka i betydelse under den aktuella 

perioden. Under hela 1980-talet och sannolikt även under en del av 1990-

talet blir eltillgången god och elprisutvecklingen gynnsam. Det är därför 

befogat att under denna tid fortsätta att förskjuta energikonsumtionen mot 

el. speciellt om därvid lätt eldningsolja i första hand ersätts. Detta innebiir 

att kostnaderna för att effektivisera elanvändningen inte hör vara högre än 

kostnaden för att tillföra elenergi. Denna kostnad är låg under den när

maste tioårsperioden. Först efter mitten av 1990-talet förväntas kraftvär

dena öka i någon större omfattning. 

Med samma utgångspunkt anser statens vattenfallsverk att insatserna 

för forskning och utveckling avseende småskalig kraftvärme inom cffrkt

området 50 kW-25 kW elenergi bör göras tidsmiissigt. så att resultat kan 

föreligga när behovet av nya clproduktionsanläggningar uppkommer. Lo

kala fjärrvärmesystem i detta effektomdde byggs ofta för inhemska bräns

len eller värmepumpar. Härigenom erhålls även en effektiv elanvändning. 

Det är vattenfallsverkets uppfattning att elvärme även efter en kärnkrafts

avveckling kan vara ett gott alternativ i vissa fall. Med hänsyn till den 

starka reduktion av uppvärmningsbehovet. som ernås framledes vid ener

gisnål bebyggelse. kan elvärmen få god konkurrenskraft i områden med låg 
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värmetäthet. Vattenfallsverket delar åsikten att billigare systemlösningar 

för värmeförsörjning är önskvärda och pekar på möjligheten att nyttja 

befintliga eldistributionsnät. 

Statsföretag AB anser att det bör övervägas om inte insatserna vad 

avser elproduktionsteknik kan föras över till att hanteras av statens vatten

falls verk i samverkan med övriga kraftföretag. 

/VA föreslår i fråga om delområdet sammansatta processer inom vär

mekraftområdet att insatserna bör inriktas på utveckling av vissa kompo

nenter samt systemstudier. Området torde dock främjas bättre av att en 

demonstrationsanläggning beställs menar IV A. 

STU kräver en diskussion rörande styrelsens satsningar på bl. a. hög

temperaturmaterial inom området "Sammansatta processer". 

Nya system för effektivisering av industriell mottryckskraft bör beaktas. 

Även inom detta område bör diskussion med styrelsen ske. säger STU. 

Vad beträffar de/programmen Tek11ikbel'akni11g och Til(f"örselsystem har 

remissinstanserna i regel inget att invända mot de av Efn föreslagna insat

serna. STU har emellertid uttryckt sin tveksamhet över de insatser som 

föreslås. STU konstaterar att man inom STU till grund för sitt arbete inom 

ramprogram och i övrigt aktivt bedriver en noggrann långsiktig teknikbe

vakning. Vidare utförs avancerad teknikbevakning inom FOA och IV A. 

Forskarsamhället utgör <len största teknikbevakningsresursen. Sammanta

get leder detta STU till slutsatsen att re!'.urser för denna funktion i Sverige 

härigenom är tillräckliga. 

STU anser också att det är en kraftig överlappning mellan långsiktig 

energiteknikforskning tLETJ och energirelaterad grundforskning. STU an

ser att det tekniska innehållet i LET, som det framgår i planeringsunderla

get. i stor omfattning är detsamma som återfinnes i programmet Energire

laterad grundforskning. Dessutom ingår stora delar av långsiktig kompe

tensuppbyggnad i alla delar av encrgiforskningen. dvs. hos BFR. statens 

energiverk, STU och TFD. Mot denna bakgrund anser STU att LET bör 

begränsas till sådan bevakning ?Om utgör direkt underlag för AES-pro

gnimmet. samt viss utvärdering av energiteknik. 

2.8 Allmänna energisystemstudier IAES) 

I FOA :s yttrande över förslagen till <le tidigare treåriga energiforsknings

programmen har betydelsen av systemstudier betonats. Resurser och kom

petens inom di:tta område har byggts ut. Mot bakgrund av erfarenheter 

från försvarssektorn vill FOA dock ifrågasätta om samordningen och om

fattningen av energisektorns systemstudier f. när tillräcklig. Det är väsi:nt

ligt att ett allsidigt. genomarbetet och sammanfattande underlag finns då 

beslut fattas i energiförsörjningsfrågor och därtill anknutna stödåtgärder 

och forskningsfrågor. Även om ekonomiska överväganden har stor bety

delse bör säkerhets-. industri- och forskningspolitiska aspekter beaktas. 
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FOA förordar att ökade insatser görs inom området Allmänna energisys

temstudier. och att de i huvudsak bör bedrivas fristående från genomföran

deverksamheten. 

NFR bedömer att den viktigaste delen av Efn-programmet ändå måste 
vara AES-delen, som ger Efn ett övergripande ansvar för systemanalytiska 

studier inom energiområdet. NFR menar att en höjd nivå för område 3 

"Avvägning mellan energipolitiska mål och de konsekvenser som uppfyl

landet av målen kan få för hälsa. säkerhet. miljö samt naturresurser" 

framstår som särskilt angelägen, men hela programmet är väl genomtänkt. 

Forskningsrådsndmnden (FRN) har i sina yttranden över tidigare treårs

program för energiforskningen pekat på vikten av att programmet All

männa energisystemstudier ges en bredare inriktning. Den energipolitiska 

debatt som förts under en lång tid har enligt FRN tydligt visat att energipo

litiska problem endast till en del är av teknisk och/eller ekonomisk natur. 

De förslag som nu förs fram för nästa programperiod tyder på en vilja till 

ett breddat synsätt, vilket FRN välkomnar, men som också bör kunna 

drivas längre. Såt. ex. bordet det ökade intresset bland forskare med olika 

inriktning för studier av relationerna teknik - samhälle. teknik och social 

förändring etc. - kunna utnyttjas inom energiforskningsprogrammet. Om 

så sker är det emellertid inte uppenbart att all sådan forskning skall 

inrymmas i AES-programmet. Betydande fördelar torde enligt FRN stå att 

finna i att studier av relationerna teknik-samhälle finansieras av de pro

gramorgan ~om bl. a. har ansvar för teknikutvecklingen. 

BFR har uppfattningen att en god samordning fordras mellan BFR:s 

delprogram genomförandefrågor. AES-programmet och energiverkets 

verksamhet med kommunal energiplanering. BFR anför vidare att samord

ningen måste vara väl förberedd för att inte leda till oklarheter eller 

problem. 

STU anser att den för AES-verksamheten presenterade målsättningen 

visserligen ligger i linje med de tidigare målsättningarna men att nivån på 

insatserna kraftigt kan minskas. En mera detaljerad planering bör enligt 

STU genomföras på en nivå av ca 30 manår mot förslagna ca 70. 

Statens energiverk föreslår att den vetenskapligt motiverade delen av 

programmet allmänna energisystemstudier bör föras över till samhällsve

tenskapliga forskningsrådet. 

Tekniska hös:skolans energiarbetsgrupp !THE) anser att övergripande 

systemstudier inom energiområdet, efter tillkomsten av statens energi

verk. inom detta verks aktiviteter bör kunna få en nära anknytning till en 

hel uppsättning av styr- och stimulansmedel. Denna typ av insatser bör 

följaktligen ha en naturlig hemvist inom statens energiverk. Metodutveck

ling för systemstudier bör enligt THE dock även fortsatt kunna stödjas av 

Efn. 

Landsorganisationen påpekar att AES-programmet har betydelse för 

kommande energipolitiska beslut och framhåller vidare utvärderingsverk

samheten inom programmets ram. 
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2.9 Övrig långsiktig forskning och grundforskning 

Långsiktig forskning och grundforskning ingår i det nuvarande treårs

programmet inom programmet Energirelaterad grundforskning och delpro

grammen Teknikbevakning resp. Fusionsenergi inom programmet Energi

tillförsel. Därutöver ingår långsiktig forskning som delar av övriga delpro

gram inom Energiforskningsprogrammet. 

I det planeringsunderlag som Efn utarbetat för den kommande treårspe

rioden har Efn föreslagit att energirelaterad grundforskning skall redovisas 
som ett program. I ett nytt program kallat Långsiktig energiteknikforsk

ning har Efn sammanfört de nuvarande delprogrammen Teknikbevakning 

resp. Fusionsenergi. 

Remissinstanserna har i några fall fört fram synpunkter på denna pro

gramindelning. STU anser att det av Efn föreslagna programmet Långsik

tig energiteknikforskning i stor omfattning är detsamma som återfinns i 

programmet Energirelaterad grundforskning. Statens energi1·erk anser att 

anslagen till grundläggande forskning i sin helhet bör överföras till och 

integreras i NFR:s och STU:s ordinarie anslag liksom den långsiktiga 

delen av anslaget till teknikbevakning. Energiverket anser vidare att en del 

av de medel som i dag disponeras inom energiforskningsprogrammet bör 

utnyttjas för en allmän förbättring av den högre utbildningen inom främst 

teknik. samhällsvetenskap och naturvetenskap. /VA betonar att det är 

nödvändigt att prioritera den långsiktiga grundläggande energiforskningen . 

. 'freriges Lantbruksunil'ersitet anser det angeläget att fasta basresurser för 

forskning inom energiområdet kraftigt förstärks. så att en långsiktig kom
petensuppbyggnad kan tillgodoses. 

Forskningsrådsniimnden (fRN) erinrar om att Efn redovisar en rad 

förslag till åtgärd för att säkerställa den långsiktiga kompetensuppbyggna

den för energiforskning. Dessa förslag har delvis utarbetats i samråd med 

UHÄ och innebär i korthet att de programansvariga organen bör få möjlig

heter att ge upp till 4-åriga anslag till kompetenta grupper inom viktiga 

områden: att UHÄ skall utarbeta regler för vilka påslag för kompetensupp

byggnad som skall kunna uttagas ur anslagen: att Efn skall få yttra sig över 

inriktningen på professuren som omprövas inom högskolan samt att hög

skolorna skall få möjlighet att inrätta 4-åriga arvodestjänster för energi

forskning. Forskningsrådsnämnden anser att dessa förslag är väl ägnade 

att förstärka baskompetensen för energiforskning inom högskolans organi

sation och ge ökad kontinuitet i verksamheten. 

Forskningsrådsnämnden påtalar att Efn för fram ytterligare förslag till 

åtgärder, framför allt att den långsiktiga kompetensuppbyggnaden inom 

vissa viktiga energitekniska områden säkerställs genom att den bedrivs 

inom ett antal ramprogram som vart och ett utförs vid en eller flera 

högskoleinstitutioner och finansieras av ansvariga programorgan. För pla

nering av dessa ramprogram vill Efn inrätta en samarbetsgrupp tillsam-
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mans med UHÄ. När ramprogrammen viil definierats och finansierats 

skall resp. högskola och institution under stor frihet ansvara för genomfö

randet. Forskningsrådsnämnden anser det föreslagna förfarandet vara väl 

avvägt vad gäller kraven på såväl problemrelevans som frihet att finna de 

optimala formerna för forskningens genomförande och att Efn:s förslag 

bör genomföras. Förslaget kan enligt FRN jämföras med de ramprogram 

för kunskapsuppbyggnad som sedan ett antal år.drivits av STU. De erfa

renheter av planering. genomförande och avveckling som STU gjort borde 

enligt FRN vara möjliga att utnyttja för den nu föreslagna verksamheten. 

Även om det är positivt att sektoriella organ påtar sig ett långsiktigare 

ansvar för den långsiktiga kompetensuppbyggnaden inom sina ansvarsom

råden löser enligt FRN emellertid inte detta de strukturella problem som 

kan finnas i balansen mellan högskolans egna fo~skningsresurser och de 

externt tillförda resurserna. Konstruktionen med ramprogram snarast ökar 

nödvändigheten av att finna ordnade former för att föra över forskningsre

surser från externfinansiering till direkt högskolefinansiering. Forsknings

rådsnämnden utgår från att dessa frågor ges stor uppmärksamhet i den 

samarbetsgrupp mellan programorgan och högskolesystem som Efn före

slår. 

Även UHÄ anser det vara angeläget att finna effektiva former för den 

långsiktiga kompetensuppbyggnaden inom energiområdet. UHÄ tar inte 

ställning för formerna men understryker att de av Efn föreslagna rampro

grammen inte kan ersätta en allmän förstärkning av högskolornas basre

surser. 

2.9./ Energirelaterad grumUi1rskni11g 

Vad beträffar prowammet Energirelaterad gru11d.fi1rskning har detta 

under innevarande programperiod omfattat bl. a. anslag till NFR. STU och 

Studsvik Energiteknik AB. 

Forskningsrådsniimnden förordar i sitt remissvar att humanistiska och 

samhällsvetenskapliga forskningsrådet !HSFRl får ta ett större ansvar för 

den energirelaterade grundforskningen. Forskningsrädsnämnden menar 

att de motiv som kan anföras för att tillföra NFR särskilda resurser för 

energirelaterad grundforskning också gäller den humanistiska och sam

hällsvetenskapliga forskningen. Om än på en helt annorlunda budgetnivå 

borde i princip även t. ex. HSFR bringas att ta en större del av ansvaret för 

den långsiktiga humanistiska och samhällsvetenskapliga kompetensupp

byggnad som har relevans för energiforskningen. 

Forskningsrådsnämnden anser att en lämplig startpunkt för det här 

anförda borde vara ett åtminstone utvidgat samarbete mellan programmet 

AES och HSFR. Utvecklingen kan sedan ge underlag för att avgöra om 

HSFR bör ges mera direkt ansvar för vad som kan kallas energirelaterad 

grundforskning inom humaniora och samhällsvetenskap. 

NFR redogör för de överlappningar mellan olika programorgan som 
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föreligger och anser att STU :s program visserligen omfattar mycket mer än 

den energirelaterade grundforskningen. men att de olika delarna av dess 

cnergiforskningsprogram verkar vara mycket väl samordnade. STU:s fyra 

huvudområden för långsiktiga stöd inom energirelaterad grundforskning 

sammanfaller delvis med NFR:s satsningar. nämligen i fråga om grundläg

gande ytfysikaliska och ytkemiska studier samt grundläggande katalys

forskning, där STU och NFR hittills i gott samförstånd kunnat samordna 

sina insatser. vilket utan svårigheter även bör kunna ske i fortsättningen. 

Den stora delen av STU:s energiforskningsprogram anser NFR vara 

mycket väl utarbetat med välgrundade förslag till förändringar. Argumen

tationen för ett i STU sammanhållet energiforskningsprogram är överty

gande anser NFR. 

Statens enerRi1·erk anser att anslagen till grundläggande forskning i sin 

helhet bör överföras till och integreras i NFR:s och STU:s ordinarie 

anslag, liksom den långsiktiga delen av anslaget till teknikbevakning. Sta

tens energiverk föreslår att en del av de medel som nu disponeras inom 

energiforskningsprogrammet bör utnyttjas för en allmän förbättring av den 

högre utbildningen inom främst tånik, samhällsvetenskap och naturveten

skap. 

/VA betonar allmänt sett behovet av långsiktig grundläggande energi

forskning och enligt IV A är det nödvändigt att prioritera den långsiktiga 

grundläggande energiforskningen. 

Studsl'ik t.:nergiteknik AB har inom ramen för programmet Energirela

terad grundforskning under innevarande programperiod erhållit ett speci

ellt anslag för energirelaterad grundforskning. 

Efn har som ett led i framtagandet av ett underlag för planering av 

energiforskningen den kommande treårsperioden givit en utredare i upp

drag att utreda vilka basresurser och vilken kompetens som finns vid 

bolagets division Energiteknik. 

NFR har synpunkter på det sätt på vilket anslagen till grundforskningen 

vid Studsvik Energiteknik fördelas: 

NFR ser här principiella problem då Studsvik Energiteknik AB samti

digt är ett forskningsutförande organ och anslagen till dess energirelate

rade grundforskning därför kommer att inta en särställning jämfört med 

den som utförs vid högskolorna. Varje projektansökan från högskolan har i 

NFR. STU eller annat organ jämförts med andra ansökningar av likartad 

natur och anslagen erhålls alltså i direkt öppen konkurrens, medan grund

forskningsanslagen till Studsvik Energiteknik AB går direkt från statsmak

terna utan särskild vetenskaplig prövning. 

Forskningsstödet till Studsvik Energiteknik AB borde nog ges en princi

piellt annan form. Det riktigaste vore enligt NFR:s mening något slags 

basstöd (motsvarande högskolornas basorganisation). medan verksamhe

ten därutöver skulle bedömas i konkurrens med projektansökningar från 

högskolan. 



Prop. 1983/84: 107 Bilaga 9 Industridepartementet 179 

BFR understryker behovet av en ökad integration mellan högskole

forskning och utvecklingsarbete inom industri och konsultkår. BFR tar 

därför avstånd från Efn:s krav på verksamheten vid ett eventuellt energi

forskningsinstitut som föreslås i den underlagsrapport som utarbetats an

gående verksamheten vid Studsvik Energiteknik AB. 

Enligt BFR:s erfarenheter föreligger en svaghet i den samlade svenska 

FoU-kapaciteten genom att högskoleforskningen arbetar alltför av~;kild 

från utvecklingsarbetet inom industri och konsultkår. Undantag finns. men 

en förändring i riktning mot ökad integration är önskvärd. En organisato

risk konstruktion av ett energiforskningsinstitut där specialister med status 

av adjungerad professor kan växla mellan högskola, institut och industri 

synes ge fördelar. I ett internationellt perspektiv finns utomlands stora 

ingenjörsföretag. t. ex. Battelle, med bred kompetens. hög kvalitet och 

kontinuitet i verksamheten. Dylika företag kan på ett annat sätt än högsko

lan konkurrera om kompetens med industrin. 

Rådet kan inte dela Efn:s krav på verksamheten vid ett eventuellt 

energiforskningsinstitut. BFR anser även att underlagsrapportens förslag 

bör vidareutvecklas och bli föremål för ytterligare analys, bl. a. vad gäller 

marknaden för ett sådant institut. 

Även IV A menar att förslaget bör undersökas ytterligare, mot bakgrund 

av de farhågor som redovisas i rapporten. Även om en betydande del av 

den långsiktiga forskningen kan och bör rymmas inom högskoleväsendet, 

finns det viktiga delar som med fördel hanteras i en fristående organisation 

av Studsviks typ. Det är då viktigt att kraven på kommersialism och 

egenfinansiering inte ställs så högt att de tränger ut denna långsiktigt 

motiverade forskning, menar IV A. 

Kraffl-erksförcninRens utn'cklingsst(fte/se (VASTJ har allvarliga in

viindningar mot utredningens förslag. men har uppfattningen att ett sådant 

institut där staten och näringslivet garanterar en betydande grundfinansie

ring f. n. skulle ge avsevärda problem. En aspekt är att institutet skulle 

behöva förses med ett system av styrorgan. forskningsgrupper etc. av i 

stort sett samma slag som i Stiftelsen för Värmeteknisk Forskning. 

STU har lämnat synpunkter på den del av Studsvik Energiteknik AB:s 

verksamhet som ligger utanför det kärntekniska området och anser det 

värdefullt att Studsvik Energiteknik AB ökar sin kontaktyta mot industrin 

genom speciella åtgärder. såsom t. ex. bildandet av Teknikpartner AB. 

Studsvik Energiteknik AB bedöms av STU som en väsentlig nationell 

resurs. som bör kunna utvecklas till en internationell konkurrenskraft och 

som experimentell resurs inom områden såsom förbrännings- och förgas

ningsteknik för fasta bränslen. energilagring och energirelaterad material-

forskning av olika slag. , 

STU avser att stödja grundläggande studier såväl som tillämpningsinrik

tade experiment m. m. inom bl. a. förbränningsområdet. Studsvik Energi

teknik AB utgör i detta sammanhang en viktig part i ett ur STU:s synpunkt 

önskat samarbete mellan FOA, KTH, STU och bolaget. 
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STU instämmer i att Studsvik Energiteknik AB för tiden 1984/85-1986/ 

87 erhåller de begärda medlen för Energirdaterad grundforskning och är 

beredd att samfinansiera vissa projekt med Studsvik. STU utgår då i från 

en Iikafinansiering mellan parterna. 

Efter den 30 juni 1987. alternativt redan inför EFUD-84, bör vissa 

basresurser ges till Studsvik Energiteknik AB direkt och projektmedel 

överföras till N FR resp. STU för fördelning i vanlig ordning. 

Studsvik Energiteknik AB avvisar själva konsultrapportens förslag att 

lägga stora delar av verksamheten i ett separat forskningsinstitut. Studsvik 

delar uppfattningen att detta är viktiga frågor. Sedan verksamheten nu i 

huvudsak funnit sin inriktning och stabiliserats har bolagsledningen för 

avsikt att i sin organisation speciellt beakta de synpunkter som framfördes 

i konsultrapporten, och förutsätter att också en lösning på finansieringen 

av den långsiktiga forskningen kan uppnås. 

Vad gäller formerna för organisationen av den långsiktiga forskningen 

avvisar bolaget tanken på att avskilja stora delar av verksamheten i ett 

separat forskningsinstitut. Bolaget vill med skärpa hävda att en institutio

nalisering av forskningen skulle isolera den från viktiga impulser från en 

rationell växelverkan med andra funktioner i företaget och dess externa 

kontaktyta. De obestridda framgångar som Studs vik Energiteknik AB haft 

baseras på den organisatoriska smidighet och effektivitet som bolagsfor

men medger. Inom ramen härför bör lösningar kunna finnas som tillgo

doser Efn:s krav. 

2.9.2 Ny kärnteknik 

Vad beträffar området Ny kärnteknik har Efn - efter samråd med 

företrädare för kraftindustrin, berörda myndigheter och högskoleinstitu

tioner. - föreslagit att 15 milj. kr. anslås till bevakningsområdet för Ny 

kärnteknik. dvs. en ökning med 5 milj. kr. De 5 milj. kr. skall bl. a. 

användas till studier och forskning rörande ny. säkerhetshöjande teknik. 

Efn har föreslagit ökade instaser i alla alternativ för fortsatt utveckling 

inom det konventionella kärnenergiområdet. 

/\I A vill tillstyrka detta då det annars enligt IV A finns risk att viktiga 

element i vår nuvarande tekniska kompetens går förlorade. vilket kan leda 

till svårigheter att genomföra vårt nuvarande kärnkraftprogram. 

Industriförbundet anser att Efn:s förslag om att ytterligare medel sätts 

av till kärnteknisk forskning är bra. Industriförbundet vill också föreslå en 

komplettering med ett program över kärnvärmesystem, som syftar till att 

en fullskaleanläggning byggs. 

ASEA-ATOM ser med tillfredsställelse på att den långsiktiga kärntek-

niska forskningen kan fortsätta här i landet. . 
Tekniska hö{;skolornas energiarbetsgrupp (THE) förordar en förstärk-

ning med 5 milj. kr.: 

"Med hänsyn till de förhållanden på de säkerhets- och tillgänglighetsre-
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laterade områdena, som åberopats i Efn:s rapport. finner THE starka skäl 

tala för den föreslagna förstärkningen om cirka 5 milj. kr. inom området ny 

kärnteknik. Den i en reservation till Efn: beslut föreslagna lägre insatsni

vån kan således ej tillstyrkas." 

Statens rnttenfal/s1·erk anser att de av Efn föreslagna 10 milj. kr. är 

tillräckliga under perioden. 

Vad beträffar forskning och utveckling på kärnkraftområdet har enligt 

statens vattenfallsverk programorganens satsning endast perifert intresse 

för kraftföretagen. Orsaken till detta är att statsmakterna uttalat att kärn

kraftindustrin skall bära sina egna kostnader för forskning och utveckling. 

SKI och SSI administrerar en forsknings- och utvecklingsverksarnhet 

inom säkerhets- och strålskyddsområdet som finansieras med avgifter från 

kärnkraftföretagen. På detta sätt fungerar även SKI och SSI som statliga 

programorgan inom sina områden. 

Den föreslagna insatsen om JO milj. kr. anser statens vattenfallsverk 

medge en bevakning som torde vara tillräcklig för svenskt vidkommande 

för perioden i fråga. 

LRF ifrågasätter den insats som föreslås inom området kärnteknisk 

forskning. 

Stud.1Tik Em'rf{itdnik AB delar Efn:s uppfattning att den internationella 

utvecklingen avseende alternativ till dagens kommersiella reaktorsystem 

är viktig att bevaka på ett effektivt sätt. Erfarenheterna från motsvarande 

arbete under nuvarande period bekräftar detta vad gäller t. ex. breederut

vecklingen genom närvaro vid SuperPhoenix i Frankrike och toriumcykel

arbetet genom bevakning av utvecklingen vid AECL i Canada. 

Bolaget instämmer i Efn:s bedömning att för viss långsiktig verksamhet 

som inte har direkt anknytning till driften av de svenska kärnkrnftverken 

krävs vissa speciella insatser. 

Finansieringen av sådan verksamhet har tidigare skett genom direkt 

anslag till det tidigare AB Atomenergi och via NE. men kan knappast 

förväntas få stöd från de säkerhetsmyndigheter som i övrigt svarar för 

säkerhets- och avfallsfrågor i samband med lättvallenreaktorer. Bolaget 

instämmer därför i förslaget att Efn:s arbetsfält Ny kärnteknik vidgas. En 

kompetensuppehållande forskning bör bedrivas vid universitet och hög

skolor: i den mån forskningen är av tvärteknisk natur eller kräver insyn i 

t. ex. process- och systemtekniska frågor anser bolaget dock att kompeten

sen hos Studs vik Energiteknik AB och ASEA-ATOM bör utnyttjas i första 

hand. 

2. 9.3 F11sion.1·enen:i 

Vad beträffar delprowam111et Fusionsenergi ifrågasätter ett par av re

missinstanserna om EG-samarbetet på fusionsområdet har tillräcklig an

knytning till energiforskningsprogrammet. 

STU anser att fusionsforskningen är synnerligen kostsam. Den stora 
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potentialen för denna teknik är orsaken till de stora internationella sats

ningarna. Sverige deltar sedan år 1976 i EG-samarbetet inom området. 

Under 1980-talet synes det möjligt att viktiga forskningsresultat framkom

mer som bättre belyser teknikens framtida möjligheter. 

STU anser att EG-samarbetet ej har tillräcklig anknytning till energi

forskningsprogrammet och därför bör överföras, inkl. medel. till NFR som 

har den bästa kompetensen för detta program. 

Statens energil'erk anser att det bör ifrågasättas om fusionen bör ingå i 

programmet och anför vidare att det med hänsyn till verksamhetens karak

tär närmast hör hemma i naturvetenskapliga forskningsrådets (N FR) pro

gram. 
Lantbrukarnas riksförbund anser att motivet för ett deltagande i EG:s 

fusionsprogram förefaller vara svaga mot bakgrund av projektets osäker

het och den höga kostnaden (närmare 150 milj. kr.). Ett fortsatt engage

mang i detta program bör därför endast bli aktuellt vid en insats på Efn:s 

maximinivå. 

/VA betonar det forskningspolitiska värdet av fusionssamarbetet och vill 

framhålla att Sveriges deltagande i detta samarbete inte kan ses snävt 

energipolitiskt. Det forskningspolitiska värdet måste också bedömas. En

ligt akadc:miens mening vore det mycket olämpligt att avstå från att delta i 

detta samarbete på grund av den framstående forskning inom plasmafysik 

och fusionsteknologi som bedrivs inom landet. 
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Riksdagen beslöt år 1978 att anslå medel för en vetenskaplig utvärdering 

av kommunindelningsreformen (prop. 1978/79: 61, KU 17, rskr 79). Kom

munaldemokratiska kommitten (Kn 1977: 07) har varit administrativt an

svarig för forskningsprojektets genomförande. Kommitten har också ut

gjort referensgrupp med uppgift att lämna synpunkter under forskningsar

betets gång. Mot bakgrund av e1farenhetcrna från detta arbete har kommit

ten tagit upp frågan om den fortsatta kommunalforskningens organisation 

och inriktning. Kommitten 1 har överlämnat betänkandet (SOU 1983: 15l 

Kommunalforskning i Sverige. En sammanfattning av betänkandet bör 

fogas till protokollet i detta ärende som bilaga /0.1. I en särskilt publicerad 

bilaga till betänkandet (Os C 1983: 1) Kommunalforskningsprojekt i Svcri

gie 1972-1982 redovisar kommitten en inventering av forskningsprojekt 

med inriktning på kommunal självstyrelse. 

Svenska kommunförbundet har i en skrivelse till regeringen den 6 april 

1983 föreslagit att ett ~ärskilt forskningsråd för kommunal forskning inrät

tas. 
Betänkandet och kommunförhundets framställning har remissbehand

lats. En förteckning över remissinstanser och en sammanställning av deras 

yttranden bör fogas till protokollet i detta ärende som hilaga 10.2. 

I februari 1983 utsågs f. d. statssekreteraren i budgetdepartementet Stig 

Larsson att som särskild utredare se över vissa frågor om meritvärdering

en bl. a. forskarutbildningens meritvärde vid statliga tjänstetillsättningar 

(C 1983: 01 ). Utredningen tog namnet meritutredningen. 

1 Kommunalrådet Lars Eric Ericsson. ordförande. övcrförmyndari::n Leif Anders
son. landstingsddet Bror R Eriksson, landstingsrådet Karl-Gunnar Holmqvist. f. d. 
parlisi::kretcraren Gustaf Jonnergård. kommunalråde_t Anita Jonson. iimnesläraren 
Rune Zachrisson och kommunalkonsulenten Göran Astrand. 

I Riksdagen 1983!8.+. I sam/. Nr 107. Bilaga /() 
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En väsentlig del av utredningsarbetet är grundat på de erfarenheter och 

synpunkter som kommit fram vid personliga intervjuer med riksdagsmän, 

anställda vid vissa departement. ett stort antal statliga myndigheter. kom

munala och landstingskommunala organ. fackliga organisationer samt pri

vata företag. 

Utredningen har överlämnat betänkandet <Ds C 1983: 16) Meritvärde

ringen vid statliga tjänstetillsättningar m. m. En sammanfattning av betän

kandet i vad avser forskarutbildningens meritvärde bör fogas till protokol

let i detta ärende som bilaga I0.3. 

Betänkandet har remissbchandlats. En förteckning över remissinstanser 

och en sammanställning av deras yttranden bör fogas till protokollet i detta 

ärende som bilaga I0.4. 

2 Föredragandens överväganden 

2.1 Forskning om den offentliga sektorn 

Ba/.:grund 

Utwcklingen av den offentliga verksamheten har varit en väsentlig 

förutsättning för det moderna välfärdssamhällets framväxt. Av landets 

sammanlagda konsumtion och investeringar används i dag mer än en 

tredjedel för statliga. kommunala och landstingskommunala uppgifter. I 

stor utsträckning tillgodoses medborgarnas behov av service. trygghet och 

omvårdnad av samhällsorgan. Omfattande transfereringar sker till enskilda 

inom ramen för det sociala trygghetssystemet. 

Samhällsuppgifterna är i stor utsträckning deccntralist:rade till kom

muner och landstingskommuner. Dessa tar i anspråk ca två tredjedelar av 

den off.:ntliga sektorns resurser. Under de senaste decennierna har det 

främst varit den kommunala verksamheten som expanderat. Utbyggnaden 

av den kommunala verksamheten har också inneburit att kommunerna och 

landstingskommunerna har fått stor betydelse för sysselsättningen. Nästan 

en fiärdedel av det totala antalet sysselsatta eller en miljon människor är 

verksamma med kommunala uppgifter. 

Allmänheten betraktar i stor utsträckning den statliga och den kommu

nala verksamhelen som en helhet. Grund~ynen om en enhetlig offentlig 

verksamhet bör också enligt min mening prägla samhällssynen. 

Det är mot den nu angivna bakgrunden naturligt att ta upp frågan om 

forskning om den offentliga sektorn. Den kommunalt inriktade samhälls

forskningen är naturligtvis av särskilt intresse. Här har kommunaldemo

kratiska kommitten gjort ett betydelsefullt kartläggningsarbete. 

Kommunaldemokratiska kommittens kartläggning och förslag 

Kommitten har gjort en inventering och kartläggning av kommunalforsk

ningsprojekt åren 1972-1982. Syftet har varit att få en aktuell bild av dels 



Prop. 1983/84: 107 Bilaga 10 Civildepartementet 3 

vilka frågor som aktualiserats inom den moderna kommunalforskningen. 

dels vilka organ som bedriver sådan forskning och dels vilka fonder. 

myndighetc:r och andra som finansierar forskningc:n. Kommitten gör i 

betänkandet en sammanfattande redovisning av resultat och slutsatser från 

kartläggningen. 

Avgränsningen av begreppet kommunalforskning har gjorts så att kart

läggningen omfattar framför allt undersökningar som tar sikte på den 

kommunala självstyrelsen som sådan och på kommunernas och landstings

kommunernas roll i samhällsutvecklingen och för samhällsekonomin mera 

allmänt. Undersökningar inom följande områden har tagits med: 

- kommunal planering 

- kommunal demokrati, medborgardeltagande och lokala organ 

- kommunernas relation till omgivningen. staten och näringslivet samt 

regional utveckling 

- kommunal beslutsprocess och medbestämmande 

- kommunal ekonomi. 

Denna avgränsning medför att forskningsprojekt som gäller speciella 

områden av kommunal verksamhet som I. ex. barnomsorg. energihushåll

ning, skola. äldrevård samt hälso- och sjukvård inte har tagits med. 

Kartläggningen omfattar 127 forskningsprojekt. Fördelningen av projek

ten på olika ämnesområden framgår av följande tabell. 

Amnesområde Antal ~;c. 
projekt 

I. Forskning om kommunal planering och samhällsplanering 35 27 
2. Forskning om kommunal demokrati. medhorgardelta-

gande och lokala organ 30 24 
3. Forskning om kommunens relation till omgivningen, sta-

ten och näringslivet samt regional utveckling 24 19 
4. Forskning om kommunal beslutsprocess rn.:h medbestiim-

lllande 21 17 
5. Forskning om den kommunala ekonomin 17 13 

Summa 127 100 

Ämnesmässigt dominerar således undersökningar om kommunal plane

ring och kommunal demokrati. Det ,område som har ägnats minst intresse 

är kommunal ekonomi. 

När det gäller fördelningen av forskningsprojekten på kommuners resp. 

landstingskommuners verksamhet framgår att ca 80 procent av projekten 

har kommunerna som studieobjekt. Endast en liten del är alltså inriktade 

på landstingskommunerna. 

Flertalet forskningsprojekt (ca 75 procent) har genomförts vid universi

tets- och högskoleinstitutioner. framför allt statsvetenskapliga och före

tagsekonomiska institutioner. För övriga projekt har sektoriella forsk

ningsinstitut <ca 11 procent) samt kommuner, myndigheter och konsulter 

(ca 13 procent) varit ansvariga. Trots att den kommunala verksamheten 
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omfattar ett stort antal områden finns det relativt få projekt som är tvärve
tenskapliga i den meningen att forskare inom olika discipliner samarbetar. 

Forskningsprojekten har i stor utsträckning finansierats genom särskilda 

anslag från olika forskningsråd och fonder. Bland dessa dominerar statens 

råd för byggnadsforskning IBFRJ som har finansierat nära hälften av alla 

projekt. 
Den nuvarande kommunalforskningen kännetecknas av organisatorisk 

decentralisering. Kommitten framhåller att detta i och för sig är önskvärt. 

Avsaknaden av ett samordningsorgan medför dock enligt kommitten en 

splittrad syn på den verklighet som studeras. Demokrati-, planerings- och 

ekonomiaspekterna bör ses som en helhet. 

Kommitten framhåller också att kommunalforskningens resurser är 

mycket begränsade med hänsyn till den kommunala verksamhetens om

fattning. Resurserna är dessutom ojämnt fördelade över tiden. 

En ytterligare brist är enligt kommitten forskningens ojämna fördelning 

med hänsyn till inriktning. Forskning med inriktning på landstingskommu

nerna och kommunal ekonomi är klart eftersatta områden. 

Kommitten konstaterar också att det bland representanter för kom

muner och landstingskommuner upplevs som en brist att den kommunal

forskning som bedrivs inte på ett bättre sätt når ut till olika intressenter. 

Det intresse för fortsatt forskning inom olika aktuella kommunala problem
områden som alldeles uppenbart finns från kommunernas och landstings

kommunernas sida bör dessutom kanaliseras till forskarna. 

Kommitten föreslår att en särskild delegation för kommunalforskning 

inrättas inom civildepartementet. I delegationen föreslås - förutom depar
tementet - Svenska kommunförbundet, Landstingsförbundet. anslagsbe
viljande myndigheter samt de aktiva forskarna på området bli represente

rade. Forskarna bör enligt kommitten väljas så att olika akademiska disci

pliner blir företrädda. 
Delegationens arbetsuppgifter bör enligt kommitten bestå i att 

- dokumentera och informera om pågående forskning på området. even

tuellt på samnordisk bas, 
- ansvara för utgivning av ett informationsblad om kommunal forskning 

och/eller en kommunalvetenskaplig tidskrift, eventuellt även en små

skriftserie, 
- initiera forskning om kommunala frågor samt att arrangera seminarier 

med deltagande av forskare. politiker och andra intressenter med syfte 

att åstadkomma ett forskningsprogram för området, 

- föreslå hur en mer permanent ordning på forskningsområdet skall se ut. 

Kommitten föreslår att delegationen får arbeta under en försöksperiod 

av tre år. Därefter tas ställning till den fortsatta verksamheten mot bak

grund av delegationens egna förslag. 
Delegationen bör enligt kommittens mening ha tillgång till ett kvalifi

cerat kansli. Huvudsekreteraren bör vara en disputerad forskare. 1 kansliet 
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bör även två personer på forskarassisent/forskningssekreterarenivå och en 

kanslist ingå. Delegationens budget bör enligt kommitten också ge utrym

me för bl. a. sammanträden. konferenser och seminarier. Enligt kommit

tens beräkningar blir de totala kostnaderna för delegationens verksamhet 

under försöksperioden ca 3 milj. kr. dvs. ca I milj. kr. per år. Delegationen 

bör enligt kommittens mening inte ha tillgång till egna resurser för forsk

ning. Dock bör delegationen kunna få disponera medel för särskilda ända

mål efter beslut av regeringen. 

Sl'enska kommunförh!mdet.1· förslag 

Svenska kommunförbundet har i en skrivelse till regeringen uttalat sig 

för att ett kommunalt forskningsråd inrättas. Enligt förbundet är det ange

läget att kraftigt stödja den kommuninriktade forskningen. Det gäller enligt 

förbundet att samordna och stödja den forskning som är gemensam och 

övergripande för kommunerna. Det föreslagna forskningsrådet skulle ha 

till uppgift att främja och stödja forskning genom att ta initiativ till forsk

ningsprojekt, formulera forskningsbara problem. följa forskningsarbetet 

samt utvärdera och informera om forskningens resultat. En huvudman för 

den kommuninriktade forskningen skulle enligt förbundet ge tydligare 

målinriktning på kommunproblemen. 

Medel till det kommunala forskningsrådet skulle enligt förbundet kunna 

utgöras av de medel som är anvisade för olika forskningsprogram om 

kommunal samhällsplanering inom skilda forskningsråd. Enligt förbundets 

mening borde det vara möjligt att få större effektivitet genom att samordna 

finansieringen av den kommunala forskningen. 

Remissyttranden 

Flertalet remissinstanser har ställt sig positiva till kommittens förslag att 
inrätta en delegation för kommunalforskning under en försöksperiod. 

Även Svenska kommunförbundet har i sitt yttrande stött detta förslag. 

Detsamma gäller Landstingsförbundet. Bland de positiva remissinstanser

na kan i övrigt nämnas forskningsrådsnämnden. humanistisk-samhällsve

tenskapliga forskningsrådet. expertgruppen för forskning om regional ut

veckling och arbetslivscentrum. Kommuner och landstingskommuner som 

yttrat sig är också överlag positiva till kommittens förslag. Stockholms 

kommun samt Kopparbergs och Västerbottens läns landstingskommuner 

förordar dock ett organ med an slagsmedel för forskningen såsom kommun

förbundet har föreslagit. 

Även statens råd för byggnadsforskning delar kommittens uppfattning 

att det behövs ett organ för att stödja kommunalforskningen. Rådet lägger 

fram ett eget förslag som i viss mån avviker från kommittens. Enligt rådets 

uppfattning bör statsmakkrna redan nu ta ställning för en förstärkning av 

kommunalforskningen. vilket föreslås ske genom· att forskningsrfaden tar 

ett gemensamt ansvar för forskningsområdet. 
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Bland de negativa remissinstanserna är universitets- och högskoleämbe

tet. som anser att behovet av centralt utvecklande funktioner m. m. hör 

kunna tillgodoses av de nu existerande forskningsråden och sektorsor

ganen. Av de högskoleenheter som yttrat sig till ämbetet är emellertid 

flertalet positiva till kommittens förslag. 

När det gäller vad som skall avses med kommunalforskning, dvs. vilket 

område den föreslagna delegationen skall syssla med, delar de flesta re

missinstanserna kommittens uppfattning att det skall gälla framför allt 

forskning som tar sikte på den kommunala självstyrelsen som sådan och på 

kommunernas och landstingskommunernas roll i samhällsutveeklingen 

och för samhällsekonomin mera allmänt. Några remissinstanser anser 

dock att kommitten definierat begreppet kommunalforskning alltför snävt. 

Dessa instanser menar att även viss forskning inom speciella områden 

t. ex. barnomsorg och skola borde ingå. 

I fråga om delegationens sammansättning och närmare arbetsuppgifter 

har vissa remissinstanser synpunkter som avviker från kommittens för

slag. Ett par remissinstanser anser t. ex. att delegationen inte bör initiera 

ny forskning. 

l\Iitt ställnin~stagande 

Den offentliga sektorns verksamhet är i dag en central politisk fråga. 

Den ekonomiska situationen kräver långtgående omprövningar av verk

samhetens omfattning och inriktning. Samtidigt finns en strävan att åstad

komma ett nytänkande i den offentliga förvaltningen. Brister i den offent

liga sektorns service och dess förmåga att tillgodose medborgarnas behov 
måste uppmärksammas. Inom regeringskansliet bedrivs arbetet med att 

skapa gynnsamma förutsättningar för en utveckling av myndigheternas 

service och effektivitet inom många områden. Ett viktigt in~lag i arbetet är 

att åstadkomma ökad samverkan mellan stat och kommun och förenkling

ar av regler för relationer dem emellan. En annan del av arbetet syftar till 

att stimulera medborgarna och folkrörelserna till ökad delaktighet och 

ansvarstagande i den offentliga verksamheten. Nya former för brukarnas 

aktiva medverkan behöver utvecklas. Den långtgående regelstyrningen av 

olika verksamheter måste begränsas. Detsamma gäller sektorsindelningen 

i stat och kommun. 
Det gäller här alltså i stor utsträckning nya frågor och nya problemställ

ningar i samhällsförvaltningen. I det pågående förändringsarbetet har 

forskningen en given plats. Den offentliga sektorns omfattning och de 

samhällsekonomiska problemen har medfört ett ökat behov av ett förbätt

rat beslutsunderlag. En korrekt verklighetsbeskrivning är en väsentlig 

grund för de förändringar av den offentliga verksamheten som kommer att 

behöva vidtas framöver. Det behövs också bättre kunskaper om beslutens 

konsekvenser. Till detta kan forskningen ge viktiga bidrag. Den samhälls

inriktade forskningen ger också näring åt samhällsdebatten och medverkar 

till en kritisk granskning av verkligheten. 
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Jag ser som särskilt betydelsefullt att ett informationsutbyte kan komma 

till stånd mellan beslutsfattare och forskare. Det är viktigt att forskarna 

kommer i kontakt med de praktiska samhällsproblemen och politikernas 

prioriteringar. Politikerna i sin tur har ett behov och intresse av informa

tion om forskningens resultat, möjligheter och begränsningar. Jag vill med 

detta hävda att ett intimt samspel mellan teoretiker och praktiker är nöd

vändigt för att åstadkomma en korrekt och konstruktiv analys av verklig

heten. 

På grund av den kommunala verksamhetens omfattning och betydelse 

för medborgarna är naturligtvis forskningen om denna del av den offentliga 

verksamheten angelägen. Jag delar komrnu.naldernokratiska kornmittens 

uppfattning att kommunalforskningen behöver fortsatt stöd och uppmärk

samhet. Det är som kommitten framhållit väsentligt att förbättra möjlighe

terna att få till stånd en helhetssyn på den forskning som bedrivs. Samtidigt 

är det viktigt att slå vakt om mångfalden i forskningen. 

Som jag tidigare har sagt måste den offentliga verksamheten ses som en 

helhet. En nära samverkan mellan samhällsorganen är nödvändig på olika 

områden. Det är angeläget att en fortlöpande Översyn sker även av den 

statliga förvaltningen samt av fördelningen av uppgifter och befogenheter 

mellan statliga och kommunala organ. Härigenom kan samhällsverksam

heten bättre anpassas till de enskilda människornas behov och önskemål. 

Denna grundsyn om den offentliga sektorn som en helhet leder enligt min 

mening till att även forskning om statlig verksamhet bör uppmärksammas 

och stödjas i detta sammanhang. 

Liksom kommitten anser jag att en forskningsdelegation som knyts till 

civildepartementet bör inrättas .. Mot bakgrund av vad jag nyss har sagt bör 

emellertid verksamheten i en sådan delegation inte begränsas till det kom

munala området utan omfatta forskning om hela den offentliga sektorn. 

Jag avser alltså att föreslå regeringen att en delegation för forskning om 

den offentliga sektorn inrättas. Verksamhetsområdet för delegationen bör i 

första hand inriktas på övergripande frågor av det slag som kommitten 

preciserat i fråga om den kommunala sektorn. Det gäller således frågor 

som rör folkstyrelsen samt kommunernas, landstingskommunernas och 

den statliga sektorns roll i samhällsutvecklingen. Ämnesinriktningen för 

delegationen blir av naturliga skäl i första hand den samhällsvetenskapliga 

forskningen. Jag delar kommittens uppfattning att frågor som berör den 

kommunala ekonomin och landstingskommunal verksamhet hör ges ökat 

utrymme. Jag vill också betona betydelsen av att tvärvetenskaplig forsk

ning stimuleras. Någon bundenhet vid traditionella discipliner bör inte 

finnas. 

Beträffande forskning om statlig verksamhet finns det i dag intt: någon 

samlad inventering av det slag som kommitten redovisat i fråga om kom

munalforskning. Det för ankomma på delegationen att som en del av sitt 

inledande arbete göra en sådan inventering och redovisa den för regering

en. 



?rop. 1983/84: 107 Bilaga JO Civildepartementet 8 

Delegationen bör såsom kommitten föreslagit till att börja med inrättas 

under en försöksperiod av tre år. Liksom kommitten anser jag att fortsatta 

diskussioner med olika intressenter behövs innan ställning tas till en fort

sättning efter försöksperiodens slut. Jag anser det också betydelsefullt att 

man när en ny verksamhet startas redan från början bestämmer sig för att 

utvärdera och ompröva den efter en viss tid. 

När det gäller delegationens närmare arbetsuppgifter kanjag i huvudsak 

ansluta mig till kommittens förslag. Det gäller alltså att på olika sätt 

dokumentera och informera om aktuell forskning, skapa kontakter mellan 

forskare och avnämare samt stimulera till nya forskningsinsåtser om ak

tuella problem. Delegationen blir härigenom framför allt ett organ för 

ömsesidigt informationsutbyte mellan de aktiva forskarna och företrädare 

för den statliga och den kommunala sektorn. Prioriteringar och anslagsbe

slut ankommer däremot liksom hittills på andra organ. Frågor om behovet 

av forskningsstödjande insatser bör dock tas upp till diskussion i delegatio

nen. Jag vill i detta sammanhang erinra om att regering och riksdag i 

samband med 1982 års forskningspolitiska bes_lut (se prop. 1981/82: 106 

s. 42 och 46) har utpekat forskning om Jen offentliga verksamheten, dess 

styrning, ekonomi och förändring som ett prioriterat område. 

I det föregående har jag betonat vikten av ett ömsesidigt informationsut

byte mellan politiker och forskare. Jag anser det mot den bakgrunden vara 

naturligt att det i delegationen ingår företrädare för såväl staten som 

kommunerna och landstingskommunerna. I delegationen bör också som 

ledamöter ingå aktiva forskare från olika forskningsområden. I likhet med 

kommunaldemokratiska kommitten finner jag det väsentligt att delegatio
nen samverkar med bl. a. forskningsorgan och anslagsbeviljande myndig

heter. 
Medelsbehovet för delegationens verksamhet under budgetåret 1984/85 

beriiknar jag till I milj. kr. Vid min anmälan till årets budgetproposition 

(prop. 1983/84: 100 bil. 15 s. 23) har jag föreslagit att civildepartementets 

kommitteanslag tas upp till 10601 000 kr. Anslaget bör med anledning av 

vad jag nu har anfört räknas upp med I milj. kr. 

Sammanfattningsvis anser jag alltså att en delegation för forskning om 

den offentliga sektorn bör inrättas med de uppgifter och den inriktning som 

jag nyss har beskrivit. Delegationen hör knytas till civildepartementet och 

arbeta under en försöksperiod av tre år. Det ankommer på regeringen att 

fatta beslut om inrättande av delegationen. Jag kommer därför att åter

komma till regeringen i denna fråga. Jag har dock ansett det betydelsefullt 

att riksdagen i detta sammanhang informeras i frågan. 

Jag har i detta ärende samrått med chefen för utbildningsdepartemcntet. 
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2.2 Forskarutbildningens meritvärde 

Bakgrund 

Meritutredningen (C 1983: 01) har haft till uppgift att se över en del av de 
principer som gäller för merit värderingen vid tillsättning av statligt reglera

de tjänster. Ett av syftena har varit att underlätta en iindamålsenlig bedöm
ning av vissa meritvärderingsfrågor och en rationell handläggning av dem. 

I din:ktiven för utredningen har särskilt framhållits värderingen av bl. a. 
forskaruthildning (Dir I 983: 9). 

Som bakgrund till sina förslag beträffande forskarutbildningens merit
värde när det gäller att bedöma förtjänst och skicklighet har meritutred
ningen i sitt betänkande (Ds C 1983: 16) Meritvärderingcn vid statliga 
tjänstetillsättningar m. m. dels satt in den svenska forskningen i ett globalt 
sammanhang, dels diskuterat ett föränderligt samhälles krav på forskning

ens utveckling. 
Från global synpunkt kan man då konstatera att de svenska resurserna 

för forsknings- och utvecklingsarbete och de resultat som dessa leder till 
utgör endast en bråkdel av de totala forskningsresurserna och forsknings

resultaten i världen. Detta gör att vi är beroende av kunskaper och impul
ser utifrån samt av att dessa kunskaper kan tillgodogöras det svenska 
samhället. En förutsättning för att landet skall kunna tillgodogöra sig dessa 
kunskaper är bl. a. att det finns den kompetens som behövs för att tillämpa 

och vidare ut veckla forskningsresultaten. 
Högskolan har enligt utredaren som sin primära uppgift jämsides med 

aktuell forskning att svara för uthildning av den kvalificerade arbetskraft 
som samhället behöver. Forskarutbildningen syftar således inte endast till 
att fylla högskolans eftelfrågan av lärare och forskare utan svarar även för 
samhällets behov av forskarutbildade inom skilda sektorer. Hittills har 
forskningskompetensen inte utnyttjats effektivt för praktiskt arbete. En 
ökad rörlighet av personal mellan högskolan och samhället i övrigt skulle 
kunna göra forskarnas användbarhet bättre känd och samtidigt ge dem 
erfarenhet av samhällets olika sektorer. 

Bedömning 111• skicklighet 

I olika sammanhang har uttalanden gjorts om att forskarutbildning bör 
ges ett ökat meritvärde vid tjänstetillsättning och vid befordran. Den 
vetenskapliga utbildningen anses ge en allmän metodskolning och träning i 
problemanalys, som är av värde för de flesta arbetsuppgifter av kvalifi

cerad art. En utbredd uppfattning är dock samtidigt att det inte bör sättas 
upp högre kompetenskrav för någon tjänst än vad arbetsuppgifterna krä-
ver. 

Meritutredningen utgår från att meritviirdct av forskarutbildning i första 
hand skall beaktas inom ramen för en skicklighctsbedömning. Meritviirdet 
av fullgjord forskarutbildning bestäms främst av om det för tjänsten upp-
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ställts behörighetsvillkor som innebär att viss utbildning krävs. Även om 

behörighetsvillkor inte finns kan anställningsmyndigheten framstiilla öns

kemål om viss formell utbildning. Med hänsyn till den vikt som forskarut· 

bildning bör tillmätas har utredaren funnit att det behövs riktlinjer för hur 

meritviirdet av sådan utbildning skall beaktas når det gäller att bedöma 

skickligheten. Han föreslår att riktlinjerna tas in i en förordning. där 

myndigheter åläggs att överväga om vetenskaplig erfarenhet bör tillerkän

nas särskilt meritvärde och där vetenskaplig examen eller motsvarande 

kompetens tillerkänns väsentlig betydelse vid merit värderingen. om veten

skaplig erfarenhet angetts som önskemål i samband med ledigkungörande. 

Dessutom bör föreskrivas att myndigheterna regelbundet skall ompröva 

gällande formella behörighetsvillkor. Utöver detta menar utredaren att 

myndigheterna vart tredje år i sina anslagsframställningar skall redovisa 

vilka behörighetsvillkor som bör tas bort och vilka som bör införas. 

Bedöm11i11R av förtjii11st 

Beträffande fullgjord forskarutbildning som merit när det gäller förtjänst 

föreslår utredaren att sådan utbildning skall tillgodoräknas med fyra år. 

Detta bör enligt utredningen regleras genom en ändring i anställningsför

ordningen (1965: 601). Som motiv anges att tiden från antagning till fors

karutbildning till dess doktorsexamen avlagts kan sägas motsvara fyra års 

heltidsarbete. Utredaren är medveten om att det kan finnas viss tveksam

het till att utbildningstid skall kunna vara förtjänstgrundande. men under

stryker att endast en liten del av forskarutbildningen omfattar rena utbild

ningsavsnitt, medan huvuddelen av tiden iignas åt självständiga forsk

ningsu ppgifler. 

F orskarlöner 111. m. 

Enligt utredaren kan forskarutbildningen göras mer attraktiv inte bara 

genom en högre meritvärdering utan också genom att förmånssystemet 

förbättras. Under forskningsavsnittet i betänkandet berörs utvecklingen av 

forskarlöncn i jämförelse med dels inhemska löner för andra tjänstekate

gorier inom såväl den statliga som den privata sektorn, dels motsvarande 

förmåner för forskare i andra industriländer. Utredaren konstaterar att 

löneförmåner och andra förmåner knutna till forskartjänster inom den 

svenska högskolan är föga konkurrenskraftiga. Ett näraliggande problem 

är också enligt utredaren frågan om i vilken utsträckning tjänstgöring 

utomlands skall få tillgodoräknas för inplacering i tjänstctidsklass. Detta 

gäller såväl inflyttade utländska forskare som hemvändande svenska. 

Båda dessa frågor är dock reglerade i kollektivavtal och omfattas inte av 

utredarens förslag. 

R ('111issyttranden 

Samtliga remissinstanser som uttalat sig frågan delar utredningens 
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uppfattning om att erfarenhet av forskning och forskarutbildning bör anses 

meriterande vid tillsättning av tjänst och att meritvärdet av en fullgjord 

forskarutbildning i första hand skall beaktas inom ramen för en skicklig

hetsbedömning. Universitets- och högskoleämbetet !UHÄ) lägger mycket 

stor vikt vid vetenskaplig examen och tror att en ökad andel medarbetare 

med forskarutbildning skulle ge bättre förutsättningar för metodutveckling 

och nytänkande i en myndighets verksamhet. 

Även om det föreligger en positiv inställning till ett ökat mcritvärde för 

forskarutbildning så är flertalet rcmissinstanser kritiska till förslaget att 

reglera meritvärdet i en förordning. Televerket ser i en sådan reglering 

risker för en formalistisk värdering av vetenskaplig kompetens, vilket 

skulle kunna motverka syftet med regleringen. Enligt televerket bör i 

stället hänsyn tas till exempelvis avhandlingens kvalitet och betydelse för 

de aktuella arbetsuppgifterna. Postvcrket menar att det vid en bedömning 

av en sökandes kompetens och lämplighet är det sammanlagda viirdet av 

flera faktorer som är avgörande, varför det skulle vara olämpligt att reglera 

en av faktorerna. UHÄ finner det onödigt med andra föreskrifter än 

behörighetskrav för tjänster som innefattar forskning. Sveriges lantbruks

universitet däremot anser det värdefullt med en förordning där vetenskap

lig erfarenhet tillerkänns särskilt meritvärde. 

Beträffande forskarutbildningens förtjänstgrundande meritvärde har 

nästan samtliga remissinstanser anslutit sig till förslaget om fyra års tillgo

doräknande. 

Statens arbetsgivarverk !SAV) har en principiell invändning mot försla

get och anser att genomgången utbildning bör prövas i samband med 

bedömningen av befordringsgrunden skicklighet och då endast med avse

ende på de med tjänsten förenade arbetsuppgifterna. SA V vill dock inte 

motsätta sig förslaget om forskarutbildningens betydelse anses böra stär
kas av utbildningspolitiska skäl. Försäkringskasseförbundet anser det fel

aktigt att jämställa utbildningstid med statligt reglerad anställning och 

framhåller att viss värnpliktsutbildning och annan militiir utbildning i så fall 

skulle kunna jämföras med forskarutbildning. Postverket finner ingen an

ledning att reglera tillgodoräknande av forskarutbildning när det gäller 

förtjänst eftersom det framför allt jir skickligheten som skall beaktas vid 

tjänstetillsättning. Även socialstyrelsen påminner om att utredaren velat 

tona ned förtjänstens betydelse. 

UHÄ och Sveriges förenade studentkårer (SFS) vill komplettera försla

get med att den som genomgått i studieplan fastställd etapputbildning om 

minst fyra terminer skall få tillgodoriikna sig två år. 

Lantbruksstyrclsen upplyser om att veterinär med avlagd doktorsexa

men redan nu tillgodoräknas fyra år. 

Ett fåtal remissorgan har yttrat sig beträffande lönesättning av forskar

tjänster och inplacering i tjänstetidsklass och har därvid betonat angelä

genheten av en attraktiv lönesättning och tillgodoräknande av likartad 

, anställning utomlands. 
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Mitt ställningstagande 

Jag har i föregående avsnitt av mina överväganden framhållit forskning

ens betydelse för det pågående förändringsarbetet inom den offentliga 

sektorn bl. a. genom mitt förslag om inrättande av en till civildl~partemen

tet knuten forskningsdelcgation. Jag delar även den uppfattning som kom

mit till uttryck i meritutredningens betänkande beträffande behovet av 

utveckling och förnyelse inom skilda forskningsområden för att därigenom 

tillgodose skilda behov i ett samhälle under ständig förändring. 

För att göra forskning och forskarutbildning attraktivt behövs olika 

stimulansåtgärder och uttalanden härom återfinns i åtminstone de två 

tidigare forskningspropositionerna ( 1978/79: 119 och 1981/82: 106). Att ge 

forskarutbildning ett större meritvärde än för närvarande - framför allt i 

samband med tjänstetillsättningar - är ett önskemål som framställts i flera 

sammanhang och torde vara en av de få åtgärder regeringen - utan att 

kränka kollektivavtalsbundna områden - kan vidta för att uppnå en 

stimulanseffekt. Jag instämmer sålunda i meritutredningens förslag att 

värdet av forskarutbildningsmeriter vid en tjänstetillsättning skall förstär

kas och främst komma till uttryck vid bedömningen av de sökandes skick

lighet. Mot bakgrund av bl. a. regeringens strävan att göra samhället mind

re byråkratiskt och administrativt betungande är jag dock i likhet med 

rcmissinstanserna tveksam till om det är lämpligt att i en förordning reglera 

värdet ur skicklighetssynpunkt av vetenskaplig utbildning för sådana tjäns

ter där vetenskaplig kompetens inte är ett behörighctsvillkor. En sådan 

förordning skulle kunna ge utrymme för myndigheterna att själva utarbeta 

informella behörighetsvillkor som komplement till de regler som regering

en fastställt. Eftersom utvecklingen under senare tid har gått i riktning mot 

att avveckla kompetens- och behörighetsi·egler kan jag inte se några skäl 

för regeringen att utfärda en sådan förordning. Enligt min uppfattning är 

det den sökandes lämplighet för tjänsten som efter en sammanvägning av 

olika faktorer - däribland forskningserfarenhet - skall utgöra merit vid 

bedömning av skickligheten i sådana fall där forskarutbildning inte bedöms 

vara nödvändig för att fullgöra arbetsuppgifterna. 
Även om jag således inte är beredd att föreslå en förordning om forskar

utbildningens merit värde vill jag kraftigt stryka under vikten av att vid en 

sammanvägning beakta för tjänsten värdefulla forskningsmeriter. Den 

uppfattning jag nu framfört om forskningens betydelse och forskarutbild

ningens meritvärde bör ges spridning till berörda myndigheter. Det bör 

ankomma på statens arbetsgivarverk att informera om denna. 

Vad sedan gäller värdet av forskarutbildning när det gäller förtjänsten 

vill jag ansluta mig till utredningens förslag och till den uppfattning som 

framförts av flertalet remissinstanser. Jag anser således att fullgjord fors

karutbildning skall få tillgodoräknas med fyra år när det gäller att pröva 

förtjänsten vid tjänstetillsättning. Jag avser dock att återkomma till rege

ringen beträffande bl. a. förtjänstbegreppet sedan remissbehandlingen av 
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meritutredningens betänkande i dess helhet avslutats. Även om jag har en 

viss förståelse för den tveksamhet att jämställa utbildningstid med statlig 

anställning som framförts från några remissorgan är jag övertygad om att 

en forskarstuderande under sin utbildning får sådana erfarenheter av såväl 

kvalificerat utredningsarbetc som problemanalyser och självständigt ställ

ningstagande att de kan jämföras med olika typer av anställning. Däremot 

ser jag ingen anledning att utvidga förtjänstbegreppet till att gälla även 

annan utbildning än fullgjord forskarutbildning. 

Numera finns möjlighet att fullgöra forskarutbildning i en statlig dok

torandtjänst. Också andra kombinationer av statlig tjänst och forskarut

bildning förekommer. Avsikten är naturligtvis inte att den studerande i en 

sådan situation skall få räkna sig tillgodo både anställningstid och fullgjord 

forskarutbildning. 

Jag har i de nu behandlade frågorna samrått med cheferna för utbild

nings- och jordbruksdepartementen. 

3 Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen 

dels föreslår riksdagen att med ändring av vad som föreslås i prop. 

1983/84: 100 bil. 15 till Kommitteer m. m. under trettonde huvud

titeln för budgetåret 1984/85 anvisa ett reservationsanslag av 

11601000 kr., 

dels bereder riksdagen tillfälle att ta del av vad jag har anfört om 

forskning om den offentliga sektorn och om forskarutbildningens 

merit värde. 



Prop. 1983/84: 107 Bilaga 10 Civildepartementet 

Sammanfattning av betänkandet (SOU 1983: 15) 
Kommunalforskning i Sverige 

14 

Bilaga JO. I 

Riksdagen anslog 1979 medel för en vetenskaplig utvärdering av kom

munindelningsreformen. Uppgiften anförtroddes en siirskild forsknings

grupp, kommunaldemokratiska forskningsgruppcn. Kommunaldemokra

tiska kommitten fick det administrativa ansvaret för projektet. Forsknings

programmet har genomförts och resultaten redovisas i en särskild rapport

serie. I september 1981 gavs kommitten i uppdrag av dåvarande kommun

ministern att ta upp frågan om den fortsatta kommunalforskningen mot 

bakgrund av de erfarenheter som vunnits av forskningsgruppens verksam

het. Den nye civilministern. som tillträdde efter valet 1982, har också 

uttalat att den framtida kommunala forskningens organisation och inrikt

ning närmare bör övervägas. I föreliggande betänkande framläggs förslag 

om att inrätta en delegation för kommunal forskning. 

I kapitel I beskrivs kommunaldemokratiska forskningsgruppens verk

samhet. kommittens uppdrag, hur arbetet lagts upp. vad betänkandet 

syftar till och slutligen hur det är disponerat. Syftet med betiinkandet är 

enligt kommitten att beskriva forskningsområdet och dess betingelser. att 

översiktligt beskriva de allmänna villkoren för forsknings- och utvecklings

arbete i Sverige samt att mot bakgrund av de nämnda förhållandena dels 

beskriva och analysera svensk kornmunalforskning i dag, dels föreslå 

åtgärder för att främja forskningens ställning. öka effektiviteten och skapa 

bättre betingelser för kontakterna mellan forskare och avnämare. 

I kapitel 2 beskrivs inledningsvis samhällsutvecklingen under efterkrigs

tiden med siirskild hänsyn till den kommunala och landstingskommunala 

utvecklingen. Kommitten konstaterar att den redovisade utvecklingen le

der till ökade krav på den offentliga förvaltningen. bl. a. beträffande kvali

teten på beslutsunderlagen. Kommitten finner även att n:sultaten från den 

samhällsvetenskapliga forskningen kommit att spela en allt större roll i 

såväl förberedelserna för som utvärderingarna av större samhällsreformer. 

I kapitel 3 behandlas sektorsforskningen och existerande sektorsforsk

ningsorgan. Med sektorsforskning menas enligt en definition av OECD en 

forskning som motiveras utifrån en viss samhiillssektors behov av kunskap 

för att främja dess utveckling och som linansieras av denna sektor. Det 

finns f. n. ett femtiotal sektorsforskningsorgan i Sverige. Den undersök

ning kommitten företagit av ett urval sektorsforskningsorgan visar på 

betydande skillnader i fråga om organisation och resurser. Samtliga sek

torsforskningsorgan initierar och informerar om forskning samt knyter 

kontakter inom sektorn. En annan allmän uppgift för dessa organ är att 

förmedla ny kunskap mellan dem som bedriver forskning och dem som 

använder resultaten. I forskningspolitiska beslut under senare år har riks-



Prop. 1983/84: 107 Bilaga 10 Ch·ildepartementet 15 

dagen fastslagit att högskolan skall svara för en väsentlig del av den 

sektoriella forskningen. 

Huvuddelen av kapitel 4 ägnas åt en beskrivning och analys av en 

inventering av kommunalforskningsprojekt perioden 1972-1982. 127 pro

jekt har identifierats. Undersökningar om kommunal planering eller sam

hällsplanering dominerar ämnesmässigt. 80 procent av projekten är inrikta

de på kommunerna och en mycket liten del riktar sig mot landstingskom

munerna. 75 procent av projekten har utförts vid universitets- och högsko

leinstitutioner. Bland dessa intar statsvetenskapliga och företagsekono

miska institutioner den mest framträdande ställningen. Nära hälften av alla 

projekt har finansierats av statens råd för byggnadsforskning. Den totala 

anslagssumman uppgår-till cirka 52 miljoner kronor. 

Avslutningsvis redovisas i kapitlet några exempel på sådant forsknings

och utvecklingsarbete med relevans för kommuner och landstingskommu

ner som bedrivs utanför högsko/an. bl. a. inom vissa regionala organ för 

forskning med landstingskommuner som initiativtagare och/eller huvud

män. 

I kapitel 5 redovisas inriktningen och de olika organisatoriska lösningar

na för kommunalforskningen i Danmark, Norge och Finland. Vid en jämfö

relse i detta hänseende mel:an Sverige och de övriga nordiska länderna 

finner kommitten både likheter och skillnader. Inget land har något sam

ordningsorgan för kommunalforskning. I Danmark och Finland finns sär

skilda organ för kommunalforskning. I Finland, Norge och Sverige finansi

eras forskningen till största delen av forskningsråd och departement.I 

Danmark finansieras forskningen genom den kommunala momsfonden. 

Endast i Finland och Norge finns organ som förmedlar forskningsresultat. 

I samtliga länder är kommunalforskningen förhållandevis begränsad och 

har i ganska stor utsträckning karaktär av utredningsarbete/uppdrags
forskning. 

1 kapitel 6 redovisar kommitten sina överväganden och förslag. 

Den svenska kommunalforskningen kiinnetecknas av en utpräglad orga

nisatorisk decentralisering. vilket kommitten i och för sig anser önskvärt. 

Avsaknaden av ett samoi:dningsorgan medför dock enligt kommitten en 

splittrad syn på den verklighet som studeras. De resurser som ställs till 

kommunalforskningens förfogande är mycket begränsade med hänsyn till 

den kommunala och landstingskommunala verksamhetens omfattning. Re

sursflödet är också ojämnt fördelat över tiden. Klart eftersatta områden 

inom kommunalforskningen är enligt kommittens mening forskning inrik

tad på landstingskommunerna och kommunal ekonomi. Den framtida kom

munalforskningen måste ges en bredare ämnesmässig inriktning än hittills. 

Det intresse som visats inte minst från de båda kommunförbundens sida 

för den fortsatta kommunalforskningen pekar enligt kommittens mening på 

att det finns ett behov av ett forum för fortsatta kontakter mellan aktiva 

kommunalforskare och representanter för sektorns verksamhet. 
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Kommitten föreslår att en särskild delegation, Delegationen för kommu
nal forskning. inrättas som en kommitte inom civildepartementets område. 

I delegationen bör ingå representanter för kommun- och landstingsförbun

det. civildepartementet, de medelsbeviljande organen samt de aktiva kom

munalforskarna. Delegationen bör få ansvaret för att dokumentera och 

informera om pågående forskning på området och att i anslutning härtill 

svara för utgivningen av en informationsskrift och/eller en kommunalve

tenskaplig tidskrift, att initiera forskning om kommunala frågor samt arran

gera seminarier med främsta syfte att tillskapa ett forskningsprogram på 

kommunalforskningsområdet samt att föreslå hur en mer permanent orga

nisation av ett samordningsorgan bör se ut. Delegationens arbete bör enligt 

kommittens mening pågå i tre år i en första etapp. Delegationen bör ha 

tillgång till kansliresurser och en budget som ger möjlighet att arrangera 

sammanträden, konferenser etc. samt att bygga upp en dokumentations

och informationsverksamhet. Delegationen bör emellertid inte ha tillgång 

till medel för forskning. Kostnaderna beräknas uppgå till cirka I miljon 

kronor per år. 
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Bilaga /0.2 

Sammanställning av remissyttranden över betänkandet 
(SOU 1983: 15) Kommunalforskning i Sverige samt skri
velse från Svenska kommunförbundet om inrättande av 
ett särskilt forskningsråd för kommunal forskning 

Remissinstanscrna 

Efter remiss har yttranden över betänkandet avgetts av transportforsk

ningsdelegationen (TFDJ. delegationen för social forskning (DSFJ. univer

sitets- och högskoleämbetet (UHÄJ. forskningsrådsnämnden (FRNJ. hu

manistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR), institutet för 

social forskning, riksarkivet. statens råd för byggnadsforskning. statskon

toret. styrelsen för teknisk utveckling (STU). t:xpertgruppen för forskning 

om regional utveckling (ERUJ, arbetslivscentrum. Stockholms, Örebro, 

Kopparbergs och Västerbottens läns landstingskommuner. Stockholms, 

Upplands-Väsby. Malmö, Göteborgs. Karlstads och Luleå kommuner, 

Svenska kommunförbundet. Landstingsförbundet. Landsorganisationen i 

Sverige (LO), l]änstemännens centralorganisation (TCOJ. Centralorgani

sationen SACO/SR, Föreningen Sveriges kommunalekonomer och Stats

vetenskapliga förbundet. 

UHÄ har i sin tur inhämtat yttranden från universiteten i Stockholm, 

Uppsala, Linköping, Lund, Göteborg och Umeå. tekniska högskolan i 

Stockholm och Chalmers tekniska högskola samt från högskolorna i 

Växjö, Karlstad. Östersund och Luleå. Örebro läns landstingskommun har 

avgett sitt yttrande gemensamt med Örebro kommun och högskolan i 

Örebro. 
Utan föregående remiss har ett gemensamt yttrande avgetts av professor 

Sten Jönsson. docent Nils Brunsson och professor Rolf A. Lundin. 

Sammanfattning av remissinstanscrnas synpunkter 

De flesta remissinstanserna har uttryckt sin tillfredsställelse med att 

forskningen kring kommunerna och deras verksamhet, liksom kommunal

forskningens organisation. tas upp till behandling. De flesta remissinstan

serna är lKkså ense med kommunaldemokratiska kommitten i bedömning

en av var bristerna i kommunalforskningen finns. även om några instanser 

vill vidga begreppet kommunalforskning till att omfatta även sektorsstu

dier. 

Då man kommer in på kommittens förslag om att en forskningsdelega

tion skall inrättas under civildepartementet på tre år samt om delegatio

nens sammansättning och uppgifter. blir uppfattningarna bland remissin

stanserna mer blandade. Flertalet remissinstanscr är dock positiva till 

2 Riksdagen /'J8Ji84. I sam/. Nr 107. Bilai:a 10 
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kommittens förslag. Några remissinstanser lämnar egna förslag till hur 

kommunalforskningen hättre skulle kunna organiseras. 

Bland de remissinstanser som är negativa till förslaget om en forsknings

delegation miirks UHÄ. Behovet bör enligt ämbetet kunna tillgodoses av 

de nu existerande forskningsråden och sektorsorganen. Svaren från uni

versiteten och högskolorna visar dock inte någon enad ståndpunkt i frågan. 

De nesta svar som UHÄ fogat till sitt remissvar uttrycker sitt gillande till 

kommittens förslag. Således är det endast företagsekonomiska. kulturgeo

grafiska och nationalekonomiska institutionerna vid universitetet i Stock

holm. temarådet vid universitetet i Linköping. universitetet i Umeå. tek

niska högskolan i Stockholm och Chalmers tekniska högskola som är 

negativa till förslaget. 

Kommuner och landstingskommuner säger med ett par undantag ja till 

kommittens förslag. De som har en annan uppfattning stödjer i stället 

kommunförbundets förslag om ett särskilt forskningsråd för kommunal 

forskning. 

De fackliga remissinstanserna tillstyrker kommittens förslag men anser 

att det måste ingå representanter för löntagarorganisationerna i delegatio

nen. 

Svenska kommunförbundet tillstyrker kommittens förslag med motive

ringen att delegationen i stort sett skulle få samma uppgifter som de 

kommunförbundet föreslagit. Förbundet framhåller att man bör bedriva 

arbetet i delegationen i nära samarbete med kommunförbunden. Förbun

det är också berett att gå in som medarrangör för seminarier och symposi

er. 
Landstingsförbundet tillstyrker också kommittens förslag. 

I det följande äterges till att börja med remissinstansernas allmänna 

synpunkter på betänkandet. Därefter återges rcmissinstanscrnas kommen

tarer till kommittens förslag om att inrätta en forskningsddegation. dess 

sammansättning och arbetsuppgifter. Slutligen återges rcmissinstansern~s 
kommentarer till Svenska kommunförbundets skrivelse angående inrättan

de av ett särskilt forskningsråd för kommunal forskning. 

Allmänna synpunkter 

De flesta remissinstanserna har uttryckt sin tillfredsställelse med att 

forskningen kring kommunerna och deras verksamhet t_as upp till behand

ling. 

Behovet a1· kommunal ji1rsk11i11g 

Delegatio11e11.fi.ir socia/.f'orskning: DSF delar uppfattningen att kommu

nal forskning är ett viktigt forskningsområde med stor betydelse för sam

hällsutvecklingcn. 
/luma11istisk-samhäll.1Tete11skapliga forskningsrådet: Kommunerna 
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spelar en nyckelroll när det gäller att praktiskt omsätta den politik som 

formuleras av regering och riksdag och praktiseras av verk och andra 

myndigheter. Forskning om kommunerna är exempelvis central för förstå

else av orsakerna till att vissa politiska beslut framgångsrikt kan förverkli

gas medan andra misslyckas. 

Forsknil11:srädsniimnden: Del är enligt nämndens uppfattning positivt 

att frågorna om det kommunala engagemanget i FoU-frågorna nu tas upp 

till systematisk prövning. Det borde från nämndens utgångspunkt närmast 

vara självklart att primärkommuner och landsting skall engagera sig i och 

ta ansvar för FoU av intresse för dem. Det faktum att FoU-arbetets 

resultat kan vara av intresse för fler än en kommun bör inte utgöra hinder 

för ett sådant aktivt och ansvarstagande engagemang. 

Det kommunala ansvarsområdets utveckling och verksamhetens omfatt

ning gör det naturligt att både statligt och kommunalt stöd ges för FoU med 

inriktning på kommunernas problem. 

Statens räd får byggnadsforskning: Rådet ser med stor tillfredsställelse 

på regeringens initiativ att utreda frågan om den kommunala forskningens 

organisation. Kommunernas växande roll i samhällsekonomin och väl

färdsutvecklingen efter kommunindelningsreformen har successivt ökat 

behovet av forskning och utveckling. Det gäller dels kommunerna som 

samhälls- och beslutsorganisation, dels också omfattningen och kvaliteten 

på de verksamheter som organiseras och bedrivs av kommunerna. Behov 

av ökad forskning följer också med de vidgade uppgifter som statsmak

terna ger kommunerna. Minskad statlig reglering ger ej så standardiserade 

lösningar och därmed behov av att med forskningens hjälp utveckla nya 

ideer och handlingsalternativ. - - - Rådet delar utredningens uppfatt

ning vad gäller angelägenheten av att förstärka den svenska forsknings

och utvecklingsverksamheten med avseende på kommunernas behov. 

Statskontoret: Statskontoret anförde i remissvaret till statskontrollkom

mittcns slutbetänkande ISOU· J980: IO): ''Eftersom kommunerna numera 

svarar för merparten av den offentliga sektorn framstår det som alltmer 

angeläget att utveckla kunskap om kommunalt arbete, organisation, eko

nomi. rationalisering m. m .... forskningen om kommunal ekonomi och 

organisation är relativt outveckla9 i Sverige." 

Även om en hel del kommunalforskning har utförts sedan detta skrevs 

kan det ändå hävdas att ytterligare forskning inom området är angelägen. 

Vi tillstyrker således KDK:s förslag om ökade forskningsinsatser på detta 

område. 

Örebro läns landstingskommun !Örebro kommun. högskolan i Örebro): 

Allmänt vill kommunen, landstinget och högskolan tillstyrka förslagen till 

förstärkande av forskningen kring kommuner och landsting, med under

strykande av behovet av forskning kring landstingen. 

Viisterbotten.1· läns /andstin;:skommun: Med tanke på den kommunala 

sektorns storlek m:h betydelse i samhället finner förvaltningsutskottet det 
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rimligt att åtgärder vidtas för en samordnad styrning av kommunforskning. 
Problemområden som i hög grad bör vara aktuella för en samlad forsk

ningsinsats är bl. a. den omställningsprocess från expansion till stagnation 
som många kommuner och landsting befinner sig i och de konsekvenser 

detta för med sig på olika sätt. Det måste vara ett klart intresse från såväl 

den kommunala sektorn som staten att ett så väsentligt forskningsområde 

tas upp i en samordnad forskningsinsats. 

Stockholms kommun: Stockholm delar i stor utsträckning synpunkten 

att forskningen om kommunerna i landet behöver förstärkas och att detta 

måste ske genom engagemang från statsmakternas sida. Oberoende av 

kommunaldemokratiska kommittens arbete har Stockholms kommun ge

nom beslut i fullmäktige den 1 november 1982 i skrivelse till Svenska 
kommunförbundet tagit initiativ till en framställning till statsmakterna om 

inrättandet av ett särskilt forskningsråd för det kommunala verksamhets

området. Svenska kommunförbundet ställde sig den 25 mars 1983 bakom 

Stockholms fra~ställning och har tillställt regeringen detta förslag. också 

denna framställning ingår i remissen. Iden om ökade forskningsinsatser 

inom det kommunala verksamhetsområdet kan därför tillstyrkas. 

Upplands-Väsby kommun: Upplands-Väsby vill framhålla vikten av en 

aktiv kommunalforskning och dess betydelse för den kommunala utveck

lingen. 
Malmö kommun: Det är väsentligt med insatser för kommunalforskning 

i landet. där bl. a. områden avseende kommunal ekonomi samt sysselsätt

ning och näringsliv särskilt bör uppmärksammas. 

Centra/organisationen SACOISR: Det är SACO/SR:s bestämda uppfatt
ning att forsknings- och utvecklingsarbete skall betraktas som en naturlig 

del i arbetet med att utveckla ett bättre samhälle. Dessvärre är forskningen 
vid våra högskolor dåligt utnyttjad i flera a\ samhällssektorerna. Exempel

vis är den kommunala och landstingskommunala sektorn allvarligt under
försörjd vad gäller FoU-arbete. En av orsakerna till detta är att det hittills 

inte funnits någon större efterfrågan på sådana FoU-insatser. Mot denna 
bakgrund ser SACO/SR det som mycket positivt att KOK fick i uppdrag 

att bl. a. kartlägga forskningsområdet kommunal forskning. 

A vgriinsning av "kommunal forskning" m. m. 

Kommitten har definierat ämnet kommunal forskning som forskning om 

den kommunala självstyrelsen som sådan samt om kommunernas och 

landstingskommunernas roll för samhällsutvecklingen och samhällsekono

min mera allmänt. Den sammanställning som gjorts av kommunala forsk

ningsprojekt de senaste tio åren visar att området kommunal ekonomi är 

eftersatt. Vidare har landstingskommunerna varit föremål för forskarnas 

intresse i mycket ringa utsträckning. 
De flesta remissinstanserna samtycker till den avgränsning som gjorts 

och instämmer i bedömningen av forskningens brister på nämnda områ-
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den. Några svar visar dock på ytterligare områden som vederbörande 

organ bedömt bör utforskas. 
Delegationen för social forskning: DSF finner att den innehållsliga av

gränsningen som gjorts av forskningsfältet är väl balanserad och har en så 

klar gräns som det är möjligt och meningsfullt att dra gentemot den sociala 

sektorsforskningen. Den företagna inventeringen av kommunalforsknings

projekt ger en god översiktlig beskrivning av forskningens allmänna inrikt

ning, omfattning och finansiering. Enligt DSF hade det dock varit värde

fullt om kommitten inte stannat vid detta utan gått djupare in i forsknings

materialct och gjort kunskapsöversikter på de olika delområdena. 

En allmän synpunkt på betänkandet är att det innehåller värdefulla 

beskrivande avsnitt men alltför sällan analyser och diskussioner av alter

nativa lösningar. Kommitten verkar ha varit mycket bunden vid att föreslå 

ett sektorsorgan. Någon analys har heller icke gjorts av vilka förutsättning

ar och hinder som finns för att utveckla kommunalforskningen vid univer

sitet och högskolor. 

Statens råd för hyggnadsforskning: Kommitten har ansett det nödvän

digt att göra en snäv definition av kommunal forskning för att göra området 

tydligt och hanterbart. Den avgränsas till kommunal självstyrelse samt 

kommunernas roll för samhällsutveckling och samhällsekonomi. Kommit

tens översikt i forskningskatalogen ger en bra bild av den nuvarande 

kommunalforskningen. Det innehåll som definitionen getts i katalogen 

stämmer i stort sett med rådets uppfattning om vad som är kärnområdet i 

den kommunala forskningen. Rådet tillstyrker därför att avgränsningen 

läggs till grund för beslut om kommunalforskningens fortsatta organisa

tion. - - -

Rådet instämmer i behovet av ekonomisk forskning och forskning om 

den landstingskommunala demokratin men anser att det finns fler områden 

med samma betydelse. Dit hör den sociala delen av kommunernas verk

samhet som gäller sambanden mellan kommunal organisation och kommu

nala beslut om välfärdsutvecklingen. Samma prioritet bör ges åt forskning 

om kommunerna och näringslivet. 

Centra/organisationen SACOISR: SACOISR instämmer i kommittens 

beskrivning av kommunal forskning om man gör den innehållsliga begräns

ning som gällde för kartläggningsarbetct. Det är helt klart att sådan forsk

ning förekommer i alltför liten omfattning. SACO/SR har i andrci samman

hang pekat på behovet av en professur i bl. a. kommunal ekonomi. 

Organisationen instämmer i kommittens uppfattning att det nu kan behö

vas särskilda åtgärder för att forskning inom dessa specifika områden skall 

komma i gång. SACO/SR menar dock att kommitten varit alltför snäv i sin 

bedömning av vilka discipliner som är berörda av kommunal forskning. 

Det finns bl. a. inom de juridiska fakulteterna.discipliner som direkt berör 

olika delar av den kommunala verksamheten. Som exempel kan nämnas 

socialrätt. civilrätt !kommunen som mark- och fastighetsägare). arbetsrätt 
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(kommunen som arbetsgivare). miljörätt <kommunen som ansvarig för 

naturvårds- och hälsovårdsfrågor). 

Vidare är natur- och kulturgeografisk forskning av intresse för kommu

n::il forskning. De rättsliga och politiska förutsättningarna för kommuner

nas ställning är i stort sett lika. Däremot råder som bekant stora skillnader 

mellan kommunerna i fråga om läge, areal, typografi. klimat. befolknings

struktur. Sådana skillnader ger olika förutsättningar för de enskilda kom

munernas näringsliv och ekonomi. - - -

SACO/SR anser att den innebörd kommitten givit kommunal forskning 

också är en bra definition på de områden som i dag är eftersatta, dvs. där 

speciella åtgärder måste sättas in. Däremot anser SACO/SR att beställar

kompetens och forskningsinformation till berörda intressenter måste gälla 

all den forskning som på olika sätt berör kommuner och landsting. Denna 

skillnad bör beaktas då ätgärder diskuteras. 

Statsvetenskapliga fiirh1111Jet: Kommittens grundläggande synsätt inne

bär att den kommunala verksamheten betraktas som en sektor på samma 

sätt som verksamheter med ett någorlunda klart avgränsat sakinnehåll. typ 

skolsektor, bostadssektor etc. Detta är inte något lyckat grepp och rimmar 

f. ö. dåligt med den definition kommitten ger kommunalforskning, vilken 

definition ju närmast kan beskrivas som ett makroperspektiv på den kom

munala verksamheten. De kommunala åtgärderna omfattar numera mer

parten av de offentliga aktiviteterna, något som ju bl. a. har som konse

kvens att varje reform av någon räckvidd på det kommunala området 

måste bedömas och analyseras med hänsyn till sina konsekvenser för 

samhällsorganisationen och samhällsekonomin i dess helhet. Påpekandet 

understryker att en viktig del av kommunalforskilingen måste avse kom

munernas relationer till omgivningen. 
Stockholms liins /andstingsk.01111111111: I tjänsteutlåtande från regionplane

kontoret anförs att kommitten har en för snäv definition av begreppet 

kommunalforskning. Enligt kontoret. bör begreppet innefatta forskning 

kring kommunal verksamhet i vid mening och inte bara forskning kring 

kommunal självstyrelse och organisation. - Liksom kommitten konstate

rar regionplanekontoret att forskningen kring landstingen iir otillräcklig. 

Som ett angeläget område för forskning i anslutning till landstingen tar 

kontor-::t upp landstingens förutsättningar för att ta på sig och sköta länsde

mokratiska uppgifter. 

Som ett tredje eftersatt område tas forskningen kring storstadsregioner

na upp. Det är enligt kontoret angeläget att svensk kommunalforskning 

knyter an till den internationella forskningen. I detta sammanhang spelar 

storstadsregionerna en viktig roll. 

Liknande påpekande om storstadsregionerna har gjorts av Giiteborg.1· 

kom m 1111. 

Stockholms kommun: Utredningen har belyst kommunala forskningsfrå

gor och gjort en inventering av forskningsprojekt som haft anknytning till 
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den kommunala självstyrelsen. Utredningen har här koncentrerat sig på 

kommunaldemokratiska frågor. I sitt förslag till Delegationen för kommu

nal forskning (sid. 65) använder utredningen en vidare definition: "forsk

ning med den kommunala självstyrelsen som föremål. dvs. om kommuner 
och landstingskommuner som makrosystem med avseende på demokrati. 

planering och ekonomi". 

Om man utgår från ·den kommunala arenan som ett forskningsområde 

kan man använda begreppet kommunalforskning. Det inkluderar då i vid 

bemärkelse kommunernas hela politiska ansvarsområde. I det förslag till 

kommunalt forskningsråd som Svenska kommunförbundet tillställt rege

ringen är det ett begrepp för all forskning om och för kommunerna som 

inkluderas. l begreppet kommunalforskning ingår forskning om kommunal 

demokrati. administration och planering. kommunalteknik och infrastruk

tur, om kommunalekonomi och samhällsekonomi samt forskning om kom

munala verksamheter. 

Forsknings_delegationen och dess sammansättning 

Remissinstansernas inställning till kommittens förslag om en forsknings

dclegation inom civildepartementet är till övervägande delen positiv. För

slaget tillstyrks sålunda i huvudsak av forskningsräd.rnämnden, humanis

tisk-sa mhiil/s1·ete11skap/iga forskningsrådet, riksilrki1•e t, expertgruppen 

får j;-1rskni11g 0111 regional ut1·eck/i11g, arbets/h·sce/lfrum, Stockholms, 

\/ärm/ands, Örebro och 1/ästerbottcns läns landstingskommuner, Upp

/ands-\/äsby, Malmö, Göteborgs, Karlstads och Luleil kommuner, Sretis

ka kommunförbundet. Landsting.1förbundet, Landsorganisationcn i 5freri

ge, Tjänstemännens centra/organisation, Celllralorganisatio11en SACOI 

SR. Föreningen Sveriges kommunalekonomer och Statsvetenskapliga .för

bundet. 

Negativa till förslaget är universitets- och hägskoleämbetet, statskon

torct, Kopparbergs läns landstingskommun. Stocklzolm.1· kommun och 

pr<~frssorerna Jönsson och Lundin samt docent Bru11sson. 

Ytterligare ett antal remissinstanser kan sägas inta en tveksam hållning 

till förslaget. Det gäller transpor~fi1rsk11ingsdclegationen, delegationen för 

social jiJrsk11i11g. institutet fiir social färskning och statens råd för bygg

nadsjiJrsk11ing. 

Transpor~fiHskningsdelegationen: Den n:dovisning som görs i bilagan 

kommunalforskning i Sverige visar att forskningen täcker stora ämnesomc 

råden. bl. a. kommunal planering, kommunal demokrati. kommunal eko

nomi. beslutsproccsser och medbestämmande samt kommunens relationer 

till stat och näringsliv. Ett sammanhållande forum för verksamhet inom 

den kommunala sektorn kan därför behövas för att överblicka ämnesområ

det och för att medverka till informationsspridning. Organisationen av en 

sådan verksamhet. som ej förutsättes ha medelsbeviljande funktion, bör 

klarläggas. 
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Delegationen för social forskning: En allmän forskningspolitisk strävan 
är koncentration av forskningsresurserna, inte en uppsplittring. DSF:s 
uppfattning är att kommunalforskningen omfattar ett mycket smalt forsk
ningsfält med relevans för ett tämligen begränsat antal forskningsdisci
pliner. Den nuvarande anslagsbeviljande organisationen syns väl täcka det 

aktuella forskningsfältet. I flera av organen är kommunförbunden repre
senterade och kan företräda kommunforskningens intressen. Både Svens
ka kommunförbundet och Landstingsförbundet är sålunda representerade 

i DSF. Mot denna bakgrund finner DSF det inte vara motiverat att till
skapa ytterligare ett forskningsbeviljande organ för kommunalforskning. 

Däremot kan det finnas ett behov av ett forum för samråd och informa
tionsutbyte om kommunalforskning mellan aktiva forskare och avnämare. 

När det gäller forskningsdokumentation har DFI (delegationen för veten
skaplig och teknisk informationsförsörjning) i uppdrag att i samråd med 
FRN se över dessa frågor. Denna utredning borde avvaktas innan nya 
verksamheter startas. För att utarbeta forskningsprogram, arrangera semi

narier och i övrigt vara kontaktorgan mellan forskare och avnämare borde 
man, enligt DSF:s mening, för närvarande kunna begränsa sig till att 
inrätta en mindre arbetsgrupp knuten till civildepartementet. 

Samma synpunkter har redovisats från institutet Nr social forskning. 

Universitets- och högskoleiimhetet: Det behov av centralt utvecklande, 
övervakande och samordnande funktioner som anses behövas inom kom
munalforskningsområdet borde på ett tillfredsställande sätt kunna skötas 
av nu existerande forskningsråd och sektorsorgan. Forskningsråden och 
FRN har i sina instruktioner att "verka för att information om forskning 
och forskningsresultat sprids." Vidare skall DFI enligt regeringens direk
tiv utgå från forskningsanvändarens behov. 

Statens rådför byggnad.~(orskning: Rådet avstyrker kommittens förslag 
att en delegation för kommunal forskning skall inrättas på tre år med 
uppgift att föreslå "hur en mer permanent ordning bör se ut." Rådet anser 
inte att det är motiverat att skjuta på beslutet ytterligare tre år. 

Rådet delar kommittens uppfattning att mycket står att vinna genom 
bättre samordning. Men det räcker inte med samordning om det inte finns 
en organisation som svarar för att den önskade forskningen kommer till 
stånd. På den punkten är kommitten inte bara vag utan motsägelsefull. Å 
ena sidan tycks kommitten luta åt att problemet är att forskningen är 
decentraliserad och det enda som behövs är samordning och forsknings
program. Å andra sidan framhåller den att forskningen är försummad och 
har alltför begränsade resurser. Resultatet blir att kommitten skjuter frå

gan ifrån sig. 
Rådet anser att det i nuvarande samhiillssituation är nödvändigt att 

statsmakterna nu tar ställning för en förstärkning av kommunalforskning
en. Det är inte motiverat att skjuta på ett beslut ytterligare tre år. Rådets 
uppfattning stöds av rådets fyra kommunala kontaktgrupper. De har i en 
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gemensam skrivelse till rådet framfört att de känner oro för att flera 

forskningsområden som är viktiga för kommungrupperna inte på ett själv

klart sätt faller inom byggforskningens kompetensområde. 

Rådet anser att organisationsfragan kan lösas genom att de forsknings

råd som enligt kommitten finansierar kommunal forskning - forsknings

rådsnämnden, humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, Riks

bankens jubileumsfond, arbetarskyddsfonden, byggforskningsrådet och 

delegationen för social forskning - får i uppdrag att gemensamt täcka in 

det forskningsfält som kommitten definierat. Kommitten har skapat förut

sättningar för detta genom att strukturera och avgränsa området. Tillsam

mans svarar råden både för sektorsforskning och grundforskning inom 

området. Som framgår av ovan är rådet berett att åta sig ett vidgat ansvar 

för kommunalforskningen. En viss förstärkning behövs av rådens resurser 

för att initiativ skall kunna tas till forskning inom outvecklade områden. 

En fördelning av programansvaret för kommunalforskningen mellan !le

ra forskningsråd gör det nödvändigt att ha ett sammanhållande organ. 

liknande den forskningsdelcgation som kommitten föreslår. Det skall ha till 

uppgift att svara för övergripande långsiktiga frågor, hålla kontakt med 

kommunala, lokala initiativ i form av forskningsstiftelser m. m., samordna 

forskningsrådens program och lämna statsmakterna underlag för planering 

och finansiering av kommunalforskningen. I likhet med kommitten anser 

rådet att ett sådant organ endast skall disponera resurser för den egna 

program- och utredningsverksamheten. Finansieringen av forskningen bör 

ske över forskningsråden eller direkt till universitetsinstitutioner och 

forskningsinstitut. Beredningen bör ha en fristående ställning i förhållande 

till regeringen men sortera under civildepartementet. Kommunala företrä

dare bör vara väl representerade. 

En sådan modell skulle ge den kommunala forskningen en organisation 
som liknar den som sedan flera år finns på energiområdet. Som programor

gan är rådet väl förtrogen med den. Den har inneburit att forsknings- och 

ut vecklingsarbete mycket snabbt kunnat göra insatser inom ett i stort sett 

obearbetat område. Även om forskningsområdena är mycket olika så har 

kommunalforskningen på samma sätt behov av förstärkta insatser på kort 

sikt. 

Mot bakgrund av dessa erfarenheter föreslår rådet att ovannämnda 

förslag bearhetas vidare och prövas för kommunalforskningen. Förslaget 

innebär i huvuddrag att statsmakterna tillsätter en beredning. Den bör ges 

uppdraget att efter samråd med de sex forskningsråden lägga fram ett 

förslag till hur programansvaret skall fördelas mellan råden. Den bör också 

ange det totala resursbehovet för kommunal forskning och utarbeta förslag 

till direktiv till forskningsråden. Beredningens förslag bör ligga färdigt så 

att det kan behandlas i 1985 års budgetproposition. Erfarenheterna av hur 

organisationen fungerar bör ut.värderas efter en period om 3-5 år. 
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St11tskont11ret: Vi är tveksamma till förslaget om att inrätta en delegation 

för kommunal forskning knuten till civildepartementet och anser att man i 

nuvarande statsfinansiella läge bör vara ytterst restriktiv när det gäller att 

inrätta nya organ. Vi menar att vad kommitten vill uppnå genom inrättande 

av en delegation bör kunna uppnås utan all nya organ tillskapas och vill i 

denna del peka på följande omständigheter. 

En delegation leder i sig inte nödvändigtvis till mer forskning inom 

området i fråga. Det kan ifrågasiittas om inte de pengar som enligt förslaget 

skulle satsas på delegationen - ca 1 milj. kr. om året - skulle göra större 

nytta om de direkt kom forskningen till godo. Detta kan åstadkommas på 

två sätt. Forskningsrådsnämnden ffRN) kan tillföras medel direkt avsedda 

för förvaltningsforskning, företriidesvis inriktad på kommunal ekonomi 

och organisation samt landstingskommunal verksamhet. Alternativt kan 

en professur i kommunal ekonomi och organisation inrättas. 

Det är också fullt möjligt att åstadkomma en ökad forskning inom 

området utan resurstillskott. Regeringen kan i den aviserade forsknings

propositionen och i därtill kopplade n:geringsbeslut utpeka kommunal 

ekonomi och organisation som ett prioriterat forskningsområde. För att 

stödja prioriteringen inom detta område kan mycket väl en delegation för 

kommunal forskning knuten till forskningsrådsniimnden etableras. 

Behovet av kommunikation mellan forskare och forskningsanvändare 

bör också det kunna tillgodoses utan medverkan av en mellanhand. Kom

muner och landsting iir väl organiserade genom Svenska kommunförbun

det och Landstingsförbundet. Det bör ligga i dessa organs intresse att hålla 

kontakt med forskningen inom området och att bidra till att forsknings

problem formuleras utifrån användarnas perspektiv. På forsknings sidan 

har nyligen genomförts en omorganisation där förvaltningsforskningen 

håller på att byggas upp som överbyggnad till förvaltningshögskolor vid de 

olika universitetsorterna. Denna omorganisation är ännu inte fullt genom

förd. men det är rimligt att anta att förvaltningshögskolorna framgent kan 

komma att fungera som naturliga knutpunkter inom forskningsorganisa

tionen. 

Expertgruppen förf ors/.:.ning om regional 11t1·eckling: ER U har en positiv 

inställning till kommittens önskemål om att inrätta en delegation för kom

munalforskning. ERU ställer sig dock tveksam till förslaget om att anslags

beviljande myndigheter skall vara representerade i delegationen. Vid pröv

ning av framtida organisation anser ERU det viktigt att ta ställning till 

vems intressen en samordningsgrupp för kommunal forskning (eller ett 

organ med mer omfattande arbetsuppgifter) skall företräda. statens eller 

landstingens och kommunernas. ERU ser det som naturligt att det är 

kommunala och Jandstingskommunala intressen som skall tillvaratas av 

delegationen. Kopplingen - både den personella och ekonomiska - mel

lan kommitten och landstingen samt kommunerna bör därför förstärkas. 

ERU ser mot denna bakgrund positivt på en diskussion om framtida 
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organisation. ERU ansluter sig till kommittens tanke om ett samarbete 

med organisationer (t.ex. Arbetslivscentrum. DSF. EFA. EIFO. ERU, 

ESO) med likartade arbetsuppgifter. Samarbetet kan innebära att någon av 

organisationerna ingår i kommitten. Forskningsorganisationer med kopp

ling till kommunal och landstingskommunal verksamhet, t. ex. Stiftelsen 

Dalarnas forskningsråd, avdelningen kommunal planering på SIB eller 

SPRI. är också tänkbara samarbetsorgan. 

Arbetslivscentrum: Förslagen är i huvudsak rimliga även om de förefal

ler väl traditionella. Erfarenheter av en utbredd seminarieverksamhet eller 

den typ av centrala forskningsdokumentationssystem som föreslås är, 

enligt vår erfarenhet. inte särskilt övertygande. 

Enligt förslaget skall forskningsdclegationen inte vara forskningsfinan

sierande. Det är möjligt att under ett inledande skede det kan vara olämp

ligt att man bedriver forskningsfinansierande verksamhet men det bör bli 

möjligt, enligt vår mening, att ett sådant organ som det föreslagna utveck

las till en sorts forskningsråd t. ex. genom att medel anvisas från forsk

ningsfinansiärer typ byggnadsforskningsrådet och arbetarskyddsfonden 

inom en anslagsram. Forskningsdelcgationen skulle då inom ramen för 

träffade överenskommelser och anvisade medel på Bfr:s och Asf:s med 

fleras uppdrag utföra projektbedömning och svara för finansieringsbeslut. 

Den särskilda kompetensen i ett organ som den föreslagna delegationen 

skulle kunna bidra till en mer sakkunnig bedömning än som nu är fallet av 

kommunalt inriktade projekt. Man skulle därigenom också avlasta styrel

ser och kanslier för de nämnda organen. Detta kan också fördelaktigt 

påverka hur forskning formuleras genom att detta kan möjliggöra en 

ämnesmässig koncentration. 

Örebro läns landstingskommun (Örebro kommun och högskolan i Öre

bro): Vad gäller frågan om organisation av en sådan förstärkt forskning vill 
vi tillstyrka utredningens förslag om en särskild delegation för kommunal

forskning. bl. a. med uppgiften att bereda förslag till en permanent ordning. 

Det synes klokt att avvakta erfarenheterna från en sådan organisations-, 

form innan en så omfattande organisation som eget forskningsråd inrättas. 

Dock bör en delegation för kommunalforskning utformas med vissa för
ändringar i förhållande till utredningens förslag. - - -

De erfarenheter som vi gjort av eget engagemang i forskningsfrågor 

borde på något sätt komma den föreslagna delegationen till godo, exempel

vis genom att åtminstone ett landsting med egen forskningsaktivitet kan bli 

representerat i delegationen. Detta skulle också stärka landstingsrepresen

tationen i delegationerna så att landstingsfrågorna inte som skett kommer i 

skymundan i forskningen. 

Kopparbergs läns landstinRskommun: Forskningsrådsnämnden och de 

centrala forskningsråden har fått ökat intresse för kommunal forskning de 

senaste åren. Därför finner landstinget det inte nödvändigt med ensamord

ning av befintlig kommunal forskning i dagsläget. Vidare synes det svårt 
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att samordna kommunal forskning med så begränsade resurser (I milj. kr. l 

som föreslås. I de fall en central delegation inrättas bör därför resurserna 

inte bli så begränsade att verksamhetens intentioner svårligen kan genom

föras. 
Viisterhottens läns la11dsti11gskomm1111: Förvaltningsutskottet anser att 

det redan nu bör vara möjligt att komma fram till en permanent lösning. 

Syftet med ytterligare överläggningar mellan olika intressenter som KDK 

anser erforderliga bör kunna nås i remissbehandlingen av föreliggande 

betänkande och den efterföljande beredningen av ärendet. 

Oavsett om det blfr en provisorisk eller permanent lösning anser förvalt

ningsutskottet att de kommunala och landstingskommunala huvudmännen 

måste representeras i det forskningsorgan som bildas. Detta borde vara ett 

intresse för forskarna själva. inte bara för den kommunala sektorn. 

Stockholms kommun: Det råder ett splittrat ansvar över forskningen på 

den kommunala arenan och behovet av överblick är stort. Förslaget att 

inrätta ett organ med uppgift att ge en bättre överblick och ta initiativ till 

angelägen kommunal forskning tillstyrks. 

I två avseenden reser emellertid kommunaldemokratiska kommittens 

förslag om en förbättrad kommunal forskning vissa invändningar. Detta 

gäller dels den föreslagna ämnesavgränsningen för delegationen och dels 

delegationens status när det gäller att inom hela sitt ämnesområde kunna 

fullständigt prioritera och finansiera forskningsinsatser. 

Kommunaldemokratiska kommittens förslag innebär en fokusering på 

enbart de juridiska. rätts vetenskapliga och samhällsvetenskapliga aspek

terna av kommunernas verksamhet. Denna begränsade inriktning kan inte 

tillstyrkas. 
Som framgår av det initiativ som Stockholms kommun tagit ligger det ett 

värde i att hela det kommunala verksamhetsfältet överblickas i ett sam

manhang och av ett forskningsorgan. I många avseenden är kommunal 

verksamhet väl avgränsad och definierbar. Kommunallagstiftningen och 

de fakultativa uppgifter som flertalet kommuner praktiskt arbetar med ger 

hilden av ett väl sammanhållet och avgränsat arbetsfält. Det är viktigt, 

bland annat av prioriteringsskäl. att hela detta kommu.nala område från 

forskningssynpunkt belyses i ett sammanhang och med likartade värde

ringar och utgångspunkter. 
Kommunerna måste ges möjligheter - även genom representation i 

forskningsorganets styrelse - att prioritera forskningsinsatser inom olika 

delområden av den kommunala verksamheten. En meningsfull sådan prio

ritering mellan statsvetenskapliga, kommunaltekniska. sociala eller miljö

betonade insatser ur det kommunala forskningsområdet ställer således 

krav på en total syn över hela verksamhetsfältet. som ett forskningsorgan 

enbart inriktat mot kommunaldemokratiska eller statsvetenskapliga frågor 

aldrig kan uppnå. Detta innebär sammanfattningsvis att forskningsfältet 

bör definieras i enlighet med kommunernas verksamhetsområde och att 
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kommunerna bör beredas ett avgörande inflytande i forskningsorganets 

definition av forskningsuppgifter och prioriteringar mellan olika verksam

hetsområden. Kommitten föreslår att kommunalforskningen skall beredas 

inom ramen för en delegation. Detta innebär bland annat att organet inte 

skulle ha några egna forskningsresurser att fördela över sitt verksamhets

område. Detta innebär att kommunalforskningsorganct skulle vara hänvi

sat till att vinna gehör för sina förslag om forskningsinsatser hos sektors

forskningsorgan av typen byggforskningsrådet eller humanistisk-samhälls

vetenskapliga forskningsrådet med en i huvudsak annan inriktning och 

prioritering av sina respektive verksamheter. Risken skulle i så fall vara 

stor att från kommunal synpunkt angelägna forskningsinsatser inte kom

mer till utförande därför att finansiärerna från sina utgångspunkter finner 

dem mindre motiverade. Denna status för kommunalforskningen kan inte 

accepteras. 

Upplands-Väsby komm11n: Kommunen anser att möjligheterna till en 

ökad kontakt (mellan forskningen och de enskilda kommunerna) skulle ges 

genom ett inrättande av den föreslagna forskningsdelegationen. Delegatio

nen bör i stor utsträckning arbeta som en "länk'' mellan kommunerna och 

forskningen. 
Malmö komm11n: Malmö kommun bifaller förslaget om inrättande av en 

delegation för kommunalforskning som skall samordna. initiera och infor

mera om forskning i kommunala frågor. Delegationen bör arbeta under den 

föreslagna treårsperioden. innan ställning tas till en mer permanent organi

sation som t. ex. ett särskilt forskningsråd. 

G1)teborRS komm1111: Det är angeläget att forskningen inom aktuellt 

område intensifieras. Kommunstyrelsen stöder därför KDK:s förslag om 

att det bör inrättas en särskild forskningsdelegation inom civildepartemen

tet under en försöksperiod på tre år. - - - I arbetet med hur en permanent 
ordning på området bör se ut anser kommunstyrelsen att kommunerna och 

landstingen måste få ett starkt inflytande. - - - Det är ute i kommunerna 

man bäst känner problemen. - - - Vidare vill kommunstyrelsen starkt 

betona att det är angeläget att det sker ett samarbete mellan delegationen 

och andra sektorforskningsorgan som har anknytning till den kommunala 

verksamheten. 
Srenska komm11nförh1111det: Styrelsen finner att den av KOK föreslagna 

delegationen för komrnunalforskning skall få i stort sett motsvarande upp

gifter (som de förbundet föreslagit) med undantag för att fördela anslag till 

forskning. Styrelsens principiella uppfattning är att ett särskilt forsknings

råd för kommunal for~kning vore ett effektivt sätt att stödja och samordna 

sådan forskning. Eftersom en mer permanent lösning av den kommunala 

forskningens organisation kräver mera vittgående överväganden och om

disponeringar så är styrelsen dock beredd att tillstyrka kommunaldemo

kratiska kommittens förslag om en delegation för kommunalforskning. 

Landstingsförbundct: Landstingsförbundets styrelse vill betona behovet 
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av ökat samarbete och informationsutbyte mellan forskare med kömmuna
la frågor som specialitet och represent~mter för sektorns verksamhet. Den 

starka sektoriseringen av forskningen leder till att tvärvetenskapliga· och 

övergripande frågor inte beaktas tillräckligt. Styrelsen har därför inget att 

erinra mot att man för en treårig försöksperiod inrättar ett särskilt organ -

delegationen för kommunal forskning - med i betänkandet föreslagna 

uppgifter och sammansättning. Kommunalforskningen behöver ökade in

satser och bättre samordning. I dag är forskningen splittrad och en god 

överblick saknas. Förbundsstyrelsen utgår från att den försöksvis inrätta

de delegationen tar initiativ för att förbättra denna situation. Styrelsen vill 

därför ifrågasätta om inte särskilda statliga medel bör ställas till delegatio

nens förfogande för att utveckla forskningen. 

Landsorganisationen i Srerige: LO anser att den lösning som här pre

senteras som ett första led i att stärka kommunalforskningen är godtagbar. 

Mönstret har framförallt hämtats från de kommitteer som finns inom 

arbetsmarknadsdepartementet, expertgruppen för arbetsmarknadsforsk

ning och ERU, och erfarenheterna från dessa kommitteer är förhållandevis 

goda. Med tanke på att regeringen i vår kommer att presentera en .samman

hållen forskningspolitisk proposition är den begränsade reform man nu 

föreslår möjlig att tillstyrka, även om det annars finns anledning att vara 

försiktig med nya sektorsforskningsorgan. 

LO anser att det är minst sagt rimligt att som ledamöter i delegationen 

också ha med de fackliga organisationerna, dels därför att d·essa kan bidra 

med värdefull erfarenhet, dels därför att såväl Kommun- som Landstings

förhundct indirekt kan sägas representera arbetsgivarsidan. 
CentralorRtmisationen SACOISR: SACOISR anser att vissa bestämda 

krav måste ställas på delegationen. För det första skall delegationens 

arbete tidsbegränsas. Målsättningen för delegationens arbete bör vara att 

den hittar lösningar som innebär att delegationen blir umbärlig. SACO/SR 

avvisar således tanken på att ett särskilt sektorsorgan inrättas för kommu

nal forskning. Denna forskning skall ligga vid institutioner p{1 universitet 

och högskolor. På så sätt kan befintlig kompetens och forskningsmiljö 

utnyttjas samtidigt som forskningsresurserna utnyttjas effektivt. 

Det andra kravet gäller delegationens sammansättning. SACO/SR anser 

att de fackliga organisationer som organiserar anställda inom kommuner 

och landsting hör vara företrädda i delegationen. Det är ju i realiteten de 

anställda som får ta hand om verkställigheten av de politiska besluten. Det 

är SACO/SR:s bestämda uppfattning att de anställda med sina erfarenheter 

kan tillföra forskningen värdefulla synpunkter, både vad gäller aktualitet 

och inriktning. Som jämförelse kan nämnas att de fackliga organisationer

na har ledamotplats i delegationen för arbetsmarknadspolitisk forskning. 

SACO/SR anser att delegationens vetenskäpiiga sammansättning bör 

göras så bred som möjligt med hänsyn till alt det totala antalet ledamöter 

inte skall bli ohanterligt. 
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Föreningen Sveriges kommunalekonomer: Föreningen tillstyrker inrät

tandet av en delegation för kommunal forskning. Föreningen anser dock 

alt delegationen borde få vidare uppgifter. i synnerhet ansvaret för fördel

ning av anslag till forskning vilket nu ligger på andra sektorsforskningsråd 

vars knytning till intresseområdet kommunalekonomi är ganska ringa. 

Endast övergångsvis kan därför den föreslagna lösningen accepteras och 

delegationen bör därför skyndsamt utreda hur en mera permanent ordning 

skulle tänkas se ut. 
Föreningen vill dock ånyo hävda att en absolut grundförutsättning för att 

få till stånd en fungerande kommunalekonomisk forskning är att särskilda 

resurser tillskapas inom detta ämnesområde. 

Stat.1Tetenskapliga förbundet: Enligt statsvetenskapliga förbundets me

ning är det angeläget att förbättra informationen om den forskning som 

bedrivits och bedrivs. Detta behov kan i väsentlig utsträckning tillgodoses 

av den föreslagna delegationen. 

Det är mycket välbetänkt att delegationens verksamhet i en första etapp 

pågår i tre år. Kanske kan skälen till att närmare anknyta verksamheten till 

högskolan då visa sig starka. 

Vi vill i detta sammanhang betona. att vi finner kommittens skrivning 

beträffande finansieringen av förstudier onödigt restriktiv. Även om dele

'gationen inte själv får tillgång till forskningsmedel bör det klart uttalas, att 

den bör disponera ett belopp av storleksordningen minst 100000 kr. per år 

avsedda för att initiera forskning och vetenskapligt pröva olika uppslags 

bärkraft. 
Det är angeläget att parlamentariker med ett bredare intresse för sam

hällsproblemen och för den kommunala och landstingskommunala verk

samhetens övergripande politiska. organisatoriska och ekonomiska villkor 

ingår i delegationen. 

l'orskningsdelegationens uppgifter 

Humanistisk-samhii/l.1·1·etenskapliga fi1rsk11i11gsrddet: För att svensk 

forskning skall kunna hållas på en kvalitetsmässigt hög nivå är det viktigt 

att den genomförs i nära anknytning till det internationella forskarsamhäl

let. En konsekvens av detta är att forskning om t. ex. svensk kommunalpo

litik bör presenteras på ett sådant sätt att den kan förstås även i länder där 

kommunerna h(lr en helt annan ställning i det politiskt/administrativa sy

stemet. Självfallet är det i sammanhanget också nödvändigt att presentera 

idcer och resultat på något internationellt gångbart språk. Vanligen gynnar 

detta inte tillgängligheten för en bredare svensk publik. Därtill kommer att 

forskningsinriktningar av alla slag - oberoende av om de utformas i 

disciplinorienterade eller tvärvetenskapligt sammansatta grupper - ten

derar att utveckla en egen terminologi som i lyckade fall förenklar för den 

redan insatte med hemvist i forskarsamhället men försvårar för andra 
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avnämare. Redan "språkproblem" av det slag som antytts ställer stora 
krav på den forskningsinformation som skall ha verklig möjlighet att nå ut 

till berörda praktiker. Utgivning av en informationstidskrift är ett medel 
bland många att öka forskningsresultatens tillgänglighet. Kontakter mellan 

forskare och praktiker behöver organiseras av flera skäl. Ett är att konti

nuitet i umgänget mellan olika aktörer på exempelvis det kommunala 

området underlättar erfarenhetsutbytet. Ett annat skäl är att detta ger möj

lighet för alla parter att utveckla rimliga attityder och förväntningar. Kun

skap är av avgörande betydelse för att göra säkrare bedömningar av sam

hällsutvecklingen och förbättra uppfattningen av de möjligheter och risker 

som är förknippade med olika handlingsalternativ. - - - Den av utred

ningen lanserade iden om seminarieverksamhet är därför värd allt stöd. 

Seminarierna bör emellertid syfta till att föra ut redan befintlig kommunal

forskning. inte primärt initiera ny. 

Statens rådför byggnadsforskning: Rådet avstyrker kommittens förslag 

att delegationen skall ha ansvar för att dokumentera och informera om 

pågående forskning i Sverige och övriga länder. Det bör vara FRN:s och 

forskningsrådens uppgift att svara för en samlad dokumentation och infor

mation om kommunalforskningen. Rådet är positivt till kommittens förslag 

att ge ut informationsblad och/eller en kommunalvetenskaplig tidskrift. 

Frågan om huvudman bör dock diskuteras ytterligare. Rådet avstyrker 

därför förslaget i nuvarande form. 
Statskontoret: Kommitten menar att kommunalforskningen känneteck

nas av en utpräglad fragmentarisering, dvs. att man inom olika vetenskap

liga discipliner har olika syn på den studerade verkligheten. Detta anförs 
som ett motiv för en samordnande delegation. Mot detta kan invändas att 
en sådan fragmentarisering lika väl kan ses som en sund pluralism, som är 
angelägen att vidmakthålla i forskningsvärlden. Självklart finns dock ett 

värde i att olika synsätt konfronteras och berikar varandra. 

Också detta kan uppnås utan samordnande departementsinitiativ. Kon
taktkonferenser mellan forskare, avnämare och finansiärer kan och bör 

arrangeras av de berörda parterna: förvaltningshögskolorna. kommunför

bunden, forskningsrådsnämnden (eller annan finansiär). Genom att inrätta 

ett särskilt organ för detta slags kontakter fråntas till viss del dessa parter 

ansvaret för att själva få sitt eget samspel att fungera. 
Samma resonemang kan föras beträffande spridning av skriftlig informa

tion i form av en vetenskaplig journal eller en ''bulletin" om nytt på 

forskningsfronten. Det kan f. ö. nämnas att det finns en tidskrift lämpad för 

publicering av forskningsmaterial i artikelform. nämligen Nordisk Admini

strativt Tidsskrift. som hittills knappast alls har utnyttjats av svenska 

förvaltningsforskare. 
Expertgruppen för.forskning om regio11al ut1•eckli11g: ERU anser att ett i1 

jourhållande av den inventering av kommunal forskning i Sverige som 

gjorts av KDK kan vara givande för intressenterna för att informera sig om 



Prop. 1983/84: 107 Bilaga 10 Civildepartementet 33 

pågående och avslutad forskning. Översikten bör också kunna utvidgas till 

att innehålla relevant utländsk forskning. 

ERU. ställer sig däremot tveksam till en utgivning av nya tidskrifter på 

detta område. Ett användande av befintliga tidskrifter med en inarbetad 

spridning bör vara mer värdefull. 

ERU anser att ett samarbete med hefintliga organ inom forskningen kan 

vara givande mot bakgrund av de ambitioner som finns att stimulera till en 

utbyggnad av antalet regionala forskningsstiftelser. Universitetens kon

taktsekretariat har permanentats och avses utökas under budgetåret 1982/ 

83. Sekretariat skall nu finnas på alla högskoleorter med fast forsknings

organisation och bör kunna bidra med information. 

Västerbottens läns /andstingskommun: ·De beskrivningar av det till

tänkta "'forskningsorgancts" uppgifter som gjorts av KDK kan förvalt

ningsutskottet instämma i. F. n. anses att det är en fördel om-även.anslags

fördclningen så långt som möjligt kan samordnas av ett organ. Detta får 

naturligtvis inte utesluta att fristående organ/organisationer ska kunna ge 

hidrag till kommunforskning. 

Upplands-Väsby kommun: Delegationen bör stimulera tills. k. aktions

forskning som förenklat uttryckt innebär att forskare aktivt deltar i det 

skeende han önskar studera. Denna typ av forskning skulle ge- en bättre 

kontakt mellan forskare och avnämare och därmed troligen öka forsk

ningsresultatens relevans för den kommunala verksamheten. Vidare skulle 

en ökad forskning av detta slag ge möjlighet till ett ökat utnyttjande av den 

kunskapsresurs som kommunens personal utgör. 

Vidare bör delegationen stimulera projekt som bedrivs av enskilda kom

muner. Det är viktigt att det aktiva förändringsarbetet som bedrivs i många 

kommuner systematiskt dokumenteras och studeras. För detta dokumen

tationsarbete behöver många kommuner stöd med resurser av olika slag. 

Karlstads kommun: Bland de uppgifter som delegationen föreslås få 

ansvaret för kan tveksamhet uttryckas vad beträffar behovet av en ny 

tidskrift. Förutom specialtidskrifter för de olika vetenskapliga discipliner

na finns redan i dag tidskrifter med en mera allmän inriktning varför 

uppsatser m. m. som rör kommunerna inte bör undandras dessa. Däremot 

bör en viktig uppgift vara att samla information om pågående forskning och 

att föra denna vidare t. ex. via ett informationsblad. Denna uppgifts om

fattning rimmar också någorlunda väl med de resurser som föreslås bli 

ställda till delegationens förfogande. 

Svenska kommunförbundet: Styrelsen vill framhålla att delegationen bör 

bedriva sitt arbete i samarbete och samråd med kommunförbunden vilket 

kan garanteras genom att förbunden blir representerade i delegationen. 

Kommunförbundet är också berett att t. ex. gå in som medarrangör för 

seminarier och symposier omkring för kommunerna viktiga frågor. Beträf

fande delegationens sammansättning anser styrelsen att en mindre delega

tion som till sig knyter en· eller flera brett sammansatta referensgrupper 

torde arbeta effektivare än en stor delegation. 

3 Riksdagen 1983184. I sam/. Nr 107. Bilaga 10 
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Centra/organisationen SACOISR: Tre av de fyra arbetsuppgifter som 

delegationen föreslås få handlar om olika typer av forskningsinformation. 

SACO/SR tycker att det är helt riktigt att kommitten har fäst så stor vikt 

vid informationsfrågorna. 

Statsvetenskapliga förbundet: Vad beträffar dokumentationen vill för

bundet framhålla att de knappa personella och ekonomiska resurser som 

kommer att ställas till delegationens förfogande gör det nödvändigt att 

prioritera denna verksamhet lägre än övriga funktioner. I fråga om delega

tionens tredje uppgift. att initiera forskning. råder en viss tveksamhet inom 

förbundet. Arrangerande av seminarier och andra sammankomster torde 

bara i ringa utsträckning kunna bidra till aktiva forskningsinsatser. Över 

huvud taget bör man vara återhållsam med att inrätta flera forskningsadmi

nistrativa organ. De ekonomiska medel som står till förfogande gör sanno

likt mera nytta om de satsas direkt på forskning. t. ex. genom inrättande av 

forskartjänster eller som .projektanslag. 

Kommunförbundets förslag om inrättande av ett särskilt forskningsråd för 

kommunal forskning 

Transpor~forskningsdelegationen: TFD stöder ej det ~ - - framförda 

förslaget att medel till ett kommunalt forskningsråd skulle kunna utgöras 

av de medel som är anvisade andra forskningsorgan för olika forsknings

program om kommunal samhällsplanering. Ett sådant förslag skulle i reali

teten innebära att man skapade nera sektorsorgan med överlappande upp

gifter. 
Behovet av samordning i fråga om kommunalforskning med anknytning 

till transport- och trafikområdet bör kunna tillgodoses genom utveckling av 

de sedan flera år etablerade samarbets- och informationsrutiner som finns 

mellan TFD. vägverket. planverket. kommunförbundet och kommunerna. 

Statens råd .fhr byggnad4orskning: Rådet anser att en samordnad. ef

fektivare kommunalforskning bör kunna komma i gång. utan ytterligare 

utredning. Den av rådet föreslagna organisationsmodellen ger den önskade 

ämnesmässiga bredden. De tillskott som behövs för att de nuvarande 

forskningsråden skall kunna vidga sina kompetensgränser blir en betydligt 

mindre utgift än kostnaderna för att inrätta ett nytt organ. Rådet avstyrker 

därför Kommunförbundets förslag att inrätta ett särskilt forskningsråd för 

kommunalforskning. 

Forskningsrådsnämnden: Även om. som framhållits, den kommunala 

verksamhetens omfattnirig och betydelse mer än väl motiverar ''sekto

riellt" definierade FoU-insatscr inom det kommunala området. visar det 

föreliggande förslaget om inrättande av ett kommunalt forskningsråd självt 

på. enligt nämndens uppfattning. fundamentala forskningspolitiska pro

blem med en sådan lösning. 

Spännvidden i de kommunala problemen gör att de griper in i en hel rad 
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existerande sektoriella och andra FoU-organs ansvarsområde och en rad 

insatser görs redan av och med stöd av dessa organ. Att skapa ett statligt 

forskningsråd för kommunal forskning skulle kunna medföra fortsatt frag

rnentarisering av det svenska FoU-systemet och ökade gränsdragnings

problt:m. Att låta ett kommunalt forskningsråds resurser vara beroende av 

storleken på de medel som de existerande statliga organen tillförs vid ett 

givet tillfälle relevanta program och åstadkommas genom överföring av 

dessa medel ,!<an inte vara rimligt. 

Nämnden tillstyrker inte ett statligt forskningsråd för kommunal forsk

ning. 

Styrelsen för teknisk utveckling: Vad gäller kommuninriktad forskning 

ser STU det som naturligt att befintliga forsknings- och utredningsresurser 

utnyttjas. 

De initiativ och förslag till kommuninriktad forskning som tas av ansva

riga organisationer bör dock, enligt STU:s mening, göras på en ad hoc

mässig grund. Den existerande strukturen av stödorgan är tillräcklig för att 

tillfredsställa kraven på vetenskaplig prövning. 

STU vill därför avstyrka förslaget om att inrätta ett kommunalt forsk

ningsråd._ 

STU är självfallet beredd att tillsammans med Kommunförbundet verk_a 

för att angelägen forskning som knyter an till STU:s ansvarsområde kom

mer till stånd. 

Kopparbergs läns landstingskommun: Förvaltningsutskottet finner 

Kommunförbundets förslag mer intressant (än kommunaldemokratiska 

kommittens) eftersom större effektivitet borde kunna uppnås genom att 

samordna finansieringen av kommunalforskningen. 

Västerbottens läns land.1·tingskommun: Förvaltningsutskottct anser det 

vara en fördel om även anslagsfördelningen så långt möjligt kan samordnas 

av ett organ. 

Centra/organisationen SACOISR: SACOISR anser inte att det skall 

inrättas ett särskilt sektorsorgan för kommunal forskning och kan därför 

inte tillstyrka Svenska kommunförbundets förslag. SACO/SR kan inte 

heller tillstyrka den föreslagna finansieringen av ett sådant råd. Den sam

ordning som Kommunförbijlldet eftersträvar med sitt förslag bör kunna 

tillgodoses genom att ett forskningsprogram för kommunal forskning utar

betas. 

Föreningen Sveriges kommunalekonomer har inte direkt berört Kom

munförbundets förslag till medelsbeviljande forskningsråd men indirekt 

tillstyrkt tanken på ett sådant i och med att man anser att delegationen i 

kommittens förslag borde getts vidare uppgifter, "i synnerhet ansvaret för 

fördelning av anslag till forskning". 
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Bilaga 10.3 

Sammanfattning av betänkandet (Ds C 1983: 16) Merit
värderingen vid statliga tjänstetillsättningar m. m. i vad. 
betänkandet avser forskarutbildningens meritvärde 

Meritutredningen har haft till uppgift att se över en del av de principer 

som gäller meritvärderingen vid tillsättningen av statligt reglerade tjänster. 

Huvudsyftet är att skapa bättre möjligheter att tillgodose de växande 

kraven på kunskaper, erfarenhet och skicklighet som ställs för att statsför

valtningen skall kunna fullgöra sina uppgifter effektivt och därvid ge god 

service till allmänheten. 

En viktig målsättning är att skapa bättre förutsättningar för en bredare 

rekrytering och en ökad pcrsonalrörlighet. 

Väsentligt är också att underlätta en mer ändamålsenlig bedömning av 

vissa mcritvärderingsfrågor och en rationell handläggning av dem. I direk

tiven har särskilt framhållits värderingen av deltidsarbete, vård av barn 

m. m., forskarutbildning, studieledighetstid, språkkunskaper och utlands

anställning. 

Bestämmelsen om att endast förtjänst och skickligh~t skulle beaktas vid 

en statlig tjänstetillsättning tillkom genom 1809 års regeringsform. I sam

band med regeringsformen 1974 tillfördes att även s. k. arbetsmarknads

och lokaliseringspolitiska skäl skall få vägas in vid en tjänstetillsättning. 

Det svenska samhället har under tiden efter 1809 genomgått och genom

går fortfarande stora förändringar. I avsnittet "Sverige i förändring" och 
"Sammanfattande synpunkter" beskrivs i breda och översiktliga pensel

drag de viktigaste förändringarna och utvecklingstendenscrna av betydelse 

för den statliga verksamheten och dess villkor. 
Med denna bakgrund blir kopplingen mellan. å ena sidan, målen för 

myndigheternas verksamhet, kraven från statsmakterna om bl. a. effektivi

tet, service, rättssäkerhet m. m. och behoven av framförhållning och flexi

bilitet samt, å andra sidan, myndigheternas bemanning och bemannings

planering en allt viktigare fråga. Den behandlas i avsnittet "Rekryteringen 

i en helhetssyn" där även den förändrade synen på människan i arbetslivet 

berörs. 
För en statlig tjänstetillsättning finns ett omfattande regelverk. Bestäm

melser av särskilt intresse för meritvärderingen tas upp i avsnittet "Tjäns

tetillsättningens rättsliga utgångspunkter". 

En viktig förutsättning för att få rätt person på rätt plats är att myndighe

ten fastställer arbetsanalys och sökprofil. Arbetsanalysen innebär att ar

betsuppgifternas art och omfattning anges och att detta görs mot bakgrund 

av målen för verksamheten. statsmakternas krav på myndighetens verk

samhet och med hänsyn till förutsebara förändringar och förutsättningar 

för verksamheten. I sökprofilen bestäms de krav som ställs på tjänstens 

innehavare. 
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Arbetsanalys och sökprofil blir viktiga hjälpmedel vid ett ställningsta

gande om en tjänst skall återbesättas eller inrättas. Om ett tillsättningsför~ 

farande skall inledas, påverkar innehållet i arbetsanalysen och sökprofilen 

valet av rekryteringsväg, urvalsförfarandet och meritvärderingen. 

Främst sökprofilen bestämmer vilka meriter som är relevanta och hur de 

skall värderas. Generellt innebär det en förskjutning mot att sökandenas 

skicklighet och förmåga att utföra arbetsuppgifterna blir avgörande vid 

tjänstetillsättningen. För att myndigheten skall få en så god uppfattning 

som möjligt om dem som närmast kan komma i fråga för tjänsten bör 

intervju och referenstagning genomföras. Det gäller inte minst för att 

utröna sökandenas personliga egenskaper och lämplighet i övrigt för tjäns

ten. 

Avseende urvalskriteriet skicklighet anges att endast meriter av betydel

se för tjänsten i fråga skall beaktas. Sökprofilen bestämmer vilka dessa är 

och utgör den måttstock med vilken de skall mätas och värderas. 

I skicklighetsbedömningen beaktas bl. a. relevant yrkeserfarenhet obe

roende av om den utförts i offentlig eller privat anställning. Därvid sam

manvägs anställningstid, arbetsuppgifternas art. omfattning och kvalitet i 

en helhetsbedömning. Erfarenhet som vård av barn m. m., forskarutbild

ning, utlandstjänst, språkkunskaper. facklig verksamhet m. fl. meriter be

aktas i den mån och omfattning som sökprolilen anger. 

I skicklighetskriteriet skall de personliga egenskaperna särskilt upp

märksammas. Det gäller t. ex. kreativitet, mognad, analysförmåga. ord

ningssinne eller självständighet. Hänsyn måste därvid tas till de övriga i 

arbetsgruppen. Den ~kall erhålla ett riktigt komplement i kompetens m. m. 

och dessutom ges goda förutsättningar att samarbeta effektivt. 

Förtjänstbegreppet definieras som 

- anställningstid i statligt reglerad tjänst inrättad för minst 40 procent av 
heltidstjänstgöring, 

- vård av barn vid hel ledighet från statlig eller annan anställning eller 

utan samband med anställning, dvs. främst de fall vården av barn utförts 

före inträde på arbetsmarknaden. Högst två år får tillgodoräknas. 

- fullgjord forskarutbildning med fyra år. 
Forskningen behandlas i ett särskilt avsnitt och där ges en beskrivning 

av framtida inriktning och vissa incitament som - utöver merit värderingen 

av forskarutbildning - kan vara av betydelse i detta sammanhang. Förslag 

till förordning om forskarutbildningens meritvärde läggs fram. Dessutom 

föreslås att myndigheterna vart tredje år i sina anslagsframställningar 

redovisar vilka formella behörighctsvillkor om viss utbildning som bör tas 
upp resp. införas. 
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Bilaga 10.4 

Sammanställning av remissyttnm.den över betänkandet 
(Ds C :D.983: :D.6) Meritvärderingen vid statliga tjänstetm
sättningar m. m. i vad! betänkandet avser frnrskarutbind
ningens meritvärde 

Remissinstanserna 

Efter remiss har yttranden över betänkandet avgetts av domstolsverket 

<DVJ. tjänsteförslagsnämnden för domstolsverket <TFNJ, notarienämnden 

( NON ). kriminalvårdsstyrelsen, datainspektionen. försvarets materielverk 

!FMVJ. socialstyrelsen. riksförsäkringsverket. statens bakteriologiska la-

. boratorium (SBL). försäkringsrätten för norra Sverige, försäkringskasse

förbundet. postverket. televerket, universitets- och högskoleämbetet 

!UHÄJ. lantbruksstyrclsen. Sveriges lantbruksuniversitet <SLU J. statens 

veterinärmedicinska anstalt (SVAJ. arbetarskyddsstyrelsen. patent- och 

registreringsverket. statens arbetsgivarverk (SA Yl. Sveriges förenade stu

dentkårer <SFS) och Fredrika-Bremer-Förbundet. 

Yttrandena 

Domstolsverket ( DVJ och (jä11steförslags11iim11denför domstolsviisendet 

< TFNJ: Båda remissinstanserna hänvisar till sina respektive yttranden över 

betänkandet (SOU 1981: 31) Forskarutbildningens meritviirde där båda 
ansåg bl. a. att skäl ej förelåg att utforma det formella meritviirdet på annat 

sätt än att den faktiska utbildningstiden, dock maximalt fyra år, såsom 

motsvarande normalstudietiden. skulle få tillgodm:äknas. De fann ej heller 

rimligt att den som innehaft och utövat domartjänst under tiden för fors

karutbildning borde få tillgodoräkna även den som tjiinstetid. 

Notarie11ii11111de11 (NONJ: Under den tid NON handhaft tillsättningen av 

notarietjänster har hittills inte förekommit sökande med fullgjord forskar

utbildning. NON har emellertid i sitt remissyttrande över Forskarutbild

ningens meritvärde bedömt det som helt osannolikt att sökande till nota

rietjänst som kan åberopa fullgjord forskarutbildning vid juridisk fakultet 

inte skulle erhålla sådan tjänst. NO.N har alltjämt samma uppfattning. 

Därest sökande till notarietjänst skulle åberopa fullgjord forskarutbildning 

inom annat område får meritvärdet härav bedömas enligt den meritvärde

ringspraxis som sedan lång tid gäller vid tillsättning av notarietjänst. 

Kri111i11ail'årdsstyrelse11: Kriminalvårdsstyrclsen vill med anledning av 

remissen anföra att styrelsen intet har att erinra mot de överväganden och 

förslag som betänkandet omfattar i dessa delar. 

Datai11spektionen: Datainspektionen anser också att skicklighetsbedöm

ningen hos en sökande skall tillmätas särskild betydelse. 
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F1)rsvarets materiell'erk (FMV): Det är FMV:s erfarenhet, all även på 

lägre tjänster inom en myndighet med föränderlig verksamhet är det viktigt 

att skickligheten ger utslag i de lägre lönegraderna. Även anställda i lägre 

lönegrader bör ha möjlighet att utvecklas mer till följd av skicklighet än 

förtjänst. Det är FMV:s mening att det nu lagda förslaget som helhet på 

sikt kan leda till ökad effektivitet och kvalitet inom myndigheten. . 

Socialstyre/sen: Socialstyrelsen delar uppfattningen att meritvärdet av 

forskarutbildning i första hand skall beaktas inom ramen för en skicklig

hetsbedömning. Meritvärdet av forskarutbildning skall främst bestämmas 

av om det för tjänsten uppställts ett behörighetsvillkor för sådan utbild

ning. Socialstyrelsen anser att den metodskolning och träning i problem

analys som forskarutbildningen ger givetvis bör tas tillvara när myndighe

ten tillsätter tjänster med sådana krav. Det torde närmast vara självklart 

att en myndighet anger om forskarutbildning erfordras när man fastställer 

arbetsanalys och sökprofil. Forskarutbildning kan givetvis också vara en 

merit vid tillsättning av vanliga handläggartjänster. Socialstyrelsen har inte 

något att erinra mot detta förslag om att räkna forskarutbildning i för-· 

tjänsthänseende, men vill erinra om att utredaren själv velat tona ner 

förtjänstens betydelse vid en tjänstetillsättning. Att få räkna fullgjord fors

karutbildning som merit i förtjänsthänseende kommer sannolikt att kunna 

stärka forskarens möjligheter att få arbete inom det statliga området. 

Socialstyrelsen ställer sig tveksam till att i författning reglera forskarutbild

ningens meritvärdc. De i förslaget till författning framförda intentionerna 

tillämpas redan idag. 

Riksfiirsiikring.n-erket: Riksförsäkringsverket har tagit del av ifrågava

rande av~nitt och får härmed meddela, att verket inte har några särskilda 

synpunkter att lägga fram i detta avseende. 

Statens bakteriologiska lahoratorium ( SBLJ: SBL vill kraftigt understry
ka betydelsen av att underlätta forskarutbyte över gränserna och finner det 

angeläget att statsmakterna på allt sätt, vad gäller meritvärdering av ut

landstjänst, skatte- och inkomstpolitik m. m. underlättar sådant samarbe

te. SBL finner förslaget att ge forskarutbildningen mcritvärde i förtjänst

hänseende motsvarande fyra ars heltidsarbete vara väl avvägt och tillstyr

ker såväl dclla som principen att gällande formella behörighetsvillkor om 

utbildning omprövas regelbundet och att förslag om sådana villkor vid 

·behov skall framställas av myndigheten. Även tjänstgöring som forskare 

fullgjort utomlands bör få tillgodoräknas som förtjänst vid tjänstetillsiitt

ning och för placering i tjänstetidsklass. 

Vad slutligen gäller lpnenivån för personer med forskarutbildning inom 

mikrobiologi, biokemi och jämförbara naturvetenskapliga iimncn vill SBL 

framhålla att konkurrenssituationen gentemot industrin är utomordentligt 

besvärande. 

Fiirsiikringsriitten .fi'ir norra S1·erigl': Försäkringsriitten får meddela att 

rätten inte har något att erinra mot utredningens förslag i detta avsnitt. 
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Försäkrinr;skasseförhundet: l våra synpunkter på utredningsdirektiven 
uttalade vi bl. a. vår stora oro över den långtgående förändring av innebör

den i RF:s begrepp saklig grund. som blivit följden av bl. a. regeringens 

handlande under de senaste åren. För att tillsättningen skall kunna ske 

efter objektiva grunder borde. enligt vår uppfattning, sådana kriterier som 

påverkar innebörden av begreppet saklig grund kräva riksdagsbehandling. 

Som lagstiftningen idag är konstruerad kan regeringen genom en förord

ning föra in andra kriterier under begreppet saklig grund. Vi är alltså 

ytterligt tveksamma till detta sätt att hantera dessa frågor. 

Att meritvärdet av en forskarutbildning i första hand skall beaktas inom 

ramen för en skicklighetsbedömning är enligt vår uppfattning helt klart. 

Har den sökande en för tjänsten adekvat utbildning t. ex. en forskarut

bildning, är det helt naturligt att denna skall räknas vid bedömningen av 

den sökandes kompetens för befattningen dvs. skickligheten. 

Vi ser härvid med stor tillfredsställelse att utredningens totala förslag 

innebär en förskjutning mot att sökandens skicklighet och förmåga att 

utföra arbetsuppgifterna på befattningen i fråga, blir avgörande vid tjänste-· 

tillsättningen. 

När det gäller meritvärdet av fullgjord forskarutbildning som merit i 

förtjänsthänseende, anser vi rent principiellt, och trots att meritvärdet -

enligt utredarens förslag - i förtjänsthänseende givits en mer underordnad 

betydelse, att det är felaktigt att utbildningstid generellt jämställs med 

statligt reglerad anställning. Om man ändå väljer att göra så har vi svårt att 

f\kstå varför forskarutbildning skall prioriteras. Enligt vår mening bör 
exempelvis viss värnpliktsutbildning och annan militär utbildning lika väl 
kunna framhållas i detta avseende. 

Po.l'tverket: Att forskning bedrivs inom olika sektorer är otvivelaktigt av 
vikt för samhällets tillväxt och framåtskridande. Forskningsutbildning bör 

därför ges ett meritvärde i tillsättningssammanhang som svarar upp till 
dess betydelse. Exempelvis kan den allt snabbare utvecklingen inom data
kommunikationens område medföra ett ökat behov av forkarutbildad per

sonal för Postverkcts vidkommande. 

Det är dock ur Postverkets synpunkt tveksamt om meritvärdet skall 

regleras i en särskilt förordning (bilaga 2:3). Att avgöra en sökandes 

kompetens och lämplighet är alltid en bedömningsfråga där det samman

lagda värdet av ett flertal faktorer (utbildning, erfarenhet, personliga egen

skaper, behov av kompetenstillskott etc.) är avgörande. Att reglera en av 

dessa faktorer kan därför inte anses lämpligt enligt vår mening. 
I den föreslagna ändringen i Lagen om offentlig anställning 4 kap. 3 § 

(bilaga 2: I) sägs att främst skickligheten skall beaktas vid tjänstetillsätt

ning, ett synsätt som vi från Pöstverkets sida helt ansluter oss till. Vid de 

tjänstetillsättningar där krav på forskarutbildning ställs kommer förtjänst

faktorn att få en helt underordnad betydelse för utvalet. Vi ser därför ingen 

anledning att i en förordning (bilaga 2:2) reglera ett tillgodoräknande av 

forskarutbildning i förtjänsthänseende. 
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Telc1·erket: Televerket instämmer i utredningens konstateranden beträf

fande den stora betydelsen av en högtstående forsknings- och utvecklings

verksamhet och att det därför finns anledning att stimulera forskningen 

bl. a. genom en höjning av forskarutbildningens merit värde. När det gäller 

formerna härför ställer sig emellertid televerket tveksamt till de förslag 

som lagts fram. Enligt televerkets mening kan det inte anses motiverat att 

reglera grunderna för skicklighetsbedömningen med avseende på forskar

utbildning i en särskild förordning. 

Det föreliggande förslaget till förordning om forskarutbildningens merit

värde synes kunna medföra risker för en formalistisk värdering av veten

skaplig kompetens. en effekt som skulle kunna motverka syftet med regle

ringen i fråga. Det är enligt televerkets mening av stor betydelse att det. 

vid bedömning av en forskarutbildad sökandes meriter. från fall till fall kan 

tas hänsyn till t. ex. avhandlingens kvalitet och relevans för de aktuella 

arbetsuppgifterna. 

Uni1wsitets- och /zi)gskoleiimhetet ( UHÄJ: UHÄ vill starkt understryka 

vikten av en högre värdering av vetenskaplig utbildning. En höjning av 

forskarutbildningens meritvärde måste anses vara till fördel från samhäl

lets synpunkt, då det för många arbetsuppgifter inom statlig eller statligt 

reglerad verksamhet är till fördel om fler befattningshavare har en veten

skaplig bakgrund. Allmänt sett torde en ökad andel av medarbetare med 

forskarutbildning ge förbättrade förutsättningar för metodutveckling och 

nytänkande i myndighetens verksamhet. Vetenskaplig examen bör därför 

betraktas som en väsentlig merit för vissa befattningar inom den offentliga 

sektorn. UHÄ ställer sig däremot tveksamt till en särskild förordning om 

forskarutbildningens meritvärde. Föreskrifterna i 4 och 5 §*som i och för 

sig tillstyrks är av den art att de lämpligare bör ges formen av uttalanden i 

en proposition. U HÄ vill här peka på att fullgjord forskarutbildning nor

malt bör uppställas som behörighetskrav för tjänst som innefattar forsk

ning. Övriga föreskrifter torde vara onödiga. 

Beträffande forskarutbildningens förtjänstgrundande mcritvärde instäm

mer UHÄ i utredningens förslag att fullgjord forskarutbildning/avlagd dok

torsexamen skall få tillgodoräknas som förtjänst med fyra år. Givetvis bör 

det inte vara möjligt att tillgodoräkna sig utbildningen samtidigt med inne

havd statlig tjänst. 

UHÄ föreslår. att även en med godkända resultat genomgången etapp 

inom forskarutbildningen tillerkännes ett visst mcritvärde som förtjänst. 

Som förutsättning härför skall gälla att etappen har omfattat minst fyra 

terminer och är fastställd i studieplan. UHÄ föreslår därför att den som 

genomgått ovannämnda etapputbildning (licentiatexamen) skall få räkna 

sig två år till godo som förtjänst. 

UHÄ vill slutligen starkt understryka angelägenheten av att tillämpning

en av reglerna för inplacering i tjänstt.:tidsklass görs flexiblare. För akade

miska tjänster meriterande verksamhet som förvärvats inom privat cllc_r 



Prop. 1983/84: 107 Bilaga 10 Civildepartementet 42 

offentlig arbetsmarknad inom eller utom landet bör ges lika vikt vid inpla

c.ering i tjänstetidsklass. 

l.anthruksstyrelsen: Lantbruksstyrelsen delar utredningens uppfattning 

all erfarenhet av forskning och forskarutbildning bör anses meriterande 

vid tillsättning av tjänster. Enligt lantbruksstyrelsens uppfattning är det 

angeläget att forskarutbildning i förtjänsthänseende bedöms enhetligt vid 

tillsättning av tjänst hos statliga myndigheter. Utredningens förslag att fyra 

år får tillgodoräknas som förtjänst och att detta regleras i anstiillningsför

ordningen är väl iignat att åstadkomma en likartad bedömning och samti

digt öka forskningens merit värde i rimlig omfattning. 

Därutöver hör forskarutbildningen tillmätas ökad vikt i skicklighetsbe

dömningen i de fall då forskningsområdet varit detsamma eller berör det 

område inom vilket den forskarutbildade söker anställning oavsett om 

utbildningen skett inom landet eller utrikes. Har den skett utrikes bör den 

dock vara av jämförbar kvalitet för att kunna beaktas. 

Veterinär som avlagt doktorsexamen tillgodoräknas redan nu högst fyra 

år för avslutad forkarutbildning och dessutom ytterligare ett år för gradual

avhandling. 

Styrelsen delar vidare utredningens uppfattning att högre krav inte bör 

ställas för en befattning än vad arbetsuppgifterna kräver. Det förefaller 

därför överflödigt att i särskild förordning reglera att myndigheterna i 

arbetsanalysen och sökprofilen skall överväga om vetenskaplig erfarenhet 

bör tillerkännas särskild meritvärde eftersom en sådan bedömning får 

antas utgöra en självklar del vid framtagande av dessa handlingar. 

S1·eriges la11thruks1111irersitct ( SL V): SL U har tidigare (yttrande över 

SOU 1981: 29 och 30) fnimhållit vikten av att forskarutbildningen ges ett 

klarare uttalat meritvärdc. SLU delar utredningens uppfattning att merit

värdet i forskarutbildningen i första hand skall beaktas inom ramen för en 

skicklighetsbedömning. SLU finner det särskilt värdefullt att utredningen 

föreslår en egen förordning om forskarutbildningens meritvärde med möj

lighet att för tjänster som innefattar forskning eller i övrigt nära anknyter 

till vetenskaplig verksamhet i arbetsanalys och sök profil få. tillskriva att 

vetenskaplig erfarenhet tillerkännas särskilt merit värde. 

SLU delar även utredningens uppfattning att tid för fullgjord forskarut

bildning skall få tillgodoräknas som förtjänst och motsvara fyra års heltids

arbete. På något sätt borde även förmåga att ge forskningsinformation 

göras meriterande. Möjligen borde det i kommande anvisningar klart fram

gå att det är möjligt att medta forskningsinformation i arbetsanalys och 

sö1'prnfil och diirmed tillerkännas särskilt meritvärde. Likaså är det ange

läget att försöka finna former som ger pedagogisk skicklighet ett reellt 

merit värde vid tillsättning av forskcirtjänster. Avsnitt 11. 7 om inplacering i 

tjänstetidsklass bör omedelbart uppmärksammas. Det märkliga är att inte 

em statliga tjänster i annat nordiskt land (t. ex. professorstjänst i Norge) 

tillmäts betydelse för inplacering i tjiinstetidsklass. 
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Statens 1·eteriniirmedicinska anstalt (SVAJ: SV A anser liksom utred

ningen att forskningssamverkan högskola-samhälle bör underlättas. SVA 

ansluter sig till utredningens uppfattning att forskarutbildningens merit

värdc vid tjänstetillsättning och befordran bör ökas. Det synes riktigt att 

meritvärdet i första hand inrymmes i skickligheten och art hiirvid i första 

hand, av regeringen eller enligt regeringens bemyndigande. uppställda 

bchörighctskrav beaktas. Myndigheterna bör åläggas att vart tredje år 

redovisa en sådan omprövning i sin anslagsframställning. SV A ansluter sig 

i princip till detta synsätt men förutsätter att omprövningen avses gälla 

endast vid nytillsättning av tjänster. SV A kan även ansluta sig till utred

ningens uppfattning att forskarutbildning även skall få tillgodoräknas vid 

förtjänstberäkningen. 

Arbetarskyddsstyrelsen: Arbctarskyddsstyrelsen vill betona. i enlighet 

med utredningens förslag. att det är angeläget att forskarutbildning får 

tillgodoräknas som förtjänst eftersom de forskarstuderande i realiteten i 

hög grad bedriver forskning och att en förhållandevis liten del ägnas åt rena 

utbildningsavsnitt. 

Patent- och registrerings\'erkct: I en konkurrenssituatiön mellan llera 

sökande till en tjänst har dock verket alltid betraktat forskarutbildning som 

en merit. Denna merit bedöms jämsides med andra meriter från fall till fall 

och mot bakgrund av de krav. som ställs på en person i den sökta tjänsten. 

Det är av vikt att framhålla att forskarutbildningens mcritvärde i för

tjänsthänseende enligt verkets mening har störst betydelse vid intriidet på 

arbetsmarknaden för att därefter minska. Effekten av den föreslagna be

stiimmelsen får i den fortsatta karriären inte bli ett formellt tjänsteårsbe

räknande som undartränger den bedömning av skicklighet vilken hör vara 

avgörande och vilken ofta - såsom fallet är med en myndighet som 

patentverket - i betydande utsträckning måste grundas på erfarenheter 
vunna under tjänstgöringen hos myndigheten. Den föreslagna förordning

en om forskarutbildningens meritvärde anser verket kan utgå. Ett av 

problemen inom den statliga personaladministrationen utgör den stora 

lloran av författningar. avtal m. m. De bestämmelser som ev. behövs bör 

inflyta i anställningsförordningen. 

Statens arhet.\){i\'llrverk I SA V): I sitt yttrande 1981-11-0::! över betänkan

det Forskningens mcritvärde avstyrkte SA V ett genomförande av förslaget 

om tillgodoräknande av forskarutbildning i förtjänsthänseende. Verket 

ansåg nämligen att genomgången utbildning - oavsett nivå - bör prövas i 

samband med bedömningen av befordringsgrunden skicklighet eller lämp

lighet och då endast med avseende på de arbetsuppgifter som förenas med 

tjänsten. 

Verket har även nu samma principiella invändning mot förslaget men vill 

inte motsätta sig det om forskarutbildningens hetydelse av utbildningspoli

tiska skäl anses böra stärkas. 

I betänkandet sägs att längden'.av forskarutbildningen är ett viktii;t skäl 
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till att tiden skall få tillgodoräknas på samma sätt som tjänstetid. I anled
ning härav vill SA V dock framhålla följande. 

Behörig att antas till forskarutbildning är den som uppfyller dels villkor 

för allmän behörighet. dels villkor för särskild behörighet. Det allmänna 

behörighets villkoret är att på ett tillfredsställande sätt ha gått igenom t. ex. 

allmän utbildningslinje inom grundläggande högskoleutbildning om minst 

80 poäng. 

Allmän Lithildningslinje inom grundläggande högskoleutbildning kan om

fatta lägst 40 poi-ing och högst 220 poäng. Skillnaden i utbildningstidens 

längd kan inte anses vara särskilt stor mellan följande två fall 

- grundläggande högskoleutbildning om 80 poäng jämte forskarutbildning 

fyra år (sammanlagt motsvarande 240 poäng) och 

- enbart grundläggande högskoleutbildning om 220 poäng. 

De jämförande exemplen talar mot att man tillmäter forskarutbildningen 

samma betydelse som tjänstetid. Skulle förslaget genomföras vill SA V 

erinra om att forskarutbildningen kan fullgöras i en statlig tjänst inrättad 

för tjänstgöring om minst 40 procent av heltidstjänstgöring (doktorand

tjänst, hcltidstjänstgöring eller utbildningsbidrag förenat med anställning 

om minst 10 procent som assistent). Om forskarutbildning skall få räknas i 

tjänstetidshänseendc bör detta ske endast i den mån inte tiden i fråga eljest 

räknas som anställningstid. 

SveriResförentlde studentkårer (SFSJ: Vi vill hälsa utredningens förslag 

med tillfredsställelse att fullgjord forskarutbildning skall tillgodoräknas 

som fyra år i förtjänsthänseende. Utredaren motiverar ställningstagandet 

med att forskarutbildning omfattar endast en förhållandevis liten del rena 

utbildningsavsnitt. 

SFS anser att forskarutbildning skall behandlas som forskningsarbetc. 

forskarutbildningen skiijer sig föga från annan forskning som disputerade 

forskare utför. Dessutom utför de forskarstuderande i många fall andra 

arbetsuppgifter, för vilka det även finns statligt anställd personal. Detta 

innebär att de forskarstuderandes arbete i mycket överensstämmer med 

vad annan statligt anställd personal utför. Därför bör forskarutbildning lik

ställas med forskningsarbete. 

SFS föreslår att forskarutbildningens merit värde räknas ur förtjänsthän

seende på ett differentierat sätt. 

Detta differentierade räknesätt skulle innebära att: 

- för forskarstuderande, som är anställda för att forskarstudera, endast 

anställningstiden räknas i förtjänsthänseende. 

- för forskarstuderande, som uppbär utbildningsbidrag förenat med arvo

destjänst om 20-50 % tjänstgöring, fyra år för den fullgjorda forskarut

bildningen, samt antalet år som anställd assistent omräknat i heltids

tjänstgöring räknas i förtjänsthänseende~ 

- för forskarstuderande, som enbart uppbär utbildningsbidrag, fyra år för 

fullgjord forskarutbildning räknas i förtjänsthänseende. 
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Av denna anledning vill SFS fortfarande förorda att licentiatexamen 

skall tillgodoräknas två år i förtjänsthänseende. 

Fredrika-Bremer-Förhundet: Vi insHimmer i uppfattningen att en högt

stående forsknings- och ut vecklings verksamhet är nödvändig för en förny

else av svenskt näringsliv och samhälle. I utredningcn påpekas att det är av 

vitalt intresse att svensk forskning tillförs impulser och kunskaper utifrån. 

Vi vill framhålla att det är nog så viktigt att ta till vara alla inhemska 

resurser. Vi menar att så inte sker idag. Sverige har inte råd att fortsätta att 

underutnyttja den kvinnliga halvan av befolkningen. Professorskåren ut

görs av 3 % kvinnor, docentkåren av 10 % kvinnor, forskarassistentkåren 

av 13%· kvinnor och övriga forskare av 12% kvinnor. Mer än 50% av de 

som avlägger grundexai:nen är kvinnor, men på forskarutbildningen utgör 

kvinnorna mindre än 30 %. Mot denna bakgrund förefaller det oss märkligt 

att jämställdhets- och kvinnoforskning ej finns med bland de forsknings

områden som diskuteras och ~om utredningen säger "kommer att ha en 

avgörande betydelse för det framtida samhället". Utredningen har här 

missat den största förnyelsemöjligheten: forskning av och om kvinnor! 
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