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Förord

forsknings-regeringens direktiv för strukturen förEnligt översynen av
dels beskrivaskall jag särskild utredarefinansiering Dir 1995:41 som

forskningsñnansieringssyste-det statligaoch analysera utvecklingen av
föranleda.denna kandels föreslå de förändringar översynmet, som
forsknings-för belysa forskningens ochStatistiskt material att

decennierna har påunder defmansieringens utveckling senaste
och min avsikt påtagits fram SCB, detutredningens uppdrag är attav

särskildutredningens betänkande eller idetta ilämpligt redovisasätt en
rapport.

i utredningensförslag kommer läggasbakgrund till deSom attsom
särskilt underlagdet önskvärt habetänkande har jag också attansett ett

ochforskningspolitiskaredovisning deni form analyserande avav en
speglas i regeringensutvecklingen så denforskningsorganisatoriska som

hartillhörande riksdagsbeslut. påoch i FRNforskningspropositioner
sådansig kort tid framberedvilligt åtagitmin begäran att ta en

utredningen redantillfredsställelseredovisning det medoch är nusom
sin första arbetsrapport.studiekan publicera denna som

arbete.för deras Förförfattarevill här tackaJag rapportens
församtidigt påpekas de självadetordningens skull bör att svarar

publicerautredningen,innehåll, och rapporten,attrapportens att genom
delarden diskuterar. Jagtill de frågorinte har tagit ställning som

förorduttrycks i FRN:semellertid den förhoppning atteget omsom
forsk-svenskdebatt utvecklingenskall stimulera tillstudien avom

ningspolitik.

Susanne Eberstein
Utredare
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förordFRN:s

Denna studie rörande den forskningspolitiska utvecklingen i Sverige har
lagts uppdrag till Forskningsrådsnämnden Forskningsfinan-ut som av
sieringsutredningen den 18 augusti 1995. Framställningen har på
utredningens begäran koncentrerats till den forskningspolitiska och
forskningsorganisatoriska utvecklingen i Sverige under de 20senaste
åren. Tyngdpunkten bör redovisning och regeringensanalysvara en av
forskningspropositioner riksdagens dessa.och ställningstagande till

Studien genomförts förre huvudsekreteraren professorhar i FRNav
Landberg, Olle Edqvist och professor Svedin vidHans Unosamt av

sekretariat. för studiensFRN:s innehåll och slutsatser.Dessa svarar
grund tidPå den mycket korta stått till förfogande harav som av

nödvändighet vissa avgränsningar i arbetet framgårmåst vilketgöras av
inledningen. betyder inte aspekter detta inteDetta på sättatt som
kunnat behandlas skall uppfattas mindre viktiga i sig. kanskeDensom
viktigaste forskningspolitiska deninskränkningen den debattenär att om
näringspolitiskt forskningen bara översiktligt ochmotiverade behandlats

totala sektorforskningsproblematiken.del densom en av
Förhoppningen studien skall kunna stimulera till debatt deär att om

långsiktiga utvecklingstendensema i svensk forskningspolitik såmer
den framträder inom för regeringens forskningspropositionersom ramen

och riksdagens forskningspolitiska debatt, den skall tillsamt att vara
i Forskningsfinansieringsutredningens fortsatta arbete.nytta

Stockholm den oktober27 1995

emelövArne J
Huvudsekreterare, FRN
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Inledningl

översiktförstartpunkter i tidenflera naturligasjälvklartfinnsDet en
diskussionenforskningspolitiskaforskningspolitiken ochfördadenöver

efterochperioden undersådannaturlig närmasti Sverige. En vore
systematis-förstariksdag gjorde deregering ochvärldskriget, dåandra
införaochuniversitetssystemetbyggaansträngningarnaka att ut nya

periodunder dennaUppbyggnadenfinansieringsformer. organav
forskningfinansieramed uppgiftforskningsrådmyndighetsnivå att--

förgenombrottprincipielltområden innebarrespektiveinom sina ett en
forskningspolitik.nationell

mittenochbörjanför översiktmöjligfulltEn avstamp voreenannan
höjdesdebattenforskningspolitiskai den1960-talet då temperaturenav

ambitions-inspirerad, debattOECDfördesväsentligt. Då omaven,
ochregeringenssärskiltforskningspolitiken ochstatliganivån i den om

nationella FoU-deplaneringengällderoll detriksdagens när av
regerings-ochplaceradecentraltInternationellt idéerinsatserna. omvar

svenskhögaktuella. Förforskningsministerierochanknutna stabsorgan
starktmedForskningsberedninginrättadel valde ettatt enman

direkt-förplattformforskarsamhället ficksekretariat varigenom en
Forskningsbe-fackministrar.berördastatsministern ochmedkontakt

inrättandetförstadium tillhåll ettdelredningen sågs på ett avsomen
iellernationens,förövergripandemedforskningsdepartement ansvar

FoU-insatser.samladefallvarje statens,
för vårstartpunktalternativtredjeemellertidVi väljer ett som

l970-talet. Bortsettmittennämligenöversikt,forskningspolitiska av
detbegränsningframtvingarför arbetetfrån tidsramenatt aven

ocksåskälgodasakligtöverblickas finnsskalltidsspann settrentsom
genomför-förslagForskningsutredningensgrundvalför detta val. På av

Vidareforskningsråden.omorganisationgenomgripandedådes aven
medinföraförslagregeringensriksdagen påbeslutade systematt ett

tredje år.propositionerforskningspolitiska vart
desammanhangdetinledningsvis kommenteraVi har valt att som

forsknings-och detinsatta ipropositionernaforskningspolitiska är
kapitletföljandekapitel detspeglar 2. Iklimat depolitiska som

och ikapitel 3styrinstrumentenforskningspolitiskavi debehandlar
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kapitel sektorsforskningen. internationella4 De aspektemas ökande roll
redovisas i kapitel kort sammanfattningEn med framåtblick iges
kapitel

Vi har begränsat vårt intresse till regeringens och riksdagens
behandling forskningspolitiken och vårt utgångsmaterial därförärav
huvudsakligen propositionema och utbildningsutskottets betänkanden.
Ämnet skulle förvisso förtjäna mycket bredare behandling där ocksåen
universitetens, forskningsrådens, sektororganens och företagens och de
privata stiftelsemas forskningspolitiska agerande belyses med stöd i
deras beslut och ställningstaganden.egna

Det skulle också ha varit angeläget belysa den näringspoli-direktatt
tiskt motiverade forskningspolitiken. har dock inte låtit sigDetta göra
inom den knappa tiden för forskningspolitiskaarbetet. Andra problem

har måst lämnas utanför framställningen exempelvis frågornaärsom
forskningsinformation, u-landsforskningens problematikspeciellaom

och försvarsforskningen.
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forskningspolitiska klimatet2 Det

samhälletsmoderna2.1 Det

forskningsberoende
denklimatetforskningspolitiskadetsummariskt omdömeEtt om -
ochforskningattitydenochuppfattningenallmänna gentemotom

politiskadesamhället blandfunktion ioch dessutvecklingsarbete
politiskadethelatongivande aktörernade politisktpartierna och över

kunde formuleras: Detåren25 är gott.spektret under de senaste-
andel BNPFoU-satsningensvenskadenkonstaterandeEtt att avsom

högstvärlden och denide högsta ärbland ävenlänge har legat attnu
försvarsforskning,delenfrån denbortserrespektingivande storamanom

ochvälståndfor sittSverigeUppfattningenbelägg.kunde räcka attsom
kulturellt, måsteochmateriellt, socialt storautveckling, satsasin

dennaBetydelsenförankrad.välutbredd ochpå FoU är avresurser
överskattas.integrundfrågan kanforskningspolitiskai denenighetstora

gjort detforskningsfrågomapolitiskadekringdetta klimatDet är som
forskningenfinansieradetid låta denlångmöjligt under så statenatt av

statsfinansielltfrånundanta denitillsvolym ochöka i stortnu
Även ochmetoderbesparingar.ochnedskärningarmotiverade am-om

frånperiodenunder helaocksåharskiftat någotbitionsnivå staten
stimuleratochutgångspunkterregionalpolitiskaoch stöttnärings- en

ochutredningsinsatserGenomnäringslivets FoU.det privatatillväxt av
FoU-svagafortagit delansvarhar ävenandra åtgärder attettstaten

sina insatser.skall ökaeller företagstyperbranscher
orsakernaförsökförsiktig mednaturligtvismåsteMan att angevara

Sverige.klimatet iforskningspolitiskapositivaförklara dettill och
haftsannoliktutbildningsnivån hargenerellahistoriskt högaDen sett

rationellastarktdetockså hävdasbetydelse. kanDet attstor nog -
diskussionpolitisksamhällsklimat ochirationalistiska inslagetkanske -

naturligtutvecklingsinsatserforskning ochbidragit till ettsettsatt som
svenskaproblem.behov eller Detsamhälleligaolikaförsta mötasteg att
uttrycksnitt sittäldreutredningsväsendetoffentliga är sätt ettav

modemadetbekännelse tillelleringenjörskulturhärför. slagsEn en
ochsamhällsklimatsvensktkarakteristiskt förvaritprojektet har länge
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detta har bidragit till den allmänt positiva forskningpå ochsynen
utveckling.

På det handfasta politiska planet har det naturligtvis varitmer av
särskild betydelse det socialdemokratiska partiet, underatt som
efterkrigstiden varit i regeringsställning under fyrtio haftår, positiven
grundinställning till forskning under hela perioden. Uppbyggandet av
det sektoriella FoU-systemet nedan bär omisskänn-varom mera en- -
lig socialdemokratisk prägel i det därigenom betonas både detatt
starka samhället och dess behov grunda sin styrka också påattav
kunskap och rationella modema,Det progressiva och påargument.
rationalitet grundade samhället har successivt, inom alla sina växande
ansvarsområden, behövt bygga forskningsbaserad kunskapsbas.upp en
Det starka samhället har blivit alltmer, och allt fullständigt,mer
forskningsberoende. Betydelsen socialdemokraternas och deav -
fackliga organisationernas principiellt positiva på forskning ochsyn-
utveckling demonstreras inte minst under åren kring den här överblicka-
de periodens början.

Denna forskningspositiva attityd hos fackforeningsrörelsen och
socialdemokratin i internationell jämförelse utgöra ettsynes en
svensktnorskt särdrag. Tillsammans med traditionellt forsknings-en
vänlig inställning från de borgerliga partierna det grunden forger en

samstämmighet kring expansionen denstor statligt finansieradeav
forskningen i Sverige.

2.2 68-årskrisen

Åren efter 1968 innebar påfrestningar inom alla politiskasnart sagt
områden, så också inom forskningspolitiken. Kritiken det militär-av
industriella komplexet och de kapitalistiska olika maktstruktu-staternas

sig olika former olikai länder, eftersom 68-rörelsen hadetogrer men
kärna och utgångspunkt i studentrevolter det naturligt atten var

universitetens verksamheter, såväl utbildnings- forsknings-egna som
för radikal, ibland anarkistisk, kritik. Också i Sverigesystem, utsattes

påfrestningarna på universitetssystemen bortserävenstoravar om man
från spektakulära händelser kårhusockupationen vid Stock-mer som
holms universitet och, kanske utmanande, invasionenän mer av
universitets- och högskoleämbetet.

Effekterna 68-rörelsen på det svenska universitetsutbildnings-av
skall här inte analyseras; det räckersystemet med konstateraatt att

frågorna ökat studentinflytande såväl utbildningens innehållöverom
dessa former stod i En starkt bidragande orsak tillcentrum. spän-som
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grunduniversiteten led växtvärkningarna för övrigt att avavvar
strikt1960-talen. På detunder 1950- ochden vålsamma expansionen
minstintekan konstatera debattenforskningspolitiska planet attman

bortaktiva länkadesorganisationemasde fackliga engagemanggenom -
attityder tilloch forskningsnegativaforskningskritiskafrån allmänt

breddadinflytande ochforskningen insynfrågor makten över omom -
prioriterarpluralistiska svenskai deti de många systemetorgan som

utvecklingsarbete.forskning ochoch fördelar medel till
allmänmedoch gick hand i handdelvis långtgåendeKraven envar

ochsamhälleligai detendens till korporativism styrsystemen, men -
grundendet iinte ändringde innebar någondetta det viktigaär av-

viktigForskningen såforskningsklimatet.positiva tvärtom attvar
forskardominera-byråkratiska ellerfrånmakten den måste erövrasöver

ämbetsverkensforskarprofessionens ellerUtifrånde etablissemang.
mindre hotellernaturligtviskravperspektiv kunde dessa störreses som

frihetforskningenssjälvstyrelsenkollegialaden traditionella attmot -
ämbetsmannaintegriteten.metod ellerdefiniera problem ochsjälv mot-
löntagarorganisationemariktninggenomfördes i denreformerVissa

småningom,och motverkadesbalanserades,krävde, de enavmen
korporativism.tendenser till växandeoch andrareaktion dessamot

tidDe2.3 stora programmens

sambanduppstod iforskningspolitiska klimatetdetprövningEn avny
kämkraftsfrågan,efterföljande krisen idenmed oljeenergikrisen och

energi-denkulmen. debattenImed folkomröstningen 1980 omsom
naturligtvisriktades intressetforskningenkämkraftsrelateradeoch mot

dimensioneras.skulle riktas ochforskningsinsatsemafrågan hurom
civilasamladebörjan utlöste det1970-taletsEnergikrisen vid största

intensiv,framlades efterhistoria.i svensk Detforskningsprogrammet en
kanhelt,saknades inteSkeptiskakort utredningsfas. röster manmen
föruttryckenergiforskningsprogrammet ett extremtsäga att var
desnabbt lösamöjligheterforskningenstillstatsmaktemas tilltro att

taktin. Itillräckligagivetsamhällsproblemen sättsattstora resurser
tillnyktring.skeddesigmed denna tilltro visade övertroatt envara en

snabbautlovaförsiktigare medblevBåde forskare och politiker att
tidresultat och de över.stora programmens synes vara

Island-olyckanMilekämkraftskrisen efter Threesamband medI
frågandiskussionen;forskningspolitiskadenin ikom komponenten ny

forskningdeni samhälletför effekternaforskarnas eget avansvarom
sig i dessaförhållaoch riksdag skallregeringde bedriver och hur

15-1302T2
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frågor. Särskild hetta har denna diskussion fått det gällernärsenare
forskningens utnyttjande de möjligheter bioteknik och genteknikav som
erbjuder.

Nya krav har riktats forskarna och vissa restriktioner harmot nya
införts med enstakanågot undantag kan de inte karakteriserasmen som
FoU-ñentliga eller uttryck för generell misstro forsknings-moten

härDe antydda diskussionerna berör främst naturvetenskaplig,systemet.
biomedicinsk och forskningteknisk och de påverkade tvekan detutan
forskningspolitiska klimatet så den oreflekterade eller anings-att t.o.m.
lösa tilltron till naturvetenskap och teknik den modernasom sam-
hällsutvecklingens villkorlig, positiv ochmotor ersattes av en mer mer
sofistikerad inte platsenHär spekulera i vad problemati-denär attsyn.
serade bilden naturvetenskap och teknik betytt för rekryteringent.ex.av

studerande till naturvetenskapliga och tekniska utbildningslinjer påav
gymnasie- och högskolenivå.

2.4 Integritetsdebatten

tidigtEtt tecken förändring forskningspolitiskapå det klimatet,en av
och framförallt allmänhetens attityder till forskning, i sambanduppstod
med den så kallade metropolitdebatten under månader 1986någrasom

somrasade i media. Debatten, startade kring föregivna missförhållanden
vid långsiktigt forskningsprojekt socialisationungdomarsstörreett om

handlade i sin kärna hur tillenskilda människors rättm.m., om
sekretesskydd för sina privata förhållanden skulle tillgodoses dator-när
tekniken möjliggjort allt omfattande sofistikeraderegister, alltmermer
analyser olika persondata och allt tekniska möjlig-störretyperav av
heter sammanföra uppgifter registerenskilda från olikaatt om personer

Forskningsprojektet tändhattMetropolitetc. närmast attvar se som en
till den fasenexplosiva debatt under längre tid,pågåttmest av en som
och hade sin grogrund för och olusti framväxandesteg stegsom en oro
hos allmänheten inför den datateknikens följder individ ochförnya
samhälle. Registerforskning, dvs. forskning och socialamänniskorom
förhållanden med datoriserade register tekniskt verktyg före-som
kommer inom både det medicinska samhällsvetenskapligaoch det
området, metropolitdebatten kom koncentreras kring deattmen
samhällsvetenskapliga forskarnas etik och deras både underansvar,
forskningsprocessen de individer populationeringår i degentemot som
de studerar och i fråga hur forskningsresultaten används eller kanom
användas.
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slåsfrågaovanligtintefickMetropolitdebatten är närär ensom-
förmediashysteriska drag ochdelvisistort ansvarpressenupp

bidrogBlandkonstateras.misstolkningar måsteöverdrifter och annat
verkligadetill döljaforskningsregistrenvidmedias fixering att var

de månganämligen iintegritet låg,människorsenskildahoten mot
forsknings-fråntill skillnaduppgifterdäradministrativa register -

enskildaåtgärderstöd föranvändaskanregistren verkligen motsom-
människor

förstkanhär anläggsperspektivforskningspolitiskadet striktI som
förkraftmed fullsamhällsvetenskaperna utsatteskonstateras att nu
fåtttidigaretekniknaturvetenskap ochförtroendekrisdebatt somsamma

samhällsveten-tillforskarstuderanderekryteraSvårighetermöta. att
harinslagnaturligtregisterforskningdiscipliner därskapliga är ett

fickdiskussionenkonstateradockViktigareockså attär attrapporterats.
ochBåde iforskningspolitiska,meningvissa, i egentlig övertoner. press

samhällsvetenskapligadelar denhåll ifrågasattesfrån partipolitiskt av
medförakunnautförandet ansågsvidför deninte baraforskningen, att
och desssyftedärför forskningensocksåintegritetsintrång, attutanett

tydlig.härvidlaglogikenpolitiskaifrågasättas. Den äreffekter kunde
detlågprioriterassocialpolitik ärpolitikområdevisstOm sägett --

olikapånäraliggande sättforskningssyninstrumentellmed atten
missför-socialabelysaforskningnedprioritera att t.ex.genomsom,

socialpolitiska insatser.ellerökadekrav påkan medförahållanden, nya
denfrågaunderstrykas, intedet måste sortsdock, ochblevDet om

tid riktadesungefärvid motsystematiska attacker sam-sammasom
kani TvärtomStorbritannien och USA.forskning ihällsvetenskaplig

forsk-förtroendet förpåfrestning pådennadet konstateras ävenatt
hurdiskussionbli tillriktning ochpositivvridas iningen kunde omen

höjas.kunnaskullesamhällsvetenskapliga forskningendenkvaliteten på
generellaperioden flera gångerunderbeslutadeRiksdagen t.ex. om

deforskningsamhällsvetenskaplig utöverhumanistisk ochpåslag till
fram.förslag regeringen lagt

istidellerDrivhus2.5

väderstormar,alltsåkanklimatetforskningspolitiskaDet trots-
forsknings-skiftandenaturligenstatsfmanser,försämradedrastiskt

framvisserligentvingade debattenregisterforskningen ettVad gäller själva1
övrigaprojektlongitudinelltaktivtMetropolitprojektetavslutande mensomav

stöd.och fortsattkundelikartad karaktärprojekt vämas gesav
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politiska prioriteringar och strukturella förändringar betecknas som-
gynnsamt.

innebärDet inte nödvändigtvis det stabilt siktlångäratt även om
den här skisserade bilden lätt kan tolkas så. finns naturligtvis riskDet
för snabb destabilisering. forskningensJust framgång ochen egen
tillväxt och samhällets ökande forskningsberoende kan bli hot. Omett
forskning och utveckling översäljs medel Sverigeslösa allaattsom
problem kommer förr eller reaktion det blir uppenbartnär attsenare en
FoU kan visserligen nödvändig inte tillräcklig, förut-vara, en men
sättning för problemens lösning. förAnsvaret det positiva forsk-att
ningsklimatet inte blir drivhusklimat åvilar både forskarkollektivenett
och regering och riksdag. Forskningens företrädare får inte lova gröna
skogar bara forskningen får guld, och politikerna får inte använda
forskningssatsnin förursäkt underlâtenhetssynder ellergarna som som en
bekväm politiska blockeringar. Här har också aktivutväg ur en
forskningsinformation roll spela. Genom dialog mellanatten en
forskarvärlden, allmänheten och de politiska företrädarna kan en
realistisk uppfattning forskningens möjligheter begränsningarochom
skapas.

En risk för minskat förtroende har forsk-medett göraattannan
ningens självförvaltning. det svenskal har forskningen givitssystemet

hög grad både inre och frihet. friheten består justDenyttre yttreen av
i den höga graden självförvaltning: forskningsråd och sektors-av
forskningsorgan har i den svenska myndighetstraditionen frihetstor att
självständigt fatta beslut dispositionen de medel riksdagenom av
beviljat. Forskarnas inflytande genomgående frihetDennaär stort. att
disponera forskningsresurserna sprids från de anslagsfördelande
nivåerna djupt i till universitetsinstitutioner och institutsystemen:ner
och till forskargrupper och enskilda forskare. situation då forsk-l en
ningen disponerar så betydande del de offentliga medlenen av som
faktiskt fallet, samtidigt all offentligt finansierad verksamhetär som

för besparingar och rationaliseringar,utsätts blir oväld vid anslagsför-
delningen, effektivitet och hushållning i själva forskningsverksamheten
och anvisade medel verkligen används för ändamål alltatt avsett
viktigare.

Om förtroendet för denna självförvaltning skulle allvarligt skadas
kraven självsaneringpå med oförståelse kan detatt mötsgenom

forskningspolitiska klimatet snabbt dramatisktochgynnsamma
försämras.
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3 beslutarVem forskningenom

Den offentliga forskningspolitiken fråga hur mycket forskningär en om
skall bedrivas, hur den skall organiseras och skötas iblandsom samt

vad det skall forskas Beslut forskning fattas flera nivåerom. om-
och många instanser, myndigheter, och individer. Mycketav grupper
förenklat kan vi tala funktioner eller nivåer inom det statligatreom
systemet:

Den övergripande fmansierande och strukturerande: Regering
och riksdag;
Den operativt ñnansierande: Forskningsråd, sektorsorgan, andra
myndigheter;
Den genomförande: Universitet, högskolor, forskningsinstitut,
företag Inom dessa finns institutioner, avdelningar,m.m. organ
forskargrupper, professorer och andra enskilda individer.

Generellt kan konstateras forskningen traditionsett att ärav en
aktivitet där forskarna, har mycket makt beslutenutövama, överstoren

vad de skall forska och hur det ska Genomän över göras.om om, mer
representation i fakulteter och i forskningsråd och sektorsorgan har
forskarkollektivet också betydande ofta avgörande inflytande över- -
anslag och andra inom vida detNär gäller kalladesåresurser ramar.
sektorsmedel inflytandet från finansiärenär vad skallstörre över som

denFör övergripandegöras. anslagsfördelningen regering ochsvarar
riksdag. En rad andra ñnansierande inklusive EU-program,organ
privata stiftelser och företag bidrar till mångfacetterad och komplice-en

fmansieringsbildrad forskningen.av
detI följande kommer vi med några exempel belysa maktenhuratt
dessa beslut förskjutitsöver den gångna 20-årsperioden.över Rörel-

seriktningen inte entydig. vissaI avseenden harär regering och riksdag
ökat sitt inflytande forskningsbesluten, medanöver bestämmandet i
andra har överförts till de genomförande instanserna i allmänhet med-
förbigående det vi kallat den operativt finansierande nivån,av ovan
forskningsråden och sektorsorganen.
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diskussionernafrånhämtaskommervi väljerexempelDe att om
infrastrukturprofessorstillsättning,anslagsfördelning, organisation,

exempelAndrahögskolor.medelstoraochsmåvidforskningsamt
sektorsforskningenhanteringenFörändringarnakunde ha valts. avav

här kanredan ärkapitel. Vad noterasidiskuteras ettseparat somsenare
denentydigt gåttutvecklingenhar mot attfrågai denna genom-att

skett påharmedlen. Dettainflytandefått ökat övernivånförande
forskarinflytandeökat överbådebekostnad,sektorsmyndighetens genom

långsiktig kompetensupp-kravråd,vetenskapligabesluten genom
direkttjänsterfinansiering samtbyggnad genomm.m.avgenom

omkostnadsavgifter.högskolan viatillresursöverföring
forskningsbeslutenmaktenförskjutning övergradvisaDenna av

proposi-regeringensmed stödhuvudsakligenföljandedetskildras i av
till dessareservationerutskottsbetänkanden, samtriksdagenstioner,

djupetgåbelysandeochvärdefullt attskullemotioner. Det mervara
förmedlandehur deundersökningfrågorna organeni avengenom

sinadrivitharhögskolornaochuniversitetenochm.fl.forskningsråden
till desighur deocharbetssätt anpassatsittförändratdekrav, hur

möjligt inomvaritdock inteharDetförutsättningarna.förändrade
studie.för dennaramen

Anslagsbesluten1

beslutstyrinstrumentet ärforskningspolitiskaviktigaste omDet
Istatligai detkallas systemet.detanslagekonomiska somresurser - kategorier.övergripandeiallmänhetdet isvenskadet görssystemet

hurochochprojekttillmedelsfördelningför t.ex. programAnsvaret
fakulteter,tillöverförsprecisaierhållaskall termerdessamycket mer

eller sektorsorgan.forskningsråd
förslagFRUForskningsrådsutredningensförskäl omväsentligtEtt

propositionerforskningspolitiskaregelbundnaskulleregeringenatt avge
långsiktigafattariksdagenförmöjliggöra atttill riksdagen attvar

längrehögskolanochmyndigheternasinskulle i enbeslut. Detta tur ge
skullepropositionema vartföreslogFRUplaneringshorisont. att avges

femårspe-föranslagsutvecklingenskulledeochtredje år enatt ange
i denutbildningsministemomöjligt konstateraremellertidriod. Detta är

forsknings-kommanderiksdagensförgrundtillliggerproposition som
Ettårsbudgetering äreftersom197879:l19diskussionerpolitiska

dettadocktilläggerverksamhet. Han attfinansieradstatligtregel för
övervägandenlångsiktigavissaredovisaregeringenhindrabör attinte

föranslagsbelopppreciseraskullför denforskningenavseende attutan
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längre perioder. Utskottet tillstyrkte detta kommentarer eller över-utan
läggningar. klar minskning långsiktigmöjligheterna tillDetta var en av
planering i förhållande till utredningens förslag. GenomFRU skrev: att
prioriteringar för olika områden synliga och jämförbaragörs samt
motiveras forskningspolitiskaunderlättas den diskussionen och
stimuleras de FoU-ansvariga myndigheternas flerårsplanering. En
bindning till absoluta belopp torde inte möjlig, däremot attvara ange
planeringsramar. SOU 1977:52, 240s

den första forskningspropositionen 198182 har utbildnings-I dock
ministern borgerliga regeringen föreslåroch den ändrat inställning och

treåriga anslagsramar för forskningsråden anslagshöj-samtnu anger en
ning från 198384 prisomräkning. Utbildningsutskottet instämmerutöver

Delegationenoch konstaterar också viktiga sektorsorgan STU,att som
för arbetarenergiforskning, redan med fleråriga medelsramar. EnBFR
övergripande budgetförstärkning för hela forskningssektom med 100
Mkr för 198384 aviseras också regeringen. innebär FRU:sDetta attav
förslag planeringsramar knäsätts fundamental förbättring avom en-
forskningspolitikens stymingsinstrument och långsiktighet, vilken sedan

följt fortfarande anslag förhar forskningspolitiken. Dock enbartanges
enskildadet kommande budgetåret vad gäller fakultetema och de

Byggforskningsrådet,myndigheterna. Energiforskningsprogrammet och
långsiktigautbildningsdepartementens råd, möjlighet attmen gavs ge

åtaganden inom vissa angivna för de efterföljande budgetåren.tvåramar
heltdetta sammanhang kan från finansierasI BFR 1982noteras att

Byggforsk-statsbudgeten sedan byggforskningsavgiften borttagits.över
tidigareningsrådets verksamhet blev därmed helt sätt änett annat en
byggnads-angelägenhet för regering och riksdag. Statens institut för

finansieradesforskning tidigare fått sina medel frånSIB BFRsom
från med basanslag.198485 helt statsbudgetenöver eget

forskningspolitiskaverkliga genombrottet för riksdagensDet
ställningstagande andrai ekonomiska kom dock med dentermer
forskningspropositionen framlades redan under denvåren 1984,som nu
socialdemokratiska signerad Carlsson ochregeringen och Ingvarav

Hjelm-Wallén. Samordnande statssekreterare Kerstin NiblaeusLena var
med placering vid statsrådsberedningen. denna samtliga berördaI var
departement utbildnings-indragna och bidrog med bilagoregna -
departementets och industridepartementets naturligt mestnogvar
omfångsrika domine-medan försvarsdepartementets desom är aven
rande statliga forskningsñnansiärema kortfattad begränsad tillochvar

förslag förstärkt flygteknisk forskning.ett om
Moderaterna i utskottet reserverade sig förslag ochmajoritetensmot

krävde högskolorna skulle inge anslagsframställning omfattadeatt som
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avsiktUbU 19838428,de kommande budgetåren 102. Derastre s
planeringshorisont grundforsk-alltså högskolornaattvar samma somge

ningsråden hade.
den forskningspropositionen 1987 Ingvartredjel som avgavs av

utbildningsministern BodströmCarlsson, statsminister, och Lennartnu
och för fakulteterna.både för råden Stegetanslagen för år atttreanges

alltsåtreåriga planeringshorisonterbåde och universitetråd är nuge
År till fattaför forskningsrådenhelt utvidgas1992 rätten atttaget ut.

beslut för sexårsperiod.stödom en
ställningstagandeforskningspolitiskariksdagens femte ochI senaste

övergripande balans-Bildt försvann dock dessa1993 med regeringen
inteforskningspolitiken hanteringen. Propositionenfrågor i tarur

utbildning ochgrundläggande högreställning avvägningen mellantill
inte sitt tidigare krav påforskning, utbildningsutskottetoch ettupprepar

avvägning.ställningstagande till denna
stället naturligtvisanslagsfrågan blev ihelt dominerandeDen

Förslagetlöntagarfondsmedlen till forskningsstiftelser.användningen av
iforskningsstiftelser förelades riksdagentill inrättande separatenav

komForskningsstiftelserna på1993.proposition under vårensenare
strukturförändringhand hanterasdetta inte i förstasätt att avsom en

idiskussionen inteochforskningsfinansieringssystemet ettsattes
perspektiv.forskningspolitisktövergripande

vilketforskningspolitiska debattenalltså denfråga brötsDenna ut ur
forskningspolitiskatanken bakom debetraktas brottmåste ett motsom

nettotillskottberäknat årligtpropositionerna. Hanteringen överettav
anslag läggsrådens samladedvs.två miljarder kronor änmer-

stiftelseupp-Utformningenforskningspolitiska debatten.utanför den av
sådantillsättande styrelsernadragen principerna föroch engavsav

framtidendessa medel förorganisatorisk avkastningenform sattesatt av
Riksdagenpåverkan.och riksdagensräckhåll för regeringensutom

anslagsstyrningensitt inflytandevalde alltså medvetet minska överatt
statliga sfaren. Eninstanser utanför denoch överföra det till oberoende
hade skapats.betydande tyngdhelt forskningspolitisk aktör avny
oppositionen.intensiv kritik från DetBeslutet drevs igenom trots

allmänpolitiskadragits i denforskningspolitikeninnebär alltså att
varit likahöger-vänsterdimension hittills intedebatten fickoch somen

synlig och uttalad.
fall ökati vissainstruktioner till forskningsråden harRiksdagens

verksamhetsbeslut.medlen och direktaöronmärkninggenom av
medanslagsinstrumentet harRegleringen myndigheterna genomav

öronmärkning för detanslagdetaljerad.tiden tenderat bliatt avmer
iblandochregleringsbreveteller andra ändamåletdet görs genomena
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Ändrademed betydande detaljrikedom. anslag motiveras ofta sågenom
kallade överföringar, dvs. omräkning anslag samband medi attav
uppgifter flyttas tillfrån myndigheten en annan.

speciellt tydligt detta föreslogEtt exempel på regeringen 1993är att
riksdagen Forskningsrådsnämnden, tillskapades bland föratt annatsom

initiativ till probleminriktad och gränsöverskridande forskning,att ta
skall koncentreras till stöd till områden i bredaatt termerge som

riksdag och regering. Med andra ord minskas Nämndensanges av
möjligheter helt självinitiativ inom områden denatt ta nya som
bedömer utifrån övergripande ställetangelägna de instruktionerna. I
flyttas besluten detaljmålen och programfördelning ochom om

karakterisk iprogramvolym till riksdagsnivå. formuleringEn gesupp
för199293 proposition: Forskningsrådsnämndens projektmedelårs

Förstärkningenkvinno- och jämställdhetsforskning fördubblas...
intefinansieras omprioriteringar inom anslag.FRN:s Detta vargenom

Öronmärkning förekommit underanslag hadenågot helt FRN:snytt. av
lades det fast genomgående princip.hela 80-talet, men nu som en

exempel diskussionenoch viktigare återigenEtt ärannat av
löntagarfondsmedlen alternativ regerin-användningen 1993. Ett somav

proposi-tillföra forskningsråden medel.diskuterade dessa Iattgen var
betydelseforskningsråden har strategisktionen statsrådet att enanger

inflytandeför forskningen. sina prioriteringar och beslut har deGenom
forskningen verksamhetpå den grundläggande går denutöver somsom

granskningkvalitetskrav och former förde direkt finansierar. Deras ger
andra forskningsfinansiärers insatser.riktlinjer för såväl fakultemas som

spridaenligt regeringen, väljer ofta hellreProblemet råden,är attatt
påantal projekt, sedan hämmastillgängliga medel på störreett som

välja färre och dessagrund bristande än att ut en merresurser, geav
kritik betecknasfullständig finansiering. måsteDenna somsom-

arbets-skäl för inte förstärka derasallvarlig och attsomsom anges
forsknings-möjligheter medlen de föreslagnai stället läggautan

inte.propositionenstiftelserna dock inte under i ochbyggs nyanseras-
tendensensingenting den kritiseradeRegeringen säger t.ex. om

gällerden generell ochomfattning, den uppkommit, och ärnär om
samtliga råd.

tillskapandetkritiken blev statsrådet föreslogKonsekvensen att avav
relativadärmed forskningsrådensstiftelsema, och attnya organ,

försvagades.betydelse för medelsfördelningen
behållitregeringen och riksdagen harkan alltså konstateraMan att

inomnormala medelsfördelningenoch sin makt denökat översnarast
dekontrollenutbildningsdepartementets budget, medanför överramen

nyskapadeextraordinära medlen lagts påtillkommande överstora

T3 15-1302
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eller påverkanstiftelser regeringen inte har någon kontrolldär
fallet det viktigtstyrelse styrelsebeslut. detoch I är notera attattsenare

direkt kontrollmöjlighet,heller forskarsamhället har någoninte även om
betydandelånga loppet kanske kan bliinformella inflytande i detdess

ansökningar, akademierreferensgrupper, m.m.genom
efterföljandevisas i detgäller docksektorsforskningenFör som

kontroll.grad under forskarnasökande stårkapitlet medlen iatt
tillökande utsträckning från sektorsorganenflyttas iAnslagsbesluten

Medel förs ocksåi majoritet.forskarrepresentanterinstanser där är
och högskolornaoch råd till universitetendirekt från sektorsorganöver

forskningsuppgifterna.förfull kostnadstäckningför att ge
kort i dettai börEffekterna medlemsskapet EU nämnas samman-av

Nettoeffekteningående i kapitelhang. Detta att storatas avupp mer
från forskningsbudgetendelvistill vilka ärmedel överförs EU tas

detta avseendesvensk forskning också iinflytandetnaturligtvis överatt
tendensinflytande.omedelbara Dennautanför riksdagensflyttas

reguljäradekonstateratssamverkar med denalltså ovansom -
alltfårforskningsråden och fakulteternaforskningsanslagen via en

tyngd.mindre relativ

ochverksamhetsformerOrganisation,3.2

prioriteringar
forskningengällerför det ärviktigaste styrinstrumentetDet närstaten

organisationsfrågorDock spelaranslagsfördelningen.otvivelaktigt även
gällakananslagsfrågoma.förbundna med Detroll och är närastor

oftaremed uppgifterhelttillskapandet om-mennyaorgannyaav
ändradeuppdelningar,sammanslagningar ochbefintliga,stöpning av

förockså formerorganisationsfrågoma föruppgifter Tillm.m.
budgeteringssystem,anslagsframställningar,ledningsfunktioner,

i det härfinns också skälutvärderingar.och Detresultatrapportering att
prioritering-regeringens allmännakommenterakortfattatsammanhanget

forskningsområden.ar av
förändratskontrollen för forskningenoch överhar inflytandetHur då

angivnaochförändringarorganisatoriskaperioden dessagenom
prioriteringar

frågeställningardet följandearbeteVad högskolansgäller är som
forskningens rollden sektoriellaZO-årsperioden:dominerar den gångna

inomvetenskapligamotiveras påforskningförhållande till deni som
förhållandetperioden,slutetökande viktgrunder; med motsamt, av
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mellan högre utbildning inklusive både grundutbildning och forskarut-
bildning å sidan forskningen å den andra. Sektors-gentemotena
forskningen behandlas i det följande kapitlet och vi kommer därför att
lämna den därhän i detta avsnitt.

viktigasteDe organisatoriska förändringarna i forskningssystemet
gjordes rådsorganisationennär 1977. forskningsrådFemstöptes om

HSFR, ochMFR NFR. Till dessa fördes, också underersattes tre:av
utbildningsdepartementet, varsF RN främsta uppgift i samverkanär att
med forskningsråd och sektoriella FoU-organ initiera och stödja
forskning främst inom områden angelägna från samhälletsärsom
synpunkt UbU l97879z44, 8.s

Riksdagen bekräftar i betänkandet åter den princip varit ledandesom
för den svenska forskningspolitiken under hela perioden, motmen som
slutet börjat urholkas inte i retoriken så åtminstone praktiken:iom
nämligen visionen sammanhållen högskoleorganisation därom en
samhällets forskning, både den motiverad samhällsintressenärsom av
sektoriell forskning och den inomvetenskapligt motiverad, iärsom
allt väsentligt genomförs inom organisatoriska densamma ram som
högre utbildningen. Forskningen skall i idealfallet skötas av samma

sköter grundutbildning och forskarutbildning. Dettapersoner som
motiveras med Sverige litet land att andra små länderäratt ett som

Norge valt helt andra kommenteras eller problematiserast.ex. vägar
aldrig. Utbildningsutskottet uttrycker det sålunda:

Sverige från forskningssynpunkt litet land. därför iär Detett är
högsta grad angeläget de personella finnsoch andraatt resurser som- -
tillgängliga för forskning och utvecklingsarbete utnyttjas rationelltså

möjligt. de flesta fall tordeI det därför lämpligt denävenattsom vara
forskning finansieras sektorsorgan utförs inom högskolan.som av
Denna genomföra sektorsforskning bör såledesväg i allmänhetatt
väljas framför inrätta särskilda forskningsinstitut. särskildaNärt.ex. att
forskningsinstitut i framtiden inrättas bör det institut harvara som en
betydande bredd i forskningsverksamhetsin och samverkannäraen
med högskolans forskning det gäller både utnyttjandenär av resurser
och utbyte forskande personal UbU 197879:44, 9. dettaAttav s

högskolesystemet för mycketutsätter motsägelsefulla och delvis
oförenliga krav problem ökandei grad uppenbaras.är ett som

Under denna tid stod planeringstänkandet sin kulmen. För att
återigen citera utskottet: Riksdagen och regeringen har endast ett
begränsat antal instrument till förfogande för planering och styrning av
forskning och forskarutbildning inom högskolan. Oftast medger dess

UHÄinstrument endast planering och styrning i mycket tenner.grova
skall få i uppdrag försök för disciplinorienteradenågra fakulteteratt
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utarbeta förslag till sådana dokument forskningspolitiska program som
fastställs fakultet med mål och riktlinjer för verksamhetenper som
FUN föreslår. UbU 197879:44, 23 Tanken bakom dessa kalladesås
fakultetsprogram fakulteternas verksamhet skulle regleras iattvar mer
detalj vad låter sig fastaän basanslag och projekt-görasom genom
eller programanslag rådsorganisationen. Statskontoret menade attgenom
inriktningen inom visst vetenskapsområde många gånger får be-ett
tydande konsekvenser i form särskilda krav teknisk personal,av
lokaler och utrustning. Sådana frågor bör enligt Statskontoret därför
inte på den lokala nivå inom högskolan fakultetsnämndenavgöras som
representerar UbU l97879r44, 22.s

Tre år återkom utbildningsministern med den första egentligasenare
forskningspropositionen. Några organisatoriska förändringar av
betydelse vad gäller högskolorna eller forskningsråden föreslås inte.

UHÄ:sDäremot efter försöksverksamhet börattmenar man nu man
fortsätta med fakultetsprogrammeringen. Tanken fakultetensär vägaatt

planering de krav ställs på den utifrån från sektorsorganmotegen som
och andra forskningsfmansiärer. När sådan avvägning gjord kanären
fakulteten tilldelas adekvata förmedel uppgifterna och instrueras om

UHÄsmålen. Detta utlöste gigantisk planeringsprocess i regi.en
Detaljerna i denna redovisas i PremforsRune studie Svensk forsk-
ningspolitik.

Resultatet blev inte vad planerarna hade förutsett uppgiften visade-
sig ogenomförlig. den andra forskningspolitiskaI propositionenvara

kom redan i socialdemokratisk1984, regi konstateras attsom nu
uppgiften ochsvår ytterligare arbete krävs... för skallär att att man
kunna ställning till vilken roll fakultetsprogram kan spelata som
planerings- och styrinstrument för forskningsverksamheten. Premfors
konstaterar den totala frånvaron under riksdagsbehandlingennästan av
diskussion och motsättningar kring föregåendeden planeringsprocessen.
Det anmärkningsvärt eftersom riksdagen i väsentligaär avseenden inte
fått vad beställt. års forskningsproposition1984 riksdagsbeslutochman
innebar den planeringsmodell år tidigare linjeratatt ettsom man par

i stycken tolkning skeddaEn detövergavs...stora är attupp av
politikerna egentligen ganska tillfreds med det faktum inteatt stegetvar

den andra forskningspolitiska propositionen inte blevtogs, att ett steg
i riktning mycket detaljerad och successivt förfmad forsknings-mot en
politisk planering på statsmaktsnivå. Premfors, 1986, 94s

2 Rune Premfors, Svensk forskningspolitik, Stockholm 1986
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År budgetprocess,1988 börjar mål- och resultatstyming,en ny
införas etappvis statliga Tillämpningenför de detta inomorganen. av
forskningsområdet i forskningspropositionen,utvecklas den fjärde Prop
198990:90. bl.a. långsiktigtDet systemet att ettsom avsernya ge mer
planeringsperspektiv för högskolan och finansieringsorganen med tre-
åriga cykler skall införas från och med budgetåret 199394.

År ligger tonvikten i argumentationen den svenska1990 att
grundforskningen och forskarutbildningen stärkas inommåste två
fakultetsområden, det tekniska och det samhällsvetenskapliga, där
andelen anslag till forskning lägre äneget programansvar anges vara

det naturvetenskapliga området. denna bakgrund föreslåsMott.ex.
tillskapandet forskningsråd: teknikvetenskapligt ochtvå ett ettav nya

teknikvetenskapli väsentligensocialvetenskapligt. rådet byggerDet ga
inom och rådet placerasforskningsrådsfunktionen NUTEK det nya

Oppositionspartiema inklusive vpkunder industridepartementet. anser
förflyttningdock det under utbildningsdepartementetbör läggasatt en-

genomföras i samband med forsknings-korn den femteattsom senare
socialvetenskapliga placeras underpropositionen rådet1993. Det

Socialdepartementet.
behandlar riksdagen skogs- och jordbruketsdetta sammanhangI

underforskningsråd karaktär och departementstillhörighetvars
stödi fråga. Regeringen vill, och fårjordbruksdepartementet är satt av

rådet blirriksdagen invändningar från något parti, attutan mer
forskareändrad sammansättning därgrundforskningsorienterat med en

Rådet ligger dockmajoritet i utbildningsdepartementets råd.iär som
kvar under jordbruksdepartementet.

frågeställning förs agendanoch central 1987En genom enuppny
nämligenforskningspolitiska omgång,serie motioner vid denna

i förhållande till forskningens. Igrundutbildningens omfattning
anförs forskningspropositionemamotioner från moderaterna att

vad gällerför långsiktigt agerandevisserligen skapat förutsättningar ett
olyckligtgrundutbildningens behovforskningen på sättettattmen

ochFolkpartiet för liknande diskussionfrån forskningens.separerats en
grundutbildning.mellan forskning ochobalans har uppståttattmenar en

bl.a. tillskott frånForskningen klarat sig relativt bra, tackhar vare
Ävengrundutbildningens urholkats.källor medan anslagexterna

grundutbild-forskningens uppgift stödjacenterpartiet instämmer i attatt
forskningspropositionen.ningen inte har beaktats i

fördelar i allt väsentligt de farhågorUtskottet uttalar detatt
forskning ochhögskoleutbildningobalans mellan grundläggande samt

vilket itill uttryck i motionemaforskarutbildning kommitsom
börgrundläggande högskoleutbildningenklartext innebär denatt ges
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det drarbekostnad,forskningensmedelochhögre prioritet menmer
kräverdessa farhågor. Detkonsekvenserfinansiellainga attav

högskoleutbildningen ochvad gällerförslagregeringen presenterar
innebarvilketpropositiontillsammanhangforskningen i ettnästaett -

tillexpanderadesdiskussionenforskningspolitiskakrav denatt en
diskussionsådanutbildning. Någonoch högreforskningdiskussion om

debattenforskningspolitiskaföljandestånd vid dentillkom dock inte
löntagarfondsfrågan.domineradesden1993 av-

utanför dengjordesforskningenorganisationsförändringviktigEn av
1992föreslog vårenRegeringendiskussionen.forskningspolitiska

UHÄ vissaföraochoch FRN överriksdagen lägga att avatt ner
UHÄ:s serviceinriktning,högskoleverk medtilluppgifter dels ett nytt

tilldöptessomkvalitetsgranskandetilldels ett nytt omsenareorgan
förbereddainteomorganisationtillFörslagenKanslersämbetet. var

genomarbetade. Deotillräckligtvisade sigochutredningarnågragenom
regeringenochpropositionforskningspolitiskheller i någoningick inte
möjliggörapropositionerdessaidén bakom attdärmed ocksåbröt mot -

forskningsorganisatoriskaochforskningspolitiskadesamlatett grepp
gällde skapan-såvittigenomendastbekantgickFörslagetfrågorna. som

kallasskulle kommaoch det attHögskoleverketdet senaresomav
Kanslersämbetet.

ansvarsområdeinomförändring NFR:sstrukturellviktigEn annan
Sved-anläggningarnanationellagäller devadgenomfördes år 1993

och detrymdobservatoriumOnsalaMAX-laboratoriet,berglaboratoriet,
finan-tidigarehadeLinköping. Dessainationella superdatorcentrat

förfördesuniversiteten. Nutill ansvaretanslagmedsierats separata
nybildattillsuperdatorcentratgälleroch vad etttilldriften NFR,över

placeradesHPD-rådetdatorerhögpresterandeförforskningsråd som
förändring iviktigprincipielltinnebarunder TFR. Detta synenen

sigiberördesallsknappastvilkauppgifter,rådssystemets vare
blevHPD-rådetochutskottsbetänkande. NFRproposition eller nu

låg kvararbetsgivaransvaretanläggningar,fördriftansvarigt även om
denansvarsfördelningkvalitativt ävenvärduniversiteten. En omny -

infördes.universitetråd ochmellanbegränsadkvantitativt var -
ochkvarstodforskningsrådsorganisationenBehovet översyn avenav

forskningspropositionen.den femteefterförstärktshade snarast
förändringarorganisatoriskadå dessapekarriktningvilkenI

UHÄ:s regiifakultetsprogramgenomgripandeskapaPlanerna på att
frånåtagandenlångsiktigameddessasamordnaoch att program

fördesidéercentralistiska drag. Dessanaturligtvissektorsorganen är
med denregeringensocialdemokratiskadenopraktiskasidan avsom

ökadvilket1984,propositionen motforskningspolitiska ett stegvar
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decentralisering. ställetI kom införandet mål- och resultatstyming,av
vilket har lett till oerhörd expansion verksamhetsrapportering ochen av
kontroll kvantitativa mått sannolikt på bekostnad diskussionav av en-

kvaliteten i arbetet. råderDet ingen tvekan regering ochav attom
riksdag har ökat sina möjligheter till detaljstyming både de operativtav
finansierande och de genomförande denav organen genom nya
budgetprocessen. återstårDet hur dessa styrmedel faktisktatt se nya
används för styrning de underordade arbete erfaren-av organens -
heterna från planeringsarbetet vid 1980-talets början avskräckande.är

3.3 Inrättande professurerav

Ett klassiskt styrinstrument universiteten för regeringen ochav
riksdagen beslut inrättande professurer.är frågaDennaom av var uppe
till behandling redan vid den första forskningspropositionen och
återkommer sedan i propositionema under de följande femton åren. Den

kopplad till frågan fakultetsprogramär nära vi har berörtom som
kortfattat i föregående delavsnitt.

Våren 1982 utbildningsministem tiden föratt är attanser mogen
beslut inrättandetpröva professurer skulle kunna överförasom om av

till högskolorna. skulle fåDessa anslag fakultetsvis och få bestämma
vilka forskartjänster bör finnas inom området, inklusive professors-som
tjänster. Socialdemokraterna ansåg dock det inte fanns någotatt
underlag för sådan förändring. Utskottet följde oppositionens linjeen
och menade riksdagen inte bör lämna ifrån sig nuvarande styrinstru-att

innan det visat sig möjligt finna andrament styrinstrumentatt ärsom
lika bra. Att universiteten skulle och behövde alltsåstyras var- -
riksdagen enig metodenDen skulle i stället fakultetspro-om. nya vara
grammeringen, denna inte utvecklad och prövad.ännumen var

I den följande forskningspropositionen år 1984 återkommer
regeringen, med Ingvar Carlsson forskningsminister, till frågan.nu som
Regeringen understryker i avvaktan på fortsatt utvecklingatt,nu en av
fakultetsprogram, regeringen och riksdagen bör inrätta professors-
tjänstema ställning till ämnesinnehåll för samtliga ledigför-samt ta
klarade professorstjänster. innebarDet skärpning styr-senare en av
ningen UHÄi den meningen det avgörande beslutet flyttades frånatt
till regeringen. Regeringen får relativt långtgående bemyndigande att
tillsätta professorstjänster temporärt.

denI följande forskningspropositionen förs fakultetsprogrammen ut
UHÄ:sbilden. Regeringen delar rent principiellt uppfattningur men

kommer till praktisk slutsats i vad den roll regeringen annan avser som



1995:121SOU28

och riksdagregeringanvändningspela och denoch riksdag bör som
198697:26, 21UbUfaktultetsprogram.utformadekan ha särskiltav
försvannfakultetsprogrammendettaInnebörden att somvarav

utlovades.anslagssystemhögskolansstyrinstrument. En översyn av
imajrapporterade i 1989ochutredning tillsattes ettsärskildEn nu

1989:50. DennaProfessorstillsättning SOUtitelnbetänkande med
ochregeringenansvarsfördelningen mellanemellertid intediskuterade

tjänstetillsättningenhurpå frågorkoncentrerade sighögskolan utan om
sköttes.

omgåendedetta styrinstrumentavskaffaderegeringenborgerligaDen
bil. II:7,1990912150regeringstillträdet propefterutredningoch utan

dis-forskningspolitiskamed densamband199091:21. Ibet UbU
från ochhögskolornakonstaterades detriksdagen 1993kussionen i att

inriktningoch derasprofessurerantalet samtjulimed 19931 avgör
tillskall förasforskningsråden övervidProfessurertillsätter tjänsterna.

Dock skalltillsättas.råden börvidprofessurerhögskolan och inga nya
vidprofessurertillsättaochfortsättningsvis inrättaregeringen även

universitetssystemetochregeringenmellanBalansenandra myndigheter.
avseende.väsentligtifördeluniversitetensförskjutits tillhade ett
fortsättningenisigförbehåller ävenregeringen rätten attDen nya

särskilda fall.ihögskolanvidprofessurerinrätta
in i dengångenför förstaforskningsfrågomadrasVåren 1993

forsk-ochavskaffandelöntagarfondernashetluftenpolitiska genom
behandlasforskningsfrågorViktigatillskapande.ningsstiftelsemas som

särskildaserieforskningspropositioneninte bara i utanvi sett engenom
definieradeämnesmässigtAllmännariksdagen.tillpropositioner
ochforskningspropositionen ersattsförsvunnitharprioriteringar urnu

olika departementsom-deinominstruktionerdetaljeraderelativtav
exempelskall tillområde ettutbildningsdepartementetsrådena. Inom
tilldelasochinstiftaskr000jämställdhetspris 250nationellt enom

jämställd-förinsatserbetydelsefullagjortfakultetinstitution eller som
heten.

högskole- ochSamtidigtmotsägelsefull.alltsåUtvecklingen är som
gällervadsjälvständighetökadväsentligtuniversitetsväsendet fått
arbeteforskningsrådensharfrågororganisatoriskaandratjänster och

ochanslagöronmärktabådeutsträckning,ökandereglerats i genomen
vaddecentraliseringstendensviljeyttringar. Vi observerarsärskilda en

centraliseringstendensdenstriderprofessorstjänstema,gäller motsom
anslagskontrollen.ochanslagsgivningengällervadkan iakttavisom
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3.4 Lokaler och dyrbar vetenskaplig
utrustning

forskningsstrategiskEn fråga, i riksdag och regering knappast harsom
fått den centrala ställning den förtjänar, försörjning forsk-ärsom av
ningssystemet med lokaler och vetenskaplig utrustning, dvs. investe-
ringsbudgeten. framförallt de tekniskaInom och naturvetenskapliga
fakulteterna utrustning ofta central betydelse för valetär av av
forskningsinriktning under lång tid framöver. Naturligtvis byggnaderär
och lokaler praktisk betydelse för samtliga fakulteter. Ansvaretstorav
för investeringsbudgeten, viktig för inrikta forsknings-är attsom
verksamheten, har i överlåtits till Forskningsrådsnämnden,stort sett
forskningsråden och högskolesystemet. Initiativ vad gäller utrust-
ningsanslagen har också varit fråga för privata aktörer, framförallten

ochKnut Alice Wallenbergs stiftelse under begränsad tid,samt, en
bankerna.

Regeringen och riksdagen har dock också fattat specifika investe-
ringsbeslut. Till exempel beviljades 1987 medel till byggaatt ett
genetiskt BMC i Uppsala, ekologihus1990 i Lund ochcentrum ett en

Årbyggnad för informationsteknik i Umeå. beslöts ytterligare1993 om
lokalsatsningar: biomedicinskt vid Lunds universitet,ett centrum ett
djurhus i Göteborg, materialtekniskt universitetvid Uppsalaett centrum
och enhet för molekylärrnedicinskt arbete i omfattadeUmeå. Enen
ombyggnad Karolinska institutet inleddes också detta Nyligen harår.av
beslut fattats uppförande Fysikcentrum i Stockholm.ettom av

Den förändringen vad gäller lokalfrågoma dock överfö-största är
ringen fastighetsförvaltningen från Byggnadsstyrelsen till Akademis-av
ka Medan universiteten och högskolorna förut lokalerHus. disponerade

fri vilken sköttes Byggnadsstyrelsen hyr de sinasåsom en resurs av nu
fastigheter Akademiska affärsmässigaHus på grunder. Resurserav
motsvarande hyreskostnadema har förts till och delvishögskolornaöver
också till råden. innebär mycket påtaglig decentraliseringDetta en av
besluten lokalerna och lokalkostnadema genomförandetill denöver
nivån. På motsvarande överförs medel via råden för de lokalkost-sätt
nader de rådsfmansierade projekten orsakar högskolan.som

Vad gäller statliga medel för anskaffning vetenskaplig utrustningav
för forskning hanteras dettaså väsentligen Forskningsrådsnämndenav
och forskningsråden Utbildningsdepartementet.under Volymen deav
medel tilldelats för dyrbar utrustning nominelltFRN ökade,som men

Årockså reellt, helaunder 1980-talet fram till begränsades1992. 1993
F RN:s till utrustning dyrare tidigare2 Mkr från 300är änansvar som

15-130214
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ansvarsfördelningenförändrad balansinnebar endastkkr. Detta aven
nivå.tillförskjutning besluten någonmellan råden ingen annanavmen

lånefi-bestämmelsenför universitetenviktig förändringEn är om
praktikeninnebar ikraftträdde i 1994. Dettanansiering attsom

bokföringsynlig i institutionemasblirför utrustningenkostnaderna som
motsvarande inkomsterräntekostnader medochavskrivningskostnader -

banktillgodohavanden ochuniversitetsnivå ifast dåpå kreditsidan
kostnadsmed-ökatförändring för skaparänteinkomster. Detta är atten

redovisningekonomiskfullständigerhållaforvetande och att aven
forskningen.fördessa kostnader

lokalinvesteringarnagäller dedetsammanfatta: När störstaFör att
universiteten harriksdag,regering ochfortfarande beslutkrävs menav

lokalsitua-sinoch kontrollmycketgenerellt fått överstörreett ansvar
utrustningenvetenskapligagäller denVadlokalkostnaderna.tion och

forskningsråden.ochhuvudsak hos FRNfortfarande iligger ansvaret
Även föruniversitetensdock ökatlånefinansieringenhär har utrymme

decentralisering tillökadgåttRörelseriktningen harbeslut. motegna
genomförande nivån.förmån för den

ochmindrevid deForskning3.5

högskolornamedelstora

varitårhar under mångariksdagregering ochhosGrundinställningen
Stockholm,sju högskoleorterna:till deskall koncenterasforskningatt

övrigaLuleå.Umeå och DeUppsala,Linköping,Lund, Göteborg,
belägnamedelstoramindre ochbetecknas ärhögskolorna somsom

Gävle,Borlänge,Falun,Västerås,Eskilstuna,Borås,arton orter:
Kristianstad,Karlstad,Kalmar,Jönköping,Halmstad,Sandviken,

ÖstersundÖrebro ochVäxjö,Härnösand,Sundsvall,Skövde, senare-
anknytningkandussintal Deytterligareutvidgat med orter.ett genom

syftet harockså forska,fakulteterforskningshögskolornastill men
dessaforskningsorganisation påfastbyggahittills inte varit att enupp

orter.
medelstoraochvid de mindreForskningutredningI omen

universitets-utvecklingen.redovisas Fyra1989:27högskoloma SOU
ÅrÖrebro.Karlstad ochLinköping,Växjö,iinrättades 1963filialer

sektionenochenhetLinköpingiHögskolanbildades1970 en egensom
Högskolereformen 1977började byggasforskning inom Temaför upp.

högskolorradsamtidigtuniversitetsfilialernafrigjorde nyasom en
lärarkårenforskningsutbildadedenbörjade byggas För att engeupp.
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anknytning till högskolor fastamed forskningsresurser knöts den till
fakultetskollegier med regionalt ansvarsområde. Landet indelades i sex
högskoleregioner och för varje högskoleregion inrättades regionsty-en
relse senare avskaffade vilken tilldelades medel för bl.a. forskningsut-
bildningamas forskningsanknytning. Vissa medel har också fördelats

den så kallade rörliga resursen. Totalt det dock ganska småärgenom
anslag.

Många aktörer riksdageni har dock sig för de mindre ochengagerat
medelstora högskolornas sak. Motioner förs ofta fram särskildaom

Årforskningssatsningar vid olika högskolor. ville1983 flerat.ex.
riksdagsledamöter partigränsema haöver regional oU-organisationFen
i Jämtland. En motionär ville däremot skapa vidgad FoU-annan en
verksamhet i Jönköping. Med åren har antalet sådana motioner ökat;
1993 det 29 motioner med särregionala krav.var

Propositionen 198990 refererar till den citerade utredningenovan
SOU 1989:27. Regeringen det finns förutsättningargodaattmenar nu
för samverkan mellan högskoleenhetema med fakultetsorganisationen
och de mindre och medelstora högskolorna. Innebörden detta är attav
lärarna kan ansöka tid för forskning från de rörligaom egen resurser

fördelas fakultets- och sektionsnämndema. Utredningenssom av
förslag, inte kommenteras i regeringspropositionen,som men som
däremot folkpartimotion, syftar till samla de olikatas attupp av en
anslagen till och låta FRN hantera fördelningen. Motionen ochett
därmed utredningsförslaget avstyrktes utskottet någonutan egent-av
ligen argumentation. Anslagsvolymen höjdes emellertid rejält.

I den femte forskningspropositionen 199293:170 understryker
regeringen det av betydelse kvalificerad forskning kanäratt att
bedrivas vid alla universitet och högskolor, inklusive de mindre och
medelstora högskoloma. ytterligare förstärkningEn medlen till dettaav
föreslås för 199394 varvid de högskolorna Karlstad, Växjö,större -Örebro och Mitthögskolan prioriteras. För nätverk särskildaavsattes-
medel till bl.a. sydostfakulteten samarbete mellanettsom avser
Växjö, Kalmar, Karlskrona, Ronneby och Lunds universitet tillsamt ett
motsvarande nätverk i Västsverige omfattande Karlstad, Borås,
Trollhättan, Uddevalla och universitetet i Göteborg. Samarbete med
näringslivet tredje arbetsform stöds.är en som

Oppositionen tävlade med regeringen stödja forskningen vidattom
de regionala högskolorna. Socialdemokraterna i utskottet reserverade sig
till förmån för ytterligare höjda anslag till forskning vid de mindre och
medelstora högskolorna.

kanMan utvecklingen frågan forskningsresurser till dese av om
mindre och medelstora högskolorna tryck från riksdagen ochettsom -
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högskoleenheter-de mindreregionala intressen,naturligtvis frånytterst
iskallregionalpolitiskaderas lärare vägasoch argumentattna -

tillförtsforskningsresurser harökande realaSnabbtforskningspolitiken.
forskningshögskolornainte längrehögskolorna. Detde mindre är nu
forskningsmedlen,regionaladedisponerarfakulteter utanoch deras som

deoch de samverkansorgansjälva,högskolornade regionaladet är som
dekan ocksåanslagsfördelningen. praktiken1hanterarskapat, som

professurer.skapahögskolornamindre och medelstora egna
medelstorautförs vi de mindre ochforskninggäller dendetNär som

fordelningsbeslutenentydigt såalltsådethögskolorna så attär om
genomförandetill defrån regeringenfortsdels harforskningsresurserna

dels tillfakultetsfördelning,generelltfördelasenheterna de storutan
till defakultetermoderuniversitetensde tidigareöverförts fråndel har

anslagsbeslutendecentraliseringAlltsåsjälva.regionala enheterna aven
och geografiskt.nivåfunktionellgäller bådevad

deinflytandetiFörändringar3.6 över

beslutenforskningspolitiska
iförskjutningarnaochförändringarnakapitel granskatVi i dettahar

anslagsbeslut,gäller organisation,vadforskningmakten över pro-
medelstoraochvidforskning småinfrastruktur,fessorstillsättning,

vi dåkanvid Hurindustriell forskning universiteten.högskolor, samt
deföri handlingsutrymmetförändringarnabeskrivasammanfattningsvis

forskningssystemetiviktigaste aktörsgruppernatre
kontrollsinperioden behållitunder överharUniversitetssystemet

övertagitoch riksdagenregeringen rättenfrånfakultetsmedlen. harDet
professorerna. Dettatillsätta ärdefiniera professurerna samt attatt en

denkontrollenlångsiktigadenförskjutning överväsentlig egnaav
centralökadVidare har de fåttförmån.universitetenstillverksamheten

formerolikaprojektfinansieringenkontroll delaröver avgenomav
självauniversitetenharLokalkostnadernaprocentuella påslag. ansvarnu

ekonomiskaökar detför, vilket också ansvaret.
fåttharhögskolornaoch medelstoramindreregionalaDe egna

forocksåundervisningforbaraintemedel och uttalat utan nuansvar
ochuniversitetengrunder deprincipforskning på i storasomsamma

högskolorna.
forskarkollektivetkonstateraSlutligen kan att genomman

fått ökatkapitel harsektorsforskningen serådifieringen nästaav
heltalltsåsektorsmedlen.styrning Detpåverkan och ärförutrymme av
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entydigt så universitets- och högskolesystemet har vunnit ökatatt
fåttoch självständighet under denstörre gångna 20-årsperio-utrymme

den.
Regering och riksdag har överfört del sina traditionellaen av

styrinstrument till universitetssystemet. Riksdagen har också valt iatt
skala överföra kontrollen avkastningen från löntagarfondemaöverstor

till antal privaträttsligt organiserade stiftelser, styrelser ochett vars
arbetssätt efter överföringen står utanför riksdagens fortsatta inflytande.
Användningen de belopp Sverige på inomFoU EUsstora satsarav som

kan regering och riksdag endast påverka i mindre utsträckningram
representation i ledning.EU-organens innebärDettagenom en

betydande minskning den direkta styrningen till förmån för motsva-av
rande ökat for universiteten, för oberoende privata aktörerutrymme

för internationellasamt organ.
Riksdag och regering har naturligtvis bevarat sina möjligheter att

fortsättningsvis budgeten inriktaäven forskningen olikamotgenom
fakultets-, råds- och sektorsområden. beskrivnaDen huvud-ovan
tendensen minskat relativt inflytande för riksdag och regeringmot över
forskningspolitiken motverkas i någon mån de ökade kraven påav
verksamhetsrapportering, resultatvärdering och kvalitetskontroll vad
gäller användningen de reguljära medlen, vilket bör kunna ökadeav ge
stymingsmöjligheter.

Forskningsråden och sektorsorganen har under perioden fått en
relativt försvagad ställning. Handlingsutrymmet har minskat. Ensett
icke obetydlig del forskningsanslagen slussas direkt till universitets-av
förvaltningarna kostnadspålägg. sektorsorganen har forskarna fåttIsom
ökat inflytande de detaljerade anslagsbesluten olika formeröver genom

vetenskapliga kommittéer och nämnder, vilka granskar och tarav
ställning till studier, uppdrag och forskningsprojekt.

inteDetta platsen och tillfället ställning till fördelarnaär ochatt ta
problemen med dessa förändringar. Syftet har enbart varit beskrivaatt
dem vi redan institutionellavår tillhörighetäven iom genom-

naturligtvis i viss mening partiska.systemet ären
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4 Sektorsforskningen politisktsom

problem

forskningspolitiskl översikt med relevans för diskussionen huren om
finansieringssystemet för svensk forskning skall utformas fråganär om
den så kallade sektorsforskningen och dess utveckling central.

Med sektorsforskning forskning och utvecklings-termen avses
arbete sikte frågorpå betydelse för utvecklingen inomtar ettsom av
avgränsbart samhälleligt politikområde, och finansieras via andrasom
departement utbildningsdepartementet. kan gälla tydligtDetän
avgränsbara samhällssektorer försvar, sjukvård, skolväsende etc.,som
där de politiska och administrativa aktörerna departement,som
riksdagsutskott och myndigheter entydigt kopplade till området. Menär
det kan också gälla områden energi, miljö, jämställdhet därsom m.m.,

lika entydig koppling till politiska och administrativa strukturer inteen
för handen.är

dynamiskaDet i sektorspolicybegreppet måste beaktas;momentet
sektorsforskning har vuxit fram inom områden haft politiskhögsom

och där forskning har bedömts kunna bidrag stödjertemperatur ge som
i den politiska definierad, eftersträvad utveckling. Olikaen, processen

sektoriella forskningsområden kan alltså vid olika tidpunkter prioriteras
olika högt, och de politiska partiernas skiftande prioriteringar t.ex.av
miljöfrågor, brottsbekämpning, försvar tillkommer naturligtm.m.
uttryck också i skiftande bedömningar hur skallstoraav resurser som
avdelas för respektive sektors ochFoU hur skallFoU-programmen
inriktas.

Dessa politiska bedömningar och debatter väsentlig delutgör en av
den forskningspolitiska den centrala forskningspolitiskaprocessen, men
frågeställningen det gäller sektorsforskning berör de generellanär mer
frågorna sektorsforskningens villkor och styrning. Sektorsforsk-om
ningen då i relation till universitetens traditionella disciplinoriente-ses
rade forskning till den forskning finansieras forsknings-samt som av
råden under utbildningsdepartementet. Det gäller alltså makten över
forskningen och berör mycket direkt karakteristikum förett annat
sektoriell nämligen den definitionsmässigtFoU: för högreatt utsätts en
grad styrning från samhällets sida det gäller vilka problemnärav som
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skall bearbetas den klassiska, forskarna självaän initierade, universi-av
tetsforskningen. Förutom granskas med sedvanliga kvalitetskriterieratt
måste aktuella forskningsprojekt också beträffande betydelse,prövas
relevans, for de problem politiskt och administrativt ansvarigasom
inom respektive sektor definierar särskilt angelägna attackera.attsom

Ytterligare dimension den sektoriella FoU-problematikenen av
manifesteras den politiska nivån det gäller makten självanär över
forskningspolitiken. dåDet ställs den sektoriellasynsätt FoU-motsom
politiken innebär forskning självständig ochatt ses som en samman-
hållen sektor, sektor för strategisk kunskapsutveckling. sådantEtten

leder till det politiska för allasynsätt eller allaatt nästanansvaret
offentliga forsknings- och strategiska utvecklingsfrågor samlas i ett
departement, med forskningsminister har för helaansvareten som
forskningssektorn. Vid konsekvent tillämpning synsätteten av
behandlas också forskningsfrågoma samlat i parlamentet ettgenom
särskilt forskningsutskott och samlade beslut i forskningsbudgetfrågor

Det har alltså inte valts för den svenska forsknings-synsättetetc.
politiken det finns företrätt på kontinenten, kanske renodlatmestmen
i Frankrike.

4.1 sektoriellaDen oU-politikensF

utveckling

inte möjligt här förDet redogöra den svenska sektoriellaär FoU-att
politikens framväxt. räckamå medDet påpeka den de factoatt att
existerat alltsedan den moderna upprustningen svensk forskningav
inleddes under och efter andra världskriget. forskningsrådssystemetNär
infördes i Sverige skedde det med inrättandet tekniskt forsknings-ettav
råd och kommitté för byggnadsforskning. Formuleringen deen av
principer och kriterier skiljer sektoriellt finansierad forskning frånsom

forskning skedde först under l960-talet. Särskilt betydelsefulltannan
därvid det arbete uträttades inom för försvarsforskningsut-var ramen

redningarna.
Forskningsrådsutredningens analyser vid mitten 1970-talet förav gav

första gången viss överblick hur långt den sektoriella FoU-överen
politiken organisatoriskt utvecklats. Samtidigt arbetade riksdagensrent
revisorer med undersökning den statliga forskningsverksamhetenen om
vilken redovisades för riksdagen riksdagsrevisorernas1973. skrivelseI
och i motioner till riksdagen diskuterades1974 och framfördes delvis
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beträffande möjligheternalångt gående förslag utforma detaljeradeatt
forskningspolitiska handlingsprogram.

Frågan ökad ambitionsnivå det gäller planeringen denärom en av
statliga forskningsinsatsema aktuella, liksom för övrigt all statligvar av
verksamhet. parlamentariska situationen detta den kalladesåDen var-

fråganjämviktsriksdagens år gjorde riksdagens roll och dessom-
tillmöjligheter i Förhållande regeringen intressant och denatt agera

statliga forskningsverksamheten sågs många lämpligav som en arena
för utvidgning riksdagens Diskussionen vid års1974en av ansvar.
riksdag i begäran utredning dessa frågor. Uppdra-utmynnade en om av

forskningsrådsutredningen naturligtgick till den sittande och detget var
betänkande, Forskningspolitikutredningen i sitt andra 1977,att

frågan sektorsforskningensdiskuterade ställning till helaoch tog om
planeringsambitioner och -mandatställning och uppgifter, frågorna om

politiskt ställningstagande frågor kundeolika nivåer i dessapå Ettetc.
utredningsinsats och så skedde ialltså grundval samladpågöras enav

riksdagsbehandling vid 197879 riksdag.proposition och års
ställningstagande till själva sektorsprin-Regeringens och riksdagens

därmedvia olika sektorsmyndigheter ochcipen dvs. attsystemet-
finansiera forsknings- ocholika och huvudtitlardepartement ut-

Riksdagensektorsprincipen lades fast.vecklingsarbete helt klart:var-
skulleavsikt sektorsprincipentillstyrkte samtidigt regeringens att

för riksdagen skulleregeringen tredje årkompletteras med vartatt
finansieradeoffentliga medelsamlade på denredovisa sin avsyn

forskningspropositioner skulle dedessaforskningsverksamheten. I
ihanteras uppkommersamordnings- och avvägningsproblem ettsom

samordningsbehovet ochbetonadessektoriserat varvid det attsystern -
totalt. linje med dettaplanering ingalundabehovet I synsättvarav

forskningsdeparte-särskiltregering och riksdag tanken påavvisade ett
för denutpekades dock ansvarigtUtbildningsdepartementetment. som

de aviseradesamordningen under arbetet medinterdepartementala
forskningspropositionema.

Även frågor fått starktforskningsrådsutredningens förslag i dessaom
hade riksdagensoch regeringens förslagstöd bland remissinstansema

sektorsforskningsprincipensbildenfulla stöd kan och bör naturligtvis av
haroch tillväxtSektorsforskningens utvecklinggenomslag kompletteras.

förskjutning maktenvarje fall relativotvivelaktigt inneburit i överaven
behärskade dis-forskarna självaforskningsresursema, från de av

däroch fakultetema tillciplinorienterade forskningsråden organ
därfördominerade.företrädare för olika samhällsintressen Det värtär

ökatriksdagsbeslut också signaler197879 års ettatt notera att omgav
branschforsknings-de så kalladeinflytande i sektorsorganen och



38 SOU 1995:121

instituten för fackligade organisationerna. Det signalerävengav om
direkta bidrag till fackligade organisationerna för förbättra derasatt
möjligheter initiativ till forskning.att ta

bådaDe fackliga organisationerna, främst hade drivitstörsta TCO,
dessa långt ifrån okontroversiella frågor i drygt decennium.ett
Inflytande för allmänna intressen i forskningsråden hade varit en
huvudfråga för forskningsrådsutredningen. fackligaDe organisationerna
hade i samband med inrättandet Forskningsrâdsnämnden blivitav
representerade i denna. Generellt betonade föredragande statsrådet att
andra intressen forskarnas naturligen borde ha stark ställning iän en
sektorsorganen, heltdär de legitimt skulle kunna påverka forskningens
inriktning, val problemområde dessa signalerOm på många hålletc.av
inom universitetsvärlden kunde uppfattas radikala hotfullaeller ärsom
det viktigt också andra väl så betydelsefulla universi-ochatt notera ur
tetssynpunkt positiva uttalanden. självklartNästan i detta sammanhang

forskarnas fullständiga dominans betonades det gällerär att när
inomvetenskapliga bedömningar: metod- och teorifrågor, vetenskaplig
kvalitet etc.

Kanske viktigare det maktperspektiv här två andraanläggs ärur som
markeringar regeringen gjorde och riksdagen godtog. gäller denEnsom
tydliga och utförliga markeringen universitetens utbildarerollav som

forskare för sektorsforskningens behov, och huvudmottagareav som av
de forskningsuppdrag och forskningsanslag sektorsforsknings-som

Fastläggandet denna målsättning underströksorganen genererar. av
också uttalanden denna genomföra sektorsforskning ivägatt attav om
allmänhet borde väljas framför inrätta särskilda forsknings-t.ex. att
institut. etablerade universitetens huvudroll forskningDe i svensk
underströks dessutom betonandet fasta förattgenom av resurser
forskning, dvs. statliga medel via fakulteterna för professurer och
forskarutbildning, under den tid överblickbar börärsom nu vara
koncentrerade till de sju högskoleorter f.n. har fastenheter medsom
forskningsorganisation.

Det kan sannolikt det redovisade framhävandet universi-göras att av
den forskningsutförandecentrala varit förut-teten som resursen en

sättning för den långtgående sektoriseringen medelsfördelandeatt
nivå skulle kunna ske konfliktlöst.något så länge de medelSånär
universitetsforskarkollektivet självt hade inflytandedominerandeett

inte minskade i absoluta delaroch åtminstone betydandeöver tenner,
de ökande sektorsforskningsmedlen kunde hosberäknas hamnaav

forskarkollektiv, så länge kunde den relativa maktförskjutningensamma
med någorlunda jämnmod.accepteras
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bilden sektors-viktig nyansering den väletableradeSom av aven
forskningen dock själva sektorsforskningsprincipenbör nämnas att

visade sig, framtidstung motion, medattackerades i detsomen,
197879 proposition forskning och forskarut-anledning års omav

bildning. motion två enskilda ledamöter från moderataI sam-en av
oförblommerade ordalag stopp för ofogetlingspartiet yrkades i ettom

forskningtilldela myndigheter för under täcknamnetatt attpengar
beställningsuppdrag. Motionärerna hade emellertid,lägga allskönsut

yrkandetframgått, inte riksdagens och avvisades närmareöra utansom
motivering utskottet.av

samladeförsta4.2 Den

forskningspolitiska propositionen -

pendeln stannar upp

forsk-accepterade förslaget övergripandeFrån det riksdagenatt om
det första verkliga försöketningspolitiska propositioner till dess att

välfebruari förflötredovisades för riksdagen i 1982 år. Detre var
för denforskningspolitisk diskussion och förberedelsearbetefyllda av

universiteten, uni-propositionen. Sektorsforskningsorganen,kommande
grundforskningsinriktade forsknings-högskoleämbetet, deversitets- och

positionermyndighetsnivå artikulerade sinapåråden och andra aktörer
sinaregeringen tillsatta utredningaroch radEnargument. avgavav

UHÄ regeringen ioch utnyttjadesbetänkanden. FRN ut-även av
stabskaraktär.redningsinsatser av

sektorsforsknings-utvecklingendet gäller den faktiskaNär av
perioden, liksomriksdag och regering under denorganisationen gjorde

medställningstaganden i sambandhittills, rad forskningspolitiskaen
den årliga budgetbehandlingen.

sektorsforskningenstvekanResultaten denna utan attav process var
sektorsforskningsprincipen problematiserades,ställning självaoch

den fokuseras i forsk-ifrågasattes och försvagades. Bilden kansom
följande riksdagsbehandlingenningsproposition l98182:106 och i den

denövergripande plan kan konstaterasdock inte entydig. Påär attett
lyckadeshade hög ambitionsnivå.borgerliga regeringen Deen

försvarsforskning, detpropositionen inlemma sigvisserligen inte i vare
teknisk ochmycket omfattande energiforskningsprogrammet eller

grund planeringsperioder-industriell forskning; de båda på attsenare av
den tidtabell övergripandeför dessa delar inte stämde med förännuna

fannsetablerats; för försvarsforskningenforskningspropositioner som
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också andra skäl. kan uttrycka sakenMan så sektorsprincipen såatt var
stark på regeringsnivå vissa sektorer denna första gång kundeatt
undandra sig från försöket redovisa heltäckande och inbördesatt en
avvägd forskningsbudget.

Sektorsforskningsprincipens genomslagskraft manifesterade sig också
tydligt plan: det gällde de innehållsliga prioriteringarna.närett annat

de delar forskningsverksamhetenFör propositionen täckteav som
framlade regeringen för första och hittills den enda gången en- -
tydlig och samlad prioritetslista där de forskningsområden som
bedömdes redovisadesangelägna i två prioritetsgrupper. Dessamest
områden redovisades inte i vetenskapliga discipliner ellertermer av
fakultetsområden i form problemområden, i principalltså påutan av

sektorsforskningen. Underlag och förslag till dessasättsamma som
prioriteringar hade på regeringens uppdrag utarbetats Forsknings-av
rådsnämnden, sektorsforskningsorgan arbetadeatt ettutansom vara
utifrån problemorienterad forskningssyn. uppfölj-Någon egentligen
ning inte.dessa prioriteringar gjordes dockav

regeringenspropositionen ifrågasattes inte sektorsforsknings-I
principen forskningspolitisk hörnsten i det svenska systemet.som en

lyftes de samordningsproblem fram den långtgåendeDäremot som
sektoriseringen medfört. identifiera och hantera de samordningspro-Att
blem endast kunde lösas på politisk nivå huvudsyftenaettsom var av

forskningspolitiska underlagmed de samlade propositionema. Det
regeringen fått främst från den så kallade Forskningssamverkanskom--
mittén det föredragande statsrådet, under helaFOSAM gav som-
perioden utbildningsminister, anledning konstatera1976-82 att attvar

förhållandetdet centrala problemet i svensk forskningspolitik detär att
denna har olika linjer samordning demutvecklats utefter närmareutan
emellan. för högskolan forskningsrådenlinjen politik ochDen ena var
och begränsar sig allt väsentligt till grundforskning och forskarut-i
bildning. politik för till olikaandra linjen forskning knutenDen var
samhällssektorer.

mellanVad då det reella problemet, kämfrågan, i relationenvar
sektorsforskningen och högskoleforskningen Med vissen
förenkling kan i ord: Eller med någotsvaret ettges pengar. en mer

fras: resursflöden ochnyanserad makten Diskussionenöver styrsystem.
fördes längs i huvudsak linjer under den grundläggandetvå utgångs-
punkten berörts: sektorsforskningen i utsträckningsåatt storsom ovan

möjligt skulle utnyttja universiteten forskningsutövandesom som resurs.
Vad förtidigare kunde beskrivas slags lugnande försäkringsom som en
universiteten: sektorsforskningsmedlen skulle kommagod delatt en av
dem tillgodo i vändesform projektanslag sektorsorganenmotav nu
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universitetssystemets allt tydligare krav på långsiktigtett attsom
disponera sektorsforskningsmedlen.

Universitetssystemet innehade tydligt initiativet. led i denEttnu
konkreta argumentationen kräva tydligare inriktning frånattvar en
sektorsorganen vad kom kallas långsiktig kunskapsut-mot attsom
veckling, dvs. betoning sådan forskning låg dennäraen av som
traditionellt dominerande universitetsforskningen. ledI nästa argu-
menterades för sektorsorganen på något skulle åläggasatt sätt att
erbjuda universiteten utföra de FoU-uppgifter de ville ha utförda.att

denMot bakgrunden kunde FOSAM sedan diskutera hur universite-
på olika skulle kunna långsiktiga inteckningar i sektors-ten sätt ges

anslagen. Argumentationen då den långsiktig kunskapsut-attvar en
veckling för sektorsorganens räkning krävde tillgång till permanenten
tjänsteorganisation och den befintliga organisationen otillräcklig;att var
den fasta befintliga forskningsorganisationen vid universiteten var
väsentligen till för inomvetenskapligt motiverad forskning och kunde i
varje fall inte helt exploateras för sektorsforskningens behov. Utred-
ningen presenterade olika långtgående, tekniskt delvis komplicera-rätt
de, förslag dock särskilda delarnämnare attvars gemensamma var av
sektorsforskningsanslagen skulle öronmärkas för långsiktig kunskaps-
uppbyggnad och disponeras högskoleenhetema för byggaattav upp en
basorganisation för detta ändamål. innebarDetta frontalattack moten
sektorsforskningen.

Dessa idéer emellertid stark kritik från remissorganmånga ochmötte
regeringen avvisade förslagen överföringar medel från sektorsor-om av

till universiteten. Problemdefinitionen den bristande balansenganen -
mellan universitetens fasta organisation för forskning och sektorsansla-

accepterades dock regeringen, förordade sektorsorga-attgen av som-
till forskningspolitiska proposition skulle åläggasnästa göraattnen mer

långsiktiga bedömningar sina behov långsiktig kunskapsupp-av av
byggnad sin uppfattningoch redovisa denna skulle förläggas.om var
Dessa redovisningar skulle ingå i underlaget för regeringens och
riksdagens budgetmässiga avvägning mellan universitetens och
sektorsorganens medelsbehov. regeringensI proposition betonades att

utvecklad samverkan mellan sektorsorgan och universitet måsteen
bygga på förtroendefullt samarbete mellan självständiga Detett parter.
underströks sektorsorganen måste beredda bära det fullaatt attvara
kostnadsansvaret för den sektoriellt definierade långsiktiga kunskaps-
uppbyggnaden, det betonades också universiteten själva hadeatt ettmen

för såväl långsiktig kunskapsuppbyggnad sektoriellansvar som annan
forskning.
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forskningsproposition också denRegeringen berörde i 1982 års
högskolansde indirekta kostnaderna ikomplicerade frågan hurom

projekt skulle hanteras. hade konstateratfinansierade FOSAMexternt
i utsträckning kringgicksbestämmelserna häromde gällande storatt

inställning här samtliga såväleller ignorerades. Regeringens attvar
och iborde beräknas för varje projektdirekta indirekta kostnadersom

forsknings-extemfinansierade myndigheten;princip täckas den menav
framförutveckling skulle gynnadeför tekniskråden och Styrelsen vara

kostnaderde inte skulle behöva betalasektorsorganen dels attgenom
dels högskolemyndighetema,befintliga lokaler,för utnyttjande attav

sam-anslagsgivare kunde ha anledningdet dessagällde just attnär
tydligprojektkostnadema. innebardel Dettafinansiera större enaven

hasektorsorganens forskning måstemarkeringmåttlig att ansesavmen
grundforskning.prioritet i högskolanlägre än

ochförslag frågorregeringens i dessaRiksdagen accepterade
alltsåriktning. Såtillvida kangick iavvisade de motioner annansom

sektors-forskningspolitiska frontalattackenkonstateras den motatt
Forskningssamverkanskommitténs förslagkonkretiserad iforskningen,

forsk-övergripandemed sammanhållnamöjliggjordoch systemetav
tillbakavisats.ningspropositioner, hade

forskningspolitiskaframåt tillriksdagenProblemet sköts nästaav
frågornapolitiska trycket idetproposition. tecken påSom rentattett

betraktadeexcentriskt197879framhållas detökat, bör närmastatt som
samlingsparti-enskilda ledamöter moderatafrån tvåmotionsyrkandet, ur

hadesektorsforskning,ofoget medstopp för trans-ettet nuom
samlingspartietpartimotionsyrkande från moderataformerats till ett

regeringssamarbetetborgerligahade lämnat deti majsom 1981 om
sektorsforsk-överförahögskolan 30 %från regeringen tillförslag att av

ningens medel.

politikskifteRegeringsskifte4.3 utan

råttibreda politiskaviktigt tecken på denEt settstortsamsyn som
regeringsskifte ägdedetforskningspolitiska frågornakring de är att som

forsknings-omläggningi sig medförde någonhösten inte1982 avrum
balansenhur frågornaändring i påpolitiken i allmänhet eller omsynen

skulle hanteras.universitetsforskningsektorsforskning ochmellan
förutsättningarnaparlamentariskaförändradehindrar inte deDet att

effekter.småningom gav
hadeaxlade regeringsansvaretSocialdemokratin ånyosom nu

uppbyggnadenhaft huvudansvaret förtidtidigare under mycket lången
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sektorsforskningsorganisationen och formuleringen sektors-av av
forskningspolitiken. Sektorsforskning kan i linje medsägas vara
traditionellt socialdemokratiska såtillvida det därigenomsynsätt, att
betonades har sådant för utvecklingen inom allaatt staten ett ansvar
samhällsområden också forskning och utveckling måste i brukatt tas
för progressiv politik för olika sektorer skall kunnaatt utformas.en
Därutöver innebär sektorsforskning generellt ökat samhälleligtsett ett
inflytande forskningens inriktning: dettaöver lätt uppfattaäven är att

traditionell socialdemokratisk hållning.som en
viss förskjutningEn hade dock inletts eller på i denvägvar

socialdemokratiska forskningssynen. innebarDetta ökad hänsyn tillen
och ökad uppskattning den klassiska universitetsforskningenav -
grundforskning inom i huvudsak disciplinära den kompe-gränser som
tensgivande basen för all FoU-verksamhet statlig eller sektoriell eller-
industriell. Redan vid själva regeringsskiftet sig detta organi-tog
satoriska uttryck. utbildningsdepartementetI insattes aktiv forskareen

statssekreterare och i statsrådsberedningen inrättades likaledessom en
statsskreterarebefattning för forskningsfrågor med forskarutbildaden
innehavare. politiskaDen betoningen forskningsfrâgoma underströksav
naturligtvis främst innehavaren den nyinrättade statsrådsbe-attav av
fattningen vice statsminister fick för de övergripandeansvaretsom
forskningsfrâgoma, och därtill det direkta föredragandeansvaret för de
disciplinorienterade forskningsråden och Forskningsrådsnämnden.

det sektorsforskningsperspektivI här diskuteras innebar densom
organisation regeringsarbetet tydlig stärkning de centralise-gavs en av
rande krafterna. insätta vice statsministernAtt forskningsministersom

komma mycket inrättandet forskningsdepartement. Ettatt nära ettvar av
fullföljande med forskningspolitiska propositionersystemetav var
därmed självklarhet.en

denI regeringens forskningspolitiska proposition 198384: 107,nya
den andra i ordningen lyftes frågan forskningens framkvalitetom som

högprioriterad frågeställning. Detta viktig markeringen var en av
kritiken sektorsforskningen från forskningsråds- och universitets-mot
håll. Den gick på sektorsforskningen generellt inte motsvaradeut att
rimliga kvalitetskrav. Samtidigt introducerades begreppet forskning på

programansvar för sådan forskning där forskarna helaeget ansvaretges
för hur problemen ställs och uppgifterna löses och redovisas. Det
underströks sådan forskning kan såväl högskolebudgetenatt överavse
och forskningsråden finansierad sektoriellt och industrielltav som
motiverad forskning syftar till långsiktig kunskapsuppbyggnad. Isom
propositionen tillades för forskning påatt äreget programansvar
originalitet och kvalitet de enda styrinstrumenten. dennaMed argument-
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hurprincipiella problemetpå detlösningkedja hade presenteratsen
universitetsforskamatillmedel från sektorsorganeninflytande över

hadeprofessionella självstyreforskarnaspåskulle motiveras. Kravet
grundfors-kvalitetsladdade begreppettill detvarit knutettidigare nära

behövdedefinition inga tillämpningardär enligt vedertagenkning
forskningensektoriellt motiveradedenkvaliteten påsiktas. kundeNu

lanseradesforskning påhöjas egetatt ensomprogramansvargenom
kunskaps-motiverade långsiktigasektorielltockså för denviktig princip

socialdemo-politiska planet intog denpraktisktdetuppbyggnaden. På
ochrelationenden föregående:hållningregeringenkratiska somsamma

skullegrundforskningenochsektorsforskningenmellanbalansen
skulle, ibudgetbehandlingen. Sektorsorganenlöpandehanteras i den

långsiktigtökat,eller förmåshögskolan,samarbete med att ta ettges
forskning inomlångsiktigsektoriellt motiveradförekonomiskt ansvar

propositionen;redovisas idenna riktningåtgärder ihögskolan. radEn
forskningsrådsfunktionteknisksärskildsärskilt intresse är att enav

betonadesutveckling. DärigenomtekniskStyrelsen förinrättades inom
programansvar bordeforskningtydligtmycket egetatt ges en

påtryckningaransvarsområde. Ytterligareställning inom STU:sstarkare
ställdes idetta slagåtagandenutöka sinaförpå sektorsorganen att av

medelsök-faktiskariktades deföregående periodutsikt. Liksom under
högskolan.övervägande delningarna till klart mot

regeringenstillstyrkte utbildningsutskottetriksdagsbehandlingenVid
fråninte baradärmed motioner,konsekvensavvisade iförslag och

centerpartiet,folkpartiet ochfrånsamlingspartietmoderata ävenutan nu
ellerhögskolasektorsmedel tillöverföringarsyftade till direkta avsom

politiskasektorsorgan. Denavveckling vissaochforskningsråd av
ochstyrka,påtagligt ihade alltså ökatsektorsforskningenfronten mot

avvisandettillsin motiveringföranlåtet isigutskottet såg att av
bliskulle kunnaåtgärderförslag tilltill dehänvisamotionerna som

proposition.forskningspolitiskamedaktuella i samband nästa

sektorsforskningenRådiñeringen4.4 av

forsknings-denför effektregeringen Avfick signal tillVad denna
ordningentredje iriksdagen dentill 1987,proposition lämnadessom

framgårforskningspropositionen,socialdemokratiskaoch den andra
ellerberedd till direkta,intefortfarandeklart regeringenatt mervar

högsko-FoU-medel tillsektoriellaöverföringarmekaniska,mindre av
underforskningsrådtill defakultetsanslag ellerlans sorterarsom

mellanbalansenmed den bristandeProblemetutbildningsdepartementet.
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olika delar erkändes dock, och i propositionen konstateradessystemets
extemfmansierade verksamheter inom högskolan nått sådanatt nu en

omfattning dess andel den totala verksamheten knappast bordeatt av
ökas ytterligare.

Detta viktigt uttalande bör uttalandetett notera attvar men man
gäller den externfinansierade verksamheten generellt och inte speciellt
den sektoriella forskningen. konkreta förslagenDe i propositionen
innebar anslagsökningar minst fakultetsanslagen12% medan deom av
sektoriella anslagsökningarna marginella eller obefintliga. Regering-var

upprepade sina krav sektorsorganen finansiera tjänster,att atten genom
fleråriga så kallade avsättning forsknings-friagenom ramprogram, av

i samband med projektanslag och stöd till forskarutbildningresurser
skulle stödja verksamhet inom högskolan. framhöllDenpermanentmer
emellertid också högskolan skulle hårdare prövninggöraatt en av

uppdrag och balanserade i övrigt sin hållningävenexterna attgenom
betona hade legitimasektorsorganen intressen rörligheten iatt attav
den dem initierande forskningen bevarades.av

regeringens politik hade emellertid ände.Denna nått Denvägsnu
partipolitiska sektorsforskningenfronten riktad hade vidgats tillmot att
omfatta förutom moderaterna, fortfarande framförde de radikalastesom
kraven, också folkpartiet, centerpartiet vänsterpartiet kommunister-samt

regeringspartiet stod inför kommaI detta läge där möjligheten attna. -
i minoritet det gällde kraven omedelbara beslut klumpvisanär om
överföringar ocheller andra drastiska åtgärder sektorsforsk-motmer
ningen överföringar barakunde utskottsmajoritet omedelbaramoten-
säkras direkt beställning regeringen tillformulera tillatt attgenom en

forskningsproposition se sektorsorganens verksamhet ochnästa över
komma med förslag innebär viss del anslagen tillattsom en av
sektorsforskningen förs till högskolans fakultetsanslag föröver m.m.
den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden i högskolan. UbU 1986 87:26,

17s
spel kom återigen skjutasNästa akt i detta utdragna alltsårätt attnu

fjärdeår framåt i tiden, med klara regianvisningar. denNärtre men nu
forskningspolitiska propositionen kom 198990:90 visade1990 Prop
det sig emellertid regeringen i stället för riksdagensefterkommaattatt
beställning frågan. enighet inomkopplade helt på Någonett nytt grepp
regeringen från fackdepartementens FoU-anslag tillöverföraatt resurser
utbildningsdepartementet detkunde inte nås. Fortfarande upprepades
anslag varit de forskningsproposi-framträdande under tidigaresom
tionema: fortsatt förbättring förutsättningarna för den grund-en av

prioritering.läggande vetenskapliga verksamheten förstavar en
första blockvisaprioritering tillgodosågs dock inte någraDenna genom



46 SOU 1995:121

överföringar sektorsforskningsmedel till fakultetema riksdagenav som
begärt få förslag stället framhöllI regeringen överföringatt attom. en

medel från sektoriell forskning till forskning på egetav programansvar
borde gå till forskningsråden i stället för till allmän basförstärkningen

fakultetsanslagen. Skrivningen mycket rak: rådsorganisationenav var
har bättre möjligheter fakultetsorganisationen kvalitetsmässigtän att

olika insatser varandra.väga mot
Denna ståndpunkt materialiserades väsentligen konkretatregenom

förslag. det första bröts den tekniska forskningsrådsfunktionenFör
inom STU och fristående forskningsråd fortfarandeut statusgavs av

industridepartementetunder och enligt principersammansatt samma
forskningsråden under utbildningsdepartementet. själv-Dettasom

ständiga forskningsråd överföringarskulle ökadeges resurser genom
från flera och främst frånsektorsprogram, STU:s övriga ochprogram
energiforskningsprogrammet. delegation för social forskningDen som
fanns inom föreslogsSocialdepartementet bli utlyft departementet ochur
ombildas till socialvetenskapligt forskningsråd, också det medett
dominans forskningsrådsmodellen.forskare enligt den etablerade Förav
det tredje markerades grundforskningslinjen ochSkogs-attgenom
jordbrukets forskningsråd uttalad och tydlig karaktärgavs en mer av
grundforskningsråd. skulle åstadkommas det fickDetta att engenom

grundforskningsråd, medsammansättning i likhet med övriga dvs. en
majoritet bestående för vetenskapssamhället ochrepresentanterav
utsedd på inget de fallen innebar regeringensIsätt. tresamma av
förslag departementstillhörigheten, skulleden sektoriella hemvisten,att
ändras.

kring sin tidigarePartierna i riksdagen kunde inte vidhållaattenas
framförda beställning och riksdagen accepterade regeringens förslag. l

reservation till utskottets betänkande vidhöll dock moderataen
samlingspartiet åsikt fackdepartementens samladesin 30%att av

för skulle överföras grundforskningen,sektorsforskning tillresurser nu
med det kunde ske både till forskningsråd ochnyanseringen att
fakulteter. Folkpartiet godtog regeringens förslag ansåg attmen
riksdagen borde ytterligare beställningar överföringar tillgöra om
forskningsråd och fakulteter dock betydligt blygsammare nivå än-
moderata samlingspartiet. diskuterades inte deDärutöver nyaom

förforskningsråden borde överföras till utbildningsdepartementet att
avsektoriseringen tydligaredärmed skulle och säkrare.göras

sektors-rådifiering, politiken kom kallas, vissDenna att avsom
decennie-forskning blev alltså det politiska slutresultatet på nästanen

lång sektoriella FoU-anslagen.kamp makten de Kampenöverom
grund-fördes med de dubbla den långsiktiga,argumenten om mer
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forskningsnära och bedrivna forskningens högrepå eget programansvar
kvalitet den balansen inomoch bristande universiteten mellan den med

och med stöd bedrivnabasresurser den forskningen. Manexterntegna
kan kvalitetsargumentet visade sig det Forsknings-säga att tyngsta.vara
råden eller i varje fall forskningsrådsidén, med det starka kollektiva
forskarinflytandet och sitt review-system framstod vinnare.peer som

Sektorsforskningsorganisationen och sektorsforskningsidén bevarades
och överhuvudi delvis starkt påverkat skick några massiva eller- -

mekaniska till universitetssystemet inte till stånd.överföringar kom
universitetensRegeringen och dess fackdepartement ville inte lösa

verkliga förmenta balansproblem avhända sig deneller attgenom av
viktiga budgetmässiga kontrollen de olika sektorernas FoU-medel.över

till löpandeAvvägningsfrågorna ville statsmakterna sist lösa i den
förbudgetbehandlingen med dess möjligheter till riktade satsningar att

och selektivitet ochöka universitetens basresurser ökadgenom
återhållsamhet i den sektoriella FoU-tillväxten.

sektorsforskningen skulle så härOm analysen begränsas somav
ikanske kunna förlorarnaskett skulle universiteten sägas vara

universitetenkampen. endast kort, berörts drev emellertidSom ovan,
också längs linje.frågan den bristande balansen en annanom

offensivUniversitetens4.5

universitet och1960-talet fanns föreskrifterSedan slutet attomav
kostnadstäckning för finansieradhögskolor skulle full externtta ut

medel frånverksamhet. Särskilt det gäller statliganär organ som-
fullforskningsråd sektoriella dock någonoch FoU-organ togs-

aktualise-kostnadstäckning Under den behandlade periodeninte ut. nu
universitetshåll naturligtrades denna fråga från och det blevånyo att

tilllägga denna strategi, särskilt möjligheternaökad vikt vid när
sektorsmedel inte visade sig så lättaklumpvisa överföringar attav

åstadkomma.
generell förvaltningsavgift medFrån tidigt 1980-tal utgick 3%en

alla forskningsrådsanslag. innebar forskningsråden alltsåDetta att
kostnadstäckning.uttryckligen undantagna från regeln full lomvar

forskningspropositionen och i särskild formerna1987 propositionen om
för inskärpte regering riksdag dockhögskolepolitiken 1988 och att

frånprincipen full kostnadstäckning skulle tillämpas fullt utom
199091. Regeringen inskärpte också, och successivt allt tydligare, att

den kost-det ankom på universiteten besluta storlekenatt om
Diskussionen denna fråganadstäckningsavgift skulle uttas. omsom
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UHÄkonflikten mellan universiteten och åutlöste den kanske svåraste
den andra.sidan och forskningsråden åena

behovredovisades i delvis aggressivauniversitetshållFrån termer av
och forsk-avgiften delas lika sektorsorgankraftiga höjningar att avav

ofta isig under stark irritation ochForskningsråden värjdeningsråd.
kritiserade och ifrågasatte rimligheten ilikaledes förhöjt tonläge. De

rådsanslagenuniversitetensnivån, ifrågasatte helt somresonemang om
förhållandenverksamhet. allauniversitetens Underbelastning ien
sektorsforsk-skulle träffaavgiftsnivå denkrävde de lägre än somen

främstuppstod inom universiteten,Konflikterningsanslagen. även
universitetsledningamaforskningsrådsstödda forskare ochmellan starkt

avgiftsnivå-gjordes föralinjer. Försökockså längs andra att uppmen
från dessaregering och riksdag värjde signivåfrågan politisk men

förhandlingarinte formellt,reellt,försök. Efter vad än varsom om
sektorsorganen betalai likhet medfick forskningsråden attacceptera en

universitetskostnader forpreciseradevarmed vissaavgift 13,6%om
förvissotäckta. dennaforskningsprojekten skulle I process,anses vara

universite-utspelad på politisk nivå, måsteregisserad intepolitiskt men
övergripande mål:sittgod bit påha nått attvägsägas motten en

anslagen.del desjälvständigt disponera störreöver externaen av
berörda diskussionen tillsammanstidigareForskningsråden, i densom

för forskningoch företrädareförsvararemed universiteten stått avsom
sig isektorsforskningen, fannvetenskaplig kvalitethög gentemotav

förlorarna.denna de störstavaraprocess

spelreglerforskningspolitiska4.6 Nya

frågorna iforskningspolitiskaför de övergripandehuvudansvaretNär
moderatahamnade hosregeringsskiftet hösten 1991och med sam-

diskussionenförmodannäraliggandelingspartiet, det att omenvar
rådifieringBåde fortsattsektorsforskning skulle återupptas. aven

moderataåterupptagande den främstsektorsorgan och ett avav
ochmedelsöverföring frånmedsamlingspartiet drivna politiken en

bedömdessektorsforskningsorganisationenstegvis avveckling somav
kannstöperiema.forskningspolitiskatänkbara i de

sektorsforsknings-gjordeförgrundenAndra frågor kom dock i som
betoningstarkpolitiskt obsolet. Undertappningenfrågan i den tidigare

skapai forskningen ochmöjliga kvalitetkravet på högsta strävan attav
betonade denelitforskningscentraslagkraftiga,verkliga, internationellt

mellanoch fördjupat samarbeteutökatregeringen bl.a. att ettnya
stånd. Eftersomkomma tilluniversiteten måstenäringslivet och ett
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utökat sådant samarbete innebäramåste ökat inflytande i någonexternt
form, och naturligtvis också borde innebära uppdragsmedel tillfördesatt
universiteten från näringslivet blev det principiella stånd-oavsett-
punkter politiskt frånhändasvårt andra samhälleliga intressenteratt en-
möjlighet till dialog och inflytande forskningsuppdragen.över,om,

grundsyn prägladeDen moderata samlingspartiets hållning isom
sektorsforskningsfrågoma under 1980- och början 1990-talet sigtog
dock, partiet befann sig i regeringsställning, uttryck andranär sätt.
På forskningsområdet kan peka den starka frigörasträvan attman
universiteten från politiskt inflytande frånpolitikernaatt utgenom rensa
deras styrelser och kraftfullt fortsätta decentraliseringenattgenom av
beslutsbefogenheter. Privatiseringen Chalmers Tekniska Högskolaav
och Högskolan i Jönköping åtgärder i anda. Regeringsfor-är samma
slaget lägga ned Forskningsrådsnämnden avvisadesdockatt som av-

fömiodligen delvisenig riksdag kan åtgärd i linje meden ses som en-
denna till avpolitisering.strävan

borgerliga regeringens forskningspolitiska insatsDen stora vars-
konsekvenser överblickas inrättandetinte kan naturligtvisännu var av-

delvis mycket forskningsstiftelser medlen från deantal, medett stora,
avskaffade löntagarfondema. privaträttsliga form stiftelsebild-Den som
ningarna fick, styrelsemas sammansättning och formerna för deras
förnyelse kooptation naturligtvis exempel hurär ett extremtgenom

kan unikavpolitisering forskningspolitiken Situationen ärut.seen av
hur allmänpolitiska bedömningaroch osedvanligt tydligt exempelett

den omöjliggöra löntagar-uttalade avsikten återupprättandeettatt av
fondema kan tillåtas de forskningspolitiska lösningarna.styra

Med perspektivet från den politiska diskussionen makten överom
sektorsforskningens medel i minnet det sig dock paradoxaltter att
forskningsstiftelsema konstruktion låser fastfått inte baraen som

politiskt bestämdamycket forskningsresurser räckhåll forstora utom
omprioriteringar, också det till helt dominerande del skett iattutan

sektoriellaändamålsbestämda, problemorienterade eller, så vill,om man
Forskningsråden institutionellt och grundforskningenhörtermer. sett,

innehållsligt inte till vinnarna.sett,
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l 5 Internationalisering

Intresset for de internationella aspekterna svensk forskningspolitik ärav
inte något kommit bilden under de allra åren. Marke-senastesom
ringar vetenskapens internationella kontext finns i samtliga forsk-av
ningspropositioner i motioner och utskottsbetänkanden undersamt- -
de två årtionden vi behandlar. Det intressant blir då inteärsom som
frågan antalet dessa markeringar vikten den in-utanom av som
ternationella dimensionen och hur sammanhanget i vilket deutges ser
internationella frågorna behandlas.

Tre dimensioner den internationella forskningspolitiska aspektenav
kan urskiljas. Den första för betonarör motiven det internationellaatt
perspektivet. Bland sådana motiv kan säkerställande svensknämnas: av
forsknings inre kvalitet internationell konkurrens; de intematio-genom
nella forskarkontaktemas betydelse för svensk forsknings allmänna
livskraft och öppenhet för idéer; dessa kontakters betydelse for
hemtagning och vitala forskningsrön för svensk industriellav nya
konkurrenskraft både allmänt och inom specifika områden. finnsVidare
uppenbarligen motiv för internationellt samarbete inom speciella
internationella problemområden miljö, fred m.fl..

Den andra dimensionen gäller vilka vetenskapliga ämnesområden
eller tillämpningar det internationella intresset och samarbetet riktarsom
sig Det kan till exempel partikelfysik, rymd, informationstek-mot. vara
nologi och bioteknik.

Den tredje dimensionen gäller den geografiska aspekten, dvs. vilka
länder, ländergrupper eller internationella organisationer intressetsom
riktas mot.

Efter denna idéram hur vi vill undersöka sekvensen forsk-om av
ningspolitiska propositioner och riksdagens debatter den, vigörom en
kronologisk genomgång hur de internationella frågorna hanterats i deav
forskningspolitiska propositionerna, motionerna och utskottsbe-
tänkandena.
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bidrag tillInternationalisering5.1 som

effektivisering

för forskningen inteomvärlden viktigden internationellaAtt är var en
huvud-1970-talet. den sågseller främmande tanke under Menny
dagliganaturligt utflöde densakligen något ett avvarsom som

speciellt stöd forinstitutioner ochuniversitetensverksamheten på
vissanödvändig. Undantagen utgjordesinteverksamheten syntes av

de intressenåtaganden CERN,internationella samtstora somavsom
biståndspolitik, dvs.mellan forskning ochmanifesterades i skärningen

u-landsforskningen.
forskarutbildningforskningrörande ochproposition197879 års

Forskningsrådsutredningenbetänkanden fråndelar påbyggde i stora
centrala fråge-Forskarutbildningsutredningen FUN. DetochFRU

regeringens möjlighetriksdagens ochkomplexet rörde att ange
till svenskoch fördelningenriktningen för planeringen av resurser
i proposi-perspektivet inte centraltinternationellaforskning. Det är

dock där.tionen det finnsmen
förhållande tillbl.a. idimensionen kommerinternationellaDen upp

forskningsplanering i form FoU-program:övergripandefrågan avom en
meningenligt föredragandensökarSystemet med FoU-program

i in-deltagabedöma intressetSverigemöjligheterna för attatt av
räknapropositionen kansamarbete. Enligtorganiseratternationellt man

fortsättningen, bådevanligare isamarbete blir alltmed sådantettatt
internationellt plan.vidarenordiskt och på ettett

utifrånintresse skisserasinternationelltMotivbilden for ettett
arbetsfördelning.ocheffektiviseringinternationellresonemang om

forskningdyrbar, tillforskningHänvisning till ärgörs extremt somsom
länderfleraland tilli någotkopplad till vissa unika samt attär resurser

ellersamordnadesig försom lämparhar problemgemensamma
Etthävdar vidare:forskningsinsatser. Statsrådetgemensamma

internationelltinsatser i FoU-sam-vid allagenomgående problem större
nationella insatser.internationella ochmellanarbete avvägningenär

hardemmin mening,avvägning, enligtbör dennaYtterst göras somav
forskningsin-olikaavvägningar mellanmotsvarandetill uppgift göraatt

inom landet.satser
medinternationalisering bl.a.diskuterarUtbildningsutskottet

frågancenterpartiet rörandepartimotion frånutgångspunkt från omen
länder ochinriktning vissautbildning medforskning högreoch mot

biståndspolitis-kulturella ellerekonomiska,områden i världen vilka av
land UbUförbetydelse vårteller växandeka skäl har stor
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197879:44, sid Motionärerna18. exemplifierar med existerande
verksamhet vid vissa institut såsom de nordiska Afrika- och Asieninsti-

och anför undersökning bör det behövs flertuten att görasen om
sådana institut eller andra slag institutioner. Motionen ocksåtarav upp

motiv för internationalisering inte förekommer i propositionen.ett som
Kontakter med u-länder skulle inte bara u-landets forskning tillvara

skulle också underlätta uppbyggandet kommersielltnytta utan av
betydelsefulla kontakter med de innovationsstarka delarna svensktav
näringsliv. Förslag framförs vidare särskilda medel bör avsättasattom
för forskarutbildningens internationalisering.

Utbildningsutskottet hänvisar till internationaliseringen denatt av
svenska högskoleverksamheten i allt väsentligt måste som enses
reguljär kostnadernaomdaningsprocess, och därmed bör täckasatt av
fakultets- och sektionsanslagen. förNågra ytterligare öronmärkta anslag
internationalisering behövs alltså inte.

Ett motiv för internationalisering förs fram i utskotts-annat som
debatten Sverige forskningsnation litet land. Häravär äratt ettsom
följer internationella forskningsberoende motivvårt starkt. Dettaäratt
skall komma sig mycket starkt slutet 80-talet.växaatt motsenare av

u-landsforskningen hänvisar tillVad gäller så utskottet en om-
organisation den år 1975 inrättade beredningen förattgenom u-
landsforskning omvandlas till myndighet, propositionSARECen egen
197879:113.

såledesinternationella aspekterna forskningspolitiken finnsDe av
demed redan första diskussion forskningen,vid riksdagens om men

uppfattas inte centrala. gäller vissa specialfrâgorDe typ u-som av
områden därlandsforskning organisera samarbete vissaattsamt

internationellt kan effektiviseringsvinster. Internationelltsamarbete ge
utbyte kostnaderna skalli övrigt moralisk vägasuppmuntran, menges

och i konsekvensandra verksamheter dem ansvarigaärmot somav
därmed speciella medel. nordiska ländernainga De nämnsavsätts
främst i serien länder det viktigt samarbeta med.är attav som

teknisk198182 innehöll avsnittårs forskningsproposition inget om
och industriell forskning skulle tillkomma forsknings-vilket i senare
politiska propositioner. färgar naturligtvis sig i motivbildenDet omav
det internationella där industriella dimensionernasamarbetet, de är
mindre framträdande. 1981Dock refereras STU-perspektiv som

tekniskt-industrielltbehandlar Sveriges internationella beroende i ett
perspektiv.

Fokus lades i stället urval forskningsinriktningar, vem somav
skall finansiera dessa arbetsordningen inom det svenska systemet.samt
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konsekvensforskningspolitiken i andra länder har iRedovisningen av
med detta inriktning.samma

fråni propositionen, och skiljer denspecifikaDet mest senaresom
sker bl.a.nordiska samarbetet.propositioner, betoningen det Detär av

internationella intressetordningsföljden, i vilken det exponeras:genom
europeiskt sist internationelltdärefter ochförst bilateralt, sedan nordiskt,

for och dess olika organ. Attinom FNforskningssamarbete ramen
underhuvud SenareFN-markeringen värtgörs äröver att notera.taget

försvinner den.1980-talet
för öststatsforskning medmarkerar intresseUtbildningsutskottet

tappningari olikainriktning.samhällsvetenskaplig Det är ett terna som
modest1980-taletoch igen påskall återkomma än enomom om

saknas detmotivskrivningar. i övrigtMennivå och med olika typer av
professurer iundantar förslagperspektivetinternationella omom man

freds- konfliktforskning.och
internationellaalltså inte detillfälle, dvs. 1982,Vid detta synes

i hög gradroll. Inriktningenviktigfrågorna ha spelat någon är
specialfrågorstyrningsfrågorna och radinhemskafokuserad de en

viktighetsgrad.forskningsområdensolikaom

motivbildenpluraliseringviss5.2 En av

perspekti-internationelladetinte heller den198384 proposition harårs
högbehovet attmarkeringarEfterhuvudingång.vet enom avsom

förbättras,och ytterligarebibehållaskvalitet forskningen kanpå samt
iutbildning forskare såochrekryteringvikten sägs samman-avav av

deLikaså haromvärldsberoende:landetsdet lillafattningen på temat
högskoleforsk-Skall svenskbetydelse.kontakternainternationella stor

viktigfortsattkunna spelabegränsade volym,ning sin relativttrots en
vägledande.perspektivetinternationellaroll, detmåste vara

initiativskrivningpositiv NFR:sföljerEfter detta attomen
utländska bedöm-projektverksamhet.utvärdera sin Dekonsekvent

svenskkvalitetenuppfattninggivit godningarna har natur-om aven
i inter-forskningsområdenantalforskning inomvetenskaplig ettett

grundforskning.naturvetenskapligspecielltnationellt perspektiv, och då
kvalitetinomvetenskapligmellankopplingencentrala härDet görsär att

iforskningspolitisktinternationalisering.och Detta temaär ett nytt
riksdagens diskussioner.

dock totaltsamarbetetinternationellaformaliseradeDet sett ettges
refererashuvudtextpropositionensfram ibegränsat Längreutrymme.

internationel-isvenskt medlemskaptill ... särskilda som avserresurser
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forskningsorganisationer baserat på konventionsbundna åtaganden
markeringar...sid formellt i den mån internationella42. synsättet är

alls görs.
område. polarforsknings-Polarforskning tillkommer Ettett nyttsom

omfattning föreslås. Motivmässigt kan detsekretariat med begränsad
för vissautflöde förhöjt utrikespolitiskt intressesägas ettettvara av

internationellt forskarutbyteområden. ocksåEn exposé görs över
detavtal, stipendier och övrigt utbytebaserat på enkät görsomomen

bedrivamöjligt för forskare och forskningsstuderandesvenska att
förefallerforskning i Sverige. lakonisk: UtbytetKommentaren är vara

formaliserade avtal. Samtidigtomfattande och Totalt redovisas 60ca
det faktiskaDet materialet mycket liten delframgårsägs: att avav en

forskamtbytet på grundval dessa avtal. Några störreäger avrum
i propositionen.reformer baserade analysen Engörs extra

föreslås till ökat forskarut-stimulans drygt miljoner kronor dockpå 4,5
byte särskilt för forskarstuderande och forskare.unga

ihar heller inte motionerUtbildningsutskottet 198384:28 många
partimotionintemationaliseringsriktning hantera. moderatEnatt

utbildning ochökad internationaliseringmarkerar dock behovet av av
signal detmotion skall kanske tidigforskning. Denna omses som en

färga 199293 års proposition.skall komma attsom senare
forsknings-partimotion redovisas behovet samlatI ettcenterns av

hänvisning tillhavsforskning vilket dock avslås medförprogram
föreslåsbeträffande havsforskning. Vidarepågående programarbete att

utrikespolitiskaforskningsverksamheten inom detöversyn görsen av
samordnadeanförs det börområdet. motionI upprättasattsamma

samhällsförhållanden ochtäcker språk, kultur,forskningsprogram som
förbetydelsefulla marknaderreligion i kan utvecklas tillområden som

utvecklingssamarbete. Viför svensktsvensk eller viktigaärexport
anför detarea-studies-motivet. Motionärernaskulle kallakunna det att

teknik och vårthur vår forskning, vårsaknas samlad uppfattning omen
utvecklas förnäringsliv systematiskt skall in ellersättas attmera

tillbiståndsbehoven och medverkatillgodose de angelägna ettmest
u-landsbiståndet UbU 198384, sid 68-69.effektivt utnyttjande av

kartläggninghänvisning tillUtskottet avstyrker motionen med att en
UHÄ förstärkninggjorts myndighet prioriteratoch dennaatt avenav

tillgäller biståndsaspektema hänvisasinternationella frågor. Vad
SARECs ansvar.

utskottetEfter rad andra frågor diskuterarha hanteratatt en
kontakter. Tyngd-internationella frågor under titeln Intemationella

med in-möjligheter arbetapunkt läggs vid enskilda forskares att
skattelagstiftningensden svenskaternationella kontakter, inklusive
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Ävenhämmande gästforskare.effekter på rekrytering problematikenav
för hemvändande svenska forskare vad gäller meritvärdering m.m.

uppmärksamhet.ägnas
Fortfarande alltså de internationella aspekterna låg prioritetges

bortsett från uppmuntrande i det avsnittet.allmänt inledandeutsagor
frågor förbättringar villkoren förNästan entydigt deses som om av

enskilda forskares kontakter.

Internationaliseringen ökar i betydelse5.3

internationella fått198687 års proposition har den dimensionenI en
kraftigare inledandemarkering. Under det avsnittet tarsom upp

mellanpropositionens huvudfrågor centralt relationenanges som
grundforskning. Därefter följersektoriellt inriktad forskning och

kvalitet forskningen, rekryteringen forskarei samtav unga
huvud-forskningens arbetsvillkor. Till detta läggs ytterligaresom en

fråga internationellt utbyte. Statsrådet fortsätter:behovet ökatettav
Inte minskat i aktualitet. Förhållandetheller denna fråga har är snarare
det motsatta.

första EG-kontaktema:Tyngdpunkten läggs för gången vidnu
har idagFörutom kontinuerligt varande grad internationaliseringaven

till det europeiska forskningssamarbetettillkommit starkare anknytning
gemenskapenramavtal med den Europeiskaoch detEUREKAgenom

förslag föreläggsEG träffades i februari 1986. Det som nusom
internationella aspekternariksdagen därför tidigare debetonar änmer

på svensk forskning.
forskning, aktiviteter,inte eller närståendeDet första gången EGsär

forskningspolitisk proposition bl.a. nämndes COST-i svensknämns en
proposition, förstsamarbetet, sid i 198182 års det248, är sommen nu

mycketskall bli såkraften och rörelseriktningen i det som senare
samarbete inomstarkare tydligt. avtal med EG rörandeblir 1986 års

markerar iför forskningsprogram någotEGs starten som senareramen
skall FoU-politik. fortfarandebli vikt i svensk Men omnäm-ärstorav

framtoning.nandet deskriptivt till sinnästan
avsnittbehandling ingår särskiltI utbildningsutskottets ett somnu

hanterar internationellt perspektiv UbUsvensk forskning i ett
198687:26, planerade utvidgade nordiska samarbetetsid 10-11. Det

ochredovisas forskningspolitiska utvecklingen iliksom den USA Japan.
ocksåForskningssamarbetet med refereras och här CERNEG nämns

och ESF.
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Eftersom motionerna internationellmed inriktning få framtonarär
markeringen det internationella omvärldsberoendet frågaav som en om
vilket det råder partipolitisk enighet. Fortfarande operativadeär
konsekvenserna begränsade givetvis de enskildaäven storaom
internationella räknas Denna gång har intemationa-engagemangen upp.
liseringsdimensionen dock brett anslag. den svenskaManett ser
forskningen del internationellai den forskningsprocessen.som en
Statsministern framhåller mycket styrkan i litet landsatt ettav
forskning ligger i dess internationella samhörighet. Samverkan mellan
forskare i olika delar världen har varit avgörande för forskningensav
utveckling till i dag och kommer det i framtiden.ävenatt vara

5.4 EG, och deEuropa stora

teknologiområdena

huvudfrågaEn i 198990 års proposition relationen mellanär statens
roll och bestämmernäringslivets. också de intemationel-Detta påsynen

frågorna.
Regeringens fortsatta forhandlingsarbete för säkerställa ettatt

fullständigt deltagande på ramprogramnivå i förEGs nya ramprogram
forskning utveckling samtidigtoch under åren 1990-94 redovisas, och

medlen vetenskapligt samarbeteför med i Europaöststatemaattanges
ökas betydligt.

Tidigt i den allmänna bakgrundstexten framtonar internationellastora
forskningsområden informationsteknologin, ocksåsom pro-men
blemområden hälsa och miljö. Teknisk industriellutveckling ochsom
forskning inom för de villkor bärkraftigtas upp ramen som en

medutveckling ställer. Materialteknik, råvarufrågor, hushållning
energieffektivitet, miljöteknik informationsteknologinochnaturresurser,
tidigt för perspektivet för detpå stadium inämns ett texten att ange

följande.
industriella vetenskapligDen tillväxtens samband med snabbnära

och teknisk hävdas. förs implicit internationelltutveckling Här ett
Även frontlin-perspektiv i bilden: Sverige knappast kan ligga iom

jen inom fåtal teknikområdena den svenskamåsteän ettmer av
kunskapsbasen breddas och kraftigare industriellteknisk ochen
utveckling eftersträvas inom antal utvalda delområden. Dennaett
proposition understryker i detta sammanhang främst vikten att mate-av
rialteknik miljöteknik tillförs ökadeoch resurser.nu
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propositionen OECD-Sverige enligtförJämförelsebasen är
OECD-ländemaFoU-verksamheten ipekartabellperspektivet. En

universitet-privat-, offentlig ochsektor företags-fördelad utförandepå
avsnittockså omfattandeinnehållerInledningsblocketsektorn. ett om

granskningenden ständigamarkerasinternationella skeendet. Härdet
världenfältForskare påvärldsarenan.påoch konkurrensen samma

kvantitativtsamtidigt. Sverigekonkurrerarsamarbetar och ettöver ger
utveckling,bidrag till forskningenshögståendekvalitativtbegränsat men

vadvälinfonneradeberoendegradoch vi i högär att somomvaraav
svenskVid utformningenvärlden.delarhänder i andra av enav

internationellanödvändighet dendärför medforskningspolitik måste
blir centralaoch relevansKvalitetutvecklingen följas noggrant.

kriterier.
forskareproposition skickat 15dennainförRegeringen har också ut

Tyskland,iläget för forskningenbeskrivastudera ochi detaljatt mer
ochSovjetunionenCanada,Frankrike, Spanien, USA,Storbritannien,

Östasien. Tematisktu-landsforskningen.liksomavsnitt,EG egetettges
inriktningen påmed den starkaparallelltframlyfts miljöforskningen

industri-relevant FoU.
Svenskkapitelinledningskapitlet följerefterOmedelbart ett om

påpekassamarbete.internationellt Härutveckling iforskning och
konkurrensen.internationellasig i denhävdaSverige kanvikten attav

högskolenivå ochkontakternadirektadeplanPå operativt utgörett
forskningssamarbetet.internationelladetgrunden förinstitutionsnivå

kostnadskrävandeinsatser påsamñnansieringfråganMen avom
aktualiseras.rymdforskningochkämforskningteknologiområden såsom

ioch insatsernordiskt samarbeteimedverkanförgäller ocksåDet
leder tillmiljöområdet.bl.a. på Dettautvecklingsorganmultinationella

hand till EGsi förstaresursförstärkningarspeciella menramprogram,
samarbets-traditionelladenutanföri länderFoU-verksamhetockså till

internationelladoktorandersStödet tillsvensk forskning.kretsen för
institution förstärks.utländskvidkontakter forskningoch

intematio-brettdomineras alltsåutspelpropositionensHela ettav
för dettadirektekonomiska satsningarocksånellt perspektiv. Nu görs

industripolitiskaEG-samarbetet. Denexpanderarsyfte. Speciellt
dockkompletterasmotivbilden.i Denmärkbardimensionen ocksåär

finnshumaniora.samhällsvetenskap och Detuppmärksamhet ettmed av
motivering-industripolitiskamellan despänningsförhållandeintressant

mellanklar bodelningövrigtii proposition statensgör ensomarna en
markerarplanövergripandeochnäringslivetsoch ettansvar,ansvar

forskningen.grundläggandetill deni stödetroll liggeratt statens
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utbildningsutskottetsI hantering motionsfloden kan noterasav
följande nedslag med internationell inriktning: professur i japanska,en

utrikeshandelsrätt,i i statsvetenskap med inriktning på säkerhetspolitik,
i turkiska språken och turkisk kultur. moderatEn partimotion bl.a.tar

frågan vikten Sverige kan delta likaberättigadatt partupp om av som
i EGs forskningsprogram, centermotion frågan intemationa-EG,en om
lisering forskarutbildningen internationaliseringsamtav av examens-
titlar. motion från miljöpartietEn internationellt samarbete inomrör
forskning skall gälla alla länder oberoende ekonomiskasom av
unioner, EG-frågor. centermotion yrkar förslagetEn avslag påsamt

stöd till fusionsforskningen inom EG. Motionsprofilen markerar denom
ökade uppmärksamheten på EG-frågor både positivt och negativt
liksom uppmärksamheten ovanligapå samarbetsländer.

långsiktiga5.5 Sveriges överlevnad som

industrination frågaen om-
internationellt konkurrenskraftig
kompetens

Under delen 1980-talet förstärks det internationella perspekti-senare av
kontinuerligt. Motivbilden vidgas dessutom och får förvet stegsteg en

allt tydligare industripolitisk färg från under tidiga 1980-taletdetatt
främst varit fråga grundforskningens inre förhållanden. 199293en om

fullföljerårs proposition inte bara denna rörelse. Hela anslaget är
frågan Sveriges långsiktiga konkurrenskraft igenomsyrat omav en

värld där kompetens och kunskap det konkurrensmedlet.är yttersta
Sveriges framtid ligger i målmedveten satsning kunskap. Genom

forskningen bryts mark. ökar vårt vetande livets villkor,Den omny om
människors relationer till varandra, historien och kulturer. Den ärom
förutsättningen för Sveriges industriella växt.och ekonomiska En
mycket kraftig markering excellence: Svensk vetenskap skallgörs av

kunskapensnå frontlinje. Svensk forskning skall där det går bli--
världsledande. institutioner klassRelationer till utländska högstaav
betonas.

I sammanfattningstexten konstateras Sveriges internationellaatt
forskningsrelationer centrala. Explicit i sammanfattningenär nämns
CERN, HUGO-projektet och rymdsamarbetet inom starkESA. En
markering skalldeltagandet i forskningsprogram. SverigeEGsgörs av

Även kulturell idéutveckling ochmed fullt i Europaut.nu vara
juridiska forsknings-aspekter i detta sammanhang markeras. Bilateralt
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ochoch Frankrike, liksom med USAsamarbete med Tyskland Japan,
förändringar kompetens.Utrikespolitiska kräver ökadviktigt.anges som

fram teknikområden.Bioteknik mikroelektronik lyfts viktigaoch som
förmågan hantera ochbetonas kunnainledningskapitletI att

informationsmängder. kommer inforrnationste-nyttiggöra Härväxande
viktiga.sammanhang. Globala miljöfrågorknologin i brettsedd ärett

inhemskabåde globala ochforskning skall kunna hanteraSvensk
problem.

för forsknings-markeras basen denlistan detI nyasomav som
inom strategiskakoncentrerade satsningarnapolitiken återfinns de

näringslivetuniversitethögskolor ochsamspelet mellanområden samt
ytterligare frågor i dettaoch samhället. deAv nämnstre samman-som

samverkanhang internationellvidgadär en.
internationellautvecklas frågorna denkapitelI ett omsenare

forskarkon-internationellaberoende utveckladesamverkan. Sveriges av
EG-samarbetetochlyfts inte bara inom Europatakter fram ävenutan

Rysslanddetta även finnsvärlden.med och IUSA, Japan resten av
gäller detfrämstoch tekniksidan.markerat Menpå naturvetar-

Områdenför EG.och då inomeuropeisk samverkan som angesramen
ochrymd ESAfusion och CERN, JET,elementarpartikelfysik,är

och Academia Europaea.organisationer ESFnämns ärsom
hanordiskt samarbetefinns blockEfter detta ett anges ensomom

samarbeteområde. Viktenmedicinenslång tradition inte minst inom av
Östeuropa betonas.med Central- och

kraftigtföreslåsforskningssamverkaneuropeiskAnslaget till
bilateraltsåvälinternationellt samarbetestöd tilluppräknat. Det avser

juridiskförstärkt EG-resestipendier,forskar- ochmultilateralt, flersom
ochsvenskamellansamarbeteorganiseratforskning, långsiktigt

Östeuropa,Central- ochtill forskningutländska universitet, stöd om
säkerhetspolitisk forskning.samt

utbildningsutskottetsiregeringens förslagredovisningenI av
varvidplatsframträdandeinternationella delenbetänkande har den en

målen. Utskottetnäringspolitiskai dede FoU-politiska målen inordnas
skapa förutsätt-kraftsamlingama avseddastödjer de strategiska att

forskningsvenskpositiv utveckling såvälför långsiktigtningar aven
helhet.i desssvenska samhälletnäringsliv detsvenskt samtsom

l992l93zUbUl5, sid 26
behandlades kanmotionernaspecialinriktadeBland de sommer

Östeuropaforskningen c,Central- ochöststatsforskningen s,nämnas
fp, fp.EG-rätt

propositiondennafärgningen helainternationella ärDen av
för delinje ökat intressekontinuerligomisskännelig. gårDet aven
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fram till dennainternationella aspekterna två årtiondenöver änmer
intemationel-kraftiga riksdagsbehandlingen det inte denmarkering. I är

anledning till oenigheter deninriktningen i är utanstort mersom
forskningspolitiskautformningen de valdaprecisa motivbilden och av

instrumenten.
tilli propositionen koppladframlagda forskningspolitikenDen är

framhäverkarakteristika nämligen excellence-idénnågra specifika som
debekostnad då det gällerbreddens relativanågra på äventoppar

tydligaandra föreligger dendetinternationella kontakterna. För
övrigtförsta hand ieuropeiska prioriteringen, i EG, även motmot men

intresse-Undantag de skarpaperspektiv. tvåi vidareEuropa ärett
EGsoch ocksåfokus USA Japanmarkeringama ärmot somav

avseendekan alltså i dettakonkurrenspoler.utpekade Intresset även ses
EG-perspektivet, indirekt.bekräftelse änomavsom en

miljöfusion, rymd,lyfts fram: partikelfysik,fåtal ämnesområdenEtt
Även koncentrationhär skerandra hand.och fåtal till iett aven

behandlas kortfattat.U-landsforskningenintresset.

internationellaForskningspolitikens5.6

arena

börjanigammalt datum,intressetinternationellaDet är avmenav
konsekvenserekonomiskaorganisatoriska eller1980-talet det ingager

internationellastöd till fåtalekonomisktfortsattvad gällerutom ett
mellankontakternainternationellaindividuellaprojekt CERN. Detyp

uppmärksamhetenfinns kvarforskare betonas. Detta även senare, men
mittenteknikområden och frånstrategiska satsningarriktas då mot

miljöforskning.satsningar på1980-talet motav
viktigtsärskiltsamarbetetinternationelladär detTeknikområden är

informationsteknologi och iexempelvispropositionemaenligtär
energiteknologier.ochbioteknik, material-varierande grad

Tillinriktningen.organisatoriskai denKraftigare variationer sker en
synlig ställningbörjan förefaller FN-systemet partner, mensomges en

satsningar1980-talet till EG. Defrån mittenden rollen överflyttas av
ochbiståndsanslagen,finansieras främstinom FN-systemetgörs avsom

svenskamedoch mindreinternationell solidaritet,medmotiveras därför
utvecklingsforsk-den svenskagällerforskningsintressen. Detsamma

ningen.
ochCentral-inklusiveEuropacentreringochtidens EU-Den senaste

Östeuropa ochvarierad länderinriktning. USAtidigareavlöste meren
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finns dock hela tiden med i bildenJapan viktiga Ipartner.som
samband med u-landsforskning forskningsintressen riktadeomnämns

Östasiensvenska biståndsprogramländer. visas allmänt ochmot ett mer
jämnt intresse tiden Indien främstoch bortre Asienöver även om

i bakgrundsbeskrivningar NIC-ländernas framtidanämns typenav
industriella kapacitet. Något prioriterat forskningsintresse dessamot
länder kan inte spåras.

forskningen har blivitlnternationaliseringen allt tydligare enav av
forskningspolitiska frågorna, nivåde överordnade i mednästanstora

forskningenskampen principerna for organisation. råderDet storom
partipolitisk enighet dimensionen betydelse och detäratt stor attavom

fram färg hosinternationella perspektivet lyfts oberoende politiskav
skiljer i perspektiv gällerden sittande regeringen. politisktDet som

internationaliseringens inriktning, dess fokus och delvis dess motivbild.
inbegriper inomvetenskapligadominerande motivbild denEn

viktigaforskningens vitalitet och kvaliteti vilkenutmaningen, är
företeelser ochelement. motivbild utgår från förandraEn intresset

betonar industriell konkurrensförmåga.fenomen omvärlden. tredjeEni
bestämsinternationella frågorna i forskningspolitikenHanteringen deav

motivbilderi utsträckning hur samspelet mellan dessa trestor av
internationella för den svenskaanalyseras de bildar den arenan-

forskningspolitiken.
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Forskningspolitikens6 gränser -

eller upplösningutvidgning

decennierna,under de tvåforskningspolitiken har gångnastatligaDen
löntagarfondsme-medmotrörelse inrättandet dedentrots avsomsena

ochallt vidareåstadkom, utvecklatsdel finansierade stiftelsema mot
finansierade FoU-verksam-den statligtalltmer heltäckande grepp om

detpropositionernaforskningspolitiskaheten. återkommandeDe är
utvidgandetendast stegvisadenna ambition.främsta uttrycket Det

förekomstentäckningsområde ochforskningspropositionemas avav
utanför deras visarutspelforskningspolitiska även att processenram

propositioner harmed dessaSjälva idéninte varit oproblematisk.
enstaka undantag. Detpå någotinte ifrågasatts sånärdäremot som

proposi-övergripandemed dennaförefaller typsystemet avsom om
tioner kommit för att stanna.

grad och dessstyrningen: dessdebatten harCentrala frågor i rört
vadvad ochmellanfonner. Gränsdragningen ärär statens somsom

viktigthela tiden varitindustrins, harandra roll,aktörers tema.ettt.ex.
vilkaoch frånkan och börvadprincipiella frågornaDe styras,somom

Slåendehar varit centrala.slag skall skestyrning olika ärnivåer en av
koncentrerad pådiskussionen variti hög grademellertid också hur
universiteten harnaturligt eftersomuniversitetsrelaterade frågor. Det är

har.viför det forskningssystemväxtplatsenvarit grogrunden och nu
svenskaförstärkts i detuniversitetsfrågoma harkringKoncentrationen

ochberörts,forskningspolitiska doktrinendensystemet som ovanav
iutanför universitetssystemetforskningsinstitutinnebär attsom

undvikas.möjligaste skallmån
förför insatserresursmässig fokusUniversiteten utgör statens

utanförforskningsinstitutfinansieradeheltforskning; statenav
frånundantagkarakteriserasuniversitetsvärlden få och kanär som

ellerkallade kollektiva institutenhuvudregeln. Hit hör de så program-
ochnäringslivet i samarbeteochfinansieras ärDessa statenmen. av

industrin och universitetssystemet.mellantänkta länkaratt vara
finansiärermed radsektorielladeFramväxten systemen avenav

organiseradeinte innehållsligtverksamhetkunskapsgenererande ärsom
frånborti sig utvecklingdisciplinstruktur innebäri universitetens en



64 SOU 1995:121

koncentrationen till universitetens förhållanden. Genom ambitionenatt
varit universiteten skall utföra väsentliga delar den sektorielltatt av
definierade FoU-verksamheten, har diskussionen sektorsforskningenom
ändå till mycket del kommit relateras till universiteten: hur välstor att
universiteten fyller denna uppgift och hur detta påverkar fullföljandet av
universitetens alla uppgifter;andra hur mycket sektorsorganens FoU-av
medel skall kanaliseras till universiteten; hur avvägningen mellansom
grundforskning och sektorsforskning skall ut etc.se

En del den initierade diskussionen näringslivetsstor statenav av om
harFoU också handlat hur företagen skall bli forskningsin-om mer

tensiva, hur forbindelserna mellan näringslivet och universiteten skall
utformas, och hur näringslivet skall förmås anställa fler universitets-om
utbildade forskare.

fokusering till universitetenDenna kommer sannolikt inte kunnaatt
bestå. Näringslivets fårprodukter allt och allt sofistikeratstörreett mer
teknikinnehåll och det många håll krympande avståndet mellan
grundforskning och tillämpning de och internationelltgör att stora
orienterade företagen inom berörda branscher tvingas bygga upp en

forskningskapacitet inom tidigare exklusiva universitetsforsknings-egen
områden och oftadetta med långt de kommerstörre änresurser som-
universitetsforskningen tillgodo.

klassiska universitetens ochDe de tekniska och medicinska
högskolornas monopol FoU-verksamhetpå har inte gått vidmakthål-att
la. Utbyggnaden de mindre och medelstora högskolorna skedde iav
uttalad avsikt de skulle koncentrera sig helt undervisning påpåatt
akademisk grundnivå. motstånd från de gamla universiteten och,Trots
fram till de allra åren, från politisk nivå, policy intehar dennasenaste
gått upprätthålla. Trycket skapa utspriddför regionaltatt att resurser

har visat formerFoU sig så har måst utvecklas.stort att nya
Generellt inne i utveckling forskning,där ellerärsett en snarare

kunskapsutveckling, sker på allt fler platser i isamhället, nya samman-
hang och i former skiljer sig från vad förknippa medär attsom vana
i varje fall akademisk forskning och dess traditionella fmansieringsmön-

Till detta förändringarkommer de förutsättningarna förster. av
forskning och kunskapsutveckling informationsteknologins alltsom
snabbare penetration samhället innebär, liksom den internationalise-av
ring sedan länge pågått och får kraftig stimulans bådesom som en av
EU-engagemanget och informationsteknologins revolution i sättet att
kommunicera inom och mellan de kunskapsgenererande Visystemen.

inte hur snabb denna utveckling blir, säkerligenden kommervet men
ställa krav på de offentliga utbildnings- och forskningssystemen.att nya

vissal avseenden befinner sig kanske Sverige i bakkanten dennaav
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utveckling, beroende på andelen högutbildade arbetskraftenatt ärav
lägre här i flera de länder vi i detta sammanhang har anledningän av

jämföra med. Allt kommerdetta påverka det existerandeatt attoss
svenska FoU-systemet totalt och också i högsta grad universiteten.sett

redanDen pågående diskussionen universitetens överbelastning ärom
indikator på färdriktningen.en
För FoU-politiken och utbildningspolitiken gäller det finnaatt nya

former de förändringar kan komma. kan ställasDetmotsom svarar som
krav på ökad flexibilitet det gäller kanaliseringen stöd tillnär statensav
och stimulans for denna kunskapsutveckling. förRollema många
existerande kan komma behövaFoU-organ förändras. Gräns-att
överskridande i alla dimensioner, mellan forskning utveckling,och
mellan forskningsfält och sektorsområden, mellan forskning, utveckling
och utbildning ytterligare stimuleras.måste kompetenskom-Nya
binationer måste redan skapas i utbildningssystemen for mötaattnu
bl.a. näringslivets behov personal, inte bara utvecklakanav som nya
tekniskt sofistikerade produkter och dem tillävensystem, utan anpassa
de skiftande miljömässiga, sociala och kulturella förhållanden som en
alltmer diversifierad global marknad kräver.

I viss mening kan sådan utveckling komma innebära attatten
forskningspolitikens relativa räckvidd minskar. Gränserna vidgas så att
det blir ihop forskningspolitikensvårt hålla politikområde.att ettsom
Samtidigt kommer kraven på demokratisk insyn kontrolloch av
forskningens och kunskapsutvecklingens sociala konsekvenser bliatt

Ävenallt viktigare. bevakningen vad vi hittills kallat de forsknings-av
etiska frågorna kommer behöva utsträckas allt områden.över störreatt

Forskningspolitiken den byggts i Sverige sedan mittensom upp av
förhållanden1970-talet kommer under alla behöva förändras i taktatt

med förändringarna verklighet politiken ambitioneni den har att
påverka. grundläggande forskningspolitiska kanskeDet konceptet måste
vidgas till kunskaps- kompetenspolitik.ochen
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forskningspropositioner ochRegeringens
betänkandenUtbildningsutskottets
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UbU 197879:44.
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Förkortningar

byggnadsforskningråd förBFR Statens
biomedicinskaBMC Uppsala centrum

ParticleLaboratory for PhysicsCERN European
Space AgencyESA European
Science FoundationESF European

ForskningssamverkanskommitténFOSAM
ForskningsrådsnämndenFRN
ForskningsrådsutredningenFRU

datorsystemRådet för högpresterandeHPD-rådet
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådetHSFR
Medicinska forskningsrådetMFR

forskningsrådetNaturvetenskapligaNFR
teknikutvecklingsverketochNärings-NUTEK
u-landsforskningforStyrelsenSAREC

byggnadsforskninginstitut forSIB Statens
jordbrukets forskningsrådochSJFR Skogs-

lantbruksuniversitetSverigesSLU
för teknisk utvecklingStyrelsenSTU

CentralorganisationTjänstemännensTCO
forskningsrådetTeknikvetenskapligaTFR

UHÄ högskoleämbetetUniversitets- och
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forskare. [77]och [95]Várdregister.Hälsodataregister-regeringskonferensen1996EU om 14]tobaksreklam.Indirektinstitutionernasrapporter- medlemsländer.[80]i övrigasynpunkter Kommunikationsdepartementet- blikan EU:s12länderEU-kandidater som- integreradtågtrafikSamordnadoch[83]medlemmar.nya Mälardalsregionen.[25]och iArlandabananproblem.möjligheterochEUutvidgatEtt - Älvsäkerhet.[40][101]augusti1995.hearingiSammanfattningav en Gotlandstrañk.[42]Framtidsanpassadsäkerhetfrihet ochEUMedborgarnas - körkortsregler. [48]EG-anpassadeinför regerings-tredjepelareunionensFrågorom [64]trafikpolitiken.Klimatförändringari1996. [102]konferensen [70]för allakommunikationerAllmänna -säkerhet,försvar.Omvärld, ochför Göteborgs-Finansieringslösningarinför regerings-andrapelareEUssFrågorom [82]Dennisöverenskommelserna.1996. [111]konferensen verksarnhetsform[99]SMHlzsutvecklingssamarbetet.[116]mål iJämställdhetett framtiden.näringförsjöfartSvensk -
[112]Bilagor.+Försvarsdepartementet

framtid. [6]Muskövarvets
ekonomi.[13]FörsvarsmaktensAnalysav

[19]samhälle.säkrareEtt
[20]Sverige.Utan stannar



Statens offentliga utredningar 1995

Systematisk förteckning

Finansdepartementet Arbetsmarknadsdepartementet
Grön diesel miljö- och hälsorisker.[3] Arbetsföretag En möjlighetför arbetslösa.[2]ny- -Lángtidsutredningen1995. [4] Obligatoriskaarbetsplatskontakterför arbetslösa.[7]
Fullt ekonomisktarbetsgivaransvar.[9] Kompetensför strukturomvandling.[34]
Översyn skattebrottslagen.[10] Someretlections Swedishav LabourMarketon
Mervärdesskatt Nya tidpunkterför Policy. [39]-
redovisningoch betalning. [12] Någrautländskaforskares svensksyn
Förmånerochsanktioner samladredovisning.[36] arbetsmarknadspolitik.[39]en-Prognoseröver inkomsterochutgifter. [49] Effektivarestatens styrningoch rättssäkerhet
Förmåneroch sanktioner i asylprocessen.[46]

utgifter för administration.[56] Ett samlatverksamhetsansvarför asylärenden.[55]-Översyn skattereglernaför stiftelseroch ideella Svenskflyktingpolitik iav globalt perspektiv.[75]
föreningar. [63] Arbete till invandrare.[76]
Naturgrusskatt, [67] EG:s arbetstidsdirektivochm.m. desskonsekvenserför
Betaltjänster.[69] det svenskaregelsystemet.[92]
Lägenhetsdata.[74] Ny lag europeiskaföretagsråd.[115]om
Försäkringsrörelsei förändring3. [87]

KulturdepartementetSvenskari EU-tjänst. [89]
Omprövning statligaåtaganden.[93]av Konst i offentlig miljö. [18]
Personalavveckling,utbildningoch beskattning.[94] Várt dagligablad Pstödtill svenskdagspress.[37]-Skattereformen1990-1991.En utvärdering.[104] Kulturpolitikens inriktning. [84]
Rapporteringsskyldighetför revisorer i finansiella Kulturpolitikens inriktning i korthet. [84]-företag. [106] Tjugo ârs kulturpolitik 1974-1994.[85]
Utbildningsdepartementet Näringsdepartementet
Yrkeshögskolan Kvalificerad eftergymnasial Ett renodlatnäringsförbud.[l]-
yrkesutbildning.[38] Ny Elmarknad Bilagedel.[14]+
Allmän behörighetför högskolestudier.[41] Elförsörjning i ofred. [51]
Förslag internationelltflygsäkerhets-ettom Den svenskaRymdverksamheten.[78]
universiteti Norrköping-Linköping. [57] 1990-taletsbostadsmarknad
BehörighetochUrval. Förslagtill regler förnya första utvärdering.[98]en-antagningtill Universitetoch högskolor. [71] ÅtgärderKonkurrensi balans. för ökad
Ett aktiebolagför servicetill universitetoch konkurrensneutralitetvid offentlig prissättningm. m.högskolor [73]m.m. [105]
Föräldrari självförvaltandeskolor. [103] Ny ellag. [108]
Likvärdig utbildningpá lika villkor. [109]

CivildepartementetViljan och viljan förståatt veta att -Kön, maktochdenkvinnovetenskapliga Regionalframtid bilagor. [27]+utmaningeni högreutbildning. [110] Myndighetsutövningvid medborgarkontor.[61]Friståendegymnasieskolor.[113]
TV ochutbildning. [120]
Riksdagen,regeringenoch forskningen.[121]

Jordbruksdepartementet
Denbrukademångfalden.Del l+2. [88]
Avbytarverksamhetensorganisationoch
ñnansiering.[107]
Jordbrukochkonkurrens jordbruketsställningi-svenskoch europeiskkonkurrensrätt.[117]
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förteckningSystematisk

Miljödepartementet
bensin.[30]MiljöklassningAlkylat och av

EU. [31]miljöklassystemividareutvecklatEtt
[45]Grundvattenskydd.

1995.[50]kärnavfallsorruádetKunskapsläget
uppgift förFastighetsbildning statgemensamen-

[54]och kommun.
[62]Skane.Ett renat

[90]Miljö.Kärnavfall och
hotbildanalysEnförändras.Jordensklimat av

[96]åtgärdsstrategier.och globala
[97]Snöskotrar.Miljöklassningav

[100]fjällomráden.i landetsutvecklingHållbar
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