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Förord

för forsknings-Enligt direktiv för strukturenregeringens översynen av
finansiering skall jag särskild utredare dels beskrivaDir 1995:41 som

det statliga forskningsñnansieringssyste-och analysera utvecklingen av
föreslå kan föranleda.dels de förändringar denna översynmet, som

låtitför sitt arbete utarbeta olika del-Utredningen har inom ramen
utvecklingen och bild den aktuellabelyserrapporter som som ger en av

forskningens finansiering. tidigaresituationen vad gäller De rapporterna
tvåforskningspolitiken decennierhar behandlat vissa aspekter underav

SOU 1995:121 och samverkansmönster i svensk forskningsfinansiering
SOU 1996:2. denna "Samordnad rollfördelning inom tekniskI rapport

lic och docent Ulf Sandström belystforskning har fil Mats Benner
rollfördelningen inom statliga finansieringenoch diskuterat den av

forskningsrådet,teknisk forskning med tonvikt Naturvetenskapliga
teknikutvecklingsverket och Teknikvetenskapliga forsk-Närings- och

ocksåningsrådet. varit i utredningen verksamSandström ärexpertsom
inom forskningsprogrammet "Systems of Innovation Research Program

förändring,vid Teknik och social Linköpings universitet.tema
de mycket kort tid,Författarna har, genomfört uppdragettrots att

åstadkommit innehållsrik mångaoch välskriven medrapporten nya
infallsvinklar. nuvarande svenska organisationen tekniskDen av

årendast funnits i cirka fem och detta den förstaforskning har är
därföranalysen rollfördelningen har gjorts. Jag bedömer denattsomav

ocksåbredareintresse för krets bara utredningen. Denhar änett geren
övergripande kringbidrag till diskussion kunskapsutvecklingett en om

FoU-systemen.
ocksåvillförfattare för deras arbete. JagJag vill tacka rapportens

framföra medarbetare vid berörda myndighetermitt tack till de som
påställt intervjuer. ordningens skullbidragit med material och Förupp

påpekas författarna själva förbör det samtidigt rapportensatt svarar
innehåll publicera inte tagitoch utredningenatt att rapportengenom

frågorställning diskuterar. min förhoppningtill de den Det är attsom
den skall värdefullt underlag vid remissbehandlingenett avvara
utredningens betänkande och för den forskningspolitiska proposition

i september 1996.regeringen kommer att presenterasom

Susanne Eberstein
Utredare
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Sammanfattning

råderDet idag betydande osäkerhet hur den offentliga forsknings-en om
finansieringen skall organiseras. Kraven användbarhet, relevans och
anknytning till praktisk verksamhet ökar. Konkurrensen mellan företag
såväl internationell nivånationell bygger alltmer teknologiskasom
försteg kostnadsfördelar.än Den statligt finansierade tekniskasnarare
forskningen har oundvikligen dragits in i detta kraftfält.

Två enkla föreställningar vanliga i denär forskningspolitiska
debatten. Den det räcker förär finansieraatt grund-staten attena
forskning låtaoch företagen marknaden sköta de vidare faserna i
denna utveckling. En vanlig föreställning påsatsningarär attannan
grundforskning leder till forskning anknytning till samhälleligautan
problemställningar. sådantUr måsteperspektiv forsk-ett staten styra
ningen den grundläggandeäven användbarhet och Dettamot nytta.— -

har domineratsynsätt mycket de forskningspolitiska förändringarnaav
och omställningama i Sveriges omgivning, i Storbritannien, USA,t ex
Finland och Norge.

Perspektivet i denna utredning det finns starkaär motiv talaratt som
bibehållenför rollfördelning med avseende finansieringenen av

grundforskning och tillämpade former kunskapsproduktion.mer av
Argumenten för rollupplösning och integration grundforskning ochav
tillämpad forskning grundar sig ofta i förbiseende de komplette-ett av
rande funktioner olika former kunskapsproduktion kan ha.som av

En distinkt renodlingsmodell, där koncentrerar sin finansieringstaten
grundforskning, inte hellerutgör egentligt alternativ. Denna skulleett

sannolikt medföra forskning fyller viktiga överbryggnings-att som
funktioner mellan grundforskning och industriella applikationer
underförsörjs. Finansieringsorgan koncentrerar sig finansieringsom

sådan överbryggande kunskapsproduktion tvingas byggaav upp
kontaktnät med avnämare de inomvetenskapligtsätt änett annat mer
orienterade forskningsråden. Av denna anledning fyller de viktigen
kunskapsmäklande roll i FoU-systemet.

Utgångspunkten i föreliggande utredning grundforskningär ochatt
tillämpad överbryggningsinriktad kunskapsproduktion står i ett+ -
ömsesidigt beroendeförhållande till varandra. Grundforskningen ger
tillgång till grundläggande förståelse komplexa breda ochsystem,av
djupa färdigheter och möjligheter inhämta och bearbeta denatt
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riskerardenverksamhet. Utanforskningsfrontensinternationella
låsas befintligalokala ochi mönster.kunskapsproduktionen att

kunskapsproduktionfältväxandedetfinnsSamtidigt ett somav
Förtillämpningar.praktiskagrundforskning ochsig mellanbefinner

många discipliner tvärveten-olikasyntetiserarforskning,denna som
mån andra villkorgäller i viss änkunskapsintressen,praktiskaochskap

kunskapsproduktion kansådanFinansieringgrundforskningen.för av
enbartbaserasgrundforskningentillstödetinte sättsamma som

kunskapsproduktiontillämpningsinriktadevärdering. Dennakollegial
långsiktiga mellanupprätthålls kontakterochexisterardetförutsätter att

intressen.praktiskateoretiska och
forskningssystemetdet iinnebär dettagenerellaiOmsatt atttermer

Forsknings-integration.såväl renodlingbehovidentifieraskan somav
forskningsrådet och NFR Naturveten-Teknikvetenskapligaråden TFR

ochfinansiärerfunktionerforskningsrådet fyller viktigaskapliga som
forskning.motiveradinomvetenskapligtlångsiktig ochupprätthållare av

kontakter medvälutveckladebehålla.råden Derasroll börDenna
finan-förforskarsamhällen borgarinternationella attochnationella

betydandemedkvalitet ochhögforskning ochomfattar ettsieringen
teknikutveck-ochNärings-NUTEKSektorsorganetnyhetsvärde.

svenskmedkontaktnätutvecklatå välsidanandralingsverket har ett
områden.industriinriktadeflertaletinomforskaremedindustri liksom

bättre änsannolikt NUTEK sättfyller högstfunktioner ettDessa
och bredareinriktningtvärdisciplinäraforskningsråden. NUTEKs mer

komplement tillfunktionockså viktigurvalskriterier fyller somen
forskningsråden.

å sidanmellankompletteringsfunktionersåledes viktigafinnsDet ena
internationelladenmed kontaktytaforskningen,grundläggande motden
å andra sidanochlångsiktigt arbetssättmedochforskningsfronten ett

tillanknytningharforskningen närmaretillämpadeden ensommer
ökadkunskapsinnehåll i riktningförändras,Teknologins motpraxis. en
ickebekostnadfärdigheterbaseradevetenskapligtbetydelse för av

emellertid intebetyderkunskap. Det stegetk attformaliserad tysts
försvunnit.helt harapplikationerindustriellaochgrundforskningmellan

grund-binderkunskapsfält,detinnebärSnarare att sammansomnya
fått ökad betydelse.harproblemen,praktiskamed deforskningen en

rollfördelningeningår diskuterabelysa ochutredningsuppdragetI att
specifikt harforskning. Mertekniskfinansieringenstatligainom aven

utgångspunkt:utredningensfrågor utgjortföljande
Är och NFRTFRmellan NUTEK,brarollfördelningen

från och NFRNUTEK, TFRFoU-stödetsamladedetGer en
tillämpad forskninggrundläggande ochmellangod balans



SOU 1996:20 ll

Vilken samverkan finns mellan NUTEK, TFR och NFR
4. Hur skulle synergieffektema kunna öka mellan FoU-stöden

från NUTEK, TFR och NFR
Bör de forskningsstiftelsema påverka N UTEKs, TFRs ochnya
NFRs stöd till teknisk FoU
Påverkar NUTEKs kompetenscentra gränsdragningen gentemot
TFR och NFR
Är den industriella relevansen tillräckligt tillgodosedd inom
TFR
Är den vetenskapliga kvaliteten tillräckligt tillgodosedd inom
NUTEK
Vilka skäl skulle kunna motivera sammanslagning mellanen
TFR och NFR Vilka nackdelar skulle uppstå sådangenom en
sammanslagning

10. Finns någradet andra förändringar organisatorisk ellerav
skulle kunna förbättra dagensart ñnansieringssys-annan som

vad gäller teknisk forskningtem
Svaren på dessa frågeställningar har i första hand diskuterats i an-

slutning till utformningen fyra alternativa modeller för den organisa-av
toriska strukturen finansieringen på det aktuella området. Dessa fyraav
modeller här kort presentation:ges en

Modell A: Klar rollfördelning TFR och NUTEK.

NUTEKs roll reduceras i denna modell i princip till föratt ansvara
stödet småtill och medelstora företag i viss mån kortare uppdragsamt
eller projekt inom högskolan. I gengäld stärks den teknikvetenskapliga
grundforskningen kraftigt och fårTFR totalansvar för den hög-ett
skolebaserade tekniska forskningen tillsammans med fakultetema.

I enlighet med vad diskuterats finns det risker med dennasom ovan,
renodling rollerna. Viktiga fält inom den tekniska forskningen kanav
komma marginaliseras de inteatt rådsorganensin iattp.g.a. passar
prioriteringsformer. Dessutom undermineras den funktion för över-
bryggning mellan industri och högskola NUTEK fyller idag. Detsom
förefaller osannolikt TFR skulle kunna organiseraatt fram ett motsva-
rande kontaktnät på långmycketän sikt.annat
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NUTEK.och TFR iNUTEKSammanslagningModell B: av

finansieringen forskningentekniskadenfrånutgårmodellDenna att av
lösasgäller idag börrollfördelningenmåste ochintegreras att upp.som

området risker förfinnstekniskaforskningsråd detinomMed starka
forskarna.konkurrensdubbelarbeteochöverlappningar samt om

från industrirelevantadenforskare iväglockaRådsfinansieringen kan
få förhelhetsansvarmed dettai enlighetbörNUTEK ettforskningen.

också med dessmotiverasroll kancentralaNUTEKsforskning.denna
avvägningarkandetindustri, vilket görasvensk görkontaktnät med att

teknikområden prioriteringar.i sinamellan olika
grund-marginaliseraden kanmodellmed dennaNackdelarna är att
fårgrundforskningenuteslutaskan inteforskningen. Det att en

relevans-ochNUTEKsektorsorganposition i attundanskymd ett som
genomgående bedömningarna.iblirgsprioriterinforskninkriterier för gar

ochfunktionerolikasammanblandningtillledakanRollupplösningen av
central förforskninggrundläggandesådan ärunderförsörjning somav

bemärkelse.brediteknikutvecklingen

och TFRNFRSammanslagningModell C: av

mellan deavsevärdadet finns gränsytormodell byggerDenna att
organisatorisktvisstfinnsforskningsråden. Redan idaginblandade

gränslan-forskningsområden iliggerdelråden ochmellansamarbete en
också ökaarbetsområden. kanDettaTFRs antasochmellan NFRsdet

naturvetenska-närmande tillteknikvetenskapensmedi takti omfattning,
förstärkningled iockså kandentalarmodellen ettFör att envarapen.

bedrivsIdagutredningsinsatser.kringkretsarstabsfunktionen somav
såväl NFR.TFRinommedutvärderingarutredningar,mycket sommera

bidragit tillharstorutvärderingar,framhållas NFRsSärskilt kan som
svenskadetvillkor ihögskoleforskningens systemet.förståelsen av

försammanhållen organisationsaknas idagmöjligen ärVad ensom
kunskapsproduk-forskningsmiljöer,utveckling,vetenskapligstudier av

bristDennautvärderingarorganiseringenorganisation,tionens osv.av
tillkoppladutredningsfunktionexempelvis ettmedavhjälpaskan en

allasammanslagningforskningsråd ellersammanslagetstarkt aven
fungerakanDennautbildningsdepartementet.forskningsråd under som

utvärderingarblvetenskapsanalysdenbas för represen-typ asomaven
formiutvärderingar,tillkompletteringarbidra med t avexsamtterar

förhållandetproduktivitet,vetenskapligkunskapsutveckling,studier om
tillkomplementockså fungerakanDenuniversitet-industri ettsomm m.
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den analysavdelning idag finns inom NUTEK omfattande totaltsom
drygt 40 personer. De norska erfarenheterna NAVFs utredningsin-av
stitutt påvisar sådanslagkraften i organisation.en

Det kan anföras sammanläggning NFR ochemot TFR ärsom en av
de delvis olikartade arbetsformerna inom beträffande finansie-organen
ring, prioriteringar sannolikt förutsätter ganska omfattandem m, som en

befintligaöversyn organisationer och möjliga former förav en ny
Överlappningarnaorganisation. mellan TFR och NFR sannolikt inteär

heller särskilt omfattande, och total forskningsrådenöversyn ochen av
anknytningen mellan deras arbete kan behöva föregöras eventuella
omorganisationer.

Modell D: Samordnad rollfördelning

Rollfördelningen i det svenska för finansiering teknisksystemet av
forskning befinner sig f i turbulent skede. Avsevärda förändringarettn
har skett under den treårspeiioden. De olika forskningsfinan-senaste
sierande försöker positionera sig inom detta såväl vadorganen system,
gäller kvalitetsgranskning samhällelig relevans. Samtidigt finns härsom
möjliga problem forskningsfinansierande börjar påavkallom organ ge
sina starka sidor för istället demonstrera slagkraft inom områdenatt som
andra bättre skickade sköta. Sådana problem kan uppståattorgan synes

forskningsråden på bred front söker integrera användarperspektiv iom
sina prioriteringar.

frågaEn viktig i sammanhanget gäller rollfördelningen mellan
NUTEK och TFR. Föreliggande utgårutredning från TFRs uppgiftatt
inom den tekniska forskningen förstai hand fördelaär medel medatt
utgångspunkt i vetenskaplig kvalitet och nyhetsvärde. Detta sker
lämpligen i urvalsprocesser främst kommunicerar med forskarsam-som
hällen. Genom denna forskningsfinansiering upprätthålls den kunskaps-
mässiga bredd och djup nödvändigär förutsättning för FoU-som en

dynamik. NUTEKs uppgift tordesystemets med hänsyn tillattvara
industrins struktur och kunskapsbehov fördela medel sådantill teknisk
forskning omedelbarär betydelse för svensk industrissom av mer
konkurrenskraft och teknologiska förnyelse. NUTEK kan i det samman-
hanget analysergöra tvärvetenskapliga FoU-områden inteav som
omedelbart identifieras i kollegialt styrda förhållandenDessaorgan.
utesluter inte NUTEK finansierar också grundforskningatt inom det
teknikvetenskapliga området, pekar central rollutan förutsnarare en
NUTEK i det svenska FoU-systemet.
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mellan grund-kopplingenökadedenintegration,Behovet somav
medför,applikationerindustriellaochforskningtillämpadforskning,

flera olika,meditillgodosesbästsannolikt systemkommer ettatt
Sådan kansamverkanorganisationer.sammankoppladeoberoende men

påråden samverkanochmellanöverläggningarexempelvisske genom
minskarpluralistisktområden. Ivissahoc-basis inom systemad ett
nätverkkunskapsproduktionensinodemanågon delriskerna att av

innebäraanslagsmekanismerkonkurrerandekannegligeras. Dessutom
forskningsproñler,specifikainriktasensidigtforskningen inte motatt

införberedskapforskargrupperingar. FoU-systemetsurvalskriterier eller
i forskningenupprätthålls dynamiken störreochförändringarolika ges

utrymme.
således alternativ,dettautredningfrån föreliggande ärHuvudförslaget

organisatoriskabibehålls där deorganisationenbefintligadendär men
Samtidigtmån förstärks.i vissolikamellan dekopplingarna organen

FoU-kompletteringkunskapsmässigpåmycketpekar att omen
modell C,skisserats iden ärliknandefunktionssätt,systemets som

nödvändig.
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l Inledning

Kunskap och kompetens framstår alltmer de viktigastesom en av
samhälletproduktions- välståndsfaktoremaoch i det moderna Många

hävdar kunskap den produktionsfaktorär i framtidenatt kommersom
betyda för lands utvecklingsförmåga välståndatt ochmest Reichett

1994. Mängden kunskapsproducenter har också ökat och finns pånu
många hållolika i samhället. Universitetets exklusiv institutionstatus av
för bedriva forskning har därigenom Uppkomstenatt utmanats. av nya
former för kunskapsproduktion inom företag och organisationer har
skapat heterogen situation. Traditionellt erfarenhetsbaseradeyttersten
kunskapsområden har blivit alltmer beroende teoretisk kunskap.av
Skiljelinjema mellan vetenskap och praxis tenderar förlora iatt
betydelse.

En konsekvens detta har blivit forskningsråden mångai länderattav
har omorganiserats och dessutom givits uppgifter se nedan, kapitelnya
5. Den tidigare renodlade rollfördelningen i FoU-systemet har lösts

Grundforskningsråden har givits i uppdrag kopplaattupp. samman
forskning med framför allt i industrin.avnämare En allmän förskjutning
med ökad påtonvikt relevansbedömningar har skett och det domineran-
de forskningspolitiska problemet idag statliga satsningarär skallatt ge
praktisk avkastning, i industriell konkurrenskraft.t ex

påfrestningarVilka detta detutsätter svenska FoU-systemet för i
framtiden Föreliggande utredning försöker bidra med beskrivningen

denna utveckling, bland i form framställning och analysannatav av en
policydiskussionen hos forskningsfinansiärema. Dessutom ägnasav

linjera olika och modeller för hanterautrymme synsätt dennaatt att
utveckling. Utredningen hämtar mestadels näring för denna policydis-

frånkussion den teoretiska analys forsknings- och innovationspolitikav
utvecklats under 1990-talet. Huvudsyftet studera denär attsom

offentliga finansieringen teknisk forskning i Sverige och belysaattav
sådana förändringar kan betydelse för det framtida FOU-som vara av
systemet.

Samhällets ökade kunskapsberoende innebär förväntningarnaatt
högskolan ökar. Ur högskolans synvinkel detta naturligtvis positivt,är

1 finnsDetta utvecklat i kompetensutredningens arbete; SOU 1991:56 och 1992:7.a
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sådanutveckling.också förknippade med denna Enriskerdet finnsmen
högskolanintegritet. Omsin identitet ochmisterhögskolanrisk är att

uppstårutredningsinstitutforsknings- ochsamhälletsskall fungera som
Omgivningen kanrollerna blandasde olikasituationer därlätt samman.

bedrivshålla forskningsvårt denisärha egettatt programan-somex
från politikbeställning ochlevererasde utredningssvaroch somsvar

harorganiserasforskningsfinansieringenstatligadenindustri. Hur stor
kvarståhögskolan skallproblemställning. Ombetydelse för denna som
finns klarönskvärt detkunskapsproducent detsamhällets ärhela att en

forskningen inom hög-finansiärerolikamellanrollfördelning av
skolesystemet.

kommithar denidag och hurrollfördelningdenna attHur utser
forskningsrådenhosviktig egenskapproblematisk En äruppfattas som

arbetasärskilt ägnadedemställning. tordenationella Denderas göra att
övergripandeprioriteringarfrågor beträffandestrategiskamed t ex

formgranskningssystemnivå. derasnationell Dessutom utgör en av
rådensMenkvaliteten i FoU-systemet. ävenförnationell garant om
har deutvärderingari internationellaerhåller högaforskning poäng

kritisk debatt.förkommit utsättasatt en
forskningsfinansieringnuvarande strukturen försvagheteri denOlika

på självför-forskarnas kravochForskningenshamnat i fokus.har
Misstankenforskningsråden uppmärksammats.harvaltning via attom

inom grund-anslagsfördelningenioegentligheterdet förekommer
påfrestning för dessaavsevärdforskningsråden sannolikt medförthar en

Ocksålegitimitet.samhälleligbehovoch ökat derasorganisationer av
samhällsprob-forskningsrådens till hanteringenanknytningfrågan avom

påverkattycks hakonkurrenskraftindustriellochmiljölem som
i markeradforskningsråden. tagit sig uttryck strävanharDetta a en

i valetnäringslivsintressenoch inslagetefter öka relevansenatt avav
forskningen.förnyelseochprioriteringar av

två nyckelordvaritproblemorientering harochTvärvetenskaplighet
interdisci-har kravenlängre tid. Nuforskningspolitiken underi omen

påkravdet ställerblivit starkare ochkunskapsutvecklingplinär än nya
dis-forskningsråden. uppfattningvanligEn ärochhögskolorna att

olika aktörersforskningsfinansieringen leder tillciplinorientering i att
får högskolan.genomslag i forskningen inomkunskapsintressen inte

sina medelför spridaForskningsråden vidare kritiseratshar att
Råden väljersmå koncentreramånga anslag än att resurserna.snarare

spridaforskningspropositionen, hellreofta, enligt den attsenaste
sedan hämmasantal projekt,tillgängliga medel störreett som

dessafärre ochväljabristandegrund än utatt mergeresurser,av
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finansiering Forskningsrådensfullständig självklara ställning, friasom
ifrågasättasoch oberoende finansiärer grundforskning, tycks därförav

från många håll.olika
Sektorsorganens tillkomst kan relateras till upplevd bristen

samhällsrelevans i forskningen. uppgift finansieraDeras forskningär att
utifrånhar motiverats olika samhällsbehov. Dessa behov oftastärsom
utifrånpolitiskt beslutade föreställningar olika samhällssektorersom

kunskapsförsörjning. Närings- och teknikutvecklingsverket harNUTEK
således för industriverka svensk utvecklas och förnyasatt att genom
tillgången på Påindustrinära och företagsmotiverad forskning. ett

Byggforskningsrådetsliknande det stärka och utvecklaärsätt attansvar
den byggda kvalitet syftemiljöns med bidra till bärkraftigatt en
utveckling samhället och stärka landets ekonomi, välfärd ochattav
internationella konkurrenskraft.

Även sektorsorganens ställning i det svenska har varitFoU-systemet
diskussionföremål för omfattande Debatten sektorsorganen haren om

framför allt inriktats den upplevda motsättningen mellan samhälls-mot
relevans vetenskaplig kvalitet. Sektorsorganenoch har i det samman-

försvaga forskarnas autonomi. Samtidigthanget kan hävdaansetts man
mån forskningsrådenkompletteratsektorsorganen i viss haatt attgenom

områden svårt fåorienterat sin verksamhet har haft fäste imot attsom
rådens prioriteringar. Dessutom har sektorsorganen ofta goda kontakter
med aktörer och kan därförsamhälleliga bryggor mellanagera som
dessa och universitetsforskama. Internationella erfarenheter inteär

överföra svenskaomedelbart möjliga till den situationen. Dennaatt
frånavviker nämligen vissa centrala punkter den internationella

utvecklingen. Högskolans unika roll "samhällets" kunskapsprodu-som
formeraktörer inom och för kunskapsproduktionengörcent att nyanya

inte lika tydliga och framträdande i länder.andra Dettaär som
förhållande också svårtinnebär det mycket uttala sig vadäratt att om

försiggår högskolesektorn idag,inom hur mycket grund-ärsom som
forskning, tillämpad forskning och utrednings- eller utvecklingsarbete.
Forskningens finansieringsvillkor förändras snabbt minstinte till följd

aktörer bidrag till högskoleforskningen. första handIattav nya ger
gäller stiftelsemadetta de och i andra hand de EU-medel ställsnya som
till förfogande.

2 Prop 1992/93:l70, 170s.
3 genomgång finns iEn SOU 1995:121
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Utredningens syfte och1.1

genomförande

Syftet med denna utredning belysa hur de nämnda föränd-är att ovan
påverka målde och de behov i denringarna kan tänkas strukturensom

teknisk forskning har tillfredsställa.statliga finansieringen attav
genomgånginnehåller förändringar i kunskapspro-Utredningen en av

forskningspolitik.nationell och internationell Vidareduktion samt
finansieringeni den offentliga teknisk forskningdiskuteras strukturen av

i Sverige.
erhålls frågansyftet med det finnspreciseringEn närmare av om

det svenska ellermöjliga samordningsvinster i FoU-systemet detom
organisera finansieringen annorlundafinns anledning sätt änettatt

på området, d inom den tekniska forskningen.dagens det aktuella v s
förstalösa just dessa problem finns i princip förslag: För detFör treatt

struktur finns idag, för det andra föravidareutveckla den attatt som
för det tredje föra ihop ochtillbaka till NUTEK och TFR NFR.TFR att

såledesfrågeställning belysa anknytningen mellan olikaEn central är att
forskningsrådetområdet, främst och sektorsorga-slags inom TFRorgan

åtskildadessa idag respektiveoch effekternaNUTEK ärattnet av organ
slåsföljderna de skulle ihop.av om

tidsbegränsade uppdraget har det intetill det starktMed hänsyn
ingåendegenomföra systematiska och undersökningargivits tillfälle att

Överhuvudtaget konstaterastekniska forskningen. kanden svenskaav
mycketsvensk grundläggande forskningkunskapsproduktionen äratt m

förlita sig till deFöreliggande utredning har tvingatsutvecklad. attsvagt
myndighet.producerats inom respektivepolicyinriktade skrifter som

Påpekas därvidlag varit relativt sparsmakade, TFRbör NFR attatt men
policy för positionerahänvisade till utvecklaolika skäl varit attatt enav

utförahar tvingatssig i det svenska FoU-systemet. Detta utanman
tillgångtillgång systematiska studier och till jämförel-egentligatill utan

verksamheterländer eller med andra likartadesematerial, med andrat ex
båda forskningsrådfrånskillnad dessa har NUTEKi Sverige. Till en

framställningenkapacitet bl bidrar tillutbyggd intern avsom a
finns vid verket analysenhet iresultatuppföljningar. Dessutom somen

frågeställningar utveckla verketsmed bidrar tillhuvudsak arbetar som
energisystemforskning och teknisk utveckling,policy studerasamt att

frågeställningar. arbetar totaltoch industristrukturella F sett ettn
enhet, tiotal inom det förstnämndafyrtiotal vid denna ettvaravpersoner

området. balansproblem, borde föranledafinns uppenbartHär ett som
grundforskningsrådens ocksåverksamhetökad uppmärksamhet atten
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åtminstone liknar kvalificera-formeroch analyseras ibör granskas som
de utredningar.

läsaren uppmärksam dettasåledes anledningfinnsDet göraatt
det befintligaförhållande. utredningen beroendeTidsbristen gör av

detta material.finns implicita skevheter idetmaterialet och klart är att
Såintervjuer och samtal.kompletteras medMaterialinsamling kan

ledningspersonal förmed ochförsta handhar skett, i representanter
involveradeantal eller mindreharrespektive Dessutom ett merorgan.

material, dock hargivit värdefulltharforskare intervjuats. Detta ett som
ståndpunkter erfarenheter förmed-ochbegränsningar. Deavgjorda som

måste sammanhang.nämligen in i sitt Enintervjuerdessalas sättasav
mångåriga goda kontakter med deochforskningsledare har en avsom

naturliga skälmyndigheterna kommerbehandladehär atttre resoneraav
utgångspunkt eventuellt skullei hur detförslag medoch bedöma olika

framtida verksamhet. begränsarpåverka hennes Dettahans ellerkunna
fristående ochintervjuinte varjeintervjuernavärdet ges enomav

basera utredningenMöjlighetentidskrävande arbetsinsats. ettatt
dels till följdintervjumaterial har fallit bort snävomfattande av en

dåtidsperiod helgerutförts underföljd arbetettidsram, dels till att enav
mångas kalendrar.fylltterminsavslutningaroch

och begrepp1.2 Termer

utveckla vadforskning det centralttekniskstudieFör är att somaven
mellan vadanvänds. Gränsenochåsyftas de begreppmed termer som

tillämpad forskning inteoch vadgrundläggande ärärär somsom
ska vidgatill obundna studiersyftarGrundforskningsjälvklar. som

inriktastillämpad forskningvetandet medanmänskligaför detgränserna
använd-produceras iForskningtillämpningar.praktiska ettmot som

betydelsefull för dendock kommaningssammanhang kan att vara
få karaktäroch kan därmedutvecklingeninomvetenskapliga av

grundforskning.
föreslår följande typologi:Vi därför

ovidkommandetillämpningsaspekter närInom grundforskning är
ska breddaavsikten forskningenvärderas ochprojektförslag skall är att

området kandet tekniskamänskliga vetandet. Inomöka detoch
utveckling ochstudiet utformning,innefattagrundforskning sägas av

utnyttjandetgrundade ikomplexafunktionssätt inom systern, av
såvälfrån inomflertal olika discipliner,kunskapsbasen utomett som

1993.naturvetenskap jfr Pavitt
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kallad för-kommersiellTransfervetenskap, även FoU eller strategisk
forskning, produceras i förväntat, oklart användnings-ännu ochett men
tillämpningssammanhang. kombinerarDenna element grundläggandeav
forskning och tillämpningar och ligger tillämpningsaspekternärmare än
vad grundforskning eftersom den påbyggergör, fundamentalaatt
upptäckter redan har gjorts. Transfervetenskaper innefattar områden som
har vidsträckta tillämpningar, fortfarande saknar specifika tillämp-men
ningsområden. såledesbefinnerDe sig avståndvisst frånett
marknadsnära aktiviteter tillämpad forskning, utveckling prototyperav

m.rn
sådanEn definition kunskapsproduktion denär attav genererar

kunskaper har breda tillämpningar, och den omfattar stadiet efterattsom
det applicerbarhet har indikerats, inte haratt ännuprototypermen
konstrueras Brown 1992 49. För transfervetenskaper kriterierärs som
uppmärksamhet inför applikationsmöjligheter, avnämarkontakter och
förmåga omvandla och vetenskap och teknologi till varandraatt anpassa
centrala. Inom för denna kunskapsproduktion kan forskarnas ochramen
praktikernas intressen kombineras. sådanUrvalskriterierna för forskning
baseras i förväntad användbarhet de distinkta bidrag tillänsnarare

somkanvetenskapens anteciperas.växt
Begreppet tilläm pad forskning för den kunskapspro-typreserveras av

duktion i förädlingshänseende bedrivs efter den fas benämntssom som
transfervetenskap. Här de direkta tillämpnin redan identifiera-är garna
de och kunskapsutvecklingen inriktas praktiskt problem, därett
kommersialiseringsfasen siktbar, uppnådd.inteär ännumen

Mellan dessa kategorier kunskapsproduktion finns det omfattandeav
beröringspunkter och kopplingar. förståelseGrundforskningen ger av
komplexa transfervetenskapema vidareutvecklar och specificerarsystem,
grundforskningens resultat medan den tillämpade forskningen knyter

dessa färdigheter med industriella applikationer. Den tekniskasamman
således,forskningen befinner sig beroende dess utvecklingsstadium,

i samtliga ocksådessa kategorier. Det viktigt, för undvikaär att
missförstånd, påpeka kopplingarna mellan dessa stadier inteatt att

gårensidigt fråni riktning grundforskning transfervetenskaper tillöver
tillämpad forskning, praktiska ocksåproblem kan lägga grundenutan att
för grundläggande forskning. såledesUtredningen sig inte till tolkgör
för k linjär innovationsmodell.en s

Begreppet sektorsforskning ocksåförekommer flitigt i denna
utredning. Det syftar forskning primära syfte underbyggaär attvars
den praktiska verksamheten inom samhällssektor. deñnitions-Renten

alltsåmässigt sektorsforskningen tillämpningsinriktadär formen av
kunskapsproduktion. påpekasbörDet dock utgårdefinitionenatt ovan
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från med forskningsfinansieringen, dessavsikten än utfall.snarare
Tillämpningsinriktad forskning har mångahögst sannolikt i fall bidragit

mångatill vidga kunskapsmassan inom discipliner.att
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Organiseringen teknisk2 av

forskning i Sverige
bakgrunden-

forskningsråd, med uppgiftbenämnt TFR, inrättades 1942teknisktEtt
forskning Vid sidan sin huvuduppgiftteknisk-vetenskapligstödjaatt av

forsknings-initiativ till främja utnyttjandetkunde TFR även attta av
forskning vidfördelade huvudsakligen medel till tekniskresultat. TFR

näringspolitiska debatten underhögskolor. Denuniversitet och sex-
hälft föranledde samordning stödet till teknisktiotalets andra en av

utvecklingsarbete. innebar Styrelsen förindustriellt Detforskning och att
1968.bildades den juli I samband därmedteknisk utveckling STU 1

forskningsråd,tekniskalades fem nämligen statenssamman,organ
för nyttiggörande forskningsresultat INFOR,Malmfonden, Institutet av

Svenskaexploatering forskningsresultat EFORStiftelsen för samtav
bland uppgiften initiativ tilluppfinnarkontoret. STU "attannat tagavs

betydelse för näringsliv och samhälleteknisk forskning samt attav
sådan forskning och dess utnyttjande.främja

under 1970-talet till sektorsorgan med förutveckladesSTU ett ansvar
pålångsiktiga näringspolitik. lades därmedBetoningenstatsmaktemas

Huvuddelen de ökademotiverad forskning och utveckling.industriellt av
avsåg industriellt inriktat utvecklingsarbete.medel anvisades Isom

1972 lanserades principiellbudgetpropositionen samman-en syn som
trefaldig rollstruktur: Sektorsrollen främjafattade uppgift iSTUs atten

utvecklingen inom olika samhällssektorer med hjälpden tekniska av ny
industrirollen främja industrins innovationsni-eller tillgänglig teknik; att

vå forskningsrollen verka för höja denoch tekniska kvalitet; och att att
områdennivån öka kunnandet inom skildavetenskapliga och att genom

forskningen.insatser inom den tekniska
behovsområden"olikaSTU organiserades verksamheten i ochInom

gjordes den teknik-vetenskapligamed den uppdelning som gavs
någon bestämd förladesgrundforskningen inte placering utanegen som

inom respektive nämnd och kommitté.allmänt uppdrag Denett rent
forskningsstödjande uppgiften prioriterades inte heller statsmakterna.av

4 fortsatta framställningen bygger i huvudsak STU-kommitténs betänkandeSOUDen
1977:64
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I statsverkspropositionen framhölls1972 endast mindre delatt en av
STUs borde ändamål.ökade utnyttjas för detta Notervärt är attresurser
forskningsrollen successivt minskade i ekonomisk betydelse under 1970-

hälft.5talets första
årRedan detta uttalades påpekaderegeringensamma som av

riksdagens i sinrevisorer granskningspromemoria 8/1972 detatt
förelåg vissa problem med avseende för den tekniskaansvaret
grundforskningen. Riksdagsrevisorema föreslog skulleNFRatt ges

Frågan forskningsrådsutredningen,för hänskötsdenna. tillansvaret
vilken 1976i promemoria redovisade sina överväganden och förslagen
angående den tekniska grundforskningens finansiella organisation.

uppgåendeGrundproblemet gällde det efter TFRs i STU hadeatt
uppkommit gränsdragningsproblem det gällde förnärett ansvaret

Atomforskningsrådetansökningar forskningsanslag. och Naturveten-om
forskningsrådet forskningsrådskapliga ochAFR NFR tillgängligavar

för viss teknisk forskning och gränsdragningen till verksam-STUsäven
hetsområde nödvändighet flytande.med Man konstaterade vissattvar
teknisk forskning grundläggande ha kommit inatur ettav anses

bådagränsområde mellan de dominerande anslagsgivama inom detta
ocksåfält". hävdasDärmed kunde denna forskning saknadeatt en

naturlig finansiell replipunkt, konstaterade till med detoch attman
fanns problem beträffande finansieringen tekniskaett reellt denav
grundforskningen.

iUtredningen föreslog STU fortsättningen skulle haävenatt ansvaret
grundforskningen.för stödet till den tekniska Delvis kunde detta fortsatt

behovsområdesnämndema,ske de befintligainom förramen men
dessutom inom inrättas särskild för finansielltborde det STU nämnden
stöd till teknisk grundforskning. Detta förslag kom behandlasattsenare

årbetänkandeSTU-kommittén i dess 1977.av
svårtKommittén menade det grundforskningenavgöraatt attvar om

verkligen hade blivit styvmoderligt behandlad eller inte. kundeDet
också så forskningsrådsutredningenopinion gjordeden attattvara som

uttryck för den omprioriteringar mellanärendettog ett typupp var av
teknikområden ocksådet STUs uppgift utföra. menadeManattvarsom

Någonkritiken alltför allmänt formulerad. exaktSTUatt mot var
inringning vilken forskning discipliner, institutioner, sektioner ellerav
liknande skulle ha miss hade inte kommit fram. Kommitténgynnatssom

således inte särskilt benägen diskutera i de forsk-att termervar som
ningsrådsutredningen hade etablerat. Talet teknisk grundforskningom

5 Ibidem 45s.
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förekom de facto inom kommitténs betänkande bara i anslutning till den
kritik hade framkommit STU. I övrigt talades enbartmotsom om
teknisk forskning med tillämpning i sikte.

Någon nämnd för stöd till teknisk grundforskning tillkom inte efter
STU-kommitténs arbete, den interna organisationen medfördemen nya
inrättandet forskningsenhet, huvudsakligen uppgiftenav en som attgavs
initiera och sluta långsiktigaavtal målgrup-med olikaom ramprogram

inom högskolor och universitet kollektiv forskning. Inomper samt
denna enhet administrerades detäven projektvisa forskningsstödet.

Diskussionen balansen mellan grundläggande forskning ochom
Årtillämpad forskning fortlevde underäven 1980-talet. 1984 inrättades

försök forskningsrådsfunktion för teknisk grundforskning inomen
för STU, även kallad STUF. Genom denna funktion villeramen man

säkerställa stödet till avancerad forskning relevans kunde avgörasvars
först sikt. Verksamheten fick särskild beslutsordning inom STUen
och forskningsrådsliknande sammansättning ledamöter. Deen av
vetenskapliga ledamöterna utsågs forskarsamhället. Anslagsmedlenav

relativt blygsamma, år.30 Mkr Inom STU skedde ingavar störreca per
omfördelningar förmåntill för öka insatserna till den tekniskaatt
grundforskningen.

Följande diagram visar situationen omkring 1990 illustrerarsom
balansproblemen det området.tekniska Relationen rådsmedelmellan
och sektorsmedel:
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forskningsrådet, bl tillTFR,teknikvetenskapligainrättades det1990 a
UHÄ Vetenskapsakademien,Kunglochinstanser,följd att tunga somav

och tillämpadgrundläggandemellanskevbalansenuttalat att var
nackdel.grundforskningenstillförskjutitsdenteknikforskning och att

förmyndighet medsjälvständigåterDärigenom fanns ansvaren
grundforskning.teknikvetenskaplig
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3 Lägesbeskrivning policy-

och förnyelsemekanismer

I detta kapitel koncentreras framställningen kring de huvudaktörematre
inom den del forsknings- och innovationssystemet tekniskav som avser
och naturvetenskaplig forskning, NFR, TFR och NUTEK. Varje avsnitt

upplagt efterär mall med uppgifter: för det första någratreen att ge
grunddata verksamheten och de arbetsuppgifter liggerom som
respektive myndighet, för det andra beskriva den aktuella poli-att
cyutvecklingen inom myndigheten och för det tredje redogöra för deatt
mekanismer inom verksamheten bidrar till kvalitetssäkring ochsom
förnyelse. Eftersom syftet lyfta framär förändringar ochatt tendenser
lämnar framställningen många viktiga detaljer sidan.

3.1 Fri och styrd forskning

De forskningsråd tillhör Utbildningsdepartementet har strategisksom en
betydelse för den fria forskningen i Sverige. De arbetar med ett
övergripande nationellt perspektiv och fördelar forskningsmedel med
utgångspunkt i internationella kvalitetskriterier. Forskningsråden förär
närvarande: HSFR, MFR, NFR och TFR. Till dessa kommer SFRäven
och SJFR inom Socialdepartementets respektive Jordbruksdepartementets
område. Majoriteten ledamöterna i forskningsråden väljs ochav av
bland forskare vid universitet och högskolor elektorsför-ettgenom
farande. Rådens fördelas huvudsakligen till forskare vidresurser
universitet och högskolor efter ansökan.

3.1.1 orskningsrådensF organisation

Forskningsråden har högsta beslutande rådet, bestårett organ, som av
ordförande och tio ledamöter. Sju ledamöterna forskareen är vilkaav

via elektorsförfarande väljs lärareett och forskare vid universitet ochav
högskolor. Regeringen ordförandeutser ledamötersamt tre som
företräder myndigheter, organisationer och företag med anknytning till
forskningsområdet.
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forskningSektoriell3.1

hanterassektorsforskning,ksyften,särskilda ettförForskning avs
harDessaFoU-systemet.svenskai detantalbetydande organ enorgan

fördelningsrutiner. Deolikaoch tillämparsammansättningvarierande
forskningsråd, eftersomsektoriellaibland kallatsharviktigaste dessaav

och högskolor. Inomuniversitetvidofta bedrivsFoUde finansierar som
två sådana Bygg-myndigheter:område finnsnäringsdepartementets

teknikutvecklingsverketochNärings-forskningsrådet BFR samt
NUTEK.

utförs vidforskningdel tekniskByggforskningsrådet visshar somen
utredning harföreliggandeimotsvarande,ochV-sektionema men

ochomfattningtill desshänsynovidkommande medbedömtsdenna som
fördelasuppgår Mkr, vilka200tillFoU-budgetinriktning. BFRs avca

anslagsgivning visarjämförelse med TFRs attEnhandläggare.25-talett
energiom-överlappningar. Inomnågra egentligainte förekommerdet

finansiärer.berördamellan alla härsamarbeterådet finns redan ett
fortsattabehandlas i denmyndigheterför deNågra grunddata som

datadessaunderstrykasframgår tabell börDet attframställningen av
inteoch FoUhandläggare ärDefinitionensvåra jämföra.är att av

nedanstående läsarentabellmed ärsyftetvarför att engegemensam,
exakta tal.ochstorleksrelationeruppfattning omom

NUTEKochTFRforskningsbudget vid NFR,ochPersonalTabell
budgetåret 1994/95.
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3.2 NFR Naturvetenskapliga-
forskningsrådet

NFR har till uppgift främja ochatt stödja den naturvetenskapliga och
matematiska grundforskningen i landet. Rådet hömpelareär i denen
forskningsrådsorganisation i Sverige började byggassom underupp
1940-talet. Ansvarsområdet sträcker sig fleraöver de centralaav
vetenskapliga disciplinema: Fysik och matematik, kemi, biologi och
geovetenskap.

Dessa ämnesområden utgör samtidigt grundvalen för de program-
utskott utför huvudparten prioriteringsarbetetsom med ansökningarav
och anslag. I dessa utskott eftersträvar rådet samla landetsatt bästa
forskare. De vetenskapliga företrädarna rådetsi styrelse valdaär sinaav
kolleger vid landets universitet och högskolor. Med nyttjandet av
forskningsrådens traditionella peer-review-system genomförs en
kvalitetsgranskning de propåer forskningsprojektav om nya som
inkommer.

Rådets medel för stöd till universitet och högskolor uppgår till ca
600 Mkr. En viktig del långsiktigadet stödet i form rådsfinan-av ges av
sierade tjänster. Räknat årsverkeni upprätthålls f drygt hundrataletn
doktorandtjänster, ungefär lika många forskarassistenter, sextiotalett
forskningsassistenter närmare sjuttiosamt forskartjänster. Antalet
högskolelektorer har konstant ökat och cirkaär 140.nu

NFR har även givits viktiga uppgifter inom den energirelaterade
forskningen och fördelar, tillsammans med NUTEK, de bidrag som

grundforskning inom detta område.avser En särskild energikommitté
har bildats för beslut angående dessa medel. I denna ingår även

för NUTEK,representanter BFR och övriga forskningsfinansiärer.
Medlen till den energirelaterade forskningen fördelas över särskiltett

statsanslag. Tillkommande arbetsuppgifter, givits över särskildsom en
i regleringsbrevet eller påram lagtssätt till rådetsannat agenda, har

blivit allt vanligare rådetsi verksamhet. De har delgivits NFR med
särskilda preciseringar för understödjaatt produktion och organisation

kunskap. Dennaav statligny typ styrning har blandav annat avsett
följande områden: Skog och miljö, toxikologi, bioteknik, miljörelaterad
grundforskning, Genomprojektet, tvärvetenskap, forskning vid marina

polarforskningcentra, tvärvetenskapligasamt materialkonsortier.
Vid sidan dessa uppgifter, direktav är inriktadesom stödatt ge

till tjänster och utrustning har NFR omfattande uppgifterm m, detnär
gäller det internationella forskningssamarbetet. Av de dryga 250 Mkr

1994/95 fördelades för dessasom uppgifter närmare 80avsattes % till



1996:20SOU30

ESRF,ESO,CERN,forskningsanläggningarinternationellaolikafem
20resterandeEUmedForskningssamarbetet upptarCEBM.EMBL,

förekommer ävendettasidanViddennaprocentenheter avsumma.av
allmännaingår detisamarbeteinternationelltväsentligt somett

ökablsamarbetetinternationella är attdetmedSyftet arådsanslaget.
kunskaphemtagningenökaochforskaresvenska attför avrörligheten

samhället.idennanyttiggöraattsamt
ochpåtagligtsåledesarbetsuppgifterna är ettinternationellaDe

NFRmedeldeAvarbete.i NFRsinslag somviktigtstrategiskt
någon formtill30 %totaltanvändsstatsanslagolikainom cadisponerar

medkontaktorgansvensktRådet utgörsamarbete.internationelltav
rollDessforskningsorganisationer.internationellaandraocheuropeiska

spörsmålen.vetenskapligadeutvecklaochbevakabaradärvid inte attär
informationsspridning,förinsatserdethandlarutsträckningI omstor

utnyttjandeinternationelltochtekniskttjänster, avledigaförmedling av
anläggninginternationellVarjeanläggningarnainternationellade m.m

entvåharnormalt representanterSverigedärstyrelseleds enav
kanslitjänsteman.ochforskare en

rådetframgårarbetsuppgifter atti NFRsviddenexempel avEtt
bättreföretagsvenskadriva atterhållit uppdraget attstatenav

medTillsammansforskningsanläggningama.internationellautnyttja de
bildatTeknikbrostiftelsemarådet bolagfinansierarNUTEK ettbl soma

Technotransfer AB.ändamål TTAspeciellaför detta

Policy3.2.1

disciplin-vetenskapligatraditionelladenförankring isinNFR är genom
dennaIsvenska FoU-systemet.detdelviktigforskningen aven

detnärfrämstakanske organetdetrådet därför ävenegenskap utgör
forskarsamhälletssvenskadetuttryckoch synorganiseragäller att ge

möjlighethahär attUtanproblem.och attgrundforskningens status
granskningingåendehjälpmedbedömningamaunderstödja merenav

hävdaanledning naturveten-finnstioårsperioden attden senasteens av
mångt ochISverige.utvecklad ipåfallande svagtskapens ärröst

grund-faktumenkladeteffekt attsannoliktdettamycket är aven
tillfredsställdeskanskeochuppmärksammades ävenbehovforskningens

Politikensl980-talet.årengodadeunderhuvudsakiåtminstone
kunskapsupp-långsiktigunderstödjadåmålsättning attviktigaste var

policyinriktadeochallmänna resonemangargumentbyggnad. Annat än
behovetsäkraförbehövtsintehar resurser.av
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Under år har det allt döma blivitsenare betydligtatt lättareav fåatt
för diskussionutrymme behovet ändamålsstyrden kunskapspro-om av

duktion. Den opinionsbildning förekommit har ofta varit inriktadsom
på understödja denatt kortsiktigt motiverade verksamhetmer harsom
betydelse för industriella intressen.

Vid sidan detta har det dessutom framkommitav skarp ochen
bitande kritik forskningsråden.mot Den kritiktyp nämntsav som ovan
i inledningskapitlet har drabbatäven NFR, varvid det konstateratst ex

medlemmar rådetiatt och i programkommittéerna har anslagstörre än
genomsnittsanslaget; alltså befaras det förekommeratt inslag av
vänskapskorruption rådsarbetet.i För undkomma dennaatt kritik har
rådet f beslutatö begära in allaatt ansökningar engelska för vidatt
behov kunna använda utländska sakkunniga jämför nedan med TFRs
rutiner. Noteras kan rådetäven nyligenatt anställt pressekreterareen
med motiveringen det finns ökatatt behovett sprida informationattav

rådets arbete.om
Ännu så i anslagsframställningensent för treårsperiodensom 1993/94

1995/96 framträddet NFRo m specifika forskningspolitiskautan
markeringar. Sedan dess har NFRäven uppmärksammat behovet attav

aktivt deltaga i den forskningspolitiskamera debatten. Inom NFR har
således påbörjats arbete, under ledningett huvudsekreteraren Gunnarav
Öquist, huvudinnehåll kan sägas lyftavars fram den obundnaattvara
forskningens betydelse för detstora vetenskapsberoende kunskapssam-
hället.

Många det årens händelsersenaste harav skapat osäkerhet i
forskningsrådens arbete. Det gäller sådant hot besparingar,som om
signaler forskningspolitik, framkomstenom en ny forsknings-av nya
finansiärer och krav från högskolorna få delstörreattom statensav
medel direkt slussade till fakulteterna. Sammantaget har detta ellermer
mindre tvingat NFR till skarpare positionering i denen svenska
forskningspolitiska debatten. Inför hotbilden de politiskaatt ambitioner-

denatt grundläggandestyra forskningenna skulle fortsätta sigväxaatt
stark kallade NFR till internationelltett symposium i april 1995. Temat

Natural Sciences in the Society".var Där diskuterades bl dea nya
villkor gäller för relationen mellan forskningsom och samhälle.

Ett symposiets fokuserade påtemataav det gamla kontraktetatt
mellan forskning och politik påär lösasväg ochatt det behöverattupp
ersättas Attett exakt beskrivanytt. hurav detta kontraktmera skallnya

föremåletär förut det policyarbetese framväxer inom NFR.som nu
Utifrån realistisk bild hur vetenskapenen vilkenväxer, hänsynav tilltar
det intrikata växelspelet mellan den fria och den styrda forskningen
Öquist brukar använda the double helix metafor, ställs kravsom som
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ökagällerforskarsamhället. Det atttillriktasutsträckninghögi
baraoch inteförklaraför attstörre attaccountability, ettatt ta ansvar

införhesiterainteochekonomisera att enposition,sinförsvara att
forskning.riktadochprogramstyrdandelinnebär störreutveckling som

konstruktivt ochdetperspektiv kanÄven grundforskningens varaur
förväntningarochkravhögautmaningar,införställaskreativt att nya

Öquists ord:Öquist Med1995. egna

tillämpningar ärdessochkunskapssökandet samman-friaBåde det
ärför sinadimensionernabådaochvetenskapendimensionenvävda

7/95Rådslagetvarandra.beroendestarktframgångar nrav

naturligtvis intebehovgrundforskningens ärförmån förtillArgumenten
de kanEftersomrationalitet.någonefterupplagdaeller nynya
särskiltdemanledning ägnaintefinns attkändavälförutsättas vara

kangrundläggande satserEttframställning.i denna parutrymme
illustrativa:möjligen vara

hargrundforskningenobundnaindividbaserade,denvisarhistorien att—
tillämpningar,förmöjligheterenaståendeskapat

naturvetenskapinomforskningenobundnadenvisarhistorien attoss- därmedområden ochbredainomförutsättningar gerskapar nya
framtid.ovissförutsättningar mötaförbättrade att en

policy äri NFRskvalitativtochspecifikt nyttframträderDet somsom
offentligtdenställatidigareeffektivare sätt änberedvilligheten ettatt

näringslivetsiforskningenangelägnavetenskapligtochfinansierade
betraktatenderarNFR attkan attDet även noterastjänst.samhällets

näringslivetmedbygga enut somsträvar attsamverkanden numan
i EU-programmen.deltagandetsvenskadetförstimulansfaktorviktig

få brettomöjligt ettattframstår det närmastsamverkan somUtan
aktuellaolikadeiforskare programmen.svenskafördeltagande

motvilligtmindreellervarittidigareNFR ettOm mersomorgan
rådet idagframträderarbetsuppgifterpålagor i form nyaaccepterat av

vetenskapli-dendärmarknaderhittaförproaktiv attagent nyaensom
ordförande,rådetsDärvid ävenutgörnyttiggöras. nyekankunskapenga

iväsentligCorporation,Volvo Aero resursvidVDWittlöv, enArne -
ordförandeskapetkraftfullthanunderstryker attprogramförklaringsin

ömsesidigadenökahandlar attutmaning,NFRi omär somen
5/95.Rådslagetindustriochforskningmellanförståelsen

forsk-skogsvetenskapligadetutveckling utgördennaexempelEtt
Stiftelsenmedtillsammansframtagitsgemensamtningsprogram som

1995decemberipresenteradesProgrammetforskning.strategiskför
detGrundtanken ärskogen. attNaturvetenskapenrubrikenmed
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inom svensk naturvetenskap finns dynamik och kreativitet inteen som
utnyttjas till fullo. Genom och dess olika förslag insatsom-programmet
råde, rådgivande samverkansorgan mellan finansiärer, riktade stöd,
stipendier, hoppasm kontaktytan mellan naturvetenskapenattm man
och skogsindustrin skall språngmässigt.utvecklas

Arbetssättet någotalls icke inslag iär NFRs verksamhet.nytt
Framför allt de elva tvärvetenskapliga materialkonsortier bildadessom
1991 efter initiativ NFR och NUTEK viktigett ärgemensamt av en
erfarenhet. syfte blEtt skapa arbetsformer vid högskolan,attvara a nya

förstai hand understödja transdisciplinär verksamhet. Vetenskapligatt
kompetens och tvärvetenskapligt arbetssätt viktiga kriterier förvar
urvalet förslag konsortier utifrånll bildades 75 förslag, ävenav men
andra kriterier industrirelevans och internationellt samarbetesom var
xiktningsgivande. ingårI programkommittén rad förrepresentanteren
svenskt näringsliv och varje konsortium har med liknandestyrgruppen
representation

3.2.2 Kvalitetssäkring och förnyelse

målsättningNFRs övergripande svenska forskare skall produceraär att
forskning ligger i den internationella forskningsfronten. Avsiktensom

också svenska forskare skallär med och flytta fram denna front.att vara
Programmatiskt kan hävdas forskning hög kvalitet automatisktatt av

innebär förnyelse och internationell såanknytning. Om fallet skulleär
således argumentationen i detta avsnitt kunna till kortfattatavgränsas att
beskriva den metod för kvalitetsbedömning används inom NFR.som
Det redogöra förär verksamhetsidén,sätt dock inteett att som

Ävenhela sanningen. inom NFR har flerfaldiga metoderrepresenterar
utarbetats för komplettera det rutinartade bedömningsarbetet.att mer

Vetenskaplig kvalitet bestäms inom frågaNFR vanligtvis som en om
relationen till den internationella forskningsfronten. utifrånDetta sker en
sammanvägning olika faktorer. detFör första forskningspro-treav
blemets vetenskapligt värde, generalitet, för det andra projektetsart
planering metodik, genomförbarhet och för det tredje forskarens eller
forskargruppens dokumenterade kompetens meritering, publicering etc.
I grundforskningssammanhanget det forskarensär fritteget attansvar

6 Samarbetet med NUTEK har varit intensivt områden,andraäven har dettex
förekommit och förekommer kring detektorutveckling och kring högtemperatursupra-
ledare.

2 16-0278
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empiriskahjälp teoretiska ochproblemställningarna medbearbeta av
går osäkerhetförutsäga och i dennaintebelysningar. Resultaten att

till grundforskningensförnyelsefaktor hördynamiskaligger den som
kännetecken.

ochprojektdessutomFörnyelsearbetet sker att nyagenom nya
rådet. tillforskningsprojektenerhåller 5-10 %stödforskare gesavav
stått forskningsanslag. Inomtidigare inteutförare mottagare avsomsom

viktig fömyelsefak-finnsforskartjänsterför arbetet med en annanramen
Ämnesrubriceringarna godkänns eftertjänsteinnehavarna,ochtor. som

påvetenskapsområden fallerofta iliggergranskning utskotten, somav
tillhävdas bidradiscipliner, varför de kanolikamellangränsen

börsammanhangforskning. dettahögskolans I ävenförnyelsen av
docs post-bl postforskarrörlighetenökaarbetet för nämnas,att a

fömyelsemålet. framskjutenEni ljusetkandoktorsstipendier ses av
från meddessutområdet, TFR,tankegång hämtatsinom är attsom

dynamiska ochforskareidentifiera deförsöka ärkraftstörre somyngre
goddessalångsiktigt och brett stödmedkreativa för ettatt enge

genombrott. Dettaför vetenskapligaförutsättningararbetsmiljö och bästa
vetenskapsområden börutsträckning tankenbygger i attstor om nya

förstaidup"-princip,bottombyggas efter stegatt ettgenomv sen
forskarepersonal kringrekryteringstjänster ochområdet medförse yngre

underifrån stegvist. Med dennaochframforskningenarbetas den nya
visarriktningamafall dei deheller kostsamtdet intemodell blir nya

återvändsgränder.sig vara
under denhari forskningenförnyelseför skapaArbetsmetoderna att

Så i formtidigare. ävengivitsperioden änstörre utrymme avsenaste
medel förRådet beslutatharomprioriteringar. avsättaekonomiska att

dettainsatsområden. Motiveringen försärskildainomtill forskningstöd
utveckling ärnaturvetenskapensstöd det med hänsyn tillsärskilda är att

inomAnsökningarinom landet.områden prioriterasvissaviktigt att
beredningsgrupper. Fsärskildainomområden behandlasdessa n ges

till Fastabiogeosfärsdynamikinsatsområden: Globaltvåstöd till samt
framgår dessatydligt2000-talet. Detinföroch kemifysikämnens av

interdisciplinari-inslagfinnsdetämnesrubriceringar även stortettatt av
såledeserhåller NFRinsatsområden. arbetssättMed detta etti dessatet

forskningsområdensåväl till förnyelsenbidrainstrument för somatt av
forskning,tvärvetenskapligangelägentill uppkomstenbidra somatt av

ämnesbaseradefåsvårt i de programut-skulle ha att utrymmeannars
särskilda insatsom-förarbetsform, avsättaskotten. Denna att resurser
insatsområdeVarjefå inom NFR.råden, ökatförväntas utrymme avses

drygtår. dessa inte änFcirka utgörlöptidha enmernsexomen
årsnågraefterdetankenforskningsbudgeten, är attprocent menav
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uppgå rådetsuppbyggnad skall till maximalt 10 % förav resurser
professorskårenforskning Sverige. det inom delar finnsi Att ettav

motståndstarkt denna policy dock uppenbart.ärmot
Med energirelaterade forskningen har det inomden NFRäven

påicke uteslutande bygger kvalitetsbe-etablerats verksamhet som en
tvåfaldigEnergianslagets forskning för granskningdömning. utsätts en

rådetsdär den vetenskapliga bedömningen utförs inom olika programut-
matematik, kemi, biologi särskilda energikom-skott fysik och etc. Den

mitté tidigare kallad energiutskottet tillsatts har till uppgift attsom
tvåbedöma projektens energirelevans. bedömningar skerDessa

parallellt. Slutligen energiutskottet för relevans ochattansvarar
påoch basis detta lämnar utskottetkvalitetskriterier vägs ettsamman av

rådet.7förslag till
betydelsefullt förnyelse-Sist och slutligen, inte minst i NFRsmen

rådetarbete, det nödvändigt uppmärksamma de utvärderingarär att som
rådetsyfte med dessa vägledning detarbetar med. Ett närär att ge en

Årenforskning den kvalitetsmässigt bästa i landet.gäller vilken ärsom
djupgåendegenomfördes stycken analyser definierade1990 elvarunt av
rådetforskningssektorer. Efter detta har tillämpat principen somny

på område,bygger utvärderingarna skall omspänna störreatt ett mer
områdeeller mindre helt programutskotts granskas därmed i kett en s

storutvärdering. 1992 genomfördes den första dessa utvärderingar.av
fysikområdet såberörde och har följts andra varjeDenna attav

fåttprogramutskott har sin disciplinforskning granskad. gällerDetnu
kemi, biologi, geovetenskap och matematik dessa harochämnena

årpublicerats under 1995.
framhållasbör dessa storutvärderingar bygger mycketDet att ett

pågåttomfattande Insamlingsarbetet har fallbakgmndsmaterial. i flera
under år. i utvärderingarnahelt utsträckningIett presenteras ettstor
material inte alls varit tillgängligt i form ämnesanalystidigaresom av
och observerade särdrag i svensk forskning. minst denInte utgör

ocksåbibliometriska statistiken synnerligen intressant material,ett men
de uppgifter samlats in avseende ekonomi, personal är attm msom

ocksåbetrakta bidrag till den forskningspolitiskavärdefullasom

7 energiområdet: forskningsområdetsTre delkriterier används för 1 betydelse för det
förmåga frågorframtida energisystemet, forskarens angripa inom2 centralaatt

energiområdet forskningsområdet.och den enskilda projektets angelägenhet inom3
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debatten i Sverige. Utvärderingsresultaten har bl lyfts fram i arbeteta
forskningspropositionsårsmed 1996

Vad gäller de synpunkter och rekommendationer harexpertgrupperna
kommit fram med det enighet genomgåendekvalitetenär stor atten om

mycket hög i återspeglasden svenska forskningen. ocksåär Detta i en
påfallande stark ställning för den svenska forskningen i de bibliometris-
ka jämförelserna. I utvärderingarna inga omdömen enskildages om
projekt, bedömningarna fråganinriktas istället den svenskautan mot om
forskningens ställning i internationellt perspektiv. Dessutomett ger
utvärderingarna granskning råderhuruvida det balans mellan olikaen av
delområden inom det eller det finns andra balans-större ämnet om
problem, relationen teori visavi experiment, storskalig visavit ex
småskalig forskning etc.

forskningspolitisktAv intresse mångautvärderingarna i fallär att
lämnat slutsatser generella drag i den svenska högskoleforskningenom

särdragoch den svenska forskningsstrukturens Merparten dessaom av
synpunkter i och för sig välkända problem ochär systemfel, isom
första hand tjänstgöringsförhållandenhar med ochgöra organisa-att
tionsfrågor sådantinom högskolan. Det gäller bristen rörlighetsom
hos forskare bristenoch lärare, förnyelse i samband rekrytering-med

småprofessorer, förekomsten och ofta isolerade forskar-en av nya av
områden,och institutioner inom vissa otillräckligt stöd tillgrupper unga

forskare och ostrukturerad forskarkarriär. Duktiga forskare kan haen
svårt få mångasäkrad försörjning. såledesI fall detta inteäratt
problemställningar indirekt har med forsknings-än göraannat attsom
rådens eller andra finansiärers någotorganisation sitt stöd. Om pekarav
det långsiktighet och programmisering anslagspoliti-störremot en av
ken.

8 Faktauppgifterna innehåller data direkta och indirekta forskningskostnader,t ex om
examinationsfrekvenser, forskarrekrytering, utbildning, publicerings- och citerings-
frekvenser.

9 Tendensen lägga kritiska synpunkter den nivåstrukturell kännetecken föräratt ett
den post-utvärderingar tillämpar. Kollegers bedömningarNFRtyp av ex som av
varandra har socialpsykologiska skäl stark dragning undvika kritikmot attav en av
enskilda forskare till betraktaoch aktörernas möjligheter bedriva sin verksamhetatt att
i första hand effekt och strukturella inslag i miljön. Se vidaresom en av resurser
diskussionen under rubriken Peer-review och utvärdering i avsnitt 6.5.

m Jfr Elzinga Anslagspolitik uthålligför utveckling 61995, kap. pekarm en som
liknande byggforskningsområdet.problem inomut
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3.3 TeknikvetenskapligaTFR
—

forskningsrådet

forskningsrådetteknikvetenskapliga inrättadesDet TFR riksdagenav
förslag regeringen i forskningsproposition Rådets1989/90:90.av

mandatperiod startade i december 1990 och första fördelningen av
våren såledesforskningsmedel skedde 1991. Verksamheten pågåtthar

kalenderår.under fem
fristående forskningsråd,TFR underär ett sorterarsom numera

rådetutbildningsdepartementet. Tidigare har tillhört industri- och
verksamhetsområde, dånäringsdepartementens tillsammans med

efter överflyttningenSTU/NUTEK. Strax till utbildningsdepartementet
rådets frånskedde fysisk flyttning kansli: Liljeholmen ochäven en av

lokaler till Regeringsgatan och de övrigaNUTEKs egentliga forsk-
ningsråden MFR, NFR, HSFR, FRN.

årsbudget årligmedgerTFRs utdelning cirka 300 Mkr tillen av
forskningsanslag. Cirka 30 % forskningsanslag och 70utgörs av nya ca

år.anslag beviljats tidigare består% TFRs forskningsfältär som av
områden:följande teknisk fysik och materialteknik, kemiteknik,

bioteknik, informationsteknik, teknisk mekanik och medicinsk teknik.
finns rad olika former förInom TFR anslagsgivning. Projektansla-en

tidsbegränsade forskarassistent-och de och doktorandtjänster samtgen
stipendier till postdoktorer yngre doktorerade forskare anslagär som

grundforskningsråden.förekommer i de flesta Av särskild betydelse för
identitet har däremot de kTFRs ramanslagen varit. Dessa syftar till atts

vetenskaplig kompetens formbygga i forskningsmiljöerupp av av
betydande bredd och djup. Ramanslagens idé handlingsfrihetär att ge
inom dokumenterat Dåtill starka forskargrupper. dessagenerösa ramar
projektansökningar behandlas eftersträvar lägga vikt vidäven attman
den framtida industriella relevansen.

insatsområdetUtlandsdoktorander del teknisk mekanik ochär en av
för mindre antal doktorander bedriva grundforskningutrymme ett attger

någotvid amerikanskt universitet eller teknisk högskola. formEn annan
för anslag praktiseras inom TFR har benämningen "industri-som
doktorander". Tanken utnyttja industrirelaterat utvecklingsarbeteär att

utgångspunkt frågeställningar ocksåför har intresse för densom som
tekniska grundforskningen. Normalt skall industridoktoranden vara

frånanställd i företag och stödet förutsätterTFR företaget ochett att
högskolan har kommit projekt. liknandeEn verksamhetöverens ettom
erbjuder anslaget till adjungerade industriforskare, små- ochsom ger
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medelstora företag möjlighet ansöka forskningsstöd till lön föratt om
månadersmedarbetare under 2-3 heltidstjänstgöring.en

3.3.1 Policy

allt väsentligt kan TFRs uppgift sammanfattas i följande formulering:I
policy för svensk teknikvetenskaplig grundforskningutveckla ochatt en

denna policy i fördelning tillimplementera anslag olikaatt en av
forskningsprojekt.teknikvetenskapliga

framgåttInrättandet TFR kan, bakgrund denmotsom ovan,av ses av
riktadeskritik under 1980-talet sektorsforskningen. deEnmotsom av

starkaste tendenserna i 1980-talets svenska forskningspolitik attvar
forskningspropositionema signaler tyngdpunkten skulleattgav om

från tillämpad forskning och utvecklingsarbete riktningförskjutas i mot
Många befarade den akademiska sektorsforskningensgrundforskning. att

på bekostnad grundforskningen,utbyggnad hade skett och det antogsav
på områdetdet tekniska där flertalsärskilt allvarligt starkaettvara

kortsiktigt motiverade satsningar.aktörer kunde dra Energi-nytta av
sådanblev paradexempel bristerna medforskningsprogrammet ett

analysen problemet hävdades ofta sektorsforsk-forskning. I attav
tenderade viktiga mekanismer i forskarsam-ningens expansion sättaatt

institutionella uppbyggnad spel. Det gällde bl de institutionerhällets aur
ocksåden akademiska forskningens kvalitet, degaranteradesom men

bidrar till inomvetenskapli och förstyrmekanismer strategiskaattsom
uppstårlångsiktiga utveckling viktiga problemställningar ochsamhällets

vidareutvecklas."
forskning hade byggts med sektorsmedelKritiken denmot som

regelmässigt styrdes kortsiktigt tillämpnings-gällde den ettatt av
fördjupad breddad teknikvetenskapligperspektiv. ochKravet enom

dessa liggerbakgrund synpunkter. Inom TFRforskning bör mot avses
rågångsåledes grundforskning och tydligtyngdpunkten gentemoten

teknikutveckling markeras.forskning" och I"tillämpad stor ut-
frågan Sverigesi TFRs olika policydokument,sträckning relateras, om

fråganoch framtid industrination till hurekonomiska tillväxt omsom
långsiktigt forskningen teknologiskapan-motiverade organiseras. Enden

Utvecklingen därvidlag inte unik kan observeras i hela OECD-i Sverige utanvar
området. grundforskningens utvecklingsbehov statliga kommittéerutreddesFinlandI av

Någotunder liknande inträffade ivid olika tillfällen 80-talet.och arbetsgrupper tre
Ståhle 24 fSe 1992Norge. s.
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svårligende grundforskning kan, frånimporteras andramenar man,
länder. Därtill fordras absorptionskapacitet normalt inteen som
utvecklas inom för tillämpningsinriktad forskning. Om Sverigeramen

upprätthållaskall kunna den kunskapsmässiga bredd eftersträvas isom
regeringens forskningspolitik krävs därför teknikvetenskapligen

kunskapsområden.grundforskning täcker befintliga Med dettasom
framhålls alla fakulteter har berättigat behovargument att ett av en

påfinansiering baseras kvalitet och nyhetsvärde. En ordningsom som
således bör gälla inom teknisk fakultet.även

Ytterligare centralt för tillämpa inomvetenskapligaett argument att
kvalitetsprinciper för teknisk frångrundforskning hämtar TFR en
diskussion ingenjörskonstens förvandling till ingenjörsvetenskap. Iom
det paradigm vuxit fram forskningsresultat ochutgör veten-nya som
skaplig grundvalen förmetod industriella produkter ochnya processer.

på industrins kapacitetNya krav ställs och vidareutvecklaatt mottaga
kunskap.avancerad

många teknikområden påEftersom vikti grundas vetenska-ga en egen
plig helatradition inrymmer FoU-kedjan grundforskning,som av
tillämpad forskning och utvecklingsarbete det inte tillräckligt låtaär att
den naturvetenskapliga forskningen försörja teknologiutvecklingen.
Teknikvetenskaperna FoU-områdenmed detta i sigutgör synsätt egna
och inte, ofta hävdas, specifika tillämpningar naturvetenska-är som av
plig grundforskning jfr Nelson 1990. Informationsteknikens utveckling
brukar anföras exempel detta. motiverar framväxtenDettasom av
och vämandet den teknikvetenskapliga grundforskningenom samma

naturvetenskapligaden grundforskningen specifiktsätt varnas ettsom av
forskningsråd.

harMot denna bakgrund TFR utvecklat verksamhetspolicyen som
kring stöd till grundforskning där prioriteringarna sker medcentrerar ett

hänsyn inomvetenskapliga kriterier.till Innebörden detta förstaiärav
hand fördelningen medel forskarstyrd. starkaDen tonvikt TFRäratt av
kommit lägga vid institutionalisera den inomvetenskapligaattatt

rådetkvalitetsbedömningen illustreras det faktum utvecklatatt ettav
fårför kvalitetssäkring, sannolikt detsystem mestsom anses vara

avancerade högbrynta i den forskningsrådsorganisa-nuvarande svenska
tionen nästkommandese vidare avsnitt.

Rådet får framgångsriktf ha varit relativt i sitt policyarbete,ö anses
framgårvilket det omdöme regeringen i förra forskningspro-av gav

positionen: Regeringen frånTFR utnyttjat sin relativa frihetattanser
traditioner ansvarsområde,och sina medel till analysera sitt planeraatt
sin verksamhet liksom fördela tillgängliga medel systematisktatt ett
och framsynt bibehållasDen valda inriktningen bör och bassätt. utgöra
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långsiktigaför fortsatta kaninsatser positiva effekter försom ge
ocksåutvecklingen svensk teknikvetenskaplig forskning och därmedav

industriför svensk

Kvalitetssäkring och förnyelse3.3.2

forskningsrådsLiksom i andra arbete det för delTFRs den in-är
ternationella forskningsfronten den valda referenspunkten förutgörsom
bedömningen forskningens kvalitet. denna forskningsfrontHurav

interna kvalitetssäkringsarbetet skiljer sigi det dock mellanrepresenteras
forskningsrådforskningsråden. har direkt andraTFR valtän attmera

utnyttja internationella kolleger i bedömningsarbetet med inkomna
mån sig självaansökningar. I viss har till pionjärer förutnämnt ettman

konsekvent tillämpande peer-review granskning där den internatio-av
fullödigare bedömning kvalitetennella förstärkningen anses ge en av

i skall behandlas.den ansökan som
forskningsrådviktig skillnad mellan olika och finansiärer gällerEn

således i granskningsprocessen.graden internationell involvering TFRav
forskningsanslaghar krav alla ansökningar skallatt omsom vara

påskrivna engelska.
har med ansökningarnaEtt särskiljande drag hurgöraattannat

kolleger bedömningsarbetet. vanlig svenskfördelas bland de Engörsom
fåtal svenska forskare sigprincip har varit över störreyttraratt ett ett

område, tvåendast ellerantal ansökningar inom samma men en
ansökan denna princip tillämpas NFR.granskare över t avsamma ex—

teknikområdenSå på vissa det kompletteras medarbetar TFRäven men
i bedömningsarbetet. antal viktiutländska forskare deltar Inom ettatt ga

teknikområden telekommunikation,datavetenskap, reglerteknik,bl a-
i stället flera 3-6matematik eftersträvar granskaretillämpad attman-
arbetsmetod självfalletsig ansökan. Denna äryttrar merom samma

kostnadskrävande.
särskiljande drag handlar hur utvärderingar används itredjeEtt om

punktinsatser denkvalitetsarbetet. TFR hävdar att art postav som ex
någon påverkai utsträckning kan denutvärderingar inteutgör större

vetenskapsutvecklingen. Därtill utförs de alltför sällan. Enligtsvenska
första hand användas i arbetet medpolicy bör utvärderingar iTFRs att

framtida planeringen och ämnesinriktningenforma strategier för den av
rådets detta med den diskussion,arbete. viss meningI överensstämmer

12 l992/93:17O 272Reg. s.prop.
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under den tioårsperioden förts behovetsenaste "foresightsom inom av
science Irvine Martin 1984, jfr Elzinga 1994. Skiljelinjen ligger
här i första hand NUTEK, det kan ocksågentemot diskuterasmen om
inte det finns skillnad NFR. Möjligen kangentemot de ken attanses s
storutvärderingarna i praktiken kommer pånyttjas det TFRatt sätt som
pläderar för.

Ett fjärde särskiljande drag TFR tagit framär anslagsformeratt nya
bl.a för kunna bidra till byggaatt starka forskarmiljöer påatt antalett
centrala teknikvetenskapliga områden. kvalitetssynpunktUr ramansla-är

de viktigaste. Ansökningarna ramanslag förgen utsättsom noggranna
review-prövningar där internationella granskare såvälbedömerpeer det

föreslagna ämnesområdets betydelse för teknikforskningen desom
ingående forskarnas kompetens genomföra det föreslagna forsknings-att

På basis påden detta dokumenteradeprogrammet. sätt vetenskapligaav
styrkan hos forskargruppen erbjuder ramanslaget längre tidsen
handlingsfrihet inom jämförelsevis villkorgenerösa vad gäller ekonomi
och val forskningsinriktning. I ramanslagen såledesinnefattasav även
viktiga fömyelseaspekter inom breda forskningsfält.

På liknande betraktassätt andraett anslagsformer medel för attsom
stödja de rätta forskarna vilka förutsättningenutgör föryngre att ny
teknisk grundforskning skall implementeras på bästa Genomsätt: en

doktor verksamhet följd projektanslagpost med tidsbegränsade,av men
längre, anställningar och rejäl driftbudget dessa forskareges yngre

grundforskningmöjlighet utveckla tekniskatt ny
femteEtt särskiljande drag TFRär arbetar fram lägesbedömningaratt

position papers grundforskningen inom det teknikvetenskapligaav
området. Mot bakgrund dessa rådethar kunnat genomföra enav
försiktig prioritering vissa eftersatta forskningsområden därav man

det särskilt angeläget byggaansett starkare vetenskaplig kompe-att en
frånäven ansökningar områdentens dessa sannolikt inte skulleom

erhålla medel i förhållandevisden hårda konkurrensen. Med denna
erhållsmetodik ytterligare mekanism i förnyelsearbetet. Framförallten

detär ämnen teknisk mekanik och systemteknik enligt gjordasom som
analyser varit i behov stödformer.extraav

B TFR: Policydokument för TFR: Ett diskussionsunderlag, jan 1991.
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ochNärings-NUTEK3.4 —
teknikutvecklingsverket

forskning itekniskfinansieringeninombetydelsefull aktörEn av
Verketteknikutvecklingsverket.ochNärings-NUTEKSverige är

Styrelsen förmellan STUsammanslagningbildades 1991 som en
STEV Statensindustriverk ochStatensSINDutveckling,teknisk

renodladedetutanföruppgiftermängdNUTEK harenergiverk. storen
ocksåenergikoncessioner, ärregionalstöd ochFoU-området, ment ex

svenskai detforskningtekniskfinansiärendominerandeden av
högskolesystemet.

inriktningochFinansieringsvolym3.4.1

uppgår till knappthögskoleforskningtekniskfinansieringNUTEKs av
skala,begränsadockså, ifinansierar änSektorsorganetMkr.750 om

toch företaguniversitetmellansamverkaniFoUföretags-FoU exsamt
fungerarMyndighetenRTI-programmet.ochkompetenscentrai form av

branschforskningsinstituten.stödet tillstatligadetockså kanal försom
går dockföretaginomutvecklingochforskningteknisktillstödetAv

små medelstora företag.ochtilldet mesta
indeladforskningteknisk ärfinansieringförverksamhetNUTEKs av

Utvecklingsområden, material-basteknologier,områden,i olika nyasom
underavdelningar,områden detfinns tdessaInomkonsortier exm.m

ochforskningfordonstekniskbioteknik,informationsteknologi,
verksamhetmyndighetens ärIndelningenforskning.materialteknisk av

applikationer änindustriellapå teknologier ochsåledes inriktad snarare
discipliner.ellerämnen

hälftenomfattarvilkethögskoleforskningenstöd tillsittBeträffande
medtidigavarit relativtNUTEKforskning hartillstödetdet totalaav

STU-följdSomforskningsgrupper.tilllångsiktiga anslag avenatt ge
liksomkinrättades1977:64SOUkommitténs arbete ramprogram,s

vetenskapligabeträffande denfrämstdessautvärderingar programav
tillreferensgruppertillskapandetkvaliteten ramprogrammen.samt av
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Slag Andel %organisation Antalav
39 5%Branschorganisation
16 2%Facklig organisation

17%Universitet 128och högskolor
5%Inudustriforskningsinstitut 43

FoU-finansiärer
inklusive NUTEK 11%83
Näringsliv 396 51%
Övriga 67 9%
Totalt 100%772

1994/95Tabell Representanter i NUTEKs och referensgrupperstyr-

svårtDet klargöra hurär mycket NUTEKs stöd iatt av som
gårrealiteten till ramanslag med högre frihetsgrad för de forskareen

erhållithar anslaget internt fördela och utnyttja anslaget. Dettaattsom
beror bl.a del projektanslag sannolikt i realiteten har karaktäratt en

långsiktiga åtaganden. Om följer myndighetens terminolo-av man egen
gi, där "FoU-program" eller programbundna stårsatsningar för mer
sammanhängande och obundna anslag, dessa inomrepresenterar

Teknisk forskning och utveckling F1 278.9 Mkr iprogrammet
förhållande till 205.7 förMkr kategorin "fria projekt dvs traditionell
projektfinansiering budgetåretunder 1994/95. Liknande proportioner
gäller för Energiforskning och Informationsteknologi. NUTEK uttrycker
i brev till forskningsfinansieringsutredningen kvantiteten projekt-att

ramanslag.anslag förmånmedvetet har tillminskats för
NUTEK ocksåhar aktivt ivarit utveckla utvärderingaratt av

genomförda projekt. Under perioden 1991/92 till 1994/95 genomfördes
sådana30 post-utvärderingar.ex

frågaEn viktig vad gäller sektorsorganets förhållandeställning i till
den forskning finansieras vid högskolan gäller handläggarnassom
styrning. Detta emellertid svårt bedöma i undersökningär att en av
föreliggande slag. Vad kan konstatera antal andraär att ettman
kontrollfunktioner inrättats, utvärderingar genomförda satsningar,tex av
referensgrupper Samtidigt det sannolikt finansieringsor-är att ettm m.

NUTEK, med 70-tal handläggare för vilka FoU-hand-ettgan som

14 FrågorNUTEK: sektorsforskningen i Sverige. 09-95-08153Dnr 13om s
15Ibidem..
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starkharpersoninsatserna,hälftencirkaläggning bedöms ta enav
bedömningar. Detvia handläggamasforskningsprioriteringarstyrning av

sektorsor-bedömningar iskillnad mellanbetydandesåledes ettfinns en
forskningsråden, utmärksdedärochNUTEK avsenaregan som

utanförinflytande för aktörerstarkareochkansliresurserbegränsade
organisationen.

systematiska in-således denförefallerstyrkaNUTEKs att vara
i hög-förankringenparallellt medindustrikontaktertegrationen av

uppvisaintermediära roll kunnathar dennaHistorisktskolesystemet. sett
kunskaps-organisera framframgångar det gällerbetydande när att nya

på detdettaexempeltydligt ärEttområden svenska FoU-systemet.i det
dåvarande STUdärNMP,mikroelektronikprogrammetk Nationellas

aktöreroch privataoffentligamellan olikamäklarespelade rollen som
krafternaolikainformationsteknologiområdet mobiliserade deochinom

mäklarfunktionsådanmålen.uppnå Ende givnaområdet förinom att
såvälmedkontakterlångsiktigt uppbyggdapåsannoliktbygger

något inte kan byggasförvaltning,ochföretaguniversitet uppsomsom
organisatoriskpå förutsätterad hoc-basis utan perrnanens.

Policy3.4.2

FoU-systemetsvenskaroll i detsinuppfattningNUTEKs egenom
skrivelse tillkompetensförsörjning. Ipå företagenspräglas enav synen

"ettstödetdettauttrycks ärforskningsfinansieringsutredningen attsom
aktörer. Dethos andraverksamhetfrämjasträvandenled i attstatens

långsiktigadennäringslivets tillväxtochfrämst företagensgäller samt
energisystemet.6utvecklingen av

tillmedverkauppgiftsinNUTEKharkonkretMer attsett ensom
forskning ochakademiskmellansamstämmighetgradstörre av

svenskaroll i dencentralaUniversitetensspecialiseringar.industriella
problem:därvidlagforskningspolitiken är ett

allmäntligensyfte harHögskoleforskningensfrämsta täm ansetts vara
intemationellaforskarsam-detkontaktytabredsäkerställa motatt en

svensk industrispecialiseringentillsärskild hänsynhäller utan av
1461994b,NUTEK s.

‘° Ibidem.



SOU 1996:20 45

Likartade påsynpunkter organiseringen tekniskt forskningsstödav
forskningsfinansieringsutredningenzframförs i skrivelse till

Prioriteringsfonnema på högskolor och universitet missgynnar
problemorienterad forskning, tvärvetenskaplig forskning och in-
dustriorienterad forskning. incitament måste till för påverkaatt
balansen mellan inomvetenskapligt motiverad forskning och
forskning utgår ifrån problem och möjligheterför näringslivet.som
S 7

3.4.3 Förnyelsemekanismer

ocksåDet förefaller tydligt NUTEK söker omorientering sinatt en av
roll i utifrånFoU-systemet, bl kunskapsproduktionensa resonemang om
förändrade också frågankaraktär, kring anpassningen mellanmen om
industristruktur och påinriktningen universitetsforskningen. Uppgiften

sådantskulle i fall kunna bli organisera fram samverkan mellanett att
universitet och företag. I andra sammanhang har myndighetsföreträdare

för förändrad rollfördelning mellan sektorsorgan,argumenterat en
forskningsråd, företag och universitet i kunskapsproduktionen. Bak-
grunden till detta bl upplevdär svaghet i det svenska medsystemetena
stark koncentration offentliga FoU-satsningar till universitet ochav
forskningsråd, parallellt med hög grad självfinansieringen av av
företags-FoU. Detta har lett tvåtill slutsatser: dels bör anpassningen av
högskoleforskning och industri-FoU utvecklas och förstärkas, dels bör
inriktningen den statliga finansieringen vidgas ökad gradmot en av
direkt stöd till företagen.

De förändringar föreslås,organisatoriska och modifieringar försom
uppnå högre grad anpassning mellan högskoleforskning ochatt en av

industriella specialiseringar och behov, forskningsprogramär som
involverar såväl universitetsforskare.industri Detta skulle kunnasom
skapa förståelseökad för industrins intressen inom universitetssyste-en

ocksådelvis bidra till bygga mottagningskapacitetenmet, attmen upp
för forskning hos företagen. NUTEK sig i detta sammanhangser som

nätverksbyggare mellan de akademiska och industriella intressenter-en
såledesMan vill kunna proaktiv aktör, inte enbartna. agera som en som

17Ibidem.
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också denna i industrirele-länkar inhögskoleforskningfinansierar utan
riktning.vant

mål företagensstimulerasinaNUTEKharSamtidigt attettsom av
företageninvolverauniversitetsforskning, blabsorption atta genomav

mobilitet mellanoch stimulansforskningsprogramutformningeni avav
skapa slagsSyftetuniversitet.och ärföretag att gemensammasamma

råder läkemedels-inomdetindustrini helakommunikation som som
ungefärnämligentelekommunikationsindustriema,och att samma

företagsforskare.och Deuniversitets-förenaproblemställningar kan
sådanaför skapasitt förfogandetillNUTEK harmedel attsom

ochkompetenscentrakunskapsproduktionenkontaktytor i är t ex
konsortier.tvärvetenskapliga

rollunikt med NUTEKsbedömning,enligt deras ärDet egensom,
både akademiskatill detkopplingdubbladessi FoU-systemet är

utvärderingarvetenskapligamedSystemetföretagen.och tillsystemet
utifrån rolluppfattning.dennautvecklats blharprojekt och aprogramav

utanföremellanåt forskare, främstbedömsOckså ansökningar av
Sverige. så balanseras. Detvisstarka ställning kanHandläggarnas

såväl forskareföretagrepresentation förmedgäller systemet somsamma
få in företagenssätti ett attstyrgrupper syn-mmprogramgrupper,

också kan balanserasvilkaprioriteringar,på lämpliga motpunkter
problemområdens forskningsbarhet.värderingforskares av

målet integreraligger kompetenscentraOrganisatoriskt nära att
material-tvärvetenskapligaföretags-FoU. Deochuniversitetsforskning

ändåbryterinriktning,utpräglat akademiskkonsortiema har menmeren
sindisciplinära strukturuniversitetssystemetsdelvis genommot

karaktär.tvärfackliga
mål NUTEKformuleratsexplicit,iblandochytterligare,Ett avsom

forskning.till tekniskstödinriktningenbreddning statensär aven
liggerföretags-FoU. DetfinansieringfrågangällerDet somavom

underfinansie-upplevdblnyordningdenna önskan ärbakom a enenom
isådan liggerteknikutvecklingfrån sidaföretagensring somav

produktutveckling,ochgrundläggande forskningmellangränslandet
industriföretagensendast cirka 1%Eftersomproduktiondesign, avm.m

för teknik-formerparallellt medfinansierascivila FoU attstaten, nyaav
konkurrens-få för företagensökad betydelseutveckling kan komma att

också utanförbör liggafrågan inte stödkraft, statensomreser man
forskning:grundläggandefasen av

1 Ibidem.
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relativtDet emellertid sällsynt svenska företag sig iär att engagerar
tidigt skede utvecklingen teknologi. Detta ärett av av en ny en

konsekvens dels svenska företag helt enkelt specialiseradeärattav
på begränsat antal områden dels denna specialiseringett attav
tenderar traditionell industri teknikutvecklingatt motvara mer vars
hittills såsamverkat hög grad med deninte i avancerademest

1994b,NUTEK 145vetenskapliga s.

möjlig följd dettaEn myndigheten önskarär attav resonemang en
ökad möjlighet finansiera företagens FoU omvägen överatt utan att
finansiering industrirelevant universitetsforskning. dagens 1996Iav

påläge inriktningen sektorsorganets stöd direkt till företag starktär
på småbegränsad och inriktad teknikbaserade företag 50 Mkr 1994/95

statliga stödetdet till industriforskningsinstituten cirka 300samt genom
FråganMkr 1994/95. faller möjligen utanför utredningens mandat men

inte oväsentlig i diskussionen prioriteringar offentligaär om av resurser
till teknisk forskning. fråganDet gäller främst hur bäststatenom
tillgodoser den tillämpade forskningens behov.

3.5 Existerande samverkansfonner mellan
finansiärerna

forskningsfinansiärer berörs i dennaDe promemoria hartre som
utvecklat rad specifika samverkans- och samarbetsformer. Det mestaen

det intresse berörs i den FRN levererat tillär rapportav som av som
forskningsfinansieringsutredningen Sam verkansmönster FoU-i-

1996:2.SOU Däri och beskrivs den admini-finansieringen omnämns
forskningsrådensförekommer,strativa samverkan samarbets-tsom ex

ingår.nämnd i vilken och NFR och delarTFR NUTEK NFR ansvaret
för materialkonsottiema.

råd på praktiskalokaler i husetDe delar Regeringsgatan harsom av
tvåskäl lätt samarbeta det motiverat. Mellan de nämnda ochnär äratt

finns kontinuerligtNUTEK vidare kontakt- och infonnationsutbyteett
på handläggamivå. Utöver detta finns samarbete direktett som

NUTEK,involverar TFR och NFR. Här finns personalunioner
styrelsenivå och k verksledningskommitté har bildats för hanteraattsen

frågeställningar såvälvissa övergripande policykaraktärav som av
åretadministrativt slag. Under det har mycket diskussionernasenaste av

handlat arbetet med de fördjupade anslagsframställningama. Blandom
har diskuterat underlag beträffande "emergingannat ett gemensamtman
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återkommandeTill desciences and technologies. punkterna hör bl deta
deltagandet internationella forskningsanläggningar,svenska i Europa-

ocksåuppföljningar och konferenser. inom dennasamarbetet, Det är
kommitté utarbetat riktlinjer för projektdatabasgemensamtsom man en

innehålla forskning stödd de berördaskall Dennaav organen.som
färdig drift.databas inom kort iär att tas
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4 aktörerNya och finansiärernya

I detta avsnitt översiktlig beskrivning i första hand forsknings-ges en av
stiftelsernas påinträde intresseAv i detta sammanhang ärarenan.
Stiftelsen för strategisk forskning har inriktning mot naturveten-som
skaplig och teknisk forskning. Avsnittet därefter innebördenägnas av
EU-programmen och den betydelse detta har för den svenska strukturen
för forskningsfinansiering.

4.1 Löntagarfondsstiftelserna

I samband med avvecklingen löntagarfondema bildades nio stiftelserav
i huvudsak har till uppgift stödja forskning och kompetens-attsom

utveckling. Flera dessa stiftelser betydelse för den teknik-är ochav av
naturvetenskapliga forskningen, nämligen: Stiftelsen för strategisk
forskning SSF, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning MISTRA,
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling KK och Stiftelsen
för internationalisering högre utbildning forskningoch STINT. Denav
viktigaste de här uppräknade i det här sammanhangetär onekligenav
den strategiska stiftelsen varför någotdet finns anledning att mer
ingående pågåendebeskriva dess och planerade verksamhet.

4.1.1 Stiftelsen för strategisk forskning

ändamålDenna stiftelse har till stödja naturvetenskaplig, teknisk ochatt
medicinsk forskning. Enligt stadgamas portalparagraf skall stiftelsen
främja utvecklingen starka forskningsmiljöer högsta intemationel-av av

klass med betydelse för utvecklingen Sveriges framtida konkur-av
renskraft". det policydokument framhållesI stadfästes 1994 detattsom

måletövergripande för stiftelsen förbättra den vetenskapligaär ochatt
teknologiska kompetensen områdeninom betydelse för svensktav

konkurrenskraft.näringsliv och dess framhållasDet bör det iatt

19Policydokumentet finns bilaga till stiftelsens verksamhetsberättelseför 1994,som
40-44.s
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ansvarsområde förutom teknik- och naturvetenskapligstiftelsens
forskning.ingår stödja medicinsk Denmandatforskning även attett

fortsatta framställningen.därhän i denlämnassenare
Sju ledamöter hämtasstyrelse med elva ledamöter.ledsArbetet av en

ledamöter börfrån och svensk näringsliv. Treakademisk forskning
Sverige Stiftelsen har inrättatfrån länderandrahämtas än tre

ingår företrädare förblandad representation. Därmedarbetsgrupper en
Arbetsgrupper har etableratsindustriella intressen.vetenskapliga och

programområden: informationsteknologi ochBiovetenskap,inom tre
basteknologi.

består kansli med sju anställda. IorganisationeninternaDen ettav
påminneringår Verksamheten25de arbetsgruppernatre personer.

grundforsk-således organisatoriska sidanvad gäller den ettmer om
kontakter ochsektorsforskningsorgan. Omfattandeningsråd än ettom

forskningsråden sektorsorganetNFR/TFR ochmedskerdiskussioner
från i alla arbetsgruppema.kansli deltarNUTEKsNUTEK. Personer tre

cirka Mkr. Närår forskningsstödet bli 2001996 beräknasUnder
år stödetomkring 2000, beräknasfullt utbyggd,verksamhetstiftelsens är

uppgå miljoner kronor. Drygttill 600-700och högskolortill universitet
naturvetenskapli-till den teknik- ochberäknas riktadeMkr kan400 vara

kan i sin be-medel gissningsvis 3/5dessasektorn. Merparten turavga
svårtdet dockinriktning. dagslägetteknikvetenskaplig I ärdömas ha en

storleksrelationer. Fbedömningar dylikakvalificerade ärgöraatt nav
teknisktillstiftelsens medel har destineratsdet tydligt merpartenatt av

forskarut-stiftelsens bidrag kommerhälftenUngefärfakultet. att avseav
forskarskolor.bildning

Policy4.1.2

forskningsstödhuvudtanken med detvadpreciseringEn är somsomav
framgår formulering i stadgarnaskallstiftelsen angersomav enge

och integrundforskningutesluts inteverksamheten. Därför renramarna
håller framsärskiltställetforskning, itillämpadheller manmen

till vid vadintresseområden däremellan". kanDet att stannavara av
betyda.detta kan

inom ochbokföringsterminologi etablerats OECDdenI somsom
omtalasFrascati-manual utgiven 1993,senastkodifierats i dess numera

tillämpningsforskning medochområdena nyfikenhetsforskningmellan
grundforskningresearch". Därmedstrategictermen somavses en

kunskaperbasden skall skapaförväntninggenomförs med att en avom
lösa vissabidra tillledtid kan förväntasrelativt kortinom attsom
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utpekade nutida och framtida praktiska problem. Med hänvisning till att
finansiärer och beslutsfattare det finns potential inomatt storanar en
något vetenskapsområde sker kraftsamling för snabbaatten
utvecklingen. Det inte det intemvetenskapliga perspektivetär styrsom

områdetsmedelsfördelningen, karaktär exploateringsfáltutan styrsav av
den förväntade i relation till mål.sociala och politiskanyttan externa

Med karakteristiken fågelstrategisk forskning varken eller fisk,äratt
ocksåhybridkategori, följer dess utövande ställer kravutan atten nya

såväl på forskarsamhället Mångafinansiärema. förhoppnings-som
fulla har i begreppet strategisk konvergens inom- ochsett en av
utomvetenskapliga skall lägga grunden för ett nyttprocesser som
samhällskontrakt mellan forskning och I NFRs policyfonnule-stat. t ex

går spåra sådantringar det vissa tendenser till tänkande. Samtidigtatt
det inte ovanligt för det etablerade forskarsamhälletär att representanter

med kritiska de sammanblandningar uppkommit.ögonser som
framhållit såEn svensk kommentator har länge forskare saknaratt

uppfattningklar policy, prioriteringar och självständiga disciplin-en om
såövergripande initiativ misslyckas strategiska satsningar. Ofta

resulterar detta ytlig opportunismi där forskningen detstyrts atten av
råkar finnas finansieringskällor där forskningensösaattnya ur, men
innehåll påverkatsknappast med de krafterna. Förmötet externa attav
lyckas fordras dels forskningspolitisk medvetenhet hos alla in-en
blandade aktörer, dels gedigen bas disciplinforskning Elzingaen av ren
1994.

inte lätt karakteriseraDet den strategiska stiftelsens verksam-är att
hetsidé i relation till dessa stiftelsenKlart eftersträvarär attresonemang.

måletkoncentrerade insatser där etablera forskningscentra harär att som
internationell slagkraft. finns uttaladDessutom tvärvetenskapligen

innehållaambition. innebär de stödDet skallatt program som ges
frånväsentliga bidrag flera forsknings grupperingar kring störreett tema.

utgångspunktStiftelsens policyarbete har sin i strategi kretsaren som
frågankring vilken forskning har betydelse för svensktom som

näringsliv. Strategin har utformats i punkter. Först och främsttre
handlar det konsolidera och stärka den forskning stark iärattom som
landet och kopplad till inhemskstark industri. det andraFörärsom en

stärka forskning f mindre utvecklad i landetär äratt som n men som av
betydelse för dagens samhälle. det tredjeFör initiera ochstor att

områdenetablera forskning inom betydelse för morgondagensav
samhälle. forskningsprogramDe skall stödjas ligger inom denstora som
första och andra punkten, medan den tredje formen stöd tillmer ges av

fingervisningocksåenskilda forskare. prioriteringDenna ger en om
vilken forskning stiftelsen kommer stödja.typ attav
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ocksåstiftelsensframträdande inslag i policy stöd tillEtt är att ge
vetenskapsområden kraftiga extemeffekter, d generiskasom ger v s

områden, såsomteknologier kan utnyttjas inom flera olikasom
områdetoch informationsteknologi. Med detbioteknologi senare avser

bl understödja ökat utnyttjande inom tillverkningsindustrinatt ettman a
målsättning sammanfallerklart och tydligt direkt meden som-

målformuleringar.explicitaNUTEKs

stödja informationsteknologins effektiva utnyttjande inom olikaA tt
kommer Stiftelsensdelar det svenska näringslivet attav vara en av

Verksamhetsberättelsen 1994, 17uppgifter.viktigaste s

vidare inslag i stiftelsens arbete givitsForskarskoloma är storett som
frånuppmärksamhet mottagits med intresse högskolevärlden.stortsom

framhållsligger till grund för stiftelsemaden propositionI attsom en
målsättning tillgången påöka forskarutbildade i detmed dessa är att

Ävenutanför högskolan. inom försvenska samhället- synnerhet ramen
avsikten samarbetet bl industrin skalldenna verksamhet medär att a

viktigt inslag.ettvara

Kvalitetssäkring och förnyelse4.1.3

vill stödja skall, enligt den uttalade policyn,stiftelsenDe program som
strategisk"uppfylla balanserade krav vetenskaplig excellens och

för dubbel bedömning, frelevans". Programförslagen utsätts öen som
påminner inom den energirelaterade forskningen.NFRs metoder Denom
vetenskapliga bedömningen sker med hjälp internationella ut-av

möjligt eftersträvas utvärderingsgruppvärderingsgrupper. Om att samma
fåsåtillfälle bedöma flera olika förslag för möjlighetsättatt attges

till direkt jämförelse och prioritering. strategiska utvärderingenDen är
mycket direkt näringslivsinriktad, vilket konkret innebär stiftelsenatt
vänder sig till Industriförbundet och liknande organisationer. Mycket

dessa bedömningar skalllitet finns skrivet och dokumenterat hurom
ske. kan observeras stiftelsen hittills varit relativt förtegenDet att om

forskningsrådenorganisation.relevansprocessens Inom hart ex man
måneftersträvat i viss formalisera detta arbete. formali-Dennaävenatt

sering tvingar bl fram dialog mellan forskare och avnämare.a en
påtagligt småEftersom stiftelsema har kanslier det tänkbartär att

fårrelevansarbetet ad hoc-artad utformning.en
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organisation och dessstiftelsens smalaDet brukar poängteras att
skallverksamhetenavhållsamhet gäller regleringdet ettnär varaav

hosi placeraoch effektivitetrörlighetmedel för god attatt resursernage
haranslagspolitikensannoliktViktigare ärrätt attmottagare. en

omfattandeochprogrammiserad karaktär. Detmedvetet är stora program
uppgårpå helårsbasis iomfattningenekonomiskastöd. Dengessom

omfattandeoch det minsttiotals miljonerfall tillvissa programmet
genomsnitt disponerarår cirka 6 Mkr. Ibudgetberäknas 1998 ha omen

år. skillnadendetta avseendeMkr Ivarje 10 är gentemotperprogram
gissningkvalificeradbetydande. Enforskningsfinansiärer ärandra att ett

årerhåller harMkr deti fall 1forskningsprojekt bästaprioriterat per om
forskningsråden eller sektorsorga-någotfrån de vanligafinansiering av

stödformområdet. idé bakom denuttaladaktuella Eninom det härnen
bidra tilldetaljstyrning skallminskadstiftelsen valt attär att ensom

framståendevåra forskaremellan den tidkvotenminska mestsom
forskning"ändamål tillde använderadministrativa och denanvänder för

Verksamhetsberättelsen.
programstyrelseskall ledasetablerasDe somav ensomprogram

dennaOrdföranden imedelsfördelnin inomför programmet.genansvarar
ledamötermedan övrigautanför högskolan,styrelse skall hämtas

programstyrelser kan inteakademi och industri. Dessarepresenterar
ofta knyts tillreferensgrupper störremed deriktigt jämföras som

gällerdeteftersom de harforskningsprojekt, större närett ansvar
liknasprogramstyrelsernakandelprojekt. Möjligenolikafördelning

vanliga inom NUTEKStill ärvid de styrgrupper ramprogram som
arbetsområde.

Övriga stiftelser4.1.4

denmålsättningsparagraf, följerallmänhetStiftelserna har i somen
Arbetsmetodemastrategiska stiftelsen.citeratsformulering ovan omsom

också varandra,påminner starktstiftelsernade här nämndainom om
STINT.2°förmöjligen med undantag

uppgår 150 Mkr ochf tillårliga anslagsutdelningMISTRAs can
år. dettainom Merpartentill 250 Mkrförväntas öka ett avparupp

utvecklingsverk-forskning ochnaturvetenskapligt relateradhandlar om
kan förväntasindustriintressenasamarbetet medsamhet. I att en

20 från stiftelsernaenkät tilli huvudsak materialUppgifterna i detta avsnitt bygger en
genomfört.Forskningsfinansieringsutredningen harsom
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då erhållatillämpningsinriktad forskning utvecklas, vilken böräven mer
teknisk forskningskomponent.av en

ändamålKK-stiftelsens stöd till kunskaps- och kompeten-är att ge
sutbyte mellan näringslivet och högskolan. första hand skall forskningsI

informationsteknologin och dess användning understödjas. Stiftelsenom
vill starta i samhället utvecklar kunskapen och kompe-processer som

kring informationsteknologi IT och medverkar till framväxtentensen
nationell infrastruktur för IT-stödd informationshantering.av en

Stiftelsen markerathar särskilt inte kommer stödja forskningatt attman
saknar praktisk tillämpning. Informationen denna stiftelse ärsom om

uppgåknapphändig. Enligt uppgift kommer anslagens omfattning tillatt
år, IT-området450 Mkr beräknas omfatta 50 %ca per varav av

verksamheten.
STINT har i uppgift främja EU-forskning och understödja denatt att

internationella forskarrörligheten. innebär verksamhetDet isenare en
form fyra stipendieprogram för postdoktorer, utländska gästforskareav

forskarutbyten och särskilda riktadei Sverige, bilaterala scholarships till
frånforskare med dynamisk forskning. förraländer För den uppgiften

årenbudgeteras 130 Mkr och för den drygt 50 Mkr.de närmaste senare
på fakultetsområdenolika knappastDet förväntade utfallet stödet börav

frånkomma avvika det gäller fakultetsanslagen. innebärDet attatt som
cirka häften dessa medel kommer förvaltas inom teknisk ochattav

fakultet.naturvetenskaplig

forskningsfinansiering4.2 EUs

först EES-avtalet och sedan det svenska EU-med-Som följden av
fullvärdig i förlemskapet deltar Sverige basis EUs ramprogram

utveckling. skrevs inforskning och teknisk Dessa ramprogram som en
dåvarande Europeiska Gemenskapens uppgifter mitten 1980-den avav

fåttde ökat i omfattning ochtalet. Alltsedan dess har har även en
bredare inriktning.

4.2.1 Pengar

efterhandteknisk forskning och utveckling harEUs medel för stöd till
föromfattande del finansieringsbasenkommit relativtutgöraatt aven

uppgår till ungefär 250 Mkrsvenska deltagandetsvensk forskning. Det
år såväl företag under det tredjeuniversitet, institutför somper
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gäller enbart detmellan 1990 och 1994. Dettaramprogrammet
skall räknas företagens finansiering.offentliga stödet. Till detta Det

påfördelat ungefärdeltagandet i tredje 35%svenska ärramprogrammet
medhögskolor, 10% institut och 40% företaguniversitet och änmer

anställda.200
ungefär1994-1998 har budgetfjärdeDet ärramprogrammet somen

förhållande 6600 miljonertill tredje Ecuden dubbla i ramprogrammets
såledesmiljoner detta kanoch beräknat till drygt 12000 Ecu. Avär man

fördubblas densvenska deltagandet minst börberäkna detatt om
bibehållas. BedömningarEU-finansieringen skallsvenska andelen av

på finansieringenSveriges BNP-andel visar dock den totalabaserade att
uppgåinstitut och företag börforskning via EU-medel till universitet,av

årligen EU/FoU-rådet alltsåkronor 1995,till cirka 900 miljoner en
förhållande tilli tredjekraftig ökning ramprogrammet.

Policy4.2.2

utveckling har starktför forskning och tekniskEUs enramprogram
målforrnulerin till stärkaskall medverkainstrumentell Programmen att

denindustrisvetenskapliga och teknologiska bas, föreuropeisk att
konkurrenskraftigindustrin skall bli internationellt Maa-europeiska

artikel 1300.strichtavtalet
ochföretag, universitetkan delta i EUs FoU-programDe ärsom

står projektkostnademaför till hälftenforskningsinstitut. EU närupp av
kommersiellt baserade forskningsinstitut medverkar. Närochföretag

forskningsinstitut med kan EUoch icke-kommersiellauniversitet är
marginalkostnaden. Urvalskriterierna för deltagande i EU-för helasvara

skall för-först och främst projektenär att vara avprogrammen
sådanskall omfatta verksam-kommersiell" karaktär, dvs forskningenatt

några års sikt. finnskan kommersialiseras förrän Dethet intesom
deltagandet. Vissadock variationer i karaktären ärstora av program

medan andra stöder forskningstarkt industriorienterade, merav
också i urvals- och utvärderings-grundläggande karaktär. Det avspeglas

kvalitet central,fall bedömningen vetenskapligformerna. I vissa är av
områden relevanskriterierinom andramedan prioriteringar styrs mer av

NUTEK 1994a 27.s

2 EU/FoU-rådetForskningsñnansieringsutredningen: 1995.
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Förnyelsemekanismer4.2.3

EU-programmens primära mekanism för förnyelse bredadet ochär
hårda kravblandade deltagandet, vad gäller resultatredovisning samt

innehålletomfattande omstruktureringar mellan de olikaav ramprogram-
men.

kräver,Deltagande i EU-programmen i högre grad vadavsevärt än
frångäller nationell finansiering, flexibilitet de deltagandes sida.som

tidsbegränsadeProgrammen och tämligen drastiska omstruktureringarär
frånde olika Erfarenhetenmellanäger tramprogrammen.rum ex

målsättningenStorbritannien visar EU-medel olämpligaär när äratt att
långsiktigabygga vid universiteten, framför allt EU-programupp om

finansiellafinansieringen den enda källan Georghiou 1993.är et
Eftersom Sverige inte har lämnat till företagstöd FoU i harstörre

för Sveriges del inte kunnat finansierasramprogrammen genom en
någotomfördelning stödet till nationella företag, kunnat sketav som ex

i Storbritannien. En följd detta EU kan komma innebära,är att attav
fråneller innebär, reell omfördelning nationella satsningar hög-en

skolor institut till den industrins fördel Svenskoch TFRstörre
6.forskning och EG-forskningen. Yttrande Ds 1992:97över s.
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5 Internationella omstruktureringar
FoU-systemetav

dettaI avsnitt behandlas några internationella omstruktureringar denav
offentliga forskningsñnansieringen inom det tekniska området. Avsikten

belysaär hur vissa haratt hanterat aktuellastater förändringar i systemet
för kunskapsproduktion. En tydlig tendens integreraär finansieringatt

grundforskning, tillämpad forskning och "transfervetenskaper"av i
organisation i syftet öka banden mellan dessasamma att aktiviteter.

Också finansieringen forskningsprogram med deltagande från såvälav
företag universitet stimuleras.som

5.1 Norge

I Norge genomfördes nyligen omstrukturering det offentliga FoU-en av
Den huvudsakliga innebördensystemet. i denna har varit finan-att

sieringen grundläggande och tillämpad forskning integrerats iav samma
organisation Norges Forskningsråd, NFR. NFR bildades som en
sammanslagning samtliga tidigare existerande forskningsråd i Norge,av
inom teknik och naturvetenskap, lantbruksvetenskap, fiskeriforskning,
tillämpad samhällsvetenskaplig forskning allmän grundforskningsamt
medicin, samhällsvetenskap etc.

5.1.1 Kostnadseffektivitet

Utgångspunkten för behovet forskningsråd ansågsett nyttav vara
förändringar kunskapsproduktionens innehåll. Eftersom argumentera--
de den utredning lade grunden för omstruktureringen NOU 1991:som
24 barriärerna mellan grundforskning och tillämpad forskning—
minskat i innovationsprocessen faller också viktigt förett argument

finansieringsorgan. Ett integreratseparata finansierade såvälorgan, som
grundforskning tillämpad forskning teknikspridning, ansågssom samt
också kunna öka interaktionen mellan dessa olika funktioner samt
minska dubbelarbete inom vissa områden. Genom detta skulle i sin tur
kostnadseffektiviteten öka i Grundforskning skullesystemet. omsättas
i tillämpningar effektivtett sätt.mer
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de tidigareockså medi jämförelseförändradesfinansieiingsbasNFRs
obundna anslagviafinansieradesantingenforskningsråden. dessaDär

eller viaKUFforskningsdepartementetochutbildnings-från kyrko-,
Genomdessa bägge.blandasfrån sektorsdepartement,anslagstyrda nu

förmedanbasfinansiering,erhåller NFR ansvaretKUF-anslaget
sektorsdepartementen.liggerfinansieringresterande

Integration5.1.2

forsknings-blivitharomstruktureringenkonsekvens attviktigEn av
skalldiffusa. NFR utöverblivitrollerrenodlade trådens tidigare exmer

teknologispridning.finansieraforskning
Olikaförändrats.harforskningsfinansieringOckså förformerna

industriindelningsgrunderotraditionelladelvismedområdesstyrelser
teknologiochnaturvetenskapförädling;ochbioproduktionenergi;och

tillämp-medgrundforskningintegrerasyftetmedhar inrättatsetc att
omstruktureringenbakomutredningenStåhle 1992. Iningsaspekter

organiseradlångsiktig ochsamlad,skallfinansieringNFRssägs att vara
forskning,målorienteradinriktadprogramforrn, moti samt vara

Till vissakunskapsfönnedling.kompetensuppbyggnad ochstrategisk av
från industrin.finansieringockså knytasskallprogrammen

denförstärkningocksåfinnsomstruktureringentillKopplat aven
forskningsrådet.samladedetinomstabsfunktionenforskningspolitiska

rådgivareregeringensnorskadenskall fungeraledningsorganNFRs som
ntredningskapacitetdet finnasfunktion skallområdet. dennaFörinom

policyanalys.ochteknologi-blför a
forsknings-i NorgeförändringarnainnebärSammanfattningsvis att

iintegrerasforskningtillämpadochgrundforskninginomfinansiering
kopplingarnaökamed dettaSyftet ärNFR.organisation attsamma

aktiviteter.bäggedessamellan

Storbritannien5.2

HMSO1993Storbritannienibeslutforskningspolitisktcentralt togsEtt
förtvå inrättandetsaker:beslötsHuvudsakligen1993. gruppenav

teknologiochvetenskapevalueringar samtochbedömningar enav
forskningsrådssystemet.omstrukturering av
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5.2.1 Foresight-verksamheten

"Technology Foresight Steering Group TFSG, tillkom med syftet att
skapa band mellan företagensnärmare FoU och den bedrivs isom
offentlig verksamhet. TFSGs syfte skapaär såvälöverblickatt överen
offentlig rådgöraprivat FoU, med företagen FoU-prioriteringarsom om

verksamheten inom rådsamt förstyra offentlig forskningett nytt och
teknologi. Ett centralt element i den brittiska forskningspolitiken är
utvecklingen bakgrundskunskap skall rådens övergripandestyraav som
områdes- prioriteringar. Program benämnda Technology Foresight
Programmes skall fungera riktmärken för TFSGs verksamhet.som
Detta kan konsekvens grundsynen i brittisk forsknings-ses som en av
politik målet för denna bidraär till bryggor byggsatt mellanatt-
grundläggande och tillämpad forskning mellan universitet ochsamt
praktiker. uppnåFör detta räcker det inte,att den brittiskamenar
regeringen, med uppbyggda kontakter mellan industrispontant ocht ex
universitet. De praktiska kunskapsintressena skall byggas in i den
offentliga forskningsfinansieringen.

5.2.2 Förändrad forskningsrådsstruktur

En omstrukturering det brittiska offentliga FoU-systemet ocksåblevav
resultatet utredningen HMSO 1993 27f. Denna förändring innebarav s

högre grad differentiering naturvetenskapliga och tekniskaen av av
forskningsråd: SERC Science and Engineering Research Council och
AFRC Agricultural and Food Research Council BBSRCersattes av
Biotechnology and Biological Sciences Research Council, EPSRC
Engineering and Physical Sciences Research Council och PPARC
Particle Physics and Astronomy Research Council. NERC Natural
Environment Research Council finns kvar sedan tidigare.

Avsikten med denna omstrukturering öka närheten mellanattvar
forskningsråden och deras undvikaavnämare, uppdelning isamt att en
grundforskningsråd målinriktadeoch Också tanken med färreorgan.
forskningsråd övervägdes. ansågsDenna idé dock förhindra anpass-
ningen mellan akademisk forskning och tillämpningar inom olika
områden. Istället genomfördes form centraliseringen av genom
tillskapandet Director-General for the Research Councilsav en som
koordinerar rådens verksamhet och utvärderar förhållandeden i till de
mål bestämts nivå.politisk Förändringen forskningsrådenssom av
arbetsformer hänsyn tillstörre potentiella forskningsanvändaremot anses
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kortsiktigaökad andelleda tillkunnaobservatörerbrittiskadock enav
forskningsråden Webster 1994.inomprioriteringar

och tillämpadgrundforskningfinansieringKombinationen avav
inslag iframträdandesåledesmyndighet är ettforskning inom samma

närmandedettaUttrycket förforskningsrådssystemet.brittiskadet nya
forsknings-dessak missioni defrämstkanske statementsligger soms

position. Härframträdandefått ärhar etttillämpbarhetråd har, där en
exempel:

quality basic,highbyandwillEPSRC support,promote any means,
inpostgraduate trainingrelatedandresearchappliedandstrategic

knowledge andand advancephysical sciences,and theengineering
theand scientists,trained engineersprovideand meettotechnology,

contributingnotably industrybeneficiariesand toneeds of users —
qualityand theKingdomUnitedof thecompetitivenesseconomicthe

of citizens.of life its

forskningsrådens uppgifterbrittiskadebreddasSammanfattningsvis
påurvalskriterieroch baseratillämpningarockså innefatta attmot att

på utökadmed satsningarkombineras ut-användbarhet. Detta en
industriellaochforskningmellanrelationernaredningsverksamhet kring

foresight.applikationer

USA5.3

offentligaamerikanskadetförändringarolika formerskettharDet avav
inomverksamhetenomställningframför alltFoU-systemet, avgenom en

FoundationNational Sciencegrundforskning,finansiärcentral aven
hargrundforskningsinriktningenrenodladetidigareNSF. Den

industriellaliggerverksamheter närmarestöd tillmedkompletterats som
priorite-betydelse för NSFsihar ökatAvnämarintressentillämpningar.

fått starkareFoU-stödetstatligadettendens ärringar. En att enannan
också kan delta.universitetvilkenforskning, iföretagsleddinriktning

Tvärvetenskapliga5.3.1 program

inrättandetskettNSF harviafinansieringenförändringEn avgenomav
Research Centers,Engineeringforskningscentraindustrirelaterade

ochformuleringenmedverkar ivilka företagERC, i programmen,av
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därutöver deltagare och/eller finansiärer tillsammans med universi-som
och NSF. ERCs finns inom områdenteten tillverkningssystem,som nya

avfallshantering och optoelektronik. Avsikten skapaär organisa-att nya
toriska och kognitiva former för universitetsforskningen samtidigt som
kontakterna mellan företag och universitet skall stimuleras, i formt ex

personalrörlighet och uppdragsforskning. Företagen skall attraherasav
söka samarbete med universitetenatt forskningen organiserasattgenom

den traditionellasätt än disciplinindelningen.ett annat fårFöretagen
också tillgång till forskning kan fungera komponent isom som en
framtida teknikutveckling Skolnikoff 1995.

5.3.2 Direkt stöd till företagen

Den amerikanska teknologipolitiken har alltsedan 1980-talets slut
inriktats spridning, absorption och användningmot teknik. Staten harav
inriktat delar sitt stöd till teknisk forskning finansiering "för-motav av
kommersiell pre-commercial FoU, exempelvis finansieringgenom av
företags FoU-samverkan. Ett exempel NISTsär National Institute for
Standards and Technology ATP-program Advanced Technology
Program, omfattar statligt delfinansierade, industriledda ochsom -
initierade FoU-konsortier områdeninom produktionsprocesser inomsom
bilindustri, katalysteknologier Dessa riktas i första handosv. program
direkt till företag, universitet ocksåäven involverade.ärom

Sammanfattningsvis innebär förändringarna i forskningsfinansieringen
i USA ökad inriktning integration grundforskning ochmoten av
tillämpning i organisation. Forskningsrådet såledesNSF harsamma

antal i direkt syfte integrerastartat ett universitetsforskningattprogram
industriellaoch tillämpningar.

5.4 Finland

Tendensen framhäva teknologiska innovationeratt vetenskapenssom
mål och definiera grundforskningens behov iatt teknologipo-termer av
litisk och handelspolitisk relevans framträdandeär drag i denett
finländska forskningspolitiken. 1987 det befintliga vetenskaps-ersattes
rådet, rådgivande kommitté knuten till regeringen, Statensen ettav
Vetenskaps- teknologiråd".och I prioriteringarna under den senaste
perioden har ökade för teknologi och teknisk-industriell FoUresurser
intagit framträdande plats. Iden övergripande forskningspolitikenen är
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uppmärksamhetteknologiområdet ägnatssåledes endast rege-det som
Ståhle 1992.ringsnivå

förRiskernadiskussion.kritiskskettinteharFörändringarna utan
måste hanödvändighetmed nyttanpolitikikortsiktighet somsomen

handelspoli-ekonomiska,tillmed hänsynändrastidenoch helaledmotiv
framståenderadpåpekatsharkravsamhällspolitiskaochtiska av en

marknadsorientering, harochtillämpningBetoningendebattörer. av
grundforskningenspå balanseratmåste sätt vägas motdessa ettmenat,

långsiktighet.ochkontinuitetbehov av
ioch tydligtklartliggerfinska FoU-systemeti detBalanspunkten

År akademiFinlandsdå inomdet1990,forskningen.tillämpadeden
teknikvetenska-forskningsråd förkommission motsvararfanns egenen

grund-tillFIMmiljoner50mindrefördelades änforskning,plig
handels-TEKESutvecklingscentralenTeknologiskamedanforskning -

forskningsinstitut-ochsektorsforskningsorganindustriministerietsoch
låne- ochförjusteringarMedFIM.miljoner900erhöll närmare

grundforsknings-beräknaskanTEKESinom attbidragsverksamheten
tillämpningsinriktadedentiondelänintebasen motsvarar avenmer

forskningen.
kommissionernaAkademin har ersattsomorganisationEfter avaven

detblblevdettaforskningsråd. Innebörden attvetenskapligafyra aav
forskningsråd.tekniskt-naturvetenskapligtetablerades gemensamtett

Teknologiprogram5.4.1

kanaliseratsharindustriinriktad FoUochteknik-Prioriteringarna av
förfogande.sittforskningsinstitut tillharTEKES, även ettsomgenom

ochforskningscentral VTT utgörtekniskaStatens enkallasInstitutet
Programverksamhetenpolicy.TEKESgenomförandetiväsentlig del av

medS-åriga IT-programi form1980-taletbörjaniinleddes avav
prioriteradetiotalEttmilj. FIM.50-70budgetaromfattandemycket om

samlad budgetmedverksamhetiteknologiprogramområden fär enn
1995.Saarnivaaramilj. FIM500caom

teknologiskadenhöjaärmed dessa attMålsättningen program
direkt kanellerområden harinom dehuvudsakligenkunskapsnivån som

ekonomisk tillväxt.ochfinskförbetydelsefå central exportförväntas
utvecklabehovetblprogramområden bestäms attValet avaav

IT,spill-overs,externaliteter tbasteknologiområden med exstora
teknolo-också deriktabioteknik. Strävan är attochmaterialteknologi

förnyelsenteknologiskadenså främjarde avsatsningarnagiska att
metallindustrin.ochskogs-viktigasteFinlands exportgrenar,
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6 F orskningspolitikens förändrade

villkor

Tilltron ändamålsenlighetentill och effektiviteten i den svenska
forskningspolitiken, och organisationen denna, har minskat. I dagav
råder grundläggande osäkerhet vad bör eftersträvas,en vilkaom som
prioriteringar bör och vilkagöras medel adekvata förärsom attsom
uppnå mål.givna Behovet analyser och empiriska beskrivningar harav
snabbt blivit allt Samtidigt harstörre. antalet forskare och utredare med
forskningspolitiska intressen minskat ökat. Dettaän predikamentsnarare

svårtdet pågör basis kort småtid ochatt analysera denav resurser
tekniska forskningens organisering i Sverige. sammanställningar av
väsentlig information saknas. De skulle behövas underlag försom en
bred analys den tekniska och naturvetenskapliga forskningensav
ekonomiska och organisatoriska läge.

Detta till det möjligtär bakgrundtrots internationellaatt mot av
erfarenheter och aktuell vetenskapsteoretisk och forskningssociologisk
diskussion identifiera de utmaningar påfrestningaroch riktas ävensom

det svenska forsknings-mot och innovationssystemet. nedanståendeI
avsnitt framställningen någraistartar generella synpunkter det
svenska FoU-systemet övergåroch sedan till diskussionen om
kunskapsproduktionens villkor, vilken i första hand grundar signya

frånsynpunkter den internationella debatten. Diskussionen iär stor
utsträckning hållenprincipiellt och bygger övergripande bedöm-
ningar, hänsyn förhållandenatilläven i såsomtar Sverige demen
beskrivits i kapitel 3 och

6.1 Nya utmaningar

Det lätt konstateraär och kvalificeradeatt krav påatt ställs dennya mer
forskningspolitiska organisationen. Verksamheten har expanderat snabbt
samtidigt forskningsproblemen tenderat bli komplexa ochsom att mer
mångvetenskapliga. Miljöforskning och informationsteknologi tvåär

påexempel detta. FoU-verksamhetens snabba expansion sig uttrycktar
såväl i ökade mångfaldökad med påavseenderesurser som en
finansiärer stiftelserna och EU och utförare t mindre och mellan-ex

högskolor och företagens breddadestora FoU-satsningar. Detta
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påverkar expansiva krafternadePåfrågor. vilketrad sättföranleder en
för FoUmån ökade insatserinnehåll vilkenIverksamheternas ger
områdenvilkalämpadbäst avgörasamhällsnytta Vemi är attutväxling
kreativaforskningsmiljöer ärVilkenprioriteras mestbör typ avsom

forskningsändamål vilkenIolikaförfinansieringVilken form passarav
tillkunskapsproduktionförläggalämpligtmån det typerär att nya av

stårområdetforskningspolitiskadetBeslutsfattandethögskolan
svåra avgöranden.således radinför en

föranlettosäkerhetsmarginalenökadedet denSannolikt är som
hålla vissagånger fast vidmångaföreträdareforskningspolitikens att
blivit de viktigastehareffektivitetochKvalitettumregler.distinkta

1990-talet. Iunderforskningspolitisk debattså allmålen i gott som
mångaochfrån debatt igen1960-taletstongångarnakännsmycket av

år inlägg.gamlatrettiokalkeradekunnaskulleinläggen vara
Budskapetförbättras. är,effektivitetenochhöjasskallKvaliteten somnu

budgetkrona.varjeförforskningoch bättredå, skapasbördetatt mer
harinsattaförbättrad utväxlingåstadkommaMedlet resurseratt en

mestadelsBudskapet harenkelhet.sintypiskt i allockså relativtvarit
möjligtså utsträckningi satsarekommendationenbestått att stor somav

forsknings-Deoch koncentrerat.programmässigt,långsiktigt, stort nya
etableratsfinansieringslinje hardennahandenvidstiftelsema attger

flerakonstaterasSamtidigt kansammanhanget.också svenska atti den
tillpåbörjat anpassningharforskningsråden och sektorsorganen enav

verksamheter.respektiveinom sinapolicydenna
berörtsforskningssystemet,på utmaningardeEtt mot ovan,somsvar

samordningenadministrativadenökavarit delsmånga länderhar i att
såforskningsrådenuppgifter attdels läggafinansieringen, att nyaav

den framtagnanyttiggörandetförutsträckningde i större avansvarges
forsknings-institutioner ochsammanslagningarkunskapsmassan. avav

Ävenmodellen.den norskainslag iviktigtutgjortharinstitut ettt ex
norskadenför förbättraDettaforskningsråden har lagts attsamman.

internationellaforskningensteknisk-industrielladennäringslivets och
alltför tidigteffektgivit avsedd ärHuruvida detta harkonkurrenskraft.

nyligen.heltförändringarna skettbedöma, eftersomatt
gåttpraktikenutvecklingen isvenskadendetOfta brukar sägas att

kanskeochsplittringskulle havilket störreriktning,i gett enmotsatt en

22 Medelanslaget vid TFRexemplet detta.tydligastekanskedetramanslagTFRs är
kronor.500 000ansökningsomgången 1995vid den senaste cavar

23 forskningsfinans-statligrestriktionernabudgetmässigaframhållas debörDet att
med Sverige.jämförtandra länderhårdare ibetydligtiering varit
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oöverblickbar mångfald i I synnerhet FRNs promemoriasystemet. om
samverkansmönster SOU 1996:2 sig till tolk för denna ståndpunkt.gör
Enligt detta pluralismen mångfaldenochsynsätt utgör hinder för ett
effektivt utnyttjande tillgängliga forskningsresurser. Ett direktav motsatt

förefaller likasynsätt motiverat. Visserligen har det tillkommit raden
finansiärer, skulle svårt överblickaatt kansystemetnya attmen vara

svårighet bestridas. förhållandevisstörre Detutan är enkelt medatt
organisationsdiagram illustrera det nuvarande svenska försystemet
forskningsfinansiering. Se bilaga i bild beskriver dettat.ex. som en
system.

6.2 Skiss det svenska FoU-systemetav

Med hjälp förenklingar det möjligtär slagkraftiga ochgöraattav
överblickbara ocksåbeskrivningar det svenska FoU-systemet. Denav
bristande förmågan till överblick påtycks bero avsaknad verktygen av
för beståndsdelaranalysera och funktioner. åter-att systemets Det
kommande förslaget "samordning" i betydelsen sammanslagningom

substitut för på förmågabristutgöra ett överblickaattsynes styra,en
och hantera multifunktionella svåravgränsadeoch system.

åstadkommaFör pedagogiskt sammanfattande bild deatt en av
utmaningar det svenska FoU-systemet står inför och redan idag ärsom

för utgådet lämpligt frånär mycket skissutsatt FoU-att en grov av
sådanI figur 2 beskrivning området. utgårsystemet. Dennages en av

från det handlar politikfält bestående fyra dominerandeatt ettom av
aktörsgrupper: Utförargruppema1 högskolevärlden,i 2 Uppdrags-
och i offentligaavnämargrupper och privata organisationer, 3
Forskningsråden och 4 Sektorsorganen.

Univ högskola Avnämareo.
akultetF Marknad/Företag

Forskare Departement
Institution/Ämne Organisationer

1 2
3 4

Foiskningsråd Sektorsorgan

Figur 2: En modell det svenska FoU-systemetav

l6~02783
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situationeni den svenskatydliga tendensemade ärEn attmestav
starktför handen förvaritfunktionsseparering ärden ettutsattnusom

verksamheteraktörernaOfta det mellanförändringstryck. är nyasom
kunskap iuppkommeruppstår. På det gärnasätt nysomsamma

verksam-två det vanligtdisciplinermellangränssnittet är attnumera ny
detmellan organisationer. Dettagränssnittet gör ärhet uppkommer i att

för den villdet intressantaområdet figurenmitt i är mest somsom
Därmed inteutvecklingstendenser.samtidaoch analyserabeskriva sagt

viktigaste inslagenverksamheter deskulle dessa ärdetatt somnyavara
sysslomas betydelseordinarie vardagsartadedei verksamheterna -

nytillkomnaförutsättning för dekvarstår troligenoch utgör upp-en
gifterna.

låtaockså det viktigtutgångspunkt följer ärMed denna attatt
ifrågapågår inomde förändringarföranalysen systemetöppen somvara
sådanlångsiktiga tendenser. Enförmår uppmärksammadenoch attatt

formhandlahär sammanhangetmålsättning i detkommer att om en av
betraktad bakgrundutvecklingensvenskadensystematisering mot avav

utvecklingstrendema.erfarenheterna ochinternationellade
beskrivasfördel kunnaförändringar skulle medForskningspolitiska

ingår i figuren.fälttyngdpunktsförskjutningar mellan dei termer somav
förverksamt konceptlägga framkande aktörereller attDen ettsom

få del demöjligheterharmellanliggande fältenhantera de attstora av
kunskapsproduktionunderstödjaförframkommer att somresurser som

Med dettafältindelningen. synsättmed den gamlainte överensstämmer
rimligen bordeaktör,betraktaföljer stiftelserna är attatt ny somsom en

delen,dvslångt södrai den3 ochaktörsgruppförläggas mellan ner
skulleforskningsråden sektorsorganen. EU-programmenochmellan

del.i figurens2 ochmellan aktörsgrupp östraplacerasmöjligen bäst

samarbetetsochMellanformernas6.3

renässans

Överförings- tidigareharkommunikationsproblem mellan aktörernaoch
allianserforskningspolitiskt bekymmer. Närframträdandevarit ett nya

också utgångspunkt för olikauppstår bildar detta sättaktörernamellan
ökaansträngningarnaexempelproblem. Somdenlösa attatt typen av
förde formerabsorptionsförmågan företag kanhos privata nämnas

kompetens-etablerats NUTEK,kunskapöverbryggning t exavsomav
målsättningensamarbeten liggerför dessa ävenInom attcentra. ramen
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förbättra och effektivisera relevansstymingen FoU—arbetet inomav
högskolan.

Materialkonsortiema samarbete mellanutgör sektorsorganett
forskningsrådNUTEK, NFR och högskolan. Med sociologiskten

färgad analys kan detta samarbete betraktas i utbytesteoretisktett
perspektiv. Samarbetet innebär för NUTEKs fårdel del denatt man av
vetenskapliga legitimitet NFR har erbjuda och NFR skaffar sigattsom

ökad grad relevansinriktning. erhållerHögskolan i sin turen av resurser.
Dessutom det lätt den starka triangelär har bildats inomatt se som
arbetsfältet materialvetenskap. I det samtida forskningspolitiska klimatet

det under vissa tider särskilda områden gångbaraär är andraänsom mer
och såuppträder inom alla forskningsfinansiärers fram-gottsom som
ställningar. kanskeDet tydligaste exemplet det starka genomslag,är som
den svenska fåttskogsindustrin har i debatten inom FoU-området. Det

NFR och Strategiska stiftelseförslaget "Naturvetenskapengemensamma
skogen" långavslutas med katalog redovisar de initiativen som som
kända. En särskild utredningsmanär har f tillsatts för överblickaö att

område,detta förefaller ha blivit högsta mode under den senastesom
perioden.

Dragningskrafterna mitten det forskningspolitiskamot spän-av
månganingsfältet har tolkats påtecken kunskapsproduk-ett attav som

tionens villkor förändrats såhar i utsträckning det bordeävenstor att
tillåtas påverka strukturen i den svenska forskningsfinansieringen.
Uppfattningen någrahar framförts i de intervjuer utredningenav som
genomfört, ståndpunktenvilka hävdat i första hand iäratt systemet
behov långtgående integration. Andra hävdar med emfas detattav en

viktigare skapa klar ochär tydlig rollfördelning.att en
svåraOnekligen handlar detta avvägningsproblem. blDessa harom a

med huruvida FoU-system bör bygga skarpt differentie-göraatt ett
rade roller eller det fungerar bättre med samordnad struktur därom en
olika roller blandas och inom enda organisation. gårInnan visamsas en
vidare till belysa förändringardenärmare betydelse föratt ärsom av
kunskapsproduktionens villkor det någranödvändigtär markeraatt av

upprätthållsde skillnader idag har vissatt systemetsom genom en
åtminstone pårolldifferentiering, finansieringssidan.

24 Detta exempel kostnader förknippadeär med den bristandeär samord-ett som
ningen och pluralismen i det svenska FoU-systemet. Om forskningsfält seglarett upp

den politiska dagordningen och blir prioriterat det ofta otyglad drag-utövar en
ningskraft alla aktörer i Inom för den formella samverkan finnssystemet. ramen som
borde dylika problem kunna hanteras.
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innovationspolitik ochForskningspolitik,6.4

näringspolitik

i nationellt ellerofta delsystem störreFoU-systemet ettettsomses
innovationssystemet. Forskningspolitiken harinternationellt system,

första handmed näringspolitik riktad ikompletteratssedan länge moten
högskolan ochavsevärda effektersällan medföretagen, intemen

påinnovationspolitiken byggerNärings- ochforskningspolitiken. att
högskolan ochkopplingarna mellaneffektivt ochFoU-systemet är att

konstruktivtutvecklasnäringslivet sätt.ett
sällan medförtkopplingarpraktik har dessai politiskOmsatt mera

målsättningar bordekortsiktigainnovationspolitikenskravett attom
långsiktigt forskningspolitiken.syftandeför och denläggas till grund

politikområdenhålla ochför isär dessaanförasStarka skäl brukar attatt
logik.efter sin internalåta organiseras ochpolitikfältrespektive styras

målstrukturema kansammanblandninghar varitGrundtanken att aven
förlängning destruktivavilken i sinrollupplösning,medföra geren

forskningssystemet.på såväl innovations-effekter som
alla formerutförarehögskolan fungerarföljdTill att avsom avav

specifika spänningar i detfinnskan detkunskapsproduktion attantas
stårhögskolankonsekvenssvenska En är mottagareattsystemet. som

två politiska aktörer, forsknings-från skildadelvispolitiska signalerav
till hög-talar för detnäringspolitikens. Mycket ärpolitikens och att

markörerförsedda medFoU-medelolikaskolans fördel är somom
kankan förväntas. Dettakunskapsproduktionvilken typ somavanger

på finansieringssidan.rollfördelningerhållas distinktbl ena genom

utvärderingochPeer-review6.5

forsknings-olika roller i det svenskamellanskillnadenillustreraFör att
kvalitetsarbetebeskriva detlämpligtdetär noggrantattsystemet mera

Även terminologin oftai ärolika aktörerbedrivs systemet. omavsom
verksamheter.helt skildasällandet sig interör omgemensam

grundforskningsrådens och dekvalitetsarbetemellanSkillnaden
för denförekommer inomiblandkvalitetsbedömningar ramensom

betydandeforskningen kan oftaorganiseradesektoriellt trots attvara
bådaanvändning inomkommer till"peer-reviewbenämningen

25 denna skrift.litteratur anförs ioch denEdquist 1993Se t somex
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verksamheterna. "Peers" i det här fallet påvanlig benämningär en
någonforskare utför fonn bedömning sina kollegers arbete.som av av

dåVilka likheter skillnader finnsoch mellan verksamheterna Kort
uttryckt handlar skillnaderna den kollegiala bedömningennär görs.om

den utförsOm i förväg, förslag till forskning, talar vit ettex av om en
efteråt,ante-bedömning denoch bedömninggörs tom ex som en avex

eller flera genomförda projekt, talar vi post-bedömning.ett om ex
grundläggande forskningensDen dynamik har mestadels sin bas i att

de kvalificerade förslagen till projekt väljs kompetentamest utnya av
kolleger. Ofta dessa bedömare princip vanligär är näranonyma, en som
tidskrifter bedömer insända artiklars värde. Idealt skall det vara
kvalitetsfaktom fåroch nyhetsfaktom huruvida projekt anslagavgörsom
eller artiklar blir publicerade. finnsDet vägande kritik dettatungt mot

hävdar blandDenna det leder till konservatism ochsystem. annat att en
vissa forskning blir missgynnad. Liksom det demokratiskaatt typer av

har sina brister det klart det finns svagheter iärsystemet att peer-
någotreview-metodiken. Problemet det inte finns alternativär att som

bättre.är
grundforskningsrådenInom används kollegiebedömningen av pro-

alltsåjektansökningar. Här ante-bedömning. sektors-Inomgörs en ex
påforskningen det ovanligt urvalet projekt grundvalär görsatt av av

kollegial bedömning. I stället har det kommit utvecklas formatt en av
vetenskaplig alltsåkvalitetsbedömning sker efterhand. handlarDetsom

direkta utvärderingar utförd forskning ofta hänsyn tilltarom av som
kvaliteten nyhetsvärdet i forskningen,och icke uteslutande ävenmen -
andra kriterier, relevans imed utvärderingen.tast.ex.

Vad det för skillnad mellan och bedömning Deär ante postex ex
förra kan med fördel medan de mycket sällangöras äranonymt, senare

fallet fungeraranonymiserade. I de förra kvalitetsbedömningen som en
måttetform urval där de projektförslag inte fylla heltav som anses

stårenkelt väljs bort kommenterar. Kvar de "bästa" förslagen. detIutan
fallet det förknippat med betydligt problemär större göraattsenare en

explicit negativ bedömning. fordrarDet explicit kommentar och etten
aktivt, kontroversielltofta ställningstagande. Kritik skall riktas inte bara

ocksåden eller de forskargrupper bedöms denmot utansom av
handläggare givit medel till projekteten. Organisationsformemasom
för post-värderingar sociala och kollegiala skäl läggergör attex
naturliga hinder för de flesta former sådanaentydighet i kritiken. Iav

erhållavärderingar det sannolikt beställaren kan kvalificeradeär att
synpunkter aspekter inte exploaterats inom projektet ellersom
alternativa skulle kunna komma till användning. direktEnsynsätt som
kritik faktiskt utförtsdet har däremot sällan Dettaär vänta.mot attsom
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utvärderingar gjordesframkommer de under 1980-talett som avex av
verksamhet.Byggforskningsrådetsforskningsområden inomolika

inte post-utvärderingar saknar betydelse. DeAv detta följer att ex
forskningsrådens områdesutvärderingarRedan dei arbete.används även

sedan mitten 1970-talet och de k storutvärde-arbetat medNFR av ssom
ämnesområden harringar sedan 1992 NFRsöverpresenterats ensom

vardagliga utvärderingsarbete före-detkaraktär än mer somannan
ante-sammanhanget. Storutvärderingamakommer i är sortsenex

forskarsamhället medan anslagsbedömningarnahedersuppdrag inom
tjänsteplikt.uppfyllandetbetraktaär attmera som av

bör med imellan olika utvärderingsarbeteSkillnaderna sorters tas
forskningsrådinom ochberäkningen de olika verksamheternanär

forskningsrådbeskrivas. behandlas isektorsorgan skall De som
anslagsarbetet,peer-review förfarandet iutredningen tillämpar även om

förfarande tillämpasse kapitel 3. Dettadet litet olikagörs sätt
använder samtliga berördaNUTEK. Däremotsällan inom sektorsorganet

fåför kännedom styrkaex-postutvärderingar metod att omsom enorgan
genomförts.och i den forskningsvaghet som

ochKunskapsproduktion6.6

forskningsfinansiering

former och desskunskapsproduktionensdetta avsnitt diskuterasI
Utgångspunktenforskning.finansieringen tekniskkonsekvenser för av

fl 1994. Gibbonsgenomförts Michael Gibbonsstudieär maven som
disciplin-för universitetsbaseraddominansenden tidigareattmenar

problemorienterade forsk-stället har denforskning har försvagats. I
många organisationer samhället, vuxitolika iningen, bedrivs inomsom

enbart iutveckling baseras inte längreForskningenssig starkare.
frågeställningarsamhälleligaproblem, viktigateoretiskt härledda utan

många innebärgrunden för landvinningar. Dettalägger i fall attnya
och tillämpad forskning inte längreskiljelinjen mellan grundforskning

kunskapsproduktion i allt högre grad tenderargiltig,är attutan att vara
grundforskning ochUppdelningen mellan finansieringproblemdriven. av

utifrån artificiell.detta perspektivtillämpad forskning uppfattas som
forsknings-komplexet kunskapsproduktion ochGibbons tolkning av

26 i Sverige Nordiskarkitekturforskningen ut,Sandström 1992, HurSe ser
arkitekturforskning 2/1992.
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finansiering modifieras därefter och enligt utredningen,en, mer
heltäckande bild FoU-systemets funktionssätt presenteras.av

6.6.1 Traditionell disciplinforskning

Denna form kunskapsproduktion disciplinbaseradär med klarav
skiljelinje mellan grundläggande och tillämpad forskning. Ett vetenskap-
ligt ideal upptäckten generella lagar. Kunskapsanspråkär bedöms ochav
bekräftas forskarsamhället. Således kunskapsproduktionenav anpassas
efter och tas iemot kollegialt sammanhang.att accepteras att ett

Akademisk forskning och praktisk verksamhet åtskildaklart ochär
distinkta verksamheter. Innovationsprocessen uppdelad i avgränsadeär

grundforskning, tillämpad forskning, marknadsexperimentsteg osv.~
Detta kan jämföras med pipe1ine eftersom den det finnsantar atten

samband mellan vad tillförs i form grundforskningett och vadsom av
i form produkter. Utbudet grundforskning ärsom genereras statensav av

styrinstrument företagens produktutveckling.gentemot
sådanI modell behövs olika slags finansiärer, sådanadels meden

inriktning grundläggande sådanaforskning, dels finansierarmot som
och/eller underlättar information och kontakter med den akademiskaom
forskningen bland praktiker.

6.6.2 formEn kunskapsproduktionny av

förändringEn Gibbons ha skett under tid i riktningantas av m senare
mindre klar gränsdragning mellan olika aktörer i kunskapspro-mot en

duktionen. Detta beror bl kunskapsproduktionens former ochatta
organisation förändrats. Tidigare praxisorienterade organisationer bygger

påsin verksamhet teoretisk mångakunskap, i fallnumera som pro-
duceras inom organisationen. Därför minskar det distinkta kunskaps-
mässiga mellan universitet och företag.gapet t ex

Detta ha lett till transdisciplinär och transorganisatoriskantas en
kunskapsproduktion, karakteriserad följande drag: Vetenskapligaav
genombrott kan ske i tillämpningssammanhang, medan praktiska
problemställningar kan lägga grunden för teoretisk utveckling. Tillämp-
ning eller problemorientering teori eller disciplin,änger, snarare
utgångspunkten för kunskapsproduktionen. En aspekt den förändradeav
kunskapsproduktionen således minskad betydelseär avgränsningaren av
mellan discipliner. Problemspecifika konstellationer bildas och upplöses
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frågeställning kunskapspro-förhållande lade grunden förtill deni som
alltså tvärvetenskaplighet, baseradslagsduktionen. sigDet rör ettom

forskargrupper.tillfälligai ad hoc-ämnen eller
och industriellamellan vetenskap, teknologiGränsdragningen

stöd till denalltmer otydlig. Statensblir i dennatillämpningar process
påinriktas discipliner,inte i första handforskningen börtekniska

organisatoris-motsvarande stödjaellerspecifika institutioner, utan att
kognitiva kombinationer.ka och

enligtformer kan därför behöva ändras,Forskningsfinansieringens
perspektiv. föreställningGibbons Envissa tolkningar är attmav

kommunikationen mellan företagen och universitetetbör tillse attstaten
får genomslag iså industriella intressenadeförbättras, störreettatt

ochAlltför betoning kollegial styrningforskningsprioriteringarna. stor
på bristande samhällsrelevans ochkan leda tillbetoning fakulteter

förhållande problem.till praktiskainsnävningar i

vidareutvecklingkritik och6.7 En

föranleda förändradeförändrade karaktärkunskapsproduktionensBör
tolkningperspektiv och denforskningsfinansiering Detformer för som

första kandetinte omedelbart Förbeskrivits behöver accepteras.ovan
någotförhållandena verkligenfråga huruvida dei ärdet nyttsättas nya

frågan förbegreppsapparatförsta handoch det inte i är om en nyom
länge. Förvarit för handen sedanempirisk situationbeskrivaatt somen

kunskapsproduktionenslogisk koppling mellandet ingendet andra finns
Olikaorganisation.förhållanden forskningsfinansieringensochinterna

skillnader isynligai Sveriges omgivningtillämpatsmodeller har utan
organisationsfrågan första handivilket talar för äreffektivitet, att en

politiska kultur.fråga respektive landsanpassning tillom
distinktafinnsföreställningen detnedanArgumentationen attstyrs av
tekniskasåväl tillämpad forskning i dengrundforskningbehov somav

varandraoch teknologi liggerVetenskap änforskningen. närmare
nått integration.stadium total Deintetidigare de har ännu ett avmen

detta detfunktioner. följdkompletterande Som ärfyller därför aven
så grund-skall organiserasforskningsfinansieringentveksamt attom

iundantagsvis, blandasforskning,tillämpadforskning och änannat
organisation.samma
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6.7.1 Grundforskningens betydelse

Forskning primärt kollegiala bedömningar har den fördelenstyrs avsom
utifrånden inte omedelbart underordnas bedömning användbarhetatt en

och kan i vissa fall alltför fungerandeMan välnytta. t anta att0 m en
kommunikation mellan företag och universitetsforskare kan ettvara
hinder för kunskapsutvecklingen, eftersom denna inriktas problemmot

målsättningaroch förhållandevisrimliga och tänkbara inom kortärsom
sikt. sådanForskningen kan riskera specialiseras i riktning inteatt som
nödvändigtvis behöver sig vetenskapligt eller industrielltvara vare

ocksåfruktbar. Företagen använder grundforskning främst medelettsom
förstå komplexa för lösa praktiska problemänatt system attsnarare

Faulkner 1994.
såvälUtvecklingen grundläggande kunskaper möjligheter förav ger

universitetsforskare företag tillägna sig grundläggandeattsom annan
forskning. förklaringarnaDetta till företagävenattanses vara en av
bedriver viss grundläggande forskning och därutöver motiv förutgör ett

finansiera grundforskning Pavitt 1993. En motiveringstaten att annan
lämnas för kollegialt stöd till forskning det möjliggörärett styrt attsom

utbildning forskare i allmänna färdigheter. Grundläggandeav nya
ocksåforskning och spridningdess fungerar slags karta förettsom

målinriktad tillgången påoch sådanaFoU, mängd olika "kartor"en
inlåsningseffekterinnebär k övergångarenklare kan hävas och kanatt s

ske till andra teknologier David 1993.

6.7.2 kunskapsfältFramväxten av nya

En traditionell föreställning åtskillnadhar varit det finns klaratt en
mellan vetenskap och teknologi. Vetenskapen baserad i formaliseradär
kunskap allmän och brett tillgänglig åkaraktär. Teknologin andraav
sidan bunden till specifik organisation företagär t ochetten ex
grundar sig i erfarenheter inte har formaliserats tyst kunskap. Detsom
har dock hävdats, alltfler teknologier baseras i vetenskaplig kunskapatt

förhållandeNelson 1990. Detta har traditionellt gällt elektronikt ex
och kemiteknik, det tycks områden,sprida sig till andra imättmen
förhållandet mellan vetenskaplig publicering företagsforskare,av
hänvisning till vetenskapliga artiklar i Detta innebärpatent etc. att
teknologisk utveckling i ökande utsträckning beroende utveck-är av
lingen inom grundläggande kunskapsproduktion.mer

l6~02784
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uppståttkunskapsfält har iNya anslutning till denna utveckling,
områden integrerar flera olika discipliner och problemdrivna ochärsom
tillämpningsinriktade. sig kunskapsutvecklingDet rör ärom som

förhållandetillämpad tilli grundläggande forskning relativtmen
förhållandeteoretisk i till exempelvis organisationsspecifik produkt-

sådanutveckling. Kunskapsutvecklingen allmän och brettär av
tillämpbar den tillägnaskaraktär inte kan enskilt företag somatt ettav
därför områdenassaknar motiv finansiera den,att men som, p g a
tillämpade heller premieraskaraktär, inte i urvalssystemet inom t ex
forskningsråden 1992.Brown

kunskapsproduktionenTvärvetenskapligheten i den faktorärnya en
framhållas. kunskapsområden utgår frånbör Dessa traditionellasom

fåttdelvisdiscipliner, har karaktär högre graden annanmen genom en
såledesprobleminriktning. De kombinerar element grundläggandeav av

Områdenaforskning förmedlaroch tillämpningar. kunskapsintressen
mellan praktiska verksamheter och forskning och har därför benämnts
transfervetenskaper. intressesfär innefattar kombinationerDeras av

påforskare praktiker, vilket innebär ensidig fokuseringoch att en
Några konkretakollegial värdering riskerar negligera deras betydelse.att

kunskapsområdenpå sådana förbrän-exempel materialvetenskap,är
ningsteknik datateknologi Dubarle 1994; OECD 1992.och

Finansieringsformer6.7.3

på förändra-Sammanfattningsvis pekar detta kunskapsproduktionensatt
helt former förde karaktär omedelbart kan tillinte översättas nya

tillämpadforskning. Grundforskning ochfinansiering tekniskav mer
fått har intealltmer omfattande kopplingar, deforskning har men

demform kunskapsproduktion därintegrerats i gränsernaaven ny
universitetsforskningenförsvunnit. Försökemellan helt har göraatt

på i detidentifierade problemställningar kaninriktad företagenav
kunskapsutveck-underförsörjning centralsammanhanget bidra till en av

institutioner universitetoch offentligaling. Vad är meststaten som
utvecklinginom finansiering ochlämpade genomföra FoU äratt av

kunskapsområden,såväl grundforskning brett tillämpbara ärsomsom
tvärvetenskapliga.problemdrivna och

således intefinansieringen teknisk forskning kanstatligaDen av
måste också omfatta blandformergrundforskninginskränkas till utan av

kunskapsproduktionteknologi. blandformervetenskap och Dessa av
områden mellan-ligger i de kunskapsmässigautvecklas inom som
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forskning och industriella tillämpningar.mellan grundlägganderummen
bredare enbart vetenskapligprioriteringar spegla basHär bör änen

också grundforskningreflektera bryggor mellan ochkvalitet och kunna
utvecklingsarbete.industriellt
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för finansieringModeller7 av

teknisk forskning

forskningen skall kunna klara sina uppgifter krävs blFör att av a en
ändamålsenlig för styrning och finansiering.organisation Det därförär

fråganåterkommande ställa det nuvarandenödvändigt systemetatt om
offentlig finansiering fri och styrd forskning fungerarför ettav

målGrundläggande de har bl högeffektivt ärsätt. sattsom som upp, a
kvalitet, bidrag till industrins teknologiska förnyelsevetenskaplig och

hushållning uppfylls.med statens resurser,
frågor.finns olika hantera dessa del förslag fastaDet Ensätt att tar

mångapå olika forskningsfinansiärer, dessutomriskerna med harsom
dåinom Inriktningendelvis likartade uppgifter heteroge-ärsystemet. att

bör minskas och finansieringenniteten i finansieringssystemet böratt
mindre antal för dettaföras inom Argumenten bl.aärett organ.samman

risker i form kostsamt och improduktivt dubbelarbeteuppsplittringens av
mellan de olika forskare. Andra förslagkonkurrenssamt organen om

blandat forskningsfinan-fördelarnabetonar ett systemav avsnarare
kan tillgodose olika former kunskaps-siering. Flera olika organ av

ha olika urvalsprinciper och former för styrning.produktion börsom
någoncentraliseringRisken med stark delärsystemet attav aven

grundforskning, tillämpad forskning ellerkunskapsproduktionen -
underförsörjs medtransfervetenskaper resurser.-

modeller förIdealtypiska7.1

teknisk forskningfinansiering av

handlar olika organisera finansieringenDetta avsnitt sätt attom av
tvåforskning. Inledningsvis behandlas modeller, vilkateknisk lägger

forskningsrådpåtyngdpunkten antingen eller sektorsorgan finansiärer
praktikerorienterad forskning. Därefter förpresenteras argumentav mer

modell, med kopplingar mellan olika slags forsk-differentierad men
ningsfinansiärer.
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7.1 Renodlingsmodellen

Finansieringen teknisk forskning bör enligt denna modell i förstaav
hand ske stöd till grundläggande forskning. Teknologiskgenom

på nivåutveckling hög förutsätter avancerad grundforskning. Staten bör
forskningsrådenblanda dessa bägge uppgifter, t attsamman ex genom

skulle tvingas i högre utsträckning använda relevanskriterier vidatt
Ocksåurval och prioriteringar. det statliga stödet till direkt industrirela-

terad bör reduceras, eftersomFoU kunna modellen företagensantar att
sådan sådanbehov kunskapsproduktion minskat. Vid styrning finnsav

betydande risker för centralt lärande hotas och insnävasatt mot
Framgångsrikatillfälliga industriella specialiseringar. industriella

applikationer förutsätter vetenskap hög, internationellt erkänd,av
kvalitet. påexempel denna strukturen förEtt finansieringsyn av
teknisk forskning i inom det s.k. Agenda 2000-arbetet:rapportgavs en

Grunden högskolans forskning skall långsiktigi inom-vara en
vetenskapligt motiverad forskning för fram forskningsrönatt ta nya
och grund för god vetenskapsbaserad gmnd- ochutgöra en en
forskarutbildning. gälleri lika hög grad grundläggandeDetta inom

områdenteknikvetenskapliga gränsande naturvetenskapmot som
områden.industrinära Inriktningen denna forskninginom mer av

vetenskapssamfundet.skall En naturlig följd TFR harärstyras attav
forskningens inriktning. 1994:5 93central roll Dsi avgöraatten s

sådant alltsåKonkret skulle förslag innebära skarpareett att en
åtskillnad å åoch sidan och andra sidan.mellan TFR NFR NUTEKena
Forskningsråden skulle fungera de primära finansiärernasom av

grundforskning vilkenindustrirelevant forskning d företagen kanv s
sådantroll iutnyttja organisationsintemt. NUTEKs ärett system att

starkt industriorienterat, och delñnansiera företagenst ut-vara ex
vecklingsarbete, provnings- och utvärderingsverksamhet m m.

Inte7.1

Utgångspunkten i denna modell statligt stöd till teknisk FoU viaär att
grundforskningsråd filtrerar bort centrala kunskapsintressen uttryckssom

27 Enginee-sådanargumentation finns i promemoria TFR and theexempel TFRsEtt
ring Sciences
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från praktiker och industrin därigenom underförsörjs strategiskatt
Inomvetenskapligkompetens. styrning forskningsprioriteringar lederav

till bristande industrirelevans. Företagens FoU-kapacitet inte hellerär
områden.flestatillräckligt hög inom de Därför bör industrins priorite-

universitetsforskningensring bättre avspeglas i profil än attsnarare-
pådessa enbart avspeglar vad sig den internationella forsknings-rörsom

fronten samtidigt det behövs kan sprida kunskaper tillorgansom som-
industrin, företagen i utvecklingen offentligainvolvera FoU-programav

stårdenna for:Ett exempel NUTEKm. synm

stärka den industriorienterade forskningen behövsFör ytterligareatt
för ökad samverkan och kunskapsutbytemekanismer i systemet.

självt det behövs finansierar,Detta sker siginte utanav organ som
stimulerar och skapar bryggor och goda förutsättningar. N UTEKs

med ökade krav på aktivt näringslivsengage-programsatsningar nu
på kompetenscentra tvärvetenskapliga konsor-ochsatsningarmang,

på effektiva metoder för ulera forskningssam-exempel stimtier är att
frånmed anledning Ut-verkan. NUTEK: Kommentar rapportav

1994 6bildningsdepartementet s

organisationsförslag skulle denna modell innebäraOmsatt i konkreta
forskningsrådssystemet fördes till sektorsorgan,delar över tatt exav

industrirelevan-integrerades med NUTEK. Eftersom denTFRattgenom
viktigaretekniska forskningen underförsörjd, detärta anses vara en

den akademiska forskningen efter företagensprioritering att anpassa
upprätthålla forskarstyrd organisationbehov TFR.än att en som

Blandmodellen renodling och7.2 -

integration

bägge modeller fokuserar ensidigt antingen grundforskningenDessa
på grund för forsknings-drivkraft eller företagens behov somsom

såvälprioriteringar. Sannolikt har forskningspolitiken behov av
gränsöverskridanderollfördelning och differentiering, organisations-som

Bådeformer grundforskning och tillämpad forskningoch aktiviteter.
sådantbehövs bryggor mellan forskningi liksom ochett systern,

applikationer.industriella
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Grundforskningens finansiering7.2.1

finansiera grundläggande forskningDet centralt och dettaär göraatt att
villkor produktiva för denna forskning, vilket inom-är ärsom

denna verksamhetvetenskapliga Genom utbildas forskarenormer. nya
bibehållsforskarutbildning, kontakt med forskningsfronten avspaning

framåt utifrånoch ibland drivs den nationell finansiering spetsforsk-
också färdigutbildadening. doktorer överförFöretagen attgagnas av

övergår frånkompetens och de högskola till företag. Grund-närom
forskningens förstaprioriteringar bör i hand baseras i vetenskaplig

bestå uthålligabörkvalitet och stödformer satsningar.av
mål,uppnå vissa givna väl utvecklad teknologiskFör basatt t ex en

för industrin, det inte tillräckligt för finansiera enbart grund-är staten att
omfattaforskning. Finansieringen bör mellanleden mellan denäven

tillämpade forskningen.grundläggande och den Argumentet att
såteknologivetenskap och i utsträckning integrerats det intestor att

fåinte tillräckligt underbyggda.längre behövs mellanled För godär att
effektivitet i behövs dels väl utvecklad vetenskapligFoU-systemet en
bas, dels "transfervetenskaper" kombinerar element grund-avsom
forskning med tillämpningar och dels vilket faller utanför denna

väl fungerande industrisektor kan forskning ochrapport ta emotsomen
i kommersiella syften.och använda denanpassa
således nödvändigGrundforskningen inteär ensamten men

forskningenstillräcklig del den tekniska utveckling. Det behövsav
.kompletterande former kunskapsproduktion och bryggor mellan denav

och inomvetenskapligt inriktade forskningen och delkollegialt styrda,
industriella applikationerna.

finansiering7.2.2 Behovet utöverav

grundforskning

således .hävdas otillräckligt för enbart finansieraDet kan staten attvara
sådanforskning, dvs forskning bedöms höggrundläggande som vara av

ocksåförnyar och utvecklar vetenskapen. behövskvalitet och Detsom
kunskapsutveckling möjliggör grundläggandekombinationersom av

svårtapplikationer.forskning och industriella Denna forskning torde ha
urvalsprinciperna inom grundforskningsorganen.klara sig igenomatt

områden grundas forskning inte harDet sig ännurör om som men
Sådan mångaindustriella tillämpningar. forskning kan i fallsiktbara

värde för akademisk samtidigtbegränsat meritering, somanses vara av
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dess allmänna, generiska, karaktär svårtdet förgör företagen tillägnaatt
sig resultaten den. såledesFöretagen har svårt finansiera dennaav att

FoU.sorts
forskningsområdenDessa således föremål förär marknadsmiss-

lyckanden företagen har sådan FoU bedrivs, eftersomstor nytta attav-
den kan komma lägga grunden för industriella applikationer,att demen
saknar motiv finansiera den dess allmänna karaktär deatt kanp g a
inte tillägna sig resultaten. Det kan därförensamma anses vara en
legitim uppgift för finansiera sådan teknisk forskning.staten Genomatt
forskningens mogna karaktär behövs andra urvalskriterier demän som
gäller för grundforskning. Dessutom förutsätter urvalet andra kontakter

sådana normalt upprätthållsän forskningsråd, nämligen medettsom av
industriella intressenter. En konsekvens detta bör forsknings-attav vara
rådens månroll i viss kan renodlas de behöver inte systematiskt, som-
har skett i Storbritannien, frågorinväga användbarhet,t ex om
målgrupper och deras intressen i sin verksamhet.

Det finns risk kommunikation mellan grundforskningatt ochen
transfervetenskaper/tillämpad forskning uppfattas hot enderaett motsom

verksamheterna och deras finansiärer. mångafinnsDet skäl talarav som
för rolldifferentiering liknande den råder idag. Ett skäl gälleren som
den interna stabiliteten. För grundforskning det viktigasteär att
verksamheten inte avkrävs omedelbar användbarhet och urvalskriteri-att

lägger tyngdpunkten vid kvalitet och inomvetenskaplig relevans.erna
verksamheterFör inom transfervetenskaper/tillämpad forskning andraär

kriterier centrala, uppmärksamhet inför applikationsmöjligheter,t ex
avnämarkontakter förmågaoch omvandla och vetenskap ochatt anpassa
teknologi efter varandra. Detta utesluter inte, och det bör sannolikt

de bägge formerna kan organiseras i påuppmuntras, att samma process
ad Såhoc-basis. har exempelvis skett i form de tvärvetenskapligaav
materialkonsortierna. hel delEn projekt stöds de strategiskasom av
forskningsstiftelserna denna karaktär,är liksom del NUTEKsav en av
satsningar.





SOU 1996:20 83

8 Konsekvenser förändradav en

finansieringsstruktur

Med förändringar i finansieringstrukturen här i första handavses
tillkomsten finansiärer, d.v.s. EU-medlen och de forsknings-av nya nya
stiftelserna. Hur skall dessa förändringar karakteriseras Vilka föränd-
ringar balansen i FoU-systemet kan komma aktualiseras dessaav att av
förändringar detI följandenärmast avsnittet avsiktenär utvecklaatt
några principiella, preliminära vilka effektermen resonemang om som
kan tänkas förhållanden.dessaav nya

Vår bedömning tillgången tillär medel för teknisk forskningatt och
forskarutbildning inom högskolan kommer på följandeatt sättutse
under överblickbar framtid. Det bör framhållas siffrorna alltär änannat
exakta. Fakultetsmedlen för teknisk fakultet 1 000 Mkr.motsvarar ca

NFR23 200 Mkr
TFR 300 Mkr
NUTEK 750 Mkr
Övriga sektorsorgan 250 Mkr
Strategiska stiftelsen 400 Mkr
Övriga stiftelser 200 Mkr
EU-medel 300 Mkr.

Man kan i hög grad karakterisera EUs för forskning ochramprogram
teknisk utveckling orienterade tillämpning. ocksåharDe dennamotsom
explicita målsättning stärka de olika politikområdena inom EUatt-
bl.a företagens konkurrenskraft och teknologiska förnyelse. harEU
från allra första början vinnlagt sig involveraattav ramprogrammen om
företagen i formuleringen prioriteringar. Urval sker sedan efterav
värderingar användbarhet och vetenskaplig kvalitet. Också detav
blandade deltagandet, med andel företag, kan borga förstoren anses en
inriktning tillämpningsaspekter.mot

Den strategiska forskningsstiftelsen har målsättning över-en som
med EUs forskningsprogram.ensstämmer Stiftelsen ska konsolidera och

28Beräkningen bygger fördelningen till matematik, energi, fysik och kemi, 300att ca
Mkr, kan utgångspunkt för vadutgöra betraktaär medel, haratten som som som
anknytning till den tekniska forskningen.
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inhemsk industri".sådan kopplingar till starkforskning harstärka som
vetenskapliga kompetensen"förbättra denverksamhet skallStiftelsens

områden betydelse för Sveriges konkurrenskraft". Detinomi Sverige av
tillämpningsprofil den forskningalltså identifieradklartfinns somaven

stiftelsen kommerinnebär sannoliktstödja.stiftelsen ska Detta attatt
ocksåtransfervetenskaperpå utvecklingenkoncentrera sig ävenav om

finansieras. Urvaletsannolikt kommerhögstgrundforskning att av
på ochfrämst inriktastroligenkommerforskargrupper storaatt

får långsiktig finansiering.väletablerade forskargrupper som
tendensforskningsstiftelsen finns det möjligenstrategiskaInom en

kommitFoU-terminologi harinternationelldet i attatt satsa som
grundläggandeforskning kombinerarforskning",strategiskkallas som

urvalskriteri-och med blandademed applikationerkunskapsutveckling
såväl relevans.kvalitet somer;

balansproblem Dennautveckling uppkomstendennaInnebär av nya
Anderssontill riksdagen Georgfarhåga motionframförts ihar aven

Även utförts inom utred-i de intervjuer1994/95:Ub731. somm
så bli fallet.misstanke kommerframkommitningen har det attatten

detfrån närhet har deti TFRs poängteratsFramförallt attpersoner
grundforsk-medel tillrelativt för litetbli,sannolikt kommer sett,att

forsk-Teknikvetenskapligablhar framförtsningen. Argumentet av a
november 1994.utbildningsministern iningsrådet skrivelse tilli en

basvetenskapema kanvilarmedelTanken där de attär att som
medelmedan detill applikationer ärutvecklasutnyttjas och växer, som

minskar i reala Mangrundforskning de factoägnade denna termer.
skriver:

få framtidaforskningsfinansieringen kommerobalansDenna i att
högskolornavid de tekniskaSvenska forskareeffekter.negativa

projektverksamhet styrdåt kortsiktigkommer sigägna externaatt av
teknikvetenskap-denkontinuerliga utvecklingenDenintressenter. av

kvaliteteninomvetenskapligaattförsummas. Denliga basen kommer
sjunkahögskolorna kommvid de tekniskapå teknikforskningen atter

intemationella.denlägreoch långsiktigt bli än

således marginaliserasGrundforskningsrådets dess rollfruktan är att
motiverad FoU.finansiering sektorielltförhållande mängdeni till av

svårtförestående dockomedelbartproblemHuruvida detta ärär att
forskningsrådens finansieringsvolym inteså längeframför alltavgöra

29 utbildningsministem den 2 1994.Skrivelse tillTFR: av nov.
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minskar följd utbyggnaden den sektoriellt motiveradesom en av av
forskningen. Tanken eventuella besparingar i det statliga föratt systemet
forskningsfinansiering tillåtasskulle drabba den inomvetenskapligt
motiverade forskningen förefaller inte aktuell. Föreliggande utredning

inte detta realistiskt alternativ med hänsyn till deett tagetser attsom
tillkommande finansiärema allt döma inte inriktade påärattnya av

grundforskningens problemställningar och inte heller har fördelnings-
principer med demöverensstämmer inom deär gängsesom som

forskningsråden.egentliga Därför kan finansiering från dessa inteorgan
exempelvis finansiering viaersätta TFR.

Undersökningar utförts inom NUTEK Analys visar omfatt-attsom
ningen den offentligt finansierade tekniska forskningen i Sverige ärav
förvånansvärt liten. I synnerhet gäller detta den svenska forskningenom
ställs i relation till industrisektoms storlek och FoU-satsningar.egna
Jämförelser med länder Finland och föranlederNorge NUTEK attsom
i bilaga långtidsutredningentill den hävda det "finns godasenaste atten
motiv bygga den tekniska forskningenNUTEK 1994b. Denatt ut
utbyggnad gäller i första sådanhand överbryggandesom avses
kunskapsutveckling tidigare behandlats. ändamålFör detta kansom

fråntillskottet och deEU stiftelsema sannolikt bidrag.storanya ge
NUTEK det viktigt forskningen påorganiserasärt att att ettmenar ex

såframförallt effektiv erhållassätt, samverkan kan mednytt att en
industrin. En förutsättning bl den företagsinternaär forskningenatta.

långsiktig.blir mer
Erfarenheterna pekar åstadkommafinansiärer kan mångamot att nya

positiva effekter. Etableringen TFR visar detta. skulleDettatav ex
kunna allmänt stöd för åstadkommitsden pluraliseringett attvara som
med stiftelsema och med fåEU kan betydande påeffekter FoU-

samtidigt finns anledning förstai hand för-systemet, sättaattmen
delnings- fömyelseprincipernaoch i för diskussionen decentrum om
troliga effekterna finansiärer träder inattav nya scenen.

Utgångspunkten framgåtthär det finnsär, starktatt ettsom ovan,
beroendeförhållande mellan inomvetenskaplig forskning och sektoriellt
motiverad forskning. Kopplingarna dem svårtemellan har dock att
uppstå särskilda insatser. Det detta motiverar ökadutan är som en
personaltäthet inom sektorsforskningsorgan NUTEK. Kunskapsmäk-som
leri och ställföreträdande entreprenörsverksamhet erfordras för att
bryggor mellan kunskap uppstå.och applikation skall Vadny som
händer med införandet ekonomiska för tillämp-storaav resurser mer
ningsinriktad forskning av betydelse för svenskt näringsliv som
samtidigt inte har denna administrativa småstiftelsema harapparat

dåsekretariat blir fråga. Det finns ingetöppen säger atten som
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uppstå högskoleverksamhetema.inomskallmäklerifunktionen spontant
eller verksam-knytsforskargrupperolikafaktumDet attatt samman

tidsperioder vadunderfria händer ärrelativt större änheterna somges
för detråd talar knappastoch sektorsorgannuvarandevanligt inom att

forskningspolitiska problemen,aktuelladetill lösningenskall leda
högskolabristande rörlighet mellaninriktning,tvärvetenskapligbristande

näringslivoch m m.

mellanformerBehovet8.1 av

således mellanmellanformForskningsstiftelsema representerar en
har sektorsorga-grundforskningsråden sektorsforskningsorganen. Deoch

frånbådekombinerar formerarbetssätttill sittinriktning manmennens
Även fåkan denEU-medlenforskningsråd och sektorsorgan. ut-
deltagandet utvecklasnationelladetformningen, eftersom spontant utan

mellanformerfrån myndigheter. Dessanationellaöverblickstörre nya
dynamiskt inslagsåväl problematisktkan komma utgöra ettettatt som

tillkommandeutförarsidan. Deforskningenorkestreringeni av
riktadebehov ytterligareframkommermedföra detkan att avresurserna

grundforskning ochför bindaverksamheteradministrativa att samman
till NUTEK,inte i formSannolikt störretillämpning. menresurserav

kontaktverk-det gällerambition tidigarelika seriös närmöjligen somen
överbryggningsinstitutioner.bildandetnätverksbyggande ochsamhet, av

såväl stiftelser-tillgodoses förstärksverkligendettaVikten attatt avav
betydelsefullsannolikt kommer haEU-medlensatsningar att ensomnas

månmåste i vissfunktionDennasvenska FoU-systemet.funktion i det
kultiveras.organiseras och

finansierar forskningliksom NUTEK,och EU,Stiftelserna som
kunskapsutveckling,grundläggandestycke bortomligger ett menen

harradikalt. Stiftelsernasigskiljerfördelningsprinciperderas en an-
forskningsrådens kollegialapåminnerstarktslagstilldelning omsom

tillhand med hänsynmedel i förstafördelarvärdering, NUTEK
tillkommanderelevansbedömningar samt ettprogramgrupperav

båda Stiftelsernasmodeller.kombinerar dessaoch EUkvalitetskriterium
påverkar attraktivitetanslagenssärmärke, vilketsärskiltmedel har ett

långsiktighet ochanslagspolitikens inriktningforskarvärlden:inom mot
ochhos TFRpåminner hand ramanslagenuthållighet. i förstaDe om

dessutomlivslängd ochbetydligt kortarehar ärEU-medlenNUTEK. en
relativt arbetsamma.resultatredovisningsformermed ärförbundna som
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följdEn detta blir direktiven till NUTEK skulle kunnaattav
förändras i riktning tillgodose behovet industrirelateradmot att av
tillämpad forskning i det svenska innovationssystemet. En del deav
anslag f har grundforskningskaraktär överlåtasborde kunna tillsom n
de finansiärema. Totalt kan denna finansiering inom NUTEKsettnya

uppgåberäknas till ungefär 300 miljoner SEK. delEn dennaav
finansiering skulle kunna hanteras via stiftelserna, efter överläggningar
med visstNUT EK. Ett samarbete denna förekommer redan seartav
SOU 1996:2. Därmed skulle NUTEKs roll i kunna renodlas.systemet
Detta skulle innebära utveckling pekar fram distinktmoten som en
rolldifferentiering i FoU-systemet: grundforskningen handhas av
forskningsråden och stiftelserna medan den tillämpade och ut-av
vecklingsinriktade forskningen omhändertas sektorsforsknings-av

fåsskall måste uppståFör fungera det radatt systemet attorganen. en
nätverk samarbeten mellan de berörda iävensamtav organen,
förekommande fall antal ad hoc-artade i anslutning till denett organ
utförande verksamheten.

Universitetens basfinansiering, forskningsrådenskopplat till an-
slagsvolym, talar för grundforskningen idag kan bedrivas underatt
former produktiva. Utbyggnaden den sektoriellt motiveradeärsom av
och tillämpningsinriktade forskningen sker följd EU-som som en av
medlemskapet, strategiska forskningsstiftelsen, bibehållandetden plus

existerandeantal redan och kanBFR NUTEK, skapaettav organ som
kombinatoriska möjligheter och öka utväxlingen grund-nya en

forskning forskningsråden.finansieras bl via rekommendationEnsom a
bibehållaföljer detta skulle och utveckla kommunikatio-attsom av vara

mellan de olika delarna FoU-systemet, samtidigt tillattnen av men se
det sker i form ad hoc-lösningar, i stället för bygga in detatt attav

organisationerna.ipermanent

8.2 Förstelning inom högskolan

Konsekvenserna ökade medel för svåraforskning inom högskolan ärav
överblicka. Mycket talar för de förändrade finansieringsför-att att

hållandena påverkakommer alla delar funktioneroch hos FoU-att
den forskningspolitiskaI debatten och i forskningspro-systemet.

årpositioner har under rörligheten forskningspersonalenhossenare
betonats. påtagligtDet svenska har länge kännetecknatssystemet av en
låg rörlighet hos forskningspersonalen. gällerDet dels rörligheten mellan
lärosäten, dels rörligheten mellan högskola och näringsliv. de flestaI
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liksom i andra finansieringsorgan,forskningsråds aktuella program,nu
problematikåtgärder direkt riktade dennaochfinns punkter är motsom

stipendier m.docpost m
Även näringslivet betydelse.högskolan ochmellanrörligheten är av

framhållits viktigtforskningspersonal harpå kvalificeradBristen ettsom
Förmågan absorberanäringslivets struktur.svenskai detproblem att ny

näringsliv i flerai svensktlägre ändärförkunskap har ansetts vara
Målet doktorer kanöka antaletindustriländer.andra jämförbara att ses

Mobilitetunderstrukits statsmakterna.och harbakgrunddennamot av
och skapa bryggorsprida kunskapermedelviktig attattettanses vara

viktigtkunskapsproduktionen. Ettinom sättolika aktörermellan att
med kunskapflyttahöja kompetenskunskap ochsprida är att personer

ifråga. förut-kunskapen Eni behovorganisationtill den ärsom av
företagen.färdiga doktorer tillutslussningsättning för detta är aven

påverka möjlig-finansieringsvolymenökandedenkommerHur att
målsättning växandepolitiska Dendennagenomföraheten att att

verkankontrakterandehakan kommafinansieringsvolymen att en
minskar inäringsliv. Rörlighetenhögskola ochmobiliteten mellan

för färdigaförmån ökade medlen FoUde utrymmegersomsamma
högskolesek-ochuniversitets-tjänster inomfinansieradoktorer att nya

forskningsrådenutvecklats inomplanerkommer deTill dettatom. som
Innebörden börforskare.tillgår på Ökat stödettut att yngregesom

också anställaförerhållerdessa attutrymmeatt som gerresurservara
stå deklartVidare bör detochteknikernydisputerade attnaturvetare.

medel kommermed stiftelsernasinrättasforskarskolor attnusom
högskolornavidlektorstjänsterför inrättaunderlagetinnebära attatt

vissa tvivelföranleder dettaväsentligt. Sammantagetutökaskommer att
utanförincitamenttillräckligt starkautvecklasdet skall kunnaattom

från högskolan ochdisputerade forskarelockahögskolevärlden för utatt
ökadinnebärakan forskarskolomaSamtidigtföretagssektom.in i en

mobilite-innebäraforskarutbildningen, vilket kanexamination inom att
på ökar.längre siktten

slås sammanoch NFR8.3 TFRBör

många i formberöringspunktersannoliktharTFR och NFR av
naturvetenskaplig ochkunskapsområden kombinerarfinansiering somav

behandlatblutredning harforskning. Dennateknikvetenskaplig a
innebäratordeoch teknologi, vilketnatur-vetenskapnärmandet mellan
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hämta i samordning mellan finan-samordningsvinster finns attatt en
teknikvetenskap.naturvetenskap ochsieringen av

anknytningen mellan naturvetenskap och teknologi inteSamtidigt är
ocksåområdengenomgående finansierar. finnsför de TFR Detsom

mellan vilket problematiserarskiljelinjerbetydande organen en
arbetsformer, uppbyggnadenexempelvis beträffandesammanslagning,

utformning prioriteringar Vidarehögskolemiljöer,stöd till av m m.av
också mellan och ellerberöringspunkter NFR SJFR TFRfinns det t ex
sammanslagning just och kanvilket TFR NFRoch SJFR, gör att en av
kan värde genomföraförefalla slumpmässig. Det attav en mervara

forskningsrådssystemet någrahela innanomfattande översyn av
föreslås.struktureni den nuvarandeförändringar

omfattande utrednings- och utvärderings-närvarande bedrivsFör en
såväl iTFR. Denna verksamhet bidrar högverksamhet inom NFR som

kunskapsuppbyggnaden kring forskningsorganisation ochgrad till
måsteverksamhetinom högskolesystemet. Dennakunskapsutveckling

områdena.ocksåbetydelsefull utanför de berördasåledes ytterstses som
råden förstärkningskulle kunna led isammanslagningEn ettvara enav

forskningsråden. sådan modell harutredningskapacitet hos Endennaav
framgång det tillexempelvis i Norge med NAVFed viss provats

rådsorganisationförstärkt kanutredningsinstitutet. Medkopplade en
forsk-också forskning och utveckling belysas,andra aspekter t exav

förhållandet universiteteindustri ikunskapsspridning,ningsmiljö,
kunskapsutveckling etc.

samordningsvinster8.4 Finns att

utvinna

talarfråga väsentliga överlapp. Mycketgäller det existerarförstaEn om
mellan de in-uppkommit arbetsfördelningför det efterhandatt en

handläggamivån,påi första hand effektuerasblandade somorganen,
forskningsrådensockså samarbetsdelegation elleri genom annanmen

varandras närhet,arbetar förvisso isamverkan. här berördaDe organen
genomgång projektkatalog inga in-respektiveytlig geravmen en

överlappningar. detpå skulle finnas väsentliga Härdikationer det äratt
Utredningens möjligheterskarp reservation.nödvändigt markeraatt en

frågeställning varitharundersökning dennaegentliggöraatt aven
framhålla det faktumdet finns anledningbegränsade, varför attytterst

arbetsfördelningen mellan NFR, TFRarbetsuppgiften kontrolleraattatt
påså bli utförd. Inte hellerlängeoch NUTEK väntarännu att
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vid handenutredningens intervjuer det skulle finnas betydandeattger
samordningsvinster hämta sammanläggning antingen TFRatt av en av
och ochNUTEK eller TFR NFR.

Veterligen finns analyser de här berörda forsk-FoU-organensav
områdeutfördaningsprogram endast energiforskningen.över Iett -

energiforskningsgruppens Energiforskningens mål Dsoch medel
1992:122 strukturerad teknikområdensammanställning deges en av

olika FoU-finansiärer bidrag gårtill. Av denna analys det attsom ger
åtminstone tentativt dra slutsatsen här berörda NFR, TFR,att organ

bedriver verksamhet rubrikmässigt måttNUTEK antyder ettsom av
direkt överlappning. Analysen vid handen hur medel istorager som
så föremål frånfall för dubbleringskulle finansiärernas sida.vara

frågaheller framkommer i viken utsträckning det samñnansieringär om
ochmellan NUTEK NFR etc.t ex

någotutredningsarbetet har i övrigt inte framkommitI som ger
anledning förutsätta det föreligger väsentliga överlappningar. Därmedatt

frågan någotöverlappning inte avgörande förutgör argumentom
råden rådsammanslagning mellan eller mellan och sektorsorganetett

ifråga. vinstenDen ekonomiska organisatorisk sammanslagningav en
skulle marginell.sannolikt bli

8.5 Sammanfattning

finansieringsförhållandenaDen sannolika konsekvensen den blirav nya
bakgrund detta följande:mot av

många kvalificeradede forskargruppema kommeratt mest attav
kunna välja stiftelsemedel viktig anslagskälla. Detkommer attensom
uppstå de forskarna.avsevärd konkurrens bästa kanDettaomen

för grundforskningsrådensmedföra olycklig situation möjligheter atten
forskningsområdenatäcka de viktigaste med riktigt duktiga forskare;

svåraredet kommer bli locka forskare tillatt att att trans-
råkarfervetenskaper överbryggningsverksamheteroch till det inteom

uppstå sådanaintresse forskningsirriktningar. Innebördenett spontant av
fådetta svårareNUTEK kan komma mycketär avsevärtatt att attav

finna avsättning för del sina anslag;aven
det bli möjligtkommer för högskolorna bedrivaatt att att en

forskningspolitik ställer krav forskningsfinansiärema. Hög-som
skoloma kan utveckla för vilken forskning skall accepte-program som

regler för vilka anslagspolitiska former skall gälla deävenras, men som
projekt bedrivs inom respektive fakultet.som
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behovSlutord9 om av

kunskapsuppbyggnad

undersökt aspekter den statliga finansieringenutredning harDenna av
genomförts mycket kort tid.forskning. Utredningen hartekniskav

kunskapsanvändning,kunskap forskning,har inneburitDetta att ny om-
fram begränsadhar kunnat bara ifinansieringsformer tasetc om--

befintligautredningen varit starkt beroende denfattning och att av
området. kritisk bearbetning befintlig teoriEnkunskapsmassan av

begrepp har inte kunnat genomföras.utvecklingeller av nyaen
också begränsat möjligheterna samla inOmständighetema har att nytt

innehållforskningsfinansieringens och funktioner.material om
föreliggande slag har behov underlag i olikautredningEn avav

forskningsfinansiäremasgäller bl undersökningarformer. Det ava
utvärderingarprioriteringar, anslagsfonner, Ettbeträffandearbetssätt etc.

område arbetsvillkor, dvs forskningsfinans-viktigt är mottagarnasannat
inom främst högskolesystemet. Vidarerelation till forskningieringens

för studiet denindustrins kunskapsbehov centraltforskning kringär av
sådanorganisering. utredningen har visstforskningens Inomtekniska

del har underlagetfram, till övervägandematerial kunnat tas men
forskningsrådenfrån material utarbetat inom respektivehämtats organ

och NUTEK.
mån finnsi viss korrigeras. Detsituation behöverDenna ett stort

för permanentad, oberoendeutökadebehov resurser en menav
kunskapsutveckling kring FoU-systemet.organisation förpolicyinriktad

få två det första utredningar olikaviktiga effekter. FörkanDetta att om
utifrån stabilforskningsfinansiering kan bedrivasaspekter enav .inte fram för varjematerial behöverorganisatorisk bas. Nytt tas

kunskapsmässiga fördelar vinnas.Härigenom kan betydandeutredning.
kontinuitet, ochkan bedrivas medForskning FoU-systemet enom

kan ske. det andra kan organisa-kumulativ kunskapsuppbyggnad För en
området till balansering utredningaruppbyggnad inom ledatorisk en av

situationen idag, producerasforskning Somoch kring FoU-systemet. är
själva har intressen inommaterial inom organisationermycket som

såväl forskningsrådenområdet. sektorsorganen. DetgällerDet som
låg,på behöver detkvaliteten detta materialbetyder inte att vara men

friståendepå organisatorisktmed det saknasvisar problemen att en
området.kunskapsproducent
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såledesfinns starkaDet motiv för ytterligare förstärkningen av
organisationen kring studiet FoU-systemets funktionssätt ochav
arbetsformer.
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