
PENGARFORSKNING OCH

1996:29sou ----

äâä

WW
W

NGSDEPARTEMENTETUTBILDN





M
Statens offentliga utredningar

WW 1996:29

W Utbildningsdepartementet

Forskning och Pengar

Slutbetänkande Forskningsfinansieringsutredningenav
Stockholm 1996



remissutsändningar SOU och Dsfrån Fritzes kundtjänst. FörSOU kan köpasoch Ds av svarar
forvalmingskontor.Publikationer, på RegeringskanslietsOffentliga uppdragFritzes, av

kundtjänstBeställningsadress: Fritzes
106 47 Stockholm

08-20 50 21Fax:
Telefon: 08-690 91 90

Statsrådsberedningen, 1993.remiss. Hur och Varför.Svara
remiss.för den skallunderlättar arbetetEn liten broschyr som svarasom-

hos:kan beställasBroschyren
Regeringskansliets förvaltningskontor
Arkiv- informationsenhetenoch
103 33 Stockholm

86Fax: 08-790 09
81Telefon: 08-405 24

SÖKAREN 1935OLSSON.ERIK

såframtidstro, vilardetfyllt glädjeyraochVar 20-talet optimistiskav
ekonomiska30-talet.Denpessimistiskochallvarsmättadtyngdöveren

ocksåivärldskrigspeglaskrisen,arbetslöshetenochhotet ettnyttav
sfärerochkonsten. "framtid" 30-talsmänniskanin i poesinsUtan dyker

försökerlevai intensivtmedallasinnenöppna.nuet,
skapadmytgestalt,Ur dennaandaföds modernSökaren", sortsen

symbolisktvårafem huvud,sinnenplus sjätte, säteett utanav men
för rationellt beräkningar.Dennapaesins,tänkande,förkalkylerochett

ståkonstens, skullekunnainstinktenrochkänslan:symbolfrgur ettsom
försök levasignum uttryckför kulturenshelaepokenöver attett- krisläge:Enväldighandaktuell dagensvidare ochkänns iäven -- på kraftigaomkringkänselnochdenskapandehandenvandrar ettpar- Påstrand horisont.ochbeni ödsligtlandskap natthimmel utanett av

spanarirymden,långñng-retbalanserar"han" tumspetsenögaett som
smaksinnetlyssnar, benetavslutasmedöraett menmunnen,som ena

sprödasångens Urordetsochäven öratväxer antennersomorgan. -fångaförliksomocksåpåminner luktnerver rymden, attmotom - hållåtallaFotspårenspringerinspirationens osynligadetstämmorur
alltidpåvandringen:mål upptäckarglädjenundersjälvaänutanannat

väg

91-38-20190-9ISBNNORSTEDTS TRYCKERI AB
1996Stockholm 0375-250XISSN



SOU 1996:29

Till statsrådet chefen föroch

Utbildningsdepartementet

bemyndigade chefen förbeslut den 1995 regeringenGenom 23 mars
uppdragtillkalla särskild utredare medUtbildningsdepartementet att en

resurstilldelninggenomföra det svenska föröversyn systemetatt en av
Med bemyndigan-dir 1995:05. stöd dettatill forskning 1995:41, U av

maj riksdagsledamoten Kristi-departementschefen den 10de förordnade
maj entledig-ordförande. beviljades denSvensson 29Svensson somna

departementschefen riksdagsledamotenförordnadeande och dagsamma
Kjellordförande. Departementssekreteraren A.EbersteinSusanne som

sakkunnig utredningen.den maj iförordnades 11Jonasson som
Ola Ottosson förordnades denforskningsrådet Mats 23Dåvarande

avdelningsdirektör Ulfoch den 18maj till sekreterare Heyman septem-
i utredningen. beviljadesbiträdande sekreterare Ottossonber till ent-

januari och den 22 december förordnadesledigande från 1996 19951
till sekreterare i från ochdepartementsrådet Björn Brandt utredningen

januarimed den 1996.l
Sonjavarit förordnade, direktöreni utredningen harSom experter

Ulf Sandström fr 20docentenDahl fr november 1995,15 o mo rn
universitetsdirektören Ola frMats Ottossonnovember 1995 samt o m

januari 1996.1
ForskningsfmansieringsutredningenantagitUtredningen har namnet

.FOF-95.
fyraför sitt arbete låtit genomförainomUtredningen har ramen

publicerats särskilda SOU-rapporter:delområdenanalyser somav som
forskningen Sam-och SOU 1995:121Riksdagen, regeringen samt

forskningsfinansiering har påverkansmönster svensk SOU 1996:2i ut-
inom Forskningsrådsnämnden.redningens uppdrag utarbetats

harrollfördelning teknisk forskning 1996:20Samordnad SOUinom
Ulf Universite-författats fil. lic. och docent Sandström,Mats Bennerav

i Linköping.tet
forskningspolitiska landskapet Norden på 1990-talet SOUDet i

Bertel Ståhle, Köpenhamn.har författats forskaren UNI1996:28 av -
för forsk-haft kontakter med företrädareUtredningen har i arbetet

ochforskningsutförare, fackliga organisationerningsfinansiärer, nä-
förteckning.fl. enlighet med särskildringslivsorganisationer im
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och frnovember GunillaMarjut t 1995 WestmanTorpo 0 m0 m
utredningen.har arbetat assistenter åtdecember 1995 som

Forskning ochsitt slutbetänkandeUtredningen överlämnar härmed
därmed slutfört.1996:29. UppdragetSOUPengar är

Stockholm i 1996mars

EbersteinSusanne

Brandt UlfBjörn Heyman
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Sammanfattning1

det svenskauppdraghar haft tillUtredningen göra översynatt aven
ingåtthartill forskning. arbetetIför tilldelning attsystemet resurserav

forskningsfinansiärermedel från olikamellanbalansen samtöverse
högskolor.ochoch universitetforskningsfmansiärermellanrelationerna

be-nödvändigtvarithar därföromfattande.Uppdraget Det attär
betydelse försärskiltövergripande frågortillutredningen storgränsa av

ochFöljande frågorforskningsfmansieringen.den svenskaformaatt
givnabakgrundharforskningsfmansieringssystemetdelar mot avav

arbete:utredningensfokus fördirektiv stått i
forskningroll utförarehögskolornasuniversitetens och avsom-

forskningsrådsorganisationen-
sektorsforskningsorganisationen-

forskningensvenskapå deninverkanEU:s-
forskningsstiftelsemasärskilt definansiärerprivata nya-

forsk-ioch relevansbehandlat kvalitetutredningenharHärutöver
fömyelsensektorsforskningens situation,viss tonvikt påningen med av

forsk-inomjämställdhetsfrågorforskning,tvärvetenskapligforskning,
forsknings-i fördelningfunktionenocheffektivitetenningen samt av

medlen.
ekonomiskaSverigesforskningiInvesteringar sättär ett att trygga
Forskningenlivskvalitet.medborgarnasförbättralångsiktigframtid och

begrän-besvärligtbudgetlägetdåupprätthållas ärbör därför även men
effek-ochprioriteringarkrav påställer ökadesade ekonomiska resurser

Utredningenbeslutsunderlag.brabeslut krävertivitet. Välavvägda ett
statligabild hur denheltäckandesöktbakgrundhar dennamot avge en

förknippade medkostnadervilkaforskningsfmansieringen ärut, somser
decen-utvecklats under dedethuroch senastehanteringen systemetav

organisation.balansförändringar ochgäller volym,nierna vad
forskningspolitikenhandläggningenkortfattatUtredningen berör av

entydigochrekommenderar klarochkapitelregeringskansliet 4i en
forsk-i sin rollutbildningsministemochansvarsfördelning att som

önskvärtocksåställning.får starkare Detdärvid attningsminister ären
Riksda-tillforskningspropositionerförplaneringsperiodema anpassas

1996därförbörforskningspropositionerochmandatperioder o mgens
fyraårsperiod.avse en
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förInom utredningsarbetet har gjorts bearbetning till-ramen en av
gängligt statistiskt material rörande den svenska forskningsfmansieringen
under de åren i syfte få15 bild huröversenaste att ut-en resurserna
vecklats kapitel Analysen visar den5. totala forskningsvolymen iatt
landet ökar kontinuerligt, framförallt inom näringslivet också inommen
högskolesystemet. Extemfinansieringsgraden i högskolan ökar också,
framförallt beroende ökadpå icke-statlig finansiering.en

Universitet högskolor utföroch den offentligt finansie-90 %nära av
rade forskningen försvarsforskningen innebärundantas. Det attom
styrningen forskning förenad in-högskolans med mycketär stortettav
flytande på den totala forskningens inriktning. Statistiken visar hög-att

forskarex-skolornas medel för forskning ökat väsentligt antaletsamt att
amina vetenskapliga artiklar ökat väl i paritet med medelsökningen.resp

universitetUtredningens bedömning den svenska modellen medär att
och huvudsaklig genomförare sektorsforskninghögskolor ävensom av

ekonomiska analys gjorts visarbör bibehållas kapitel 8. Den attsom
utsträckning forskningsmedelhögskolorna under år i hög sparatsenare

kan följd nyli-överskott i verksamheten. naturligDettasom vara aven
gjorda förändringar och redovisningssystem det kani styr-gen men

forskningskapaciteten.också tecken svårigheter ökapåett attvara
denUtvecklingen under de åren kommer utvisa vadnärmaste äratt som

visar genomföratolkningen. högskolan inte sig ha kapacitetOmrätta att
den forskning alternativet bygga forsk-förväntas bör att utsom nya
ningsinstitut kapitel 7.övervägas

Högskolan har central uppgift för forskarutbildningansvaretsom en
fri forskning.och alltför låg finansiering fakultetsanslagenviaEn egen

högskolansbegränsar möjlighet fullgöra denna uppgift bra sätt.att ett
Utredningens underlag visar det skulle krävas överflyttningatt en av

miljarder2,4 kr till fakultetsanslagen extemfinansieringsandelennära om
skulle återställas till 1984/85 års nivå. hälftencirkaDetta motsvarar av
samtliga medel från råd och emellertidsektorsorgan. Detexterna är
varken realistiskt eller kommaönskvärt tillbaka till den situationatt som
gällde då. det hävdasDäremot kan med fog vi punktnått näratt nu en
högskolans möjlighet sin ytterli-verksamhet inte fåröveratt styra egen

beskäras. åtgärderstället måste enligt utredningens bedömningIgare
vidtas flyttar balansen så basresursemas andel ökar i någon mån.attsom
Förslag läggs dettai syfte ärsom

Ökade bidrag från samtliga finansiärer långsiktigatill denexterna-
kompetensuppbyggnaden inom högskolan,
Förhindrande krav motfinansiering in-på och Övertagandeav av-
ledda satsningar i syfte uppnå balans mellan extemfinansiärersatt
bidragsnivå och deras styrning högskolanav
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Medelsöverföringar från forskningsfinansiärer till forskningsut--
förare för kompletteringsfmansiering EU-projekt kapitel 14av
Förändrad ansvarsfördelning inom teknisk forskning där vissa-
medel bör överföras från tillNUTEK universitet och högskolor
kapitel 13

Utredningen föreslår således samtliga extemfmansiärer skallatt ge
ökade högskolansbidrag till oberoende och långsiktiga kompetensupp-
byggnad fastställerregeringen för och hög-alla fakulteteratt ettgenom
skolor enhetligt procentuellt påslag för täckande kostnader för dennaav

bidragsgivare föreslåsverksamhet kapitel Statliga bli kompenserade7.
motsvarande överföring från fakultetsanslag till forskningsrådgenom en

reformen i detta avseende blir neutral medoch sektorsorgan så att av-
finansiering.seende på statens

högskolornas centrala roll svenska forsk-Universitetens och i det
ningssystemet krav på deras prioriterings- fömyelseför-ställer ochstora

förmåga kvalitets-måga på deras extemfmansiäremasatt motsvarasamt
kapitel ochoch relevanskrav 10 1 7. decentraliseradeDet styrsyste-nya

själva beslutardär högskoleenhetema inriktningen sin forsk-met om av
själva inrättar ställerning, bl de och tillsätter professurer,atta genom

högskolans beslutskompetens. Utredningen harockså ökade krav på
särskildatill universiteten deras hantering denenkät omgenom en av

matematisk-anvisades till humanistiska och1990somresurs o m
bedömningfakulteter samlat underlag förnaturvetenskapliga ett en

vetenskapli-förmåga till förnyelse oberoendehögskoleenhetemas ochav
tillUtredningen enkätbedömningar kapitel 7. har också genom enga

högsko-sektorsforskningsmyndigheter fått derassamtliga större syn
lan forskningsutförare kapitel 8.som

ökad inte-Sverige, liksom i många andra länder fråganI är enom
viktig i forsk-gration mellan näringslivets och högskolans forskning

personelltningspolitiken. Fundamentalt för sådan utbyteökatär etten
fler forskar-mellan högskola och övriga samhället, vilket förutsätter att

förändras.utbildade anställs i näringslivet och attityder till utbyte Ut-att
i detta perspektiv avsevärd för brist på forskar-redningen riskser en

förarbetskraft efter sekelskiftet kapitel mängd åtgärderutbildad 5. En
och bättre forskningförbättra teknikspridning högskolansatt anpassa

vidtagits deoch forskarutbildning till framförallt näringslivets krav har
åtgärdervarför utredningen inte föreslår ytterligareåren, någrasenaste

mina förslaginnan aktuella förändringarna har utvärderats. Någrade av
varvid särskiltmöjligheten till integrering,kommer dock förbättraatt

rättigheter, bättrehantering immateriellakan framhållas förbättrad av
organise-förbättradmindre och medelstora högskolor,förutsättningar för
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bättre möjligheter tvärvetenskapligring sektorsforskningen tillsamtav
finansiering förändringar i rådsorganisationen kapitel 18.genom

också ingått värdera nuvarande organisa-uppdraget har deI att
fakultetsområdenvarje råd eller flerationsgrundema där motsvarar ett

visst samhällsområde kapitelkapitel och varje sektorsorgan 10.9 ett
förändring forskningsrådens in-föreslår inte någonUtredningen av

Utbildningsdepartementetunder bördelning. Forskningsråden ettvara
medicinskt, naturvetenskapligthumanistisk-samhällsvetenskapligt, ett ett

starkt be-forskningsråd. jagteknikvetenskapligt Däremotoch ettett ser
samordnings-för ochmed policy-överordnad strukturhov ansvarav en

rådsindelningen.bevakningfortlöpandefrågor och för av
sammanföres tillforskningsrådensåledesUtredningen föreslår att en

skall ikapitel Råden9.Forskningsrådsstyrelsenmyndighet, även
forskningsstödetdet operativasjälvständigt beslutafortsättningen om

Forskningsrådsstyrelsen förmedani dagsätt meransvararsamma som
medelsanvisningStatsmaktemasforskningspolitiska frågor.övergripande

ochfrikopplas från rådsstrukturenforskningsrådsorganisationen börtill
humaniora/samhälls-följande områden:stället anvisas tillmedlen bör i

Forsk-börnaturvetenskap och teknik.medicin, Härutövervetenskap,
disciplinövergripandemedel förförfoga vissaningsrådsstyrelsen över

uppgifter:föreslås ha följandeForskningsrådsstyrelsenändamål.
forskningspolitiskaövergripandeitill regeringenrådgivareVara

grundforskningsområdetfrågor inom
ochstyrelsensårsredovisning föranslagsframställning ochAvge

verksamhetforskningsrådensingåendede
olikaförforskningsmedlenanvisadestatsmakternaFördela de av

tillochforskningsrådende ingåendeforskningsområden till
verksamhetsområdenstyrelsens övriga

forskningtvärvetenskapligFrämja stödjaoch
jämställdhetsforskningkvinno- ochFrämja och stödja

effektivitet i rådssystemetochför kvalitetSvara
i forsk-koncentration och profileringerforderligMedverka till

ningsstödet
forskningsresultatutnyttjandeför spridning ochSvara av

hela rådsorga-och utredningsarbete förGenomföra planerings-
nisationen

forskningssamarbeteinternationelltoch främjaEffektivisera10
visar detsektorsforskningsområdetUtredningens genomgång attav

någrasektorsforskningsorgan,mycketbegränsat antalfinns storaett
ganskaforskningsmedelbetydandemyndigheter med stortettsamtegna

för forsknings-FoU-medel avseddabegränsademyndigheter medantal
kap 10.myndigheternas arbeteförinom områden intressestöd av
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Utredningens förslag till förändrad organisation sektorsforskningenav
baseras på två principer. det första bör efter inomFör sträva attman

främja såväl tillämpad grundläggandeorganisationsamma som mer
forskning, och utvecklar bådadera. det börvilket berikar andraFör man

forskningsfmansierande perspek-undvika enheter med alltförsmå snäva
närliggande områden sammanhang ochtiv. FoU-stöd till bör i ettses

forskningsstödjande med fåtalbör inte ha endast avnäma-ettman organ
re.

föra forsknings-föreslår såledesJag överväger attatt man samman
till sekto-finansierande inom vissa områden organisationer,störreorgan

bredaresektoriella forskningsråd harriella forskningsråd. Dessa ett
sammansättningenforskningsråd ochtraditionellaansvarsområde än av

de vetenskapli-avspegla såväl de sektoriellaledningsorganen måste som
finnasdet i styrelsernauppgifter. Förslagsvis böraspekterna derasga av

ochforskarsamhälletledamöter valdaungefär lika många av
jordbruksforsk-ochutsedda regeringen. Skogs-allmänföreträdare av

omvandlas tillforskningsrådet börSocialvetenskapliganingsrådet och
och skogsbruk,forskningsråd inom områdena Jord-sådana sektoriella

socialHälsovård, sjukvård ochnäringarfiske anslutandemed resp.
bilaga schematiskt vilkaUtredningen har ikapitel 710. angettomsorg

principerbakgrund debörförändringsmodeller övervägas mot avsom
redovisatssektorsforskningenför ovan.som

överföringarinnebar betydandelöntagarfondemaAvvecklingen avav
kapitel 12.forskning och forskarutbildningtill stöd för svenskmedel

forskning inommed uppgift finansierastiftelser har inrättatsSju att m m
stiftelsemasUtredningen har gjort genomgångolika områden. en av

hur de kom-underlag för bedömningändamål och avsom enresurser
Stiftelsemaforskningssystemet.balansen i det svenskapåverkaattmer

ii forskningsfältetförstärkningar princip helahar inneburit över men
miljöforskning, vård-ökat främst inomväsentlig grad har resurserna

naturvetenskaplig-teknisk forskning ochprobleminriktadforskning, sam-
vid uni-Stiftelsemas stöd till projektbaserad verksamhethällsforskning.

till cirkakan i fortvarighetstillstånd uppskattasversitet och högskolor ett
projektstöd tillHuvuddelen dessa medelmiljarder kr år.1,4 äravper

EU-stödforskarutbildning milj kr, 130högskolor milj kr, 400750
milj kr.universitet, högskolor och institut 130milj kr och basstöd till

synpunkterutsträckning de kritiskaUtredningen delar i stor som
beslutsorganisationenotillfredsställandeframkommit beträffande den

därkontrollmekanismemastyrelser och de bristandemed självutsedda
för-korrigera missförhållanden. Någrasamhället möjlighetersaknar att
detochför nuvarande regelsystemändringar inte möjliga inomär ramen

Medkan komma ändras.förutsättningarnaf oklart i vad månär attn
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hänsyn härtill redovisar jag vissa förslag syftar till inomattsom ramen
för regelsystem, förbättra planeringsförutsättningamanuvarande och
kostnadsfördelning formerna för stiftelsemas styrelseleda-samt att utse

Rundabordssamtal samplanering och samverkan ochmöter. om en
för utseende ledamöter stiñelsemas styrel-diskussion formerna iavom

bör således komma till stånd.ser
betydelsefullt,Forskningssamarbetet med har blivit alltmerEU sär-

fåttunionen och därigenomskilt sedan blivit medlemmar störreav
inriktningochpåverka omfattningmöjligheter FoU-programmensatt

bedömning drygt EU:s FoU-kapitel Utredningens 3 %14. är att av
milj krSverige vilket 900medel hamna ikommer motsvararatt omca

industri.hälften går till svenskåret varav
svenska arbetetstyrande strategi for detbör utarbetaRegeringen en

sådaninriktning ochmål ochmed påverka EU-programmens stra-att en
dennaFoU-politik.regeringens samlade Inomdeltegi bör vara en av

deltagande ifrämjar vårt EU-programmenstrategi bör områden som
kompletterabör EU-programmennationella insatsernaprioriteras. De

inomkunskapsuppbyggnadvid långsiktigviktlägga ökadattgenom
områden.dessa

deltagande itilli anslutningkompletteringsfmansieringförMedel
medelsöverfö-innebärutförandenivån, vilketEU-projekt bör finnas på

universi-tillforskningsrådsektorsforskningsmyndigheter ochringar från
forskningsinstitut.högskolor ochtet,

vidforskningenstudie den tekniskalåtitharUtredningen göra aven
SOUi särskildpubliceratshögskoloruniversitet och rapport,ensom

grundforskningsin-NUTEK:skapitel visar13. Den1996:20 att mera
stödmycket dubblerarforskning i utgörtekniskriktade stöd till som

forskningsstiftelsen. Mot-strategiskadenfrämstfrån finansiärer,andra
samtligaockså den analysframkommersvarande uppgifter nyaavur

ändringredovisas i betänkande. Endettaforskningsstiftelser avsom
teknisk grund-minskning stödet tillmedverksamhetNUTEK:s en av

bryggauppgiften fungeraprioriteringforskning och att ensomaven
medelsbehovinnebär minskatoch tillämpningmellan forskning ett av

ställetmedel bör iMotsvarandemilj. kr år.uppskattningsvis 300 per
universitet högskolorbasresurser för ochförstärktaanvisas varavsom

börhögskolor. Regeringenmindre och medelstoramilj kr bör80 avse
påfördelashur medlen börforskningspolitiska bedömningi sin ange

områden.
bör,angivits NUTEKöverföringar förMotsvarande omsom ovan
och rådandra sektorsorganavseendekräver,statsfrnansema så göras

forskningsstiftelsemafrån demedelberörs tillskottet nyaavsom av
innevarandeemellertid redanharkapitel Statsmaktema19. o m
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budgetår genomfört minskningar anslag inom vissa områden, t.ex.av
miljöforskningen och skogs- och jordbruksforskningen varför, forsk-om
ningsfmansieringen bibehållaskan på dagens nivå, jag inte föreslår

förändringar inom dessa områdennågra
direktiven regeringen det merarbete uppstår på grundI tar upp som

vid projektfinansiering. Forskarepluralismen i det svenska systemetav
omfattande tid söka bedöma ansök-tvingas lägga ned på medel,att att

bidrag kapitel Utredningenningar och administrera många små 15.att
forsknings-via till forskare och tillkan två enkäter, SCBen engenom

vissaredovisa god bild situationen. Inområdens granskare överen
ned omfattande tid sökaforskarna pådiscipliner lägger att externa

normal-exempletmedicin det 9 %medel med mest extrema avsom
Även tid.andras ansökningar Dengranskningenarbetstiden. tarav

tid läggsdock väsentligt kortare dengranskningstidentotala änär som
medeltidsåt-utredningens bedömningned på söka medel är attatt men

Ansökningaralarmerande hög.bidrag inte kangången för sökaatt anses
bidragsamtidigt flest forskare sökertid anspråktill råden itar mest som

slutsatsertidigt dra några definitivaförfrån dessa. Det är ännu att om
materialfrån utredningenssöka medel EUtidsåtgång för ävenatt om

ned.mycket tid läggsindikerar att nu
och anmärk-också intressantatill forskareUtredningens enkät ger

fördelningjämställdheten vidbristandeningsvärda data av ex-om en
kvin-och kapitelforskningsmedel till kvinnor 17. Trotsmän attterna

tycks de ivarje enskild ansökanlägger ned tid påi medeltal mernor
hälften i bidragdrygt så mycketgenomsnitt inte erhålla än sommer

för begrän-studietill ålder. Utredningenshänsyn endast ärmän tasom
motive-tydlig förändå tillräckligtslutsatsersad för dra säkra attatt men

i detaljforskningsfmansiäremastatligaregeringen uppdrar åt de attattra
avseende utfallet förbidrag medfördelningenstudera och redovisa av

jämställdhets-det genomförsföreslåroch Utredningenkvinnor attmän.
och utförare.forskningsfmansiärerrevisioner hos statliga

med dess direktiv ingaenlighetinnebär, iUtredningens förslag, mer-
rad överföringar medeldäremotkostnader. Förslagen innebär aven

balansförändringar börvissaföranleddamellan finansiärer attav synen
kompetensuppbyggnadenlångsiktigadentill förmån för stärkaske att

kapitel 19.och högskolorvid universitet
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Summary
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Givenfoundations.require soundWell-balanced decisionsefficiency.
provideattemptedCommission has accuratebackground, thethis to an
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Within the framework of the Commissions task, the work on pro-
cessing statistical material concerning Swedish research fun-available

carried ofding has been with the aim gettingthe last 15 outover years
have been used Chapter Analysis showspicture of how 5.resourcesa

continuouslyof research in the has beenthat the total volume country
education but above all within industrial andincreasing within higher

edu-of external funding within higherlife. The proportioncommercial
fund-mainly result of increasedincreasing,cation also non-stateas a

ing.
of allcolleges for nearly 90 %universityUniversities and account
Thisfor defenceexcluding researchfunded researchpublicly purposes.

haswithin the higher educationresearchthat control of sector ameans
data de-Statisticaloverall direction of research.theinfluencemajor on

universityandfor research universitiesthat the tomonstrate resources
and thatdecades,significantly the last fewincreasedcolleges have over

increasedscientific articles haveresearch degrees andof atthe number
in funding.the increasemuchleast asas

uni-model wherethat the SwedishCommissionsThe assessment
implementa-ofthe principaluniversity collegesandversities agentsare

Chaptermaintainedresearch should beforand responsibletion, sector
universi-reveals thathas been carriedanalysis thatfinancial8. The out

beenhave,collegesand university extent,ties greattorecent years a
well be the naturalThis couldresearch funds.accumulating consequence

andimplemented therecentlyarising from changes management
of difficul-indicationcould bealsoreporting butfinancial systern, an

theDevelopmentsresearch capacity.increasingfaced inties being
If theinterpretation lies.thewill reveal wherefew correctnext years

researchthe capacitydoes haveeducationhigher outtonotsector carry
shouldinstitutesresearchof developingalternativeexpected, the newas

considered Chapter 7.be
thelimitsappropriationthe facultyfunding vialittle grantsToo

besttask thefulfil itseducation ablewhich higher toextent to
appropria-facultytransfer theshows thatThepossible toreport away.

therequiredbillion would beof nearly 2.4tion SEK to restoregrant
level. This1984/85external funding theandfaculty-balance between to

funds fromexternalof alltransferring about 50 %equivalent to
Commission doesTheorganisations.andresearch councils notsector

realisticbeingexternal funding levelearliertheregard return to orasa
point wherereachedhaveview thatdesirable, but has the nonow awe

universitieswhichimposed theshould berestraintsfurther extent toon
be takenInstead,activities.itsable mustto measuresownmanageare
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change the balance in order bring about increase in theto to an propor-
tion of basic Proposals for achieving thisresources. are:

overheads from all external funding organisations for theIncrease
long-term development of the higher education sector,Competence

oflevelsachieve reasonable balance between theAttempt to grant
educa-funding organisations and their influence the higherexternal on
takingrequirement for andby lowering the matching financetion sector

started,beenoveractivities which have
funding thoseresearch organizationsTransfer of funds from to car-

Chapterfunding of projectsresearch for supplementary EUrying out
14

researchresponsibility within technologydivision ofChanging the
transferred universitiesfromfunds should be NUTEKwhere certain to

Chapter 13and university colleges
agenciesthat all fundingthus externalCommissionThe proposes
develop-independenttheir for the and long-termshould increase grants
achievededucation bein the higher thisof tosystem,ment competence

uniform chargedeterminingby the Government topercentage covera
universityfaculties in universities andactivity for allof thisthe costs

agenciessuggested that fundingGovernmentChapter 7.colleges
appropria-transfer from facultyequivalentcompensated byshould be an

reformorganisations that theandcouncilstions research sectorto so
priorities.withwill be neutral respect to state

evaluating basisorganisationalinvolved thealsoThe task present
facultycorrespondscouncilresearchwhere each to areasone or more

ofcorresponds specificbodyand eachChapter 9 sectortosector a
Chapter 10.society

theofchanges in thedoesThe Commission set-upnot propose any
councils.research

thereof Education and Science,of the Ministrythe auspicesUnder
forsciences,for humanities and socialcouncilsshould be research

for sciences.and engineeringfor natural sciences,medicine,
withforneed superordinateIHowever, structuregreata acan see

forquestions andoverall policy and co-ordinationresponsibility forthe
basis.organization ongoingresearch councilmonitoring the on an

broughtbethat the research councilsCommission thusThe proposes
CouncilsGoveming Board of Researchauthority, thetogether under one

make indepen-should continue the future9.The councilsChapter to
to-day, while the Gover-researchdent decisions concerning support as

researchoverallresponsible forCouncils bening Board of Research
of fundsdistributionconnection between Governmentpolicy issues.The

from theshould be separatedorganisationresearch counciltheto coun-
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insteadcils and funds should be allocated the followingstructure, to
Humanities/social science, medicine, natural science and technolo-areas:

Board of the Councils shouldaddition the Goveming ResearchIngy.
interdisciplinarydisposal specific funds forhave theirat purposes.

Goveming Board of the Research Councils beproposed that the respon-
following tasks:sible for the

policyconcerning general researchadviser the GovernmentAct toas an
of basic researchissues within the area

and issue thefor budgetary annualSubmit proposals2. requests report onan
and partici research councilsactivities of the board

differentallocated by the forDistribute research funds Government rese-
councils, the other activityparticipating research andarch thetoareas

of the boardareas
researchinterdisciplinaryandPromote support

research equality andandPromote intosupport women
counciland efficiency the researchresponsible for qualityBe system

focusing ofconcentration andachievingContribute towards rese-necessary
arch funds

of research resultsdissemination and exploitationfor theresponsibleBe
councilresearchand study work for the entireof planningCarrying out

organisation
. efficientinternational research co-operationand make10. Promote more

shows thatof the researchCommissions reviewThe sector area
research bodies,of largelimited numberthere sector someveryare a

wellresearch of theirsubstantialagencies with as aown, asresources
intended forwith limited fundsagenciesnumber of RDfairly large

the workthat of interest forwithinresearchfunding support areas are
10.of agencies Chapterthe

oforganisationproposals for changes theCommission°sThe
principles.research based twosector onare

organisationsupporting within thestrive towardsThe first to same
andbeneficialbasic research, whichresearch wellapplied moreas as

researchavoid smallareas.The seconddevelopmental for both to
perspectives that RDagencies withfunding support totoo narrow.are

should bewhole and thereshould regardedadjacent be notas aareas
of recipients.only small numberbodies withresearch support a

researchthegiven mergingconsideration bethus thatI topropose
researchsectoral,certain into largeragencies withinfunding areas

of responsi-broadersectoral research councils havebodies. These areaa
thecomposition ofcouncils and thetraditional researchbility than

scientificwell thereflect the sectoralgoverning bodies must as as
of their tasks.aspects

approximately theconsist ofboards shouldsuggestion, theAs samea
and publicresearch communityelected by theof membersnumber

Councils forThe For-appointed by the Government.representatives
SocialCouncil for Rese-well theResearch,and Agriculturalestry as as

within thecouncilssectoral researchtransformed intoarch should be
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and forestry, fishing and associated industriesof agriculture re-areas
medical and social Chapter The Com-spectively, and health, 10.care

diagrammatic representation of theappendix providedmission has 7 a
princi-considered light of theshould be themodels for change that

research reported above.ples for sectoral
transfers of fundsfunds substantialPhasing meantout wage-eamer

studies Chapter 12.research and postgraduateSwedishsupportto
fundingofestablished for thehave beenfoundationsSeven purpose

thereviewedCommission hasdifferent Theresearch etc. areas.
assessingbasis fortheirfoundations andof the resources as apurposes
researchwithin the Swedishoverall balanceinfluencethey willhow

of thewholestrengthening of theledfoundations haveThe tosystem. a
increasedhave beensignificantfield, butresearch extent,to resourcesa

problemhealthenvironment,research into theprimarily within care,
andhumanitieswellengineeringscience andoriented natural asareas as

of theactivitiesbasedfor the projectscience research. Supportsocial
estimatedbecolleges coulduniversityuniversity and at,foundations at

ofmajorconditions. Thesteadybillion part1,4SEK stateyearper
universityanduniversitiesused projectthese funds support toare as

million, EUresearch training SEK 400million ,colleges SEK 750
uni-universities,theand basicmillionSEK 130 support tosupport

million130 .and institutes SEKversity colleges
havethatcritical viewsthelargeCommission sharesThe extentto a

organisa-makingunsatisfactory decisionconcerning theexpressedbeen
mechanisms,controlunsatisfactoryboards andself-appointedtion with

undesiredopportunity remedythehave out-society doeswhere tonot
of theframeworkwithin thepossible presentChanges notarecomes.
whether theseunclearand theregulatory tomomentatsystem, as

forward certainputtingthis,Given Ibe changed.preconditions amcan
improving theregulatoryaim within thethatproposals atsystemcurrent

proceduresthewelldistribution ofconditions andplanning costs as as
Roundtablefoundations.boards of themembers theappointingfor to

thediscussionand co-operation andjoint planningdiscussion onaon
intoshould thusmembers the boardsappointingprocedures for to come

existence.
increasingly significant,becomework with the hasCo-operative EU

obtainedand thusof the unionbecame membersespecially since we
of RDinfluence the and focusopportunitiesbetter to program-scope

Chapter 14.mes
EUsof the RDthat leastCommission 3%The view of the at

around SEKcorrespondswhichallocated Sweden,will befunds toto
Swedish industry.halfof whichmill900 togoesa year,
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The Government should work for the Swedish workout strategya
of influencing the goals of the their orientation andEU,programmes
such should become of the Govemments overall RDstrategy parta a

promotingpolicy.Within this participation EUstrategy, areas our
should be given priority.programmes

supplement by puttingNational investments should EU programmes
build-of long-term knowledgeincreased emphasis the developmenton

ing within these areas.
participation infunding connection withFunds for supplementary
whichexist the implementation level,projects shouldEU at means a

councilsagencies researchfrom research andtransfer of funds tosector
and research institutes.universities, university colleges

into technologyhad study done of researchThe Commission has a
which publishedcolleges, has beenuniversities and universityat as a

NUTEKsThis shows thatChapter 13.SOU 1996:20separate report
DevelopmentIndustrial and TechnicalNational Board forThe Swedish

for technical researchorientedbasic research support manymore
especially thefunding agencies,from otheroverlaps supportrespects

foundation.strategic research
of allfrom the analysisinformation alsoComparable newcomes
changepresented thiswhich Aresearch foundations toreport.are
technicalbasicthereduction inNUTEKs activity with support toa
betweenbuilding bridgethe task ofpriorityresearch, and allocating to a

the orderreduction of its fundsand its applicationsresearch means a
should in-Corresponding fundsmillionof around SEK 300 per year.

anduniversitiesforstrengthen basicallocatedstead be to resources
smaller andshould80 millcolleges, of which SEKuniversity togo

should in its researchcolleges. Themedium-sized university government
allocated diffe-funds shouldthese bespecify howpolicy toassessment

rent areas.
shouldmadeabove NUTEK,corresponding theTransfers toto
councilsother bodies andmaderequire, bepublic finances sectorto

research foundationsthefunds frominjection ofaffected by the new
already in thehowever,have,Chapter19 The Government present

appropriationsreductionsbudgetthroughbudget carried toyear
agriculture.andenvironment, forestrytheresearch intocertain areas e.

level, domaintained the IIf funding beresearch notat currentcan
within thesechanges areas.propose any

work thatadditionaltakes thedirective, thethe GovernmentIn up
ñJnd-projectforpluralism the Swedishresult of systemoccurs as a

funds,fortime into applyingin muchResearchers forceding. to putare
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Chaptersmalland administerapplications grantstoto numerousassess
15.

investigations,result ofCommission ableThe two oneas a
theotherresearchers, and theSwedenStatisticsthrough SCB toto

situa-of thegood picturecouncils reviewers,research presentto apeer
tion.

considerablespendhaveresearchersdisciplines,Within certain to
themedicine beingwithfor funds,applying most extremetime on

applications oftheProcessingworking time.normalexample of9%
processing theresponsible forresearchersfor thetakes timeothers

funding.researchnationalof allmajor part
less thanconsiderablyhowever,doing thistotal timeThe spent

Commissi0nsthefunds, butapplying forbethat hasthe time spentto
beforapplyingtime cannotthat the grantsview spent onaverage

councils takeresearchtheApplicationsexcessively high.regarded toas
fromforresearchers apply grantstimethetime, mostatmost assame

bodies.these
timedefmitive conclusions spentdrawearlystill totoo on

materi-Commissionsthough thethe EU,for funds fromapplying even
beingmuch timethatindicates spent.

interest-thatgives dataresearchers alsoquestionnaireThe sent to
fundsresearchexternalallocating towhenmentioning,worthanding

17.Chapterand menwomen
eachtimespendthethe fact thatDespite onmoreaverageonwomen

obtaindothat theyindividual application, not averageonappears
oftakendo,thatofhalf the accountthan grantsamount menmore

position.andtheir age
conclusions,finnlimited drawstudiesCommissionsThe totooare

givethejustify thatsufficient governmentthis, theydespitebut toare
detailinthisexaminingtask ofagencies theresearchfundingthe state

andof betweendistributionreporting theand grants men.womenon
carriedaudits begenderthat amongstCommission outThe proposes

research performers.andagenciesresearch fundingstate
dodirectivewith itsaccordance notproposalsCommissionThe

ofnumberproposaltheadditional However,involve costs. ameansany
ofbalancein thecertain changesaboutbringorderfund transfers to
ofdevelopmentlong-termstengthening theofthefunding for purpose

19.Chapteruniversity collegesuniversities andcompetence
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2 Utredningsuppdraget

Bakgrund1

Utredningens direktiv återges i sin helhet i bilaga Regeringens egen
sammanfattning följande: särskild utredare i uppdragEnsäger attges
genomföra översynen av

det svenska för tilldelning till forskningsystemet av resurser-
balansen mellan medel från olika forskningsfinansiärer och-

mellan forskningsfinansiärerrelationerna å den sidan och univer-ena-
densitet och högskolor å andra.

utomordentligt omfattande. offent-uppdrag Alla områdenDetta är av
allaligt finansierad forskning berörs liksom finansiärer och utförare av

erfordrar lång tid omfattandeforskning. fullständig analys ochEn resur-
arbetademed begränsat mandatForskningsrådsutredningen ett merser.

utredningföreligger inte i dag. MinMotsvarande förutsättningari år.tre
prakti-tid, igenomförts tämligen kortenlighet med direktivenhar i

be-därför nödvändigthar varitbetydligt mindre år.ken Det attän ett
betydelse försärskilttill övergripande frågorutredningen storgränsa av

Mängden dataforskningsfinansieringen.forma den svenskaatt som
berördamedbredden i analysen dialogenkunnat samlas in, parter,samt

bli mindrehar måstforskningens företrädare,allmänintressen liksom
har i mångaönskvärt. Förslagenegentligenomfattande vadän voresom

andra for-vidare ifår utvecklasfall principskisserutformats somsom
mer.

balansen ochstuderadirektivengenerelladeUtöver systemet,att
raduppgifternaregeringen preciseratrelationerna har att ge engenom

utredningens förslag. Ut-ivad skulle kunnaexempel på tas uppsom
det varitområden så långtefter belysa dessaredningen har strävat att

möjligt.
ochforskningdeñnitionsfråga avgränsningen mellanviktigEn är
inteforskning,Utredningens uppdrag enbartutvecklingsarbete. avser

svårighet härvidutvecklingsarbete, dvs enbart i EnF FoU. är gräns-att
finansiär stöder ibland båda slagendragningen inte tydlig,är avsamma

den statligasärredovisar dem inte. Huvuddelenoch statistikenFoU av
finansiering-huvuddelen den privataforskning ochfinansieringen är av

exaktschematisering visserligen inte någonutveckling. Dennaär geren
betrakta denvaltutredningen har alltsåbild fördelningen attmenav
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föranslagsärskildaunderbedriversektorsorganverksamhet t.ex.som
näringslivetall inommotsvarande har FoUPåforskning. sättFoU som

bedrivs,forskninghel delutveckling t.ex.klassats trots att renensom
privatfmansieradedenEftersomindustrin.farmaceutiskainom den

intedetmandatutredningens ettiingår ärinteforskningen senare
gällerdetsvårighetermedfört attemellertid närhari sig.problem Det

FOU:n.totala svenskadenforskningsandelenbedömarätt av
möjligtvaritsvårigheterdessa att tadetbedömningMin är trotsatt

förslag.slutsatser ochminaförunderlagdatafram gersom

svenskanuvarandedetFramväxten2.2 av

systemet

undervuxit framharforskningfinansieringförsvenskaDet systemet av
forsk-inrättandetvarit ettharutvecklingeniViktigatid.lång avsteg

ökandesuccessivtslut, detvärldskrigetsvid andraningsrådssystem
sektors-radlångtillkomstentill 1990,framforskningsrådantalet av en

forskningsrådssystemetreformeringenSTU/NUTEK, avt.ex.organ,
reformervarit de attutanocksåbetydelse harfl. somAv1977, storm

organisa-högskolornasförändratforskningeninriktadesärskiltvara
och1977kanHär nämnastjänstestrukturgrundutbildning,tion, m.m

LÄTU-reformen fl.högskolereformer,års1993 m
enskildafåtalemellertid inteutvecklingen ettförKarakteristiskt är

till-förändringarmångfalden smärre somförändringar utan avsnarare
möjligtknappast attdag.vi har i Det ärdet merformat systemsammans

utveck-ochtillkomstenförändringar,allaredovisaöversiktligt t.exän
måstefmansieringssidan. Snararefrämst påaktörermångalingen av

dehurbeskrivas iutveckling termerfmansieringssystemetsbilden avav
medåtgärderolikaföljdtillförändrats grovsamlade enavresurserna

enskildaochsektorsmedelrådsmedel,fakultetsresurser,uppdelning på
finansiärer.

kommitde dragbeskrivit någradirektiveniRegeringen har somav
forskningsfinansiering:svenskförkarakteristiskabliatt
forskningfinansierar är stortAntalet somorgan- forskningenfinansieradeoffentligtdendelenövervägandeDen av-

högskolor.ochuniversitetinomutförs
ocksåfördelarharegeringenfinansiärerMångfalden sägs menavav

nackdelarnablandfördelarpåexempelproblem. Ingamedföra menges
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försvårad överblicknämns och samordning merarbete vidsamten
utarbetande ansökningar och vid projekthantering.av

Koncentrationen genomförandet till universitet och högskolor sägsav
ha fördelen närainte splittras och sambandatt medatt ettresurserna
utbildningen uppstår. nackdelEn universitet och högskolorsägs attvara
får svårt leva till sitt arbetsgivaransvar eftersom extemfinan-att upp
sieringen inte kan på kanDensättstyras samma som egna resurser.
också tidsbegränsad.vara

Utredningen har bakgrund ovanstående det väsentligtmot settav som
skaffa sig bild inte bara vilka finansierar forskningatt en av organ som

också hur de på högskolan forskningsutförare. haröver Detutan ser som
gjorts tillenkät antal sektorsmyndigheter redovisasettgenom en som

i kapitlen och Högskoleverket har7 vidare utredningensnärmare
uppdrag extemfinansieringenpå från universitets och högskolorssett

intervjuer radsynpunkt på högskolor bilaga 5.genom en

bild forskningenskorrekt2.3 En av

finansiering

och dess finansiering har alltid varit föremål för diskussion.Forskningen
förelåg forsk-till för fyra år sedan i politisk enighetFram stort en om

och resursbehov. Under inrättandetningens organisation år harsenare
antal forskningsstiftelser finansierade med medel från de tidigareettav

till misstro mellan partier. Debattenlöntagarfondema lett olikastoren
fak-har därför blivit omfattande och debattörer använder olikamånga

tauppgifter forskningsfinansieringen utgångspunkter för sinom som
emellertid varit motstridandeargumentation. Underlaget har osäkert och

resultat har därför ofta erhållits.
tillUtredningen har det viktig uppgift bidrasett att att tasom en

fram sådana diskussioner. Aktuella frågor be-korrekta basdata för att
härvid: forskningsresursema fördelade mellan basresur-hurär ärsvara

och har fördelningen ändrats under den aktuel-resurser Hurexternaser
tidsperioden reala forskningsresursema totalt ochhar deHur upp-

delat utvecklats perioden bakgrund påståen-på områden under Mot av
den olika utvecklingar skulle debatten hyfsas hel del ettomom en
korrekt faktaunderlag fanns tillgå. Frågan emellertid inte så trivialäratt

den kan Förändringar i organisation, anslags- ochsom synas vara.
redovisningssystem det krävs omfattande insatser för pågör att att

medgergrundval tillgängliga rådata bygga underlagettav upp som
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omfattandehar därför lagt nedtid. Utredningenjämförelser över ett
underlaget.statistiskaarbete på det

Balansfrågor2.4

fakultetsanslagensidanmellan åavvägningenanförRegeringen att ena
forskningsfinansiärerstatligafrån olika ärsidanoch å andra resurserna

självbestämmandeUniversitetensforskningspolitisk fråga.viktigen
sek-ochkvalitetssäkringnationellaforskningsrådensmåste vägas mot

deprioriteringar.motiverade Denna ärsamhälleligt en avtorsorganens
Andraviktigaste.kanske denutredningenbalansfrågormånga tar upp,

sektorsorganmellanbalansenbehandlarutredningen ärbalansfrågor som
styrdaochverksamhetforskarinitieradmellanråd, balansenoch program

utförligarehögskolan. Enochforskningsinstitut inommellan utomsamt
kapitel 19.ibalansfrågomadiskussion gesav

gåanledninghaft närmareharinteutredningen attBalansfrågor som
mellanochvetenskapsområdenolikamellanavvägningamaär

storlekenVisserligenforskningsområden. ärsamhällsmotiveradeolika
ochhumanistiskförhållande tilliforskningnaturvetenskaplig sam-av

förhållandeikommunikationsforskningellerforskninghällsvetenskaplig
utredningensforskingspolitiska frågorviktigamiljöforskningtill men

skall belysas sätt än attfrågor inte annatdessainnebärdirektiv att
förutsättningarde skildatillhänsynskallförslagutredningens somta

forskning hartekniskdelområde,områden. Inomolikainom ettråder
mellanbalansenstudiemotiverat göradetutredningen attsett avensom

finansieringskällor.olika externa
högskolornassammanställningarfrån överutgåendeharUtredningen

direktivenmedenlighetfemtonårsperiod iseddfinansiering över en
förändratsfinansiärerolikamedel frånmellanbalansenhurstuderat

dennapåverkashögskolorochuniversitetoch hurtidunder denna av
utbildnings-akademiskatraditionellaklarar sinade bådebalans, t.ex. om

liggersamhällsengagemangvidareoch detforskningsuppgifteroch som
härvidharUtredningensektorsforskning.utförandetföri att avsvara
kvali-få vetskapdettabedömakunnaförväsentligtdet att att omansett

grundforsk-hoskvaliteteninomvetenskapligaverksamheten. Deniteten
själva ochhögskolorochuniversitetregelbundet bådebedömsningen av

därförUtredningen gårforskningsråden.perspektivnationellti ett av
för denannorlundaSituationen extern-denna. ärpåinte närmare

finansiärmellanansvarsfördelningeneftersomforskningenfinansierade
den totalaeftersomområden ochmellanvarierargenomförareoch
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kvaliteten i verksamheten också måste innefatta relevansen hos forsk-
ningen i förhållande till tänkt Utredningenavnämare. har därfören som
komplettering till studie initierats antal sektorsmyndig-etten som av
heter låtit särskild analysera frågan kvalitetexpert och relevans.en om

Utredningens förslag skall enligt direktiven, analysen så motive-om
innehålla förslag till förändringar vad gäller avvägningarrar
mellan olika för forskningsfinansieringvägar-
mellan stöd till olika slags forskning grundforskning, tillämpad-
forskning etc.
mellan stöd till inomvetenskapligt motiverad målinriktadgm-resp.-
hällsmotiverad forskning.
Denna problematik inryms i huvudsak i den övergripande balans-

frågan avvägningen basstöd rådsstöd sektorsstöd.om - -

2.5 internationellaDet samarbetet

Direktiven fokuserar i hög grad på EU-samarbetet det gäller in-när
Övrigtternationellt samarbete. internationellt samarbete endastberörs

så utredningen bör undersöka möjligheternasätt till samverkan medatt
finansiärer i andra länder. EU samarbetet berörs på flera sätt:-

den framtida resursfördelningen bör bedömas med hänsyn tillresur--
för deltagande i forskningsprogramEU:ssema

förslag kan lämnas beträffande formerna för utnyttjande EU:sav-
forskningsstöd.
Utredningen har på denna punkt tolkat direktiven eftersomså denatt

svenskainternationella påverkan på det forskningsarbetet under senare
år och sannolikt inom överskådlig framtid förändras snabbast vadäven
gäller EU-samarbetet kräver detta djupgående analys.en mer
EU-samarbetet innebär både tillskott medel till svensk forskningett av
och ökade krav på anpassning och kompletteringsfmansiering. Detta
betyder naturligtvis övrigtinte internationellt samarbete mindreatt är av
omfattning eller betydelse. själva verketI EU-samarbetet inomutgör

områden framförallt svensk grundforskning begränsad delstora av en av
det internationella forskningssamarbetet. Med EU-samarbete härmenas
samarbete inom inteEU:s andra former samarbeteramprogram, av
mellan svenska forskare och forskare i EU-länder. Utredningen har
därför valt i huvudsak avstå från bedöma eller redovisa övrigtatt att
internationellt samarbete vetskapen detta myckettrots äratt storom av
betydelse för kvaliteten i svensk forskning och betydande omfattning.av
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utredningarandraAvgränsningar2.6 mot

relevansharmed problemocksåarbetarutredningarandraantalEtt som
medsamrådadirektivenskall enligtUtredningenfrågor.utredningensför

inleddeSedan jaglöpandeocksåhar ägtsamrådSådantdessa. rum.
delområden,olikaberörutredningar t.ex.ytterligareharmitt arbete som

ocksåjagmed vilkatillsattsungdomsforskningochkonsumentforskning
samrått.

högskolere-ochuniversitets-års1993uppföljningförKommittén av
högskoleorganisatoris-allmännabehandladirektivenligt sinaskallforrn

ocksåhögskoleutbildningengrundläggandeoch den menfrågorka
därförharresursfördelning. Jagochforskningsorganisationfakulteternas

del.dennaiförslagläggafrånavstått att
Ebbajämställdhetsforskningochkvinno-förför insatserUtredaren

Vissa1995.decemberbetänkande isittavlämnade avWitt-Brattström
förslagetansvarsområde, attgrad mitt t.ex.i högberörförslaghennes

remissyttrandeavgivitharkvinnoforskningsråd. Jagsärskiltinrätta ett
vissaförslag påminabakgrundhar, attoch jagutredningen mot avöver

jämställdhetsforskningen trots atttagithennes,frånavvikerpunkter upp
utredning.i hennesbehandlatsdenna

industriforsk-förstärkningochomstruktureringförKommittén av
Enligt1996.först höstenbetänkandesittskall lämnaningsinstituten

Eftersomapril.den 1lämnasdelbetänkandeskalltilläggsdirektiv ett
intedebörsektorsforskningssystemetdelviktiginstituten är aven
denarbetemittutredningmin attsidan trotsvid avserheltlämnas om

högsko-ochuniversitettonvikt påmedforskningenfinansieradestatligt
tillorganisationerfriståendeinstituten meroch ärutförare somlor som

referens-intressantanäringslivet. De ärfinansieras t som50 % exän av
friståendeochhögskolorochuniversitetmellanavvägningenobjekt när

iendastemellertidharJagdiskuteras.forskningsutförareinstitut som
dockfinnsDetförhållanden.institutenstagitutsträckningbegränsad upp

förslagminadelardekommitténnämndaden att taförmöjlighet avupp
överväganden.sina fortsattaiinstitutenberörsom

speci-inteberörsforskningsresultatkommersialiseringFrågan avom
mellansamspeletiväsentlig frågaden utgördirektivenfikt i enmen

fråganvidaregäller denforskningsñnansiär. Detsamma omochutförare
harNäringsdepartementetRegeringenforskningen.nyttiggörandet av

förUmeåSandgren,Claes attprofessornutredare,särskildtillsatt en
kortmyckettillmigbegränsatjagvarför attfråga,i dennaförslaglämna

utbildningsdeparte-regeringenharmotsvarande sättområdet. Påberöra
högskolan,itjänstesystemetutredare övertillsatt enmentet sersomen
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fråga i regeringens bakgrund till mina direktiv därtassom upp man
konstaterar universitet och högskolor får svårigheter levaatt tillatt upp
sitt arbetsgivaransvar på grund formerna för anvisa medel.att externaav
Även denna fråga berörs endast i allmänna termer.

Några sektorsforskningsutredningar har avlämnat sina betänkanden
under den tid jag arbetat. Konsumentforskningsutredningen har lämnat
sitt betänkande Forskning för vår vardag SOU 1996: 10 och Ungdoms-
styrelsen har till regeringen, Civildepartementet redovisat rapporten
Svensk ungdomsforskning inriktning, organisation och finansiering.-

har samrått med mig förslagDe och deras bör kunna bedömas i ljuset
mina övergripande förslag.av

Forskningsrådssystemet2.7

nuvarande organisationsgrunden för forskningsråden, innebärDen som
varje forskningsråd flera fakultetsområden, skallelleratt motsvarar ett

förstavärderas och alternativa strukturella diskuteras. Densynsätt upp-
organisatoriska grundengiften blir därvid verifiera angivnadenatt

ansvarsfördelningenställa material belyseratt somgenom samman
fakultetsområdena. Eftersom det svenskamellan råden i relation till

unikt det antalet aktörerforskningsrådssystemet relativtär storagenom
ansvarsområden bör det här värdemed delvis överlappande attvara av

länder. fråga belyses i denjämföra med förhållanden i andra Denna
nordiska forskningsfmansieringen SOUsärskilda denrapport om

Organisationen andra länder särskiltjag låtit utarbeta. i1996:00 avsom
utredningen. fråga det svenskaintresse redovisas i bilaga till En somen

svenskaupphov till Innebär den mång-omedelbart är:systemet ger
försvåras särskilda åtgärderfalden överblick och samordning såatt att

härvidsituationen Olika åtgärder kankrävs för förbättra ettvara
eller förändrad ansvarsfördelning ellerminskat antal råd med ensamma
Förnyelse och interdisciplinärt samarbeteöverorganisation.gemensam

rådsorganisationen och det bör därförviktiga uppgifter förär vara
värdefullt få bild detta. har därför bett råden redovisaJagatt en av
underlag fömyelsearbetet. Vad gäller tvärvetenskap har råden fått ettom

medsärskilt uppdrag redovisats till regeringen efter samråd ut-som
redningen.

2 16-0361
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jämförelserInternationella2.8

internationellaljusetdirektiven ske iskall enligtbedömningarMina av
utvecklingen iinfonnationinhämtatdärförerfarenheter. har ettJag om

betydelsefullaellermed Sverigejämförbara ärländerantal är somsom
hörförstaTill denutvecklingen.forskningspolitiskadeni gruppen

konsul-därför uppdragitoch jag harnordiska länderövrigasjälvklart
dessa länder. Hansutvecklingen iStåhle analysera rapportBertel attten

på 1990-talet publicerasi NordenlandskapetforskningspolitiskaDet
såväl Danmarkfaktumintressant1996:28. Ett ärSOU att somseparat

reformer sinagenomgripandegenomförtnyligenFinland och Norge av
undantag för Nor-möjligen meddock,forskningsrådssystem. harDetta

refonnemas effekter.bedömainte kanså nyligenskett ännuatt mange,
Storbri-hör bljag studeratländerandraTill den asomgruppen av

i bilagaredovisasmaterialetSchweiz ochochNederländernatannien, en
likar-trendernafråga studera ärviktig ärbetänkandet. Entill att om

mellanbalansengällerdetledande länder, näritade t synenex
samhällsmotiverad forskning.motiverad ochinomvetenskapligt
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3 Definitioner och terminologi

3.1 Inledning

finnsDet ingen allmänt omfattad forskningspolitisk begreppsapparat
utredningen vidare kan Olika författare och olikautansom anamma.

organisationer olikaanvänder indelningsgrunder. Ibland spårar man
också ordets makt tanken i dessa sammanhang.överen

Nedan följer genomgång några allmänt definitioneranvändaaven
och redovisning den terminologi utredningen har valt atten av som
använda.

Utredningsdirektiven utredningens förslag exempelvis kanattanger
gälla avvägningar mellan stöd till olika slags forskning grundforskning,
tillämpad forskning etc. handlar här kategorier för vilka detDet om
finns internationellt överenskomna definitioner för statistiska ändamål,

redovisas i deninte svenska FoU-statistiken.men som

Frascatimanualen3.2

1993 Frascati-manual of scientificårs The and technologi-measurement
cal activities; Proposed standard practice for andof researchsurveys ex-
perimental development, definitioner:OECD 1993 följandeanger

Grundforskning Basic research:

Grundforskning experimentellt eller teoretiskt arbete utförsär som
huvudsakligen för förvärva kunskap de underliggandeatt ny om grun-
derna för observerbara fenomen faktaoch särskild tillämp-någonutan
ning i sikte.
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research:AppliedforskningTillämpad

utförs förforskningnyskapandeocksåforskning attTillämpad är som
inriktadhuvudsakligenemellertidkunskap. ettförvärva Den motärny

syfte.ellerpraktiskt målsärskilt

development:ExperimentalutvecklingExperimentell

befintligutnyttjasvarisystematiskt arbete,utvecklingExperimentell är
in-praktisk erfarenhet,och ärforskningkunskap somgenomvunnen
in-anordningar,ochproduktermaterial, attframriktat på att ta nya

betydandeelleroch tjänster göraattstallera systemprocesser,nya
installerade.ellerproducerasredan ärdeförbättringar somav

mål,sinaforskareoftast sätterutförsGrundforskning egnasomav
emellertidfall kanvissaforskning, Isinorganiserarsjälvaoch som

kallasoch denallmänt intresse,breda fältriktasgrundforskning mot av
grundforsk-iuppdelningfår alltsåVigrundforskning.riktaddå renen

grundforskning:riktadning och

research:basicPuregrundforskningRen

kunskap,utvecklingenfrämja utanutförs förgrundforskning attRen av
ochsocialekonomisk eller attutanlångsiktig nyttaefternågon strävan

ellerproblempraktiskapåtillämpaför resutatenansträngningar görs att
tillämpning.för derasharsektorertillresultatenöverföra ansvarsom

research:basicOrientedgrundforskningRiktad

den kommerförväntan attutförs medgrundforskning attRiktad geen
lösningförgrundkan utgörakunskapsbasbred antas avensomen

möjlig-ochproblemframtidanuvarande ellerförväntade,kända eller
heter.

FoU-begreppvanligaAndra3.3

diskussionenforskningspolitiskai denFoU-arbetet ochdagligadetI
emellertid intebegreppochrad andrahelocksåanvänds termer somen
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Ävenalltid särskilt väldefinierade.är i denna utredning har det funnits
anledning ibland använda några dematt och nedan därför kortaav ges
beskrivningar. De inte anspråk pågör exakta och entydigaatt vara
definitioner.

ALF medel-

ALF medlen statliga anslag för klinisk utbildningär och forskning vid-
undervisningssjukhusen utgår kompensation till de landstingsom som
där läkarna medverkar i utbildning och forskning. Sammanlagt uppgår
dessa ersättningar till 1,5 miljarder kr år.änmer per

Basanslag

Basanslag eller basfinansiering den grundläggande finansieringen förär
forskningsutförare. kan beståDen hela eller delar kostnadernaen av av

för den fasta personalen, basutrustningen, driftmedel elström etcsom
lokalkostnader Basfinansieringen anvisas normalt detal-samt utanm m.

jerad specifikation användningen och med långsiktigt tidsperspek-ettav
tiv. universitetFör och högskolor fakultetsanslagen anvisasutgör som

riksdagen huvuddelen basfinansieringen. till basfinans-Motsatsenav av
iering komplerteringsñnansiering, extemfinansiering.är t ex

Bidragsforskning

bidragForskning bedrivs stöd frånmed finansiärexternsom av en som
kan forskningsråd, sektorsorgan eller privat stiftelse. Renett ettvara en
uppdragsforskning ord brukar inte räkna tilldetta bidragsforsk-se man
ning.

Externfinansiering

Med extemfinansiering sådan forskningsfinansiering där finan-menas
siären förhållande till forskningsutföraren.i högskolanInomär extern

principextemfinansieringen i all finansiering deutöver stats-avser av
basanslagen.makterna anvisade Externa medel kan beroende på finan-

siär anvisas med olika motiv och på olika villkor. Forskningsrådens ex-
medel grundval inomvetenskaplig kvalitetpå medanterna extern-avges
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ochkvalitetbådegrundvalpåsektorsorganfrånfinansieringen avges
för sektorn.relevans

påForskning eget programansvar

enligtforskningsproposition. Detårstyngd i 1987Denna varstorgavs
högsko-inomforskningsarbetetbeskrivaproposition attdenna sätt attett

ansvarstagande frånochlångsiktigtpå permanentsikteskalllan ettta
tillfälligt finan-ochkortsiktigamindreochsida utgörashögskolans av

varifrånhuvudsakingensammanhangetiDetsierade insatser. resur-är
finansieras när-högskolaninomforskningkommer avutan somserna

underockså skeskall egetsektorsorgan programansvar.elleringslivet
forskningsprincipdenna attbetoningendockinnebarpropositionenI av

utbildningsdeparte-underforskningsrådenochfakultetsanslagensärskilt
förstärkas.skullementet

forskningFri

högskolaninomgrundforskningnormalt somforskningfriMed avses
och be-initieratsjälvforskningsinstitutionenellerforskarenenskildeden

anslagenallmännadeinominriktningen avgessomramarstämmer av
användning.anslagensförfinnsföreskrifteroch de som

forskningmotiveradInomvetenskapligt

dproblem,inomvetenskapligaföranleds svforskningDetta är avsom
grundforskning.

forskningProgramstyrd

forskningentillkan motsatsforskningenprogramstyrdaDen som enses
forskninghandlardetsåtillvida somatt ompå eget programansvar

planeringefterochför störregenomförs inom enett programramen
aktiviteterforskargruppensellerforskarensenskildedengår utöversom

forsk-ocksåföljerplaneringsdimensionen attAvreferensramar.och
föreställningsvärld.ochkunskapi dagensutgångspunktsinningen tar
grundforskningen.obundnaför dendärför kortare änTidsperspektivet är
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Sektorsforskning

Med sektorsforskning offentligt finansierad forskning förmenas att
främja utvecklingen inom viss samhällssektor. Exempel energi-ären
forskning, kommunikationsforskning Forskningen skall tillgodoseetc.

behov hos någonett antingenavnämare kan hela samhälletsom vara
miljöforskning, vissa i samhället handikappforskning ellergrupper
någon del näringslivet t.ex. skogsindustrin. Sektorsforskningenav är
i varierande grad tillämpad och målinriktad den kan också innefattamen

långsiktig kompetensuppbyggnad i anslutning till grundforsk-näraen
nmg.

Sektorsorgan

Sektorsorgan statliga myndigheter medär nationellt förett ansvar en
viss samhällssektor i allmänhet också inkluderar kunskapsutveck-som
ling inom Vissaområdet. sektorsorgan Närings- ochNUTEKt ex
teknikutveckling har kunskapsutveckling huvuduppgift medan detsom
för andra Kulturrådet begränsad del ansvarsområdet.utgört ex en av

Spjutspetsforskning

Forskning ligger i den internationella forskningsfronten och isom som
allmänhet världsledande eller nästintill inom sitt område.är

Storforskning

Forskning kräver exceptionellt eller måstestorasom resurser, som
bedrivas i mycket omfattande Resursbehoven ochprogram. programmen

ofta så forskningen inte kanär genomföras enda landstora att ettav
endast i samverkan mellan flera länder, i internationella labo-utan t.ex.

ratorier.

Strategisk forskning

Härmed olika former kunskapsproduktion ligger mellanmenas av som
grundforskning och praktiska tillämpningar och överbryggandeärsom
mellan områdena. harBegreppet blivit särskilt betydelsefullt i den
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antaltillkomstenbakgrunddiskussionen ettsvenska nyamot avav
forskning.strategiskförforskningsstiftelser

Uppdragsforskning

företagfrånbeställningliggeruppdragsforskning ettgrund förTill en
ellerkunskapersärskildabehovharorganisation someller avsomen

verksamhet.vissfrämjasyfteitillämpningarolika attutvecklaönskar en
nyttigheter-beställdadeoch leverantörforskningsarbetetUtförare avav

ocksåkandet etthögskolaelleruniversitet varakan menett envarana
FoU-kapacitet.ochmed FoU-resurserföretagellerforskningsinstitut ett

hand-detansökningsförfarandeinget utanorganiserarUppdragsgivaren
skillnadtillocksåUppdragsgivaren harupphandling.lar om ensnarare

Uppdragsforsk-erhållna resultat.tillfallet rättenvad ärfrån annarssom
högskoleforskningfrånsigskiljerhögskolaninomskerning annansom

avtalsreglerad.motiverad ochkommersielltnormaltden ärattgenom
forskningtillämpaddethandlarOECD-klassificeringenMed omovan

utvecklingsarbete.experimentellteller

diskussionSammanfattande4

ofta intei dag ärdetinneburitharforskningen attinomUtvecklingen
tillhörandeforskning såsomklassificeraentydigtochenkeltmöjligt att

forsk-slagolikamellanGränsernaangivna avdenågon grupperna.av
grundforsk-frånmodelllinjärenkelochtydligalängreintening är en

dynamisk över-tillämplig. Iinteutvecklingsarbete processärtillning en
olikamellanforskningsfinansiärer gränsernaochforskareoftaskrider

stimuleraforskningtillämpadvällikakanGrundforskningområden. som
samhälleligastudierochindustrin pro-inomproduktutveckling aven

grundforskningsbehov.identifieratill storabidrakanblem att
olikaiändamålsenligaändåkanklassificeringslagOlika varaav
varitsammanhangvissadet idel harutredningensFörsammanhang.

motiveradinomvetenskapligtiforskningendelaändamålsenligt att upp
indel-forskning. Dennaavnämarmotiveradellersamhälls-ochforskning

forskningsfinansiärer.olikaföransvarsområdenatillocksåanknyterning
förstnämndadetinomverksammahuvudsakiforskningsrådenSåledes är

dennahellerIntedetinomsektorsforskningsorganenochområdet senare.
fungerarhögskolorochUniversitetentydig.emellertiduppdelning är
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utförare bägge slagen medan forskningsinstitut i huvudsaksom av
arbetar med det slaget.senare
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4 Statlig forskningspolitik

4.1 Grunder för samhällets FoU-stöd

4.1.1 Inledning

Även utredningsdirektiven förutsätter skall stödja FoU-att statenom
verksamhet kan det på sin plats något diskutera skälen härför.attvara
All FoU sker inte i samhällets regi eller med allmänna medel. Verksam-
hetens syfte eller karaktär måste avgörande för harstatenvara om
anledning direkt eller indirekt.att agera,

motiv förEtt stöd till forskning det allmänkulturella, detsammaär
motiverar stöd till konstutövning och andra kulturaktiviteter. detIsom

perspektivet det rimligt tala forskningsstödet kostnadär att om som en
och forskningens volym bestäms lands kulturella ambitioner.ettav
Endast forskning mycket hög kvalitet bör stödjas med denna motive-av
ring. Forskningen bidrar till dess och andra med-även utövareatt ge
borgare del dess resultat ökade kunskaper människor,tarsom av om

och samhälle, vilket höjer deras livskvalitet påverkar derasochnatur
förhållningssätt handlingaroch i positiv riktning.

allmänt accepterad uppfattningDet också forskning starktär äratten
bidragande till samhällets utveckling, ekonomiskt och på Ensätt.annat

del motiveras sådanadagens FoU-insatser Detstor av av resonemang.
gäller såväl FoU-stöd för industriell utveckling siktpå kort grund-som
forskning den kunskapsbasför uppbyggnad kommer behövasattav som
i framtiden.

den forskningspolitiska diskussionenI har det ibland hävdats detatt
inte innovationema skapandet pool teknisk kunskapär utan av en av

det nödvändiga och tillräckliga villkoret för med allmännaär attsom
medel stöda FoU-verksamhet. den bakgrunden kunde det finnasMot
skäl uttrycka farhågor beträffande tillutvecklingen stödet den hu-att av
manistiska och samhällsvetenskapliga forskningen. finns emellertidDet
både i Sverige och i andra länder utbredd medvetenhet behoveten om

fortsatt stöd till sådan forskning och för delSveriges visarävenav
tillgänglig statistik sedan 1977/78 har stödet till dessa båda forsk-att
ningsområden vuxit snabbare föri alla andra områden.änprocent
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regeringar,flestadetendens hosdetfinnstidersvåraekonomisktI en
forskningen.draländer,andrai ävenattSverigesåväl i nersom

budget-fåtillbidramåstesektorer attalladåMotiveringen nerär att
generationerframtidabedet,heter attMotsatsenunderskottet. vore,

dockbörforskningsstödetdelarkonsumtion. Stora sesvårbetala för av
Riskenkonsumtion. ärinteochframtidenförinvestering somensom

forskningsin-lidandeblirgenerationerframtidadärför omattsnarare
tidigarekunskapdenvi idagstodeVar utanreduceras. somsatsema nu

skapatgenerationer
chefer16i brevfinnsuttryckaskan ettdettapå hurexempel somEtt

senatsledning-ochtill kongress-skrevnyligenUSA-företagledandefor
universitysimple. OurOurhär:slutade såbrevDetta messageama.

inrolecriticalandcentralplayresearchitsand aprogramssystem
federaladequate support,Withoutknowledge.ofadvancing stateour

willindustryAmericanerode.quicklywilleffortsresearchuniversity
well-educatedandtechnologiesbasicthehave tothen to accesscease

well.interestsAmericanservedhavethat soengineersandscientists
formaintain supportthat arespectfully requesttherefore, youWe,

program.researchuniversity-basedforward-lookingvibrant,

forskningenspå nyttaUtvecklingen4.1.2 synenav

producerakunnaansågsdendärförfrämst attlängebedrevsForskning
tillframändai USAforskningpåpekats attharDetnyttigheter. t ex

medfinansierades nyttoargu-ochlegitimeradeshuvudsakligen1870-talet
vetenskapens auto-Idéerna1994.Ståhleoch1976Mulkey omment

vinnadockbörjadeställningoberoendeuniversitetsläramasochnomi
Berlin-universitetjfr det1800-taletdelenförstaunderredaninsteg av

Wilhelmangivnaprinciperpå vonbaserat1810grundades avsom
relevansforskningensdäreftergick attmotutvecklingenochHumboldt

forskarsam-forfrågorinternabetraktas rentkornkvalitetoch att som
hället.

EndlessTheScience:1945frånkändaBushs rapportMed Vannevar
Scienti-for PostwarProgrammePresidenttheReportFrontier, A to aon

samhälletochforskningenmellankontraktkodifieradesResearch ettfic
for dettagrundTill1995-09-15.SciencePielke Jr,ochByerly Jr

allmäntmycketfortfarande ärantaganden,antallågkontrakt somett
här:såformuleraskanochomfattade som

välfärdnationensförviktigaframsteg ärVetenskapliga-
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Forskningen tillhandahåller kunskapsreservoar kan användas- en som
för tillgodose nationella behov.att
Vetenskapliga framsteg på bred front blir resultatet forskarnas fria- av
val objekt för sin verksamhet.av
Bush-rapporten kan också utgå ifrån rätlinjig innovations-sägas en

modell science-push. kontrastSom härtill under under 1960-talettog
flera analytiker marknadens behov utgångspunkt demand-pull.som
Enligt den modellen det efterfrågan på produkter och forsk-ärsenare
ningsbaserad kunskap leder till tillämpad forskning och därmedsom
innovationsarbete.

Ett problem med det nämnda samhällskontraktet detannat är att
skiljer forskning från lösande samhällsproblem. forskningen,Om iav
enlighet demed ovannämnda antagandena, ständigt och allsidigt fyller
på kunskapsreservoaren frågan kunskapens användningutan att om
behöver ställas blir slutsatsen vetenskapsman bidrar alltid tillatt en
samhällets välfärd vilken forskning utföroberoende han eller hon ochav
vilka behov det dessutom grundforskningsamhället har. Om såär att
värderas högre tillämpad forskning avskärmas forskningenän ännu mer
från det omgivande samhället.

inrättades efter världskriget forsk-de flesta OECD-länder andraI
ningsråd med uppgift fördela offentligaoch liknande attorgan resurser
för forskning. skapades såväl grundforskningsinriktade sektori-Det som
ellt orienterade fram till början 1970-talet begränsade sigorgan, men av
kriterierna regel till forskningens inomvetenskapliga kvalitet.som

artikel i tidskriften Minerva Criteria for scientific choiceI 1963en
föreslog emellertid Alvin Weinberg de interna inomvetenskapli-M att

bedömningskriteriema kompletteras relevanskri-ga skulle med externa
terier. Det skulle bl enligt Weinberg det lättaregöra att argumenteraa
för fortsatt offentligt stöd till forskningen. Weinberg skilde teknolo-
gisk relevans, samhällelig relevans och vetenskaplig relevans. harHan

påpekat dessa kriterier lättare tillämpa efterhandsbe-vidäratt attsenare
dömning genomförd forskning vid förhandsbedömning.änav

1970-talet präglades till del samhällsrelevansenstor ettav som cen-
tralt styrinstrument Brooks-rapport brittiskaOECD:s från och den1971
Rotschild-rapporten från underår och de åren har15-20senastesamma
intresset för output-sidaforskningens tagit ordentlig fart. Ett nytt sam-
hällskontrakt fortsatt stöd för forskningen måste förgaranterarsom
forskningens och forskarnas del rimligen innebära ansvarig-demokratisk
het, inklusive ansvarighet inför samhälleliga mål. forskningBra är
nödvändig inte tillräcklig. behövs tillockså kopplingDetmen sam-en
hälleliga mål. Forskarna har fortfarande frihet vetenskapligai sinastor
val, förneka sin ansvarighet innebär isolationistisk elitism.attmen
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samhällskontraktet kanunder detAntagandena sägas vara:nya
välfärd.för nationensviktigtForskning är-

impulseroch utbytetomvärldensamspelar med ärForskningen av-
ömsesidigt.

baraoch inteeller probleminternadrivkraftForskningens är externa-
nyfikenhetenkittlaskallproblemende olöstanyfikenhet. Det är som

kopplingforskningen direktdetproblemenoch är externa engerom
omgivning.till sin

och dessGrundforskningen nytta3

författa-ställerRenewal 1992: 109Industrial DsSwedishforRDI
förmeningsfulltöverhuvudtagetdetfrågan ärOhlssonLennart omren

99 %eftersomgrundforskning,iinvesteraSverigelandlitet attett som
nationellFrånutanför vårabedrivsändå gränser.forskningdenna enav
teknolo-påinsatsernakoncentrerakanske bättredetsynpunkt attvore
stöd tillfortsattmotiv förtvådock påpekarHaninriktad FoU.giskt

miljöproblemlösandetforbehövsdengrundforskning, Det är att avena
kausalaochtemporalapåbristenutgångspunkt isinandraDet tarm.m

utvecklingochforskningtillämpadgrundforskning,samband mellan av
tidiavståndoförutsebarainteraktiv medprodukter. Processen ärnya

och rum.
ringaiendastfvilka allamotiv, öandrafyrafogasdetta kanTill

förstadetinriktning. ärFörforskningensberoendeutsträckning är av
ochUniversitetensutbildningen.den högreförbasforskningen en

sådanochgrundvetenskapligvila påskallutbildninghögskolornas en
forsk-ochutbildningmellansambandbästsäkras näraförankring ettav

till-endaforskningsarbete det sättet attstöd tillandradetning. För är
ochutbildningvetenskapligmedbehovsamhälletsgodose personerav

absorptionsprocessdenforskningenunderlättartredjedetFörkompetens.
börfjärdedetsprids. Förochhem,kunskap översättsvarigenom tasny

forsk-eftersomsolidaritet,internationellforskningsarbetetivi delta av
rörligaforskningsresultatenochkaraktärsintillinternationellningen är

gränserna.över
ocksåfrämjar dennafrihetforskningenssamhälletOm garanterar

hållningprövandekritiskt motutvecklarochsanningförrespekt en
centraladettasamhälledemokratiskt ärslag.olika Förauktoriteter ettav

den demo-förstärkatillbidrakangrundforskningen attsägasochvärden
dettakan igrundforskningenkostnad förSamhälletskratiska processen.

försäkringspremie.demokratiskperspektiv som enses
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Grundforskningen och dess resultat beskrivs ofta också den bassom
på vilken all forskning och utveckling vilar. Om basen urholkasannan
försämras förutsättningarna för tillämpad forskning och utvecklings-
arbete. Begreppet kunskapsskuld har för beskriva situa-myntats att en
tion kan uppstå grundforskningen försummas. dennaI bildsom om
ingår också oförutsägbarheten vad gäller den kunskap kan kommasom

behövas för lösa framtida problem. Grundforskningenatt att ses som en
långsiktig investering vinstendär erfarenhetsmässigt betydande,är även

det inte kan förutses den fallernär ut.om
förhållandenDessa inte det faktum samhällsstöd tillmotsäger att

på dagens högaFoU nivåer inte kan bibehållas inte forskningenom
uppfattas skapare nyttigheter. At the end of the day dosom av we

wealth, going be extremely difficult for scientistsnot generate to to
publicly funded work, i juni 1995 den brittiska regeringensget any sa

då avgående vetenskaplige rådgivare, Sir William Stewart.

Offentliga FoU-stöd och industriell4.1.4 utveckling

finns exempel statligt FoU-stödpå resulterat i framgångsrikDet som en
industriell utveckling, det svårt bevisa offentligt finans-är att attmen
ierad forskning generellt leder till industriellt vinstgivande innovationer.

det i efterhandhar påpekats inte går peka på någraDet attt attex ens
specifika forskningsanslag fotokopiatorer från Xerox,som gav oss
flygmaskiner från Boeing eller mikrochips från Intel ledare i Nature
1995-05-25. Sedan 1970-talet har industrialiserade länder iändå stor
utsträckning kommit betrakta sin forsknings- teknologipolitikochatt

substitut för de handelshinder tidigare kunde byggasettsom som upp
i syfte skydda den industrin. uttalatEtt syfte med statligt FoU-att egna
stöd blir då utveckla eller återvinna den inhemska industrins konkur-att
renskraft. återfinnsidé också i unionsfördragetsDenna kapitel EU:som
FoU-politik, där stärkandet den europeiska industrins konkurrenskraftav

huvudmål för verksamheten.ettanges som
komplikationEn i detta sammanhang globalise-FoU-resultatenär att

d blir alltmer försvagarrörliga. relationen mellan nationellaDetras, v s
FoU-investeringar tillväxtenoch i landets FoU-baserade industriella
produktion inom berörda områden. Följden denna utveckling har iav
vissa fall, särskilt i lett till minskat politiskt för forskningUSA, stöd

Åtgärdermed inriktning ökad konkurrenskraft. syfte undvikaimot att
resultatspridning utanför det landets har också vidtagits,gränseregna

det tycks finnas växande insikt detta riskerar leda tillatt attmen en om
slöseri med eller till FoU-baserade monopol eller karteller. Förresurser
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hållerslutnatidigare mycket EU-programmende attt ex numan
bästahävdar detfinns idag demodell.denna Det atttöverge 0 m som

resulta-och tillseoffentliga medel stödamed FoU,för attattargumentet
och konkur-kundernainte innovatörendetsprids just är utanär attten

detta.drar mest nyttarenterna avsom

i SverigeSituationen4.1.5

länder. Delsbehöver FoUländerhävdas små änkan storaDet att mer
specialisering,förenade medriskerundvika de snävdemåste är ensom

forsk-bedriverinteförkompenserade ävendels behöver att om man
förkompetensländer krävsi attbreddmedning storasomsamma

samhällssekto-kompetensutvecklingen inom allasigtillgodogörakunna

rer.
tendensidagfinns detländer attandraiSverigeSåväl i ensom

tilldirektbidra på sättbörgrundforskningen ettbetona även meratt
härigrundforskningenföreträdare förVissautveckling.samhällets ser

forsk-friatill denminskandeutvecklingmedhotbild mot resurserenen
kortsikti-medforskningsverksamhetriktadpåsatsningökadochningen

mål.ga
visserligenkanonödig.mening Detminenligtmotsättning ärDenna

framståendeochomfattanderelativtinternationelltvårhävdas settatt
iSverigenyttigheter fördirekta mot-avkastatycksintegrundforskning

mycketförbedrivsdetemellertid inteFeletutsträckning. attärsvarande
skall kunnaforskningsvenskförnödvändiggrundforskning. Den attär

f°arDärigenomforskningsfronten.internationelladenkontakt medhålla
säker-ochvärldendelarfrån andraforskningsresultattillvi tillgång av

utbildningen.påkvalitethögställer
denfrånisoleringgrundforskningensiställetbestårProblemet av
ochutvecklingsarbetetochinnovations-frånforskningen,tillämpade
ochsvensktspecifiktinteproblemDetta ärexploateringsintressena.från

forskningsfmansierandedenutförandenivånsåväl påfinnsdet som
nivån.

oftabehöverhögskolorochuniversitetviddutförandenivån,På v s
långsiktigsåvälbedrivaförmågamedskapasforskningsenheter attstörre

ellermål-forskning programstyrtmotiveradinomvetenskapligt som
forsk-näringslivet. Förellermed sektorsorgansamverkanFoU-arbete i

inomveten-Stöd tillmotsvarande principer.gällaningsfinansiering bör
berördainomtillämpad FoUtillochforskningmotiveradskapligt mer

finansiär.bör kunnaområden sammages av



4.2 Utvecklingen den svenska modellenav

för statligt forskningsstöd

Sektorsprincip eller samordnad4.2.1

forskningpolitik

fråga i utsträckning detgrundläggande forskningspolitisk vilkenEn är
FoU-politik. bakgrundfinnas sammanhållen svenskbör Mot av enen

erfaren-inom och utländskainternationell diskussion, särskilt OECD,
ansträngningar i syfte1960-talet gjorts försök ochheter har det alltsedan

forsknings-nationell svenskfrämja utvecklingenformulera ochatt av en
FoU-planeringsammanhålleni riktningpolitik. De motsteg togs ensom

den sektoriel-i stället konsolideradesförsiktiga, ochemellertid längevar
forskning.påsynen

först riks-komökad samordningförändring riktning näriEn mot
frågor rörandevissa1978/792119efter förslag idagen 1979, omprop

enligt vilkenordningforskarutbildning, uttalade sig förforskning och en
ungefärforskningspropositionersamladeläggaregeringen skulle vart

betydelsenemellertid ocksåframhöllspropositiontredje år. I avsamma
modellfortsätta gälla.skulle Densektorsforskningsprincipen attatt som

sektorsforskningsprincipen,mellankompromissvaldes kan sägas envara
samordningssträvandena,övergripande filosofi, ochbibehölls somsom

forskningspropositioner.samladeuttryck isigtogsom
besvaradesforskningspolitiksamordnadbehovetFrågan av enom

riksdagen gjorde 1979.ställningstagandedetför allainte gång genomen
sålunda kriti-forskningspropositioner harsammanhållnaModellen med

den nämnda kompro-och det harsektorsprincipenutifrån sagts attserats
principer skulleoförenligatvåfastställandeinnebarmissen attett av

forskningsproposi-Den sistaSverker Gustavssonsgälla samtidigt se
emellertid ocksåkansamhälle, 1989. DetUniversitet ochtionen i

arbetssätt.fruktbart Minprinciperblandningen dessahävdas är ettatt av
forskningspropositionersamladebedömning behovet ärär att snarareav

infördes.i dag deän när systemetstörre var
aktuell idag.likaställning tillfråga 1979riksdagenDen ärtogsom

Är forskningspropositionregeringen isamordning innebär att enen som
forsk-ochplaner,fjärde år läggertredje ellervart samman program

tillfyllestoch departementolika sektorerutarbetade inomningsbudgetar
öka sina insatser förbehöverstatsmakternaEller det såär att samman-

i fram-vidmakthållassektorsprincipenstyrninghållning och Kan även
samordningför ökad FoU-till förmåneller bör dentiden tonas avner
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verksamheten Utredningens direktiv förutsätter modell där avväg-en
ningar kan mellan sektorsforskning och sådan forskning UoHgöras som
utför Samordnade propositioner och riksdagsbe-eget programansvar.

for sådanaslut ändamålsenlig form avvägningar.är en
välmotiverade krav på ökad samordning liggerförlängningenI enav

självständig sektor. del ländermodell där IFoU som en egen enses
modell har inte bara forskningsdepartementtillämpar denna ettmansom

forskningsstrategi.forskningsminister också nationell Ioch utan enen
önskvärd och isådan utvecklingSverige har vi hittills inte ansett en

betänkande Forskningspolitik SOUForskningsrådsutredningens
orealistiskheltkarakteriserades FoU-departement1977:52 ett som en

medansvarigaemellertid gjortEU-medlemskap hartanke. Vårt nu oss
och detFoU-politik europeisk nivåpåsammanhållenmycket ärför en

skulle underlättasFoU-samarbetedeltagande i EU:suppenbart vårtatt
samlad forsknings-formerna förutveckladenationelltvi även enom

planering.

planeringsmöjligheterochStymingsbehov4.2.2

globaladenavseendeproblem,inför radsamhälle stårVårt t exen
områden.flera olikaforskning inomfordrarlösningför sinmiljön, som

i Detde kan angripaskaraktärendeninte taget.Problemen ettattär av
Kompetensutveck-alltid möjligt.ellerkostnadseffektivtvarkenär ens

ihop förfolkhälsa hängerarbetslöshet ochteknikutveckling, attling,
dagordningen.politiskahögt denstårfrågordenågranämna somav

flera ochsigforskningsuppdrag sträcker överformulerarMen somvem
möjligaprincipiellt An-tvåsamhällssektorer Jagåtskildaså svar.ser

brettforskningsinsatsemariksdagregering ochtingen försöker motstyra
till dedettaöverlämnasellerproblemsamhälleligadefinierade ansvar

själva skallförhoppningen dessamedmyndigheternaFoU-stödjande att
behövs.samverkaninitiera denkunna som

abdikera från sittuppfattning inteenligt minbörStatsmaktema
finansieradeoffentligtdenstyrningenövergripandeför den avansvar

i dettaflera gångerdettatilloch jag återkommerforskningen tema
styrning sigstatsmaktemasönskvärtbetänkande. också ut-Det tarär att

i detvidareföraskan kanpolicyformuleringar,ochtryck i mål- som
bådebehövsmyndighetsnivå. dettaFörarbetet påforskningspolitiska

sektorer,alla eller de flestatillämpbara inomövergripande mål, ärsom
ellersektorerenskildagällanderiktningsangivelserspecifikaoch mer

därförhållna,naturligtvis allmäntförra blirforskningsområden. De men
sådan detal-medintebörtriviala.nödvändigtvis Deinte gessenare
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jeringsgrad de hämmar och onödiga för den verksam-sätteratt gränser
het de skall styra.

myndigheterna bör krävas förmåga tillAv operationalisering av
statsmaktemas mål planeringsarbete i kontakt forskaremednäragenom
och olika Forskningsfinansiärersamhällsintressen. lever i spänningsfältet
mellan vad önskvärt och vad förra fordrarmöjligt. Detär ärsom som
mottaglighet och kontaktför styrsignaler med etablerade ochnära poten-
tiella fordrar god kännedom forskningsfron-Detavnämare. senare om

Sverige kontakter medläge internationellt och i och upparbetadetens
forskningsfinansiärer också krävasden FoU-utförande nivån. måsteAv

defor effektiv samverkan allade utvecklar former över gränseratt en
utvecklat.forskningsfinansieringssystemet harsamhället ochsom

praktikenmodellen isvenska3 Den

operativtstrategiskt ochförharAlla berörda departement attansvar
respektivesinaomfattning inominnehåll ochdefiniera forskningens

sitt hu-Utbildningsdepartementetmedanverksamhetsområden, genom
delen den basorga-forför högskolan harvudmannaskap större avansvar

forsknings-replierar. nationellsektorsforskningenvilken Ennisation på
jämförelser mellandetförutsätterpolitik därutöver görsatt resurserna

sektorsforskningen inom olika departement. Ansertill och resultaten från
haforskningsstrategi ocksåmåstedet behövs nationellatt manenman

vidmakthålla sådan.ochorganisation för utarbetaatt enen
forskningspropositionermindre samordnadeTill de eller sommer

1980-talet har berörda departementbörjanregeringen lagt sedan av
olika sektoremasoch sina önskemål debidragit med sin kunskap om

redovisat sinforskningspropositionemaFoU-behov. Regeringen har i
ochFoU-verksamhetenoffentligt finansieradeövergripande densyn

propositioner hartillstånd. dessaIFoU-systemetsrapporterat rege-om
högskolansrörandepolicyfrågorringen slutligen också kunnat ta upp

samarbete medbisysslor,kostnadstäckning,relationer till sin omgivning
näringsliv m.m

myndig-finansierasforskningdirektiv talarUtredningens som avom
direktiven:sektorsansvar. Samtidigtheter som del deras sägeren av

andra sidanfakultetsanslagen och åsidanAvvägningen mellan å ena
viktig forsk-forskningsfmansiärerstatligafrån olika är enresurserna

önskan kunnaoch högskolornasningspolitisk fråga. Universitetens att
forskningsrådensoch planera sin verksamhet måste vägas motstyra egen

motiveradekvalitetssäkring och sektorsorganens samhälleligtnationella
utifråndirektiv har alltså inte formuleratsprioriteringar. Utredningens
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sektorsforskningsprincip. Enligt denrenodlad sådan skulleen en
sektorsrelevant verk-relevanta avvägningen ske mellan ochFoU annan

avvägningen mellan fakultetsanslag ochsamhet inom sektorn medan
princip irrelevant.medel för sektorsforskning i är

Formelltsituation helt tillfredsställande.inte dagensJag ärattanser
vilket för Utbild-gällerdet sektorsprincipen sätter gränsernaär som

ochSamtidigt emellertid deningsdepartementets är resurseransvar.
ochutredningflertalet departement åtplaneringsinsatser ägnarsom

mycket begränsa-sina respektive sektorerinomanalys FoU-områdetpå
Näringsdeparte-det baraUtbildningsdepartementetVid sidande. ärav

och alla övriga departementFoU-enhet påsärskildharmentet som en
ellerhandläggarestorleksordningenpersonelladeär enresurserna av

rådgivandehar någotmycket få departementdetmindre. Vidare är som
replie-i ställetsammanhangsådanaFoU-området. Ipå mansynesorgan

myndigheter.respektivepå sinara
departementendet rimligen svårt inomförhållandenDessa gör att
totaladel sektornshurdiskussion iföra stortermer resurseravaven

diskus-sådanautesluter emellertid intepå FoU. Detbör attsatsassom
väsentligt departementendet avsätterförs och jagsioner attsomser

ansvarigamed medverkandiskussionerföraför kunnaatt avresurser
denfastställt börriksdagenutgiftsområdenmyndigheter. De varasom

förs.dessavilkeninomram
börsamordningsansvaröverblick ochmedUtbildningsdepartementet

bevakaochdepartementandrainomdiskussionernamed ifinnasockså
samordningsfunktionenKnytningensamordningsfrågor.övergripande av

till denåtergåochifrågasättasvisserligenkan atttill fackdepartementett
Statsrâdsberedningenfunktion tillknutendennamedtidigare modellen

överblickenharUtbildningsdepartementetalternativ,ett genommenvore
åstadkommaförutsättningarna förde bästahögskolesystemet attöver

forskarutbild-utbildning,utbildning, högrekopplingennödvändigaden
nuvarandemedövervägande fördelardärförforskning. Jagning och ser

samordningsansvaret.placering av
ansvarsfördel-iakttagelsendock denutifrån kan attSett göraman

vilketentydig,klar och ärdepartementen måstemellanningen envara
Min rekom-forskningspolitik.samladförförutsättningnödvändig en

mellan departe-definierarregeringensåledesmendation gränsernaär att
tydligare,i Utbildningsdepartementetsamordningsfunktionenochmenten

forskningsminister fårsin rollutbildningsministem i star-enatt som
samrådsorgande övergripandebyggerställning ochkare utatt somman

offentligadelar denså allaforskningsberedningenfinns, attt.ex. av
hög nivå.företrädda påfinnsforskningen
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departe-FoU-politik finner jag det korrektVad gäller regeringens att
reguljärt FoU-stöd. den månnormalt har för Iintementen egna resurser

anslagsposterhandlar det mindredisponerassärskilda FoU-resurser om
infrastrukturellaanvändas fördisposition, vilka kantill regeringens t ex

förfogande förställas till myndighetsFoU-området ellerinsatser på en
delarStyrning kan ändå skeplanerade FoU-program att avgenomm m.
FoU-in-för särskildaanslagsmedel kan öronmärkasmyndigheternas

föribland också utföras inomFoU-projekt kanEnstakasatser. ramen
kommittéverksamhet.departementens

Övergången för Riksdagenmandatperioderfyraårigatreåriga tillfrån
forskningspropositionema.förfrekvensenfråganocksåaktualiserar om

planeringsperiodennaturligtdetmening ävenEnligt min attär anpassa
läggsforskningspropositionersåforskningspropositioner vartför att

riksdagenefter det val tillåret ägtandraförslagsvisfjärde år, att rum.
fyraårsperiod.såledesbör1996Forskningspropositionen avse en

utredningsresurserplanerings- ochBehov4.2.4 av

begränsademycketdepartementflertaletSom ägnarnämnts resur-ovan
kanoch fråganFoU-områdetanalys påochutredningsarbeteåtser

forskningsfinan-underställdakontroll deochuppföljningställas avom
kanönskvärd. Detutsträckningdensker iarbetesiäremas voresom

uppfölj-förmedstrukturbehövsdetdiskuteras permanent ansvarenom
baraintesektorsforskningen ochavseenderådgivningochning en

forskningen Dsochförordades i Statendenengångsöversyn typ somav
sekretariatskulle kunna ha formenstruktur ett1994:5. En permanent av

uppdragfullgörakanutvärderingar,ochutredningarför rege-som
ringskansliet.

tidigareenheter inte okända. Densådanasektorerenskilda ärFör
Byggforsk-slag, ochuppgifter dettahadeEnergiforskningsnämnden av

NUTEKbyggsektorn.det förnämnd harvetenskapliganingsrådets
grundforskningsområdetInomsådanaförfogar också över resurser.

Högskoleverketöverblick.medsamlademellertidsaknas resursen
ochutbildninggrundläggandefrämstutvärderingarför avansvarar
ochutvärderingarsitt område,inomochforskningsråden gör, envar

utomordentligtemellertidför dettafinnsutredningar. ärDe somresurser
med arbetet.forskarsamhälletbelastasutsträckninghögbegränsade och i

forskningsrådsorganisationengällerförslag vad attmittikommerJag
fördenna kaninomsamordningsfunktion ettföreslå ansvarasomen

hithörande frågor.medeffektivare arbete
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Utöver nämnda knutna till olika sektorer finns det nämntorgan som
behov från beslutsstrukturema fristående medett överav organ ansvar
hela fältet. enlighet medI direktiven har jag med kommittén församrått
uppföljning års universitets- och högskolereform1993 RUT-93.av

kommer förorda det inrättas fristående institutRUT-93 föratt att ett
studier högre utbildning och forskning. Studier sektorsforskningenav av
och dess organisation exempel frågor skulle kunna behandlasär som
i detta sammanhang.

Sammanfattande bedömningar och4.3

förslag

samordningsroll i forsknings-regeringensUtbildningsdepartementets
utbildningsministems ställningdefinieras bättre,politik bör som

och de övergripande samrådsorganforskningsminister bör stärkas
allaforskningsberedningen bör byggas så ocksåfinns, ut attt.ex.som

hög nivå.forskningen finns företrädda påoffentligadelar denav
tillräckliga för tillsam-börSamtliga departement avsätta attresurser

diskussioner medkunna föraUtbildningsdepartementetmedmans
utgiftsområdesvis.myndigheteransvariga

förnormalt inte förfoga andrabörDepartementen över resurseregna
disposi-anslagsposter till regeringensmindrereguljärt FoU-stöd än

tillställasinfrastrukturella insatser elleranvändas förtion kansom
Styrningförfogande för planerade Fmyndighets oU-program m.m.en
särskildaöronmärkning anslagsmedel föri övrigt skebör avgenom

så motiverat.FoU-insatser ärnär
planeringsperiodbörForskningspropositionema 1996o m avse en

fyra år.om
oU-området bör finnasutredningsarbete och analysför FResurser

samordnadgrundforskningsområdet börinom olika sektorer. Inom en
fristå-forskningsrådsorganisationen.inom Ettsådan tillskapasresurs
stude-beslutsstrukturema skulle kunnakoppling tillende utanorgan,

förslag frånoch dess organisation i sin helhetsektorsforskningenra
RUT-93.
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och utvecklingStruktur5

Inledning5.1

bör studerasforskningsfinansieringenutredningens direktivI attanges
inteemellertidTillgängliga data sträcker sig20-årsperiod.under en
ochgäller fmansieringsanalyser1979/80 vadtilllängre tillbaka än

därförofullständiga. det följandeIuppgifterna från detta år ärär upp-
tidsspann påanvänds, vilketde tidigastefrån 1981/82gifter ettgersom

siffrordessaväl ochkan förefalla kortTidsperioden ävenknappt 15 år.
omdefinitioner,grundosäkerheter påganskabehäftade med storaär av

Statistiskainomresursbristinsamlingsproceduren ochiförändringar
statistikstatistiken. Dengäller kontrollvadSCBCentralbyrån somav

högskolor-ochforskningsstatistikbåde SCBbaserashärpresenteras :s
blivitutredningenharverksamhetsredovisning ochekonomiska avnas

del omräk-heltillvilken lettvärdering,omfattandeföremål för enen
Bilagairedovisasstatistikenvärderingochjämförelseningar. En av

Forskningssystemet5.2

Utförare5.2.1

utföramahuvudsakligadeländerandrade flesta äriSverige, liksomI
högskolor.ochuniversitetnäringslivet ochutvecklingochforskningav

förhållandevis litenhasig därutöverutmärkerSverige attgenom en
utveckling ochinriktadgradi högFöretagsektominstitutsektor. motär

forsk-tydliguniversiteten harfråndärmed tydligtskiljer sig ensom
definitionssvårighetema,övrigtförStatistiken, liksomningsprofil. ger

utveck-ochmellan forskningdifferentieramöjlighetinteemellertid att
ling.

fördel be-medsammanhangkan i dettahögskolorochUniversitet
forsknings-med fastahögskolordärtvå ärtraktas en gruppgruppersom

utbildningsdeparte-underuniversitetendeinkluderarvilket sexresurser,
Institutet, Lant-Karolinskahögskolornatekniskade samtmentet, tre

Stockholm.iLärarhögskolanochHandelshögskolanbruksuniversitetet,
universitetforskningen vidför %närvarande 98står förDenna avgrupp
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och högskolor. andra de mindre och medelstora högsko-Den ärgruppen
högskolor inte utredningen.loma. Konstnärliga berörs av

finns framför allt inom försvarsforskningen därForskningsinstitut
ocksåfasta finnsforskningsanstalt FoU-resurserFörsvarets är störst men

vid flertal myndigheter SGU, SMHI, VTIett som osv.
framför storföretagenFoU-verksamhet sker allt vidNäringslivets

Läkeme-utvecklingsintensiva branscher.forsknings ochinom antalett
huvuddelenmaskinindustri förelektro- och stårdels-, transportmedels-,

FoU-verksamheten.av

Finansiärer5.2.2

finansieringenanslag förbasanslag ochskilja påbrukarMan externa av
skall kunnaför detilldelas lärosätenBasanslagenhögskolan.vid attFoU

områden och deviktigainterntefter vadmedelfördela varaansessom
ochverksamhetupprätthållamöjlighethögskolornaalltså att en egenger

institutenvidbasanslag finns ocksåLiknandeforskning.initierasjälva
år.avseende har skett underi dettaförändringaräven stora senareom

mycketiforskningföretagen,vidmedel finns ocksåMotsvarande vars
hårdarefalli dessaverksamhetenegenfinansierad, ärhög grad är men

vinstintresse.styrd företagensav
övrigafakultetsanslagbestår stats-till samtBasanslagen UoH av

Jordbruks-ochUtbildnings-främstfrånlokalkostnadsanslag,anslag, t ex
forskarut-bekostaanslagskall dessaforskningdepartementen. Utöver

forskningsinformation.och vissbildning
ochfondertillgrad tillgångolikaidärutöverHögskoloma har egna

forskningsverksamheten.delmindrefinansierarstiftelser, avensom
utnyttjarforskningsinstitutochhögskolantillbasanslagFörutom

forsknings-finansieringsmodeller för fördelaväsentliga atttvåstaten
kanoch SJFR,SFRNFR, TFR,MFR,Forskningsråden, HSFR,medel.

forskare väljerhögskolesystemet,utbyggnadsägas varsavvara en
Forskningsrådens huvud-prioriteringsgrupper.ochstyrelseriledamöter

forskning ochmotiveradinomvetenskapligtstödjauppgiftsakliga är att
Rådensför sådan.bidragfördelningförnationell instansfungera avsom

i kapitelredovisasverksamhetstruktur och
sekto-olikautifrån idénutvecklatsharSektorsforskningsorganen att

förbetydelseforskningsådanfinansieraskall kunna ärsom avrer.
allt moti-framförblir såledesForskningeninom sektorn.verksamheten
deföljer intefmansiärsstrukturenoch veten-samhällets kravverad av

Sektors-samhället.verksamhetsfält iolikaskapliga ärnnesgränsema utan
försvaretföri kapitel 10. FoU utgörredovisadefinnsforskningsorganen
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knappt hälften den statliga sektoriella och det finns skälFoU:n attav
behandla eftersom den i mycket gradden för sig dels liten utnyttjar
högskolan, del den objektbundet stöd tilldels eftersom ärstoren av
industrin.

statligaBidrag från kommuner, landsting och vissa andra former av
omfattningen längeforskningsbidrag finns i såär ännusystemet men

nöjaktigtrelativt för utredningen inte varit möjligtliten och det har att
i statistiken.särskilja dessa finansiärer

viktigaprivata fonder och stiftelseruniversitet och högskolorFör är
finansierarfonder helt eller delvisfinansiärer. finns mångaDet som

bidrag.och normalt få och småforskning, de flesta småär germen
ochemellertid väsentliga finansiärerfonderNågra ärärstörre som

Exempelforskningsfinansieringssystemet.sådana integrerad del aven
Jubileumsfond vilken i mångaCancerfonden, Riksbankenssådana är

Alice Wallen-ochmed statligt organ Knutstycken kan jämföras ett
med medelforskningsstiftelsema skapatsbergs stiftelse. De somnya

finansierings-med ifinns endast marginelltfrån löntagarfondema ännu
statistiken.

delen ellerföretagen tillfinansierarSom störstanämnts egenovan
Ävenproduktutveckling. huvuddelen FoUdotterföretags är ut-om av

forskningskaraktär läkemedelsindustrinveckling har den inte sällan är
samarbete med högskolan förekommer.exempel ochbra på dettaett

finansiärer högskolan och förförfungerar ocksåFöretagen externasom
roll.spelar då förhållandevis litenforskningsinstitut enmen
i storleksord-finansierar utomlands förBåde och företag FoUstat

medel från utlandet varitmiljard medan inflödetningen kr aven var
jämvikt föremellertid inflöde och utflöde imindre. 1993/94avsevärt var

slussasföretagssektom. besvärlig eftersom medel kanStatistiken är ut
landetoch sedan imedlemsavgift till åter kommaEUt somsom ex

utlandet i detforskningsmedel. finansiärer och utförare iStorleken är
dethär eftersom utredningen endastsammanhanget ointressant, na-avser

tionella forskningssystemet.
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Finansieringssystemet i5.3 stort

FoUFonder Privata Forsknings Civila Företag Utlandet Försvars
-rådfonderUoH sektorer

stiftelser

Finansiärer

Utförare
Självfinansiering

ÖvrigUniversitet Utlandet offentlig Företag
Högskolor sektor

hurfinansiärer och utförarestorleken på storaFiguren visar samt5:1.Figur
proportionellaoch kvadratemas motCirklama ärpenningströmmarna ytorär.

tjocklekStreckensrespektive tagits ärdelatsmängden emot.utpengar som
ochför UoHbasanslagFinansiering medfinansieringen.proportionell mot

mörkamarkerad dennäringslivetsjälvfmansieringen inominstitut ärsamt som
utföra-finansiär tillflöden frånmedtagnaintekvadratemadelen är sommenav

re.

fi-forskningsñnansieringssystemetHuvudstrukturen i är statenatt
medanhögskolan,huvudsakoffentlig sektor, iutförare inomnansierar
egenti-Särskiltföretag.huvudsak finansierari ärprivata sektornden

FoU-verksamhetenochmycket uttaladföretagennansieringen inom
utanförliggerföretagsangelägenhet,del interndärmed till stor somen

uppgifter.utredningens
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miljarder
40 -

jFoU i Företag
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FOU i UOH

10 "

FoU övrig off. sektor
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1979/80 1983/84 1987/88 /921991

Utvecklingen forskningsutföramasFigur 5:2 kostnader miljarderi kr,av
års1994/95 penningvärde med de omräkningar redovisas i bilagasom

1991/92 utfördes 2/3 Sveriges samlade företagssektom ochFoU iav
verksamheten har eller mindre kontinuerligökat med i genomsnittmer

miljarder vilket speglar industrins allt beroende1,4 år, starkareper av
Ävenutvecklingsverksamhet Figur 2. inom högskolan, påFoU som

resterandedet hela den tredjedelen svensk ökarFoU,utgörtaget av men
i miljarder offentliginte takt O,45 kr år. i övrig sektorFoUsamma per

miljarderkostade 1993/94 1,8 kr och utfördes främst vid statliga forsk-
ningsinstitut forskningsanstalt, trafikinstitu-såsom Försvarets ochVäg-

Smittskyddsinstitutettet, osv.
trenden tycksDen långsiktiga enskild sektor företag privata+attvara

stiftelser och fonder finansierar allt forskningen idelstörreen av
offentlig regi. statligt finansierade andelen företagensDen FoUav
förefaller ungefär framför alltha varit konstant knappt 20% och utgörs

inom försvaret.FoUav
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finansierad FoUPrivat5.3.1

i

FöretagPrivata
fonder
stiftelser

Finansiärer

Utförare
Självfinansiering

Övrigoffentlig FöretagUniversitet Utlandet
sektorHögskolor

tillhänvisasförklaringaroch förFigur 5:1delvisarFigurenFigur 5:3 aven
denna.

vidforskninghuvudsakligenfinansierarstiftelserochfonderPrivata
utvecklings-finansieraralltframförföretagenmedanhögskolan egen

forsknings-företagensvolymen påjämförelsevisverksamhet. Den stora
högskolanroll för ävenspelaremellertid denfinansiering att omgör

utlandetiFoUFinansieringenliten.mycketditgårandelen är avsom
relativtär stor.
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Företagens egenfinansiering
miljardermiljarder

3 30--

2 - 20-FoU finansierad. utlandet . . företag..| av

1
10UoH finansier

finansieradW fonderav
0 0T I I l I I
979/80 983/841 1 987/88 1991/921

miljarder kr, 1994/95privat finansierad iUtvecklingen FoUFigur 5:4 av
bilaga högraomräkningar redovisas i Denårs penningvärde med de som

ned företagensegenfinansiering. Linjen längstskalan endast företagens äravser
övrig offentlig sektor.finansiering av

företag domine-inom har varit heltfinansiering FoUFöretagens av
undersökningsperioden. Eftersomunder helarande omkring 90 %

andra bidrag kommer intemycketegenfinansieringen så större änär
margi-påverka egenfinansieringenkunnavariationer i dessa änannatatt

i högskolan åt-bidragen till i utlandet ochnellt. tycks FoUDäremot
90-taletföretagens totala budget för FoU.80-talet följaminstone under

egenfinan-i dessa bidragminskninginneburit rejälhar dock trots atten
på konjunktur fördetta beroökat. Möjligen kansieringen samt,en svag

bankerna finansierade hög-medeldel, de särskildahögskolans att som
80-talet hade upphört 1991/92,skoleforskningen med i slutet på men

finansierabenägenhet hos företagenvisa minskadkan också på atten
utvecklingen inom näringslivetnuvarande snabbaforskning. Denextern

öka samverkan medmed intensivare arbete förkombination allti attett
finansiering högskolanföretagenshögskolan det dock troligtgör att av

öka.kommeråter att
ökat snabbtbidrag högskolan harfonder och stiftelsers tillPrivata

positiv utveck-torde spegla mycketsedan mitten 80-talet, vilket enav
frångåvorstiftelser inrättats ochling på aktiemarknaden, fler attatt

bidragsökaökade intresse och förmågaallmänheten ökat. Forskamas att
kan också spela in.
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forskningsfinansieringOffentlig5.4

ickestatligadefinansieringoffentligallinnefattarRedovisningen men
tillämpligt.finansieringstatligvarför begreppet ärsmå,bidragen är

finansieringlandstingskommunalochkommunalgällerStatistiken vad
detillgåstatistik finns integodoutvecklad och någon attännuär men

landsting stårochkommunerindikerarframtagitsiffror SCB attsom
forskningsfinansieringen. Deoffentligadenungefär tre storaför 5 % av

forskningsrådhögskolan och institut,tillbasanslagfinansieringskälloma,
figurenfinansiering ioffentligövrighuvuddelensektorsorganoch av

fördelningenutförareolikaminstvarderafinansierarnedan tre avmen
skiljer sig.anslag/bidragmedsyftetoch

FörsvarsFoUUtlandetCivila FöretagForskningsFonder
-råd sektorerUOH

Finansiärer

Utförare
Självfinansiering

Övrigoffentlig FöretagUtlandetUniversitet
sektorHögskolor

hänvisas tillförklaringaroch förFigur 5:1delvisarFiguren5:5Figur aven
denna.
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Basanslag UOHmiljarder
miljarder

2 8- -
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Basansla övr. offentlig sektor
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UOHs fonderegna
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Figur 5:6 Utvecklingen statliga basanslag och finansiering från högsko-av
lans fonder i miljarder kr, 1994/95 års penningvärde med de omräkningaregna

redovisas i bilagasom

Sett hela perioden har basanslagenöver ökat med miljarder1,7 kr
c:a 30 %. De ökningarårens har dock i ganskasenaste utsträck-stor
ning varit riktade studiefmansiering i forskarutbildningen.mot Bredd-
ningen högskolesystemet med utbyggnad universiteten i Umeå ochav av
Linköping, högskolan i Luleå mindre och medelstora högskolorsamt
spelar roll för utvecklingen, varför basanslaget förstor forskning viden
äldre universitet fackhögskoloroch inte utvecklats lika starkt.

Basanslag till övrig offentlig sektor basanslaget15 %utgör tillc:a av
högskolan och finansierar främst forskningsinstitut ochFOA VTI.som

En mycket liten del basanslagen har gått till privat sektor tav ex
institutet for och luftvårdsforskning. Under 90-talet har dennavatten del

basanslagen eller mindre försvunnit kommer återuppståav attmer men
i form anslag till Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jön-av
köping.

Högskolans stiftelser och fonder ganska varierandeegna ger en av-
kastning trendmässigt tycks avkastningen öka, den underävenmen om
överskådlig tid sannolikt inte kommer bli väsentlig finansierings-att en
källa för högskolesystemet här bliräven CTH och Jönköping undantag.

Jämförelsen mellan olika statistikserier i bilaga visar2 på svårig-
heterna med följa finansiering från forskningsråd och sektorsorgan.att
Förändringar i rådsstrukturen har lett till vissa råd har sek-att en mer
torsforskningsinriktad profil samtidigt den tillämpade profilen hossom
vissa sektorsorgan Jämforbarheten mellan serier har på grundtunnats ut.
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utgångspunk-säkrastedålig, varför denmycketblivitförändringarnaav
finansiering.offentligoch övrigrådsbidragärten avsumman

miljarder

5 .

Till UoH
4

3
företagTill

2

1
offentligsektorTill övrig

___..._
0 1l I III I

1991/921987/881983/841979/80

miljarder kr,isektornoffentligadenbidrag frånUtvecklingenFigur 5:7 av
i bilagaredovisasomräkningarmed depenningvärde1994/95 års som

högskolaochtill företagutsträckningungefärigårBidragen samma
ändamåliindelningstatsbudgetanalysensmedjämförelseFigur 5:7. En

företagssektomtill utgörsbidragenhuvuddelenvid handen avatt avger
tillbidragstatligaUtvecklingenförsvarsforskning. externatillbidrag av

förändringargrundpå90-taletunderharhögskolan stagnerat avmen
Bilaga 2.osäkra1993/94siffrorna förhögskolaninom är
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miljarder
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Figur 5:8 Utvecklingen bidrag från forskningsråd i miljarder kr, 1994/95av
års penningvärde med de omräkningar redovisas i bilagasom

Figur 5:8 konstruerad utifrånär forskningsstatistikens uppgifter över
hur andel de statliga bidragenstor fördelas forskningsrådav som av

uppgifterna i EVRsamt statliga bidrag.externa Uppgifter frånom
1994/95 styrker trenden för högskolans del det viktigt återär attmen
understryka osäkerheterna till följd strukturella förändringarav genom
överflyttning medel mellan sektorsorgan och råd. Samtidigt harav
överflyttning medel mellan råd och högskolan förekommitav attgenom
rådsprofessurer överförts till fakulteter och nationella anläggningar till
råden.

Övrig offentlig forskningsfinansiering, i huvudsak sektorsforskning,
skillnadenär mellan statliga bidragexterna och rådsbidrag. harDen ökat

relativt jämnt under perioden sjunker för högskolan under 1993/94,men
vilket framför allt kan tillskrivas TFR:s utbyggnad. Under 1994/95
ökade dessa bidrag marginellt.

3 16-0361
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utlandetmedUtbyte5.5

UtlandetCivila FöretagForskningsFonder
-råd sektorerUOH

Finansiärer

Utförare
Självfinansiering

Övrig FöretagoffentligUtlandetUniversitet
sektorHögskolor

tillhänvisasförklaringarförFigur ochdel 1visarFigurenFigur 5:9 aven
denna.

delsföretag,dels frånkommersvensk FoUfinansieringUtländsk av
eftersomdellitenmycketför1993/94stodorganisationer. EUfrån en

Finansieringenmyndigheter.svenskafrånskeddedåfinansieringen av
frågafrämstperspektivetnationellai detliksomFoUföretagens är en

koncerner.inomegenñnansieringom
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miljarder
2

Företagensfinansieringutland

Statensfinansieringutland

Utlandsfinansieradföreta s-FoU

UtiandsfinansieradUoH 44
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Figur 5:10 Utvecklingen bidrag till och från utlandet i miljarder kr,av
1994/95 års penningvärde med de omräkningar redovisas i bilagasom

Forskningsrådens finansiering utländsk gällerFoU främst interna-av
tionella organisationer inom sk "Big Science" ex CERN.

Tidsseriema visar på kraftig ökning svensk finansieringen av av
utländsk underFoU hela undersökningsperioden. variationemaDe stora
vad företagens finansiering iFoU utlandet, särskilt den kraftigaavser av
nedgången 1991/92, kan spegla konjunkturens inverkan benägenhetenpå

finansiera ocksåFoU bero på slumpmässigaatt faktorer. Ut-men mer
landsfinansierad svensk forskning visar inte snabba utvecklingsamma

tycks i detta fall under 90-talet. För högskolan har utvecklingenmen
fortsatt under 1994/95 uppgifter från högskoleverket framför allt tack

tredubbling bidragennära från EU.vare en av

5.6 Sammanfattande utvecklingstendenser till
sekelskiftet

Den delen svensk finansierasstörsta FoU och utförs inom enskildav
sektor och kan således endast indirekt, förändring skatte-t ex genom av
lagstiftning och andra regler, påverkas förändringar i statlig forsk-av
ningsfinansiering.

Företagens FoU kan med utgångspunkt från den långsiktiga trenden-
och det allt kunskapsinnehållet istörre produktionen förutsättas
fortsätta öka.att
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mellansamverkanökadmedtillsammansdettaföljdSom aven-
finans-företagenssannoliktnäringsliv kommer ävenhögskola och

öka.högskolaniiering FoUav
stiftelser ochfrån privatabidragperspektiv kankortrelativtl ett-

Förändring-konjunkturen.den godaföljdöka tillfonder förväntas av
bilden.dock förändrakankonjunkturochlagstiftningiar

ökaoch kommertrendmässigtÖkar attUtlandsfinansieringen FoUav-
andelensvenskaalltdentackframför allt störreväsentligt avvare

mycketblir ökningstatistiskt störrefrån Rent ännuprojektbidrag EU.
medlemskapet,följdfinansieringen tilliförändringargrundpå avav

direktfinansieradestidigareEU-projektdeltagande isvenskteftersom
blirmedlemskapeteffektenstatistiskamedel. Densvenskamed av

forsk-inhemskaminskningutländska ochökningsåledes avenaven
ningsbidrag.

ojämtökaroch fonderstiftelserfrånbidragHögskolans menegna-
kommerutvecklingenskälfinns ingaoch dettrendmässigt attatt anta

brytas.att
allt univer-framförtillföraforskningsstiftelsema kommerDe attnya
nuvarandeknappt %motsvarande 10bidraghögskolorochsitet av

förväntasstatsbudgetenbidragAnslag ochoch bidrag. överanslag
meddvs1995/96,budgetpropositionen förmedi enlighetminstminska

finansiär.beroende påtill 10 %2

Ändamål statligadenför5.7

forskningsfinansieringen

forskningsfinan-anslag till olikafördelasstatsbudgetanalysenI statens
Uppdelningenriktadforskningenändamålefter vilket ärsiärer mot.som

svårtdet kanenkel eftersomändamål inte attför många tär varaex
utveckling ellerindustrielländamålettill antingenforskninghänföra
använder ocksåenergiförsörjning. Analysenellertelekommunikationer

medför grundforskningutvecklingvetenskapligallmänbegreppet ospe-
föränd-Med devetenskapsområden.iuppdelatändamål,cificerat men
allmäntorde också begreppetfmansieringsstruktureniskettringar som

utvecklingenvarförförändrat innehåll,fåttvetenskaplig utveckling ha ett
anslagsutvecklingbådespeglarfördelat på dettaanslagen sätt menenav

i definitioner.förändringarockså
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miljarder
10

Allmänvetenskapligutveckling

8

Civilsektorstorskning6

4 " Försvarsforskning
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Figur 5:11 Utvecklingen anslag till huvudområden i statsbudgeten iav
miljarder kr, 1994/95 års penningvärde. Statistiken från statbudgetanalysen
Bilaga 2.

Sektorsforskningens nivå har de decennierna legat ungefärsenaste
konstant medan anslagen till allmän vetenskaplig utveckling ökat relativt
mycket. Anslagen till försvars-FoU speglar framför allt kostnadsutveck-
lingen för utveckling försvarsmateriel i samarbete med industrin.av

Utvecklingen anslagen till olika vetenskapsområden för anslagärav
till allmän vetenskaplig utveckling väldeñnierad eftersom indelningen

fakulteter och forskningsråd väl med områden.överensstämmer Detav
svårare fåär totalbild många ändamålenatt i statsbudgetana-en men av

lysen kan relativt enkelt hänföras till fakultetsområden. ändamålDe som
inte kan fördelas förhållandevis litenutgör del de totala anslagenen av
och kan approximativt fördelas mellan vetenskapsområden. På detta sätt
summerade anslag naturligtvis approximationerär ändå godmen ger en
bild utvecklingen.av
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miljarder
8

naturvetenskapTeknik och1

4 vårdMedicinoch-
-S Jj

Kulturvetenskaper2

veterinärmedlcinJord,skogoch

92/193I ll 89/90I l86/87Il I 83/184I I
80/81

istatsbudgetenivetenskapsområdentillanslagUtvecklingen5:12Figur av
statsbudgetanalysenfrånStatistikenpenningvärde.årskr, 1994/95miljarder

Ändamål vetenskapsområden enligtklassade i text.2.Bilaga

kulturvetenskapertillhar anslagen1980/81-1994/95periodenUnder
%.med 27naturvetenskapteknik ochoch till50 %ökat med nära

medanmed %marginellt 5ökatvård harochmedicintillAnslagen
med %.10och ökatbättresig någotklaratjordbruksvetenskapema

utbudetochForskningsvolymen5.8 av

forskarutbildade

Inledning5.8.1

trenderinternationellalikvälredovisatstrenderDe somovan,som
forsk-såväl total FoUökningfortsatttalar förkapitel 6, somaven

defem årSamtidigt börjarhögskolor.ochuniversitetvidningen om
forskarutbildadBehovetpension.gå i40-talistkullama att avstora

doktorer,utbudetbli sådärmed tänkaspersonal kan stort att snarareav
volymen. Dettabegränsande förblirforskningfinansieringen varän av

uttalademycketregeringensföregåendedenbakgrunden tillockså
forskarutbildningen.volym iökadsatsning på

påefterfråganochutbudstudiegenomföralät 1994SACO aven
samband2010. Ifram till årscenarierekonomiskaolikaakademiker för

AkademiskaSverigesmedsamarbetegenomfördes istudiemed denna
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Rektorskonferens specialanalys de forskarutbildade visade atten av som
efterfrågan sannolikt skulle överskrida utbudet. Med forskningsfinans-
ieringsutredningens delvis bättre och statistik det intressantär attsenare

kalkylema i analysen.göra om
Grunden för analysen demografisk statistikär det möjligtgör attsom

väl förutsäga pensionsavgångama bland de forskarutbildade desamt
efterfrågestudier ochNUTEK SCB genomfört SACO NUTEKSsom
analys förekommer delvis i långtidsutredningen LU Bilaga1995, 11.

Forskarutbildad personal finns inom fyra huvudsektorer arbets-på
marknaden; Universitet och högskolor, vårdsektom, övrig offentlig
verksamhet vissa branscher inom näringslivet. NUTEK:s analyssamt
behandlar näringslivet och deras normalscenario, med BNP-antagenen
ökning innebär2 % år, antalet forskarutbildade inom närings-attav per
livet skulle öka med 14 000 mellan 1992 och 2010.personer

Vårdsektoms forskarutbildade enbart disputerade läkareär nästan
verksamma vid sjukhus. Gruppenär speciell i det läkarnaär attsom

disputerar i kliniska och sedan uteslutande arbetar i sjuk-ämnen nästan
vården. Kliniska doktorer har således utbildning ochen egen en egen
arbetsmarknad i mycket liten hargrad utbyte med övrig utbildningsom
och arbetsmarknad. I diskussion tillgängliga forskarutbildade ären om
det ofta rimligt inte räkna med sig examination eller arbets-att vare
marknad för denna övrig offentligInom verksamhet det inteärgrupp.
troligt antalet forskarutbildade kommer öka eftersom sannolikatt att en
utbildningsnivåökning inom statsförvaltningen motverkas minsk-av en
ning antalet disputerade lektorer i skolan.av

Universitet och högskolor den idag klart arbetsmarkna-utgör största
den för doktorer, där 9 500 anställningama innehåller krav påcza av
doktorsexamen och det därutöver finns drygt lärare med anställ-6 000
ning där doktorsexamen inte krav. sektor också denDennaär ett är som
framför allt berörs förändringar forskningsfinansieringssystemeti ochav
därför särskilt intresse för utredningen.av

Efterfrågan på5.8.2 doktorer inom högskolan

Under de 10 åren har kostnaderna för forskning och forskarut-senaste
bildning inom högskolan ökat med drygt 60 % i fast penningvärde.
Samtidigt har lärare/forskare,antalet exklusive doktorander, ökat med
drygt 10 %. endaDen personalkategori uppvisar någon väsentligsom
ökning just doktorander och del ökningen beror påär stor atten av
doktorandemas ñnansieringsvillkor ändrats antalet dokto-än attsnarare
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mycketdetutvecklingenutgångspunkt från ärMedrander ökat. en
fortsättningsvislärareantalettillväxttakten ävengissningförsiktig att av

trender-internationellade allmännaeftersomdelsår,minst %blir 1 per
högskolaneftersomutveckling, delspositivfortsattpekar mot enna

till verksam-förhållandeinyanställningarantalethållitsannolikt nere
i jäm-kommaanställa fler förbehöveralltsåoch attutvecklinghetens

nivå.nuvarandemedvikt
lärar-ocksåuppkommer attdoktorerökad efterfråganEn genom
lärare500ungefär 6Idag finnsdisputerat.grad harallt högrekåren i

litenrelativtiochdoktorsexamenkräverintetjänstermed somsom
fakul-ochhögskole-liksomStatsmaktemautsträckning har disputerat.

betydligt störreuttalattydligt strävantetsledningar har mot att enen
börvilketdoktorsexamen,skall hanuvarandedenandel lärarna änav

pensioneras ersättsickedisputerade läraredeinnebärakunna att som
skulle dåpensioneringföljdtillErsättningsbehovetdisputerade.med av
med 1%volymsökningallmänoch 2010. Enmellan 1995000bli 7cza

heladoktorerdrygt 2 000ytterligarebehovskulleår omett avgeper
med doktorer.skerlärare/forskareantaletökningen av

behovhögskolansskulle såledesutvecklingförväntadMed aven
Ök-000.och 10000mellan 9någonstans2010tillframdoktorer vara

finansieringutökadforskningsstiftelsema ochdeföljdtillningen nyaav
finans-skulle efterfråganmedräknad motsvaradå intefrån EU är men

källormedför dessakr/disputerad i dagslägetmiljungefär 1,5ieringen
doktorer.ungefär 000lytterligareökning påen

forskarutbildadeUtbudet5.8.3 av

450.1doktorerexamineradeantalet1994/951993/94 ochBåde czavar
doktorer000drygt 21kommernivåndenpåexaminationenBibehålls

20 000innebäratordevilkettill attfram 2010,examineras avczaatt
kommer%åtminstone 5förfogande attarbetsmarknadenstilldessa står

arbets-förotillgängligaeller påsjukaföräldralediga, sättannatvara
examinationen särskiltökakommersannolikt attmarknaden. Det attär

examinatio-ökaförde åtgärdermånga attsekelskiftet eftersomefter av
kom-ellerigånghardylikt,ochforskarskolor sattsi form somavnen

till tio år.femgenomslagfårigång,sättasatt ommer
eftersomdelsbedömamycket svårtlicentiater attUtbudet ärav
examine-demångaeftersomdelssnabbt,relativtökarexaminationen av

examinerades1994/95och diputerar.forskarutbildningenrade fortsätter
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700 licentiater, ungefär tredjedel kan förväntas vidare tillvarav en
doktorsexamen.

5.8.4 Balans på arbetsmarknaden

Pensionsavgångama doktorer inom samtliga sektorer högskolanutomav
kan beräknas till Tillsammans6 000. med högskolans behov innebärcza
det efterfrågan 16-17 000 doktorer. Det skulle innebära ungefären att
3 000 finns tillgängliga för näringslivet. Detta tal minskar avsevärt om

räknar bort doktorer inom kliniska och samtidigtämnen inte räknarman
med efterfrågeökningen till följd pensionering inom sjukvård och vidav
medicinska fakultetema. Näringslivet skulle i sådan kalkyl ha tillgången
till knappt l 000 doktorer fram till 2010, vilket måste mycketanses som
få i jämförelse med NUTEKs scenario där 14 000 forskarutbildade för-
väntades få plats. Förvisso torde del näringslivets behov kom-storen av

täckas licentitater denatt ovanstående kalkylen visar ändåma av men
med tydlighet den begränsande faktornstor för svenskatt mycketFoU
väl kan antalet examinerade finansieringen.änvara snarare

Svenskt näringsliv har i internationellt perspektiv anställt mycketett
få forskarutbildade och doktorers och licentitaters ämnesval har framför
allt varit inriktat försörja högskolesystemetmot att och i viss mån den
övriga offentliga sektorn. Det väsentligt ökade intresset från näringslivet
kan komma innebära brister uppstår.att Inom läkemedelsindustrinatt
märks idag brister inom antal farmaceutiskastora specialiteer ochett
ökar konkurrensen med näringslivet de forskarutbildade kan bristerom
också uppstå inom högskolesystemet, vilket i sin får återverkningartur
på den fortsatta utbildningen både doktorer och inom grundutbild-av
ningen.

En utveckling leder till uttalad brist forskarutbildadepåsom en
kan inte samhällets utveckling och jag det därförpersoner gagna anser

väsentligt volymen forskarutbildning ochatt forskning inom högsko-av
lan kan upprätthållas och helst ökas.

5.9 Sammanfattande bedömningar och
förslag

1 Forskningsstatistiken från SCB har visat sig innehålla väsentliga
brister vad gäller den statliga forskningsfinansieringen. En god statli g
planering förutsätter bra statistik och den kvalitet statistiken försom
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kvalitetenden lågadel berorTilltillfyllest.intenärvarande har är en
beställarenationellkompetentingenpåocksåresursbristpå attmen

finns.statistikenav
forskningsvolymentotaladenindikerarstatistikentillgängliga att2 Den

ocksånäringslivetallt inomframförkontinuerligt,landet ökari men
högskolesystemet.inom

näringslivettillgradhögreöverförs itotal FoU änFinansieringen3 av
allt ökarFramförhögskolan ökar.extemñnansieringsgraden ioch

högskolan.finansieringenickestatligaden av
förmedelframför allt attharåren satsat15Under de staten4 senaste

naturvetenskap.teknik ochocksåkulturvetenskapemaförstärka men
anslagsutvecklingen.denhaftvård harochMedicin svagaste

pensionsav-med detillsammansforskningsvolymen storaökade5 Den
brist påförriskavsevärdinnebärsekelskifteteftergångarna en

forsk-ochforskarutbildningVolymenarbetskraft.forskarutbildad av
denökasoch helstupprätthållasdärförbörhögskolanning inom

tioårsperioden.närmaste
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6 Forskningsfinansiering i ett

internationellt perspektiv

6.1 Underlagsmaterial

internationellaDet perspektivet naturligt i forskningspolitikenär och
särskilt intressant jämförelser mellan de nordiskaär länderna eftersom
förutsättningarna i många fall likartade i dessa.är Utredningen har
därför uppdragit åt Bertel Ståhle vid UNI-C i Köpenhamn att samman-
ställa och analysera forskningsfinansieringen i nordiskt perspektiv.ett
Rapporten har publicerats SOU 1996:28 och delutgör storsom en av
underlaget för detta kapitel. Utöver Ståhles har utredningenrapport
utnyttjat OECD-statistik Main Science and Technology indicatorsur
1995 Basic Science and Technology Statisticssamt 1995.

OECD:s forskningsstatistik baseras på uppgifter från de enskilda
ländernas statistikbyråer och i Sveriges fall alltså SCB. osäkerhetDen
i den svenska statistiken jag tidigare konstaterat har således över-som
förts till OECD:s material, vilket siffrorna bör tolkas för-gör medatt
siktighet. Till detta kommer de enskilda länderna i den redovisadeatt
statistiken har delvis väsentligt skilda forskningsfinansieringssystem,
vilket medför svårigheter inordna dem i OECD:s definitioneratt Frasca-

manualen, kapitel 3. Statistiken heller inte enhetlig i denärse me-
ningen vissa indelningar/kategorier inteatt från antalrapporteras ett
länder och tidsperioden för insamling underlag inte alltidatt överens-av

ländernastämmer emellan.

6.2 Forskningspolitiken

En de slående slutsatserna i Ståhles forsknings-mest ärrapport attav
politiken inom OECD-sfáren så homogen. förefallerär Det som om
samtliga länder på det hela på och förtaget sättagerar samma samma
forskningspolitiska och Norden inget undantag. 1990-ärresonemang
talet har inneburit koordinerad, målinriktadsträvan ochmoten en mer
strategisk styrning den nationella forskningsinsatsen och viktig delav en
i denna har varit försöka brytasträvan från traditionelladenatt upp
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tillämpadochgrundforskningförsöka integreraochdisciplinindelningen
forskning.

innova-teknologi- ochidärmed integreratsharForskningspolitiken
samhälleligtbetraktas igrundforskningen etttionspolitiken, så ävenatt

kommitharForskningspolitiken attrelevansperspektiv.industriellteller
optimeras. Enkandennaoch hur cent-forskningenshandla nytta omom

mål-ocheffektivitetforskningsutföramasblivitdärmedfråga harral
haroch relevans. Dettaresultatorienteringkravökademedinriktning

medforskningsinstitutstatligaochhögskolanavregleringtilllett aven
med denvälvilketföljd, överenstämmersjälvständighetökad sven-som

121.1995:SOUi FRN:sbeskrivsden rapportsåsomutvecklingenska
ochforskningsområdenvissaprioriterapåalltmerLänderna attsatsar

Dessaforskningsprogram.strategiskasammanhållnaskapadär större
fmansiärsstyrdasåledesochnivåcentralfrån ärgradi hög snararestyrs

forsknings-markerarvilketforskarstyrda atttidigareän program,som
planeringsbar på sättforskningenbetraktarpolitiken alltmer sammasom

verksamheter.andrasom
insats-vilkabedömaförolika instrumentanvänder attländerOlika

exempelvisFoU-länder,och i någraväsentliga störreområden ärsom
genomförts.foresight-analyser,skstudier,omfattandeStorbritannien, har

forskare,mängdfrånbedömningar experter,storSådana baseras en
vilkabedömningsinvilkasamhällsföreträdare,ochindustri- avger

behövliga ikommerframtideni mestforskningsområden att varasom
ochsammanställsfaktakändamedtillsammansBedömningarframtiden.

forsknings-nationensbedömningsammanhållengrund förutgör aven
detochomfattande ärdenna ärinsatsområden. Insatser typpolitiska av

forskningsintensivaflestadeStåhle konstaterar attdärvid intressant att
definnasyfteiplaneringsprocesseroch attanalysolikaefterländer
deochteknologiemaframtidadeforskningsområdena,lovandemest

metoderanvändasåvälforskningsbehoven, närmast oavsettakutamest
utpekasamtidigt valtungefärofattning attanalysemas sammasom -

forskningspolitikensproblemområden tillochbasteknologier samma
satsningsområden.

basteknologier såsomvaritländerallahar iinsatsområdenaDe stora
biotekno-ochmaterialteknologimikroelektronik,informationsteknologi,

miljöforskning,områdetamorfadet någotprioriteraslogi. Dessutom mer
övergripandefungeratländerna närmastnordiskai devilken som en

forskningspolitiken.prioritering i
NordenStåhle förSverige konstaterarförkonstateratLiksom FRN

kom-prioriteringarövergripandeförbeslutsformencentraliseradedenatt
for-fortsattadendet gällerforskarinflytande närökatmedbinerats ett

ländernanordiskademellandockvarierarPraxismedel.delningen av
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där fördelningen medel mellan vetenskapliga huvudområden tillav
forskningsråden i Danmark och Sverige regering riksdagochgörs av
medan myndighetsnivån det i och Finland.Norge Vad gäller fakul-gör
tetsanslagens fördelning på fakultetsområden Sverigeär ensamt om en
hård central styrning, medan de i övriga nordiska länder huvudsaki
fördelas på universitetsnivån.

och med forskningen blivit integreradI del industri och väl-att en av
firdspolitik och inte längre kulturell verksamhet vid sidan denen om

politiken detcentrala har uppstått behov institutionella förändringar.av
Behovet omfattande underlag för forskningspolitiska beslut har ökatav
väsentligt liksom behovet koordinerande instanser. på ökadKravenav
effektivitet och resultatorientering har också lett till institutionella för-
ändringar.

inrättades forskningsministeriumI Danmark och lades1993 1995ett
förslag forskningsrådsstruktur och för forsk-ett ett systemom en ny om

ningsrådgivning till de politiska instansema. Arbete också medpågår att
lägga forskningsstrategi.fast nationell Lagstiftningen har ändrats ochen
håller ändras i syftepå öka universitetens sektorsorganensochatt att
självständighet. Danmark har också inrättat forskningsfondertvå vars
uppgifter i många stycken analoga med de stiftelser medär utnytt-som,
jande medel från löntagarfonderna, inrättats i Sverige. Forskarut-av
bildningen har reformerats och utvärderingscenter etablerats.ett

Även Finland har förändrat sin forskningsrådsorganisation, genomfört
forskarutbildningsrefonn systematiserat utvärderingsverksam-samten

heten. Forskningsinstituten har varit föremål för utredning, vilket lett till
omfattande omorganisation. Ett lagförslag syftande till enhet-nytten en

lig universitetslagstiñning förstärktmed och effektiviserade universitets-
ledningar bereds för närvarande och utredningar förbättrad koordine-om
ring forskningspolitiken och utveckling sektorsforskningen före-av av
ligger.

Norge genomförde 1993 total förändring forskningsrådsorgani-en av
sationen, harMan omorganiserat forskningsinstitutssektom och antagit

universitetslag kraftigt minskat antalet statliga regionalaen ny som
högskolor. fond för företagsinriktatEn FoU-stöd inrättades 1993 och

forskningsrådNorges har fastställt nationell forskningsstrategi.en
En sammanfattande beskrivning forskningsrådsorganisationema iav

Danmark, Finland och finns i bilagaNorge
Ståhle sammanfattar de centrala elementen i omstruktureringen i

följande punkter:
effektivareEtt forskningspolitiskt rådgivningssystem för statsmak--

terna
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teknolo-forsknings- ochkoordineringnationellstarkareEn av-
gipolitiken

offentligaforskningsin-den samladestyrningöverordnadEn av-
satsen

med råd-forskningsrådsorganisationstrategiskochsamladEn mer-
ansvarsområdenbredaregivningsuppgifter och

forskningsrådsorganisation.enhetligocheffektiviseradEn mer-
visar påunder nittiotaletforskningspolitikensvenska storaDen

Skillnadernanordiska länder.övrigainriktningen i ärlikheter med
enhetliggjortsdiversiñeratsrådsorganisationenframför allt änsnarastatt

reforrnerats.intesektorsforskningsorganenoch att

tendenser iInternationella6.3

forskningsstatistiken

vanligastedenflertal olikapåForskningsvolym kan sättmätas ett men
bruttona-förhållande tillforskningsmedel imellan länderjämförelsen är

vilketFoU,drygt BNPsatsade Sverige 3 %tionalprodukt. 1993 av
ungefärgenomsnittetOECD-länderna därblandklart mest varvar
OECD-skillnadentill civilendast FoU är gentemot2,2 %. Ser man

nordiska länder. Denmed övrigajämförelsemindre isnittet större men
Sverigehögst iocksåandel BNPFoU-satsningen ärstatliga menavsom

tillendastochstatistikenförsvarsforskningenhär påverkar manmer ser
Finland.ochi bådesatsningen Norgestatligadencivil störreFoU är
gradsjälvklart i högpåverkasandel BNPFörändring FoU avavsomav

till1993siffran för Sverigehögaoch den ärutvecklingen BNP enav
BNP-utveck-under antagandetlågdel effekt BNP även attmenaven

kvarstå.rangordningenländer skullemed övrigavarit jämförbarlingen
ökatandel BNPharOECD-området FoUhelaSett över avsom

idock hastighetenländer harsamtligalång tid.trendmässigt under För
skri-Ståhleolika år Figur 1.mycket mellanvarierat relativtökningen

trend-90-talet visar påandelen underutvecklingen FoUatt enavver
detta.förbeläggstatistikenjag inteavmattningmässig att geransermen

ochtydligtminskatförsvarforskningenurskiljaskanVad är attsom
allt länderframförFoU-andelen itotalanaturligtvis denpåverkardetta

länderi dessaTyskland.och FoUStorbritannienFrankrike,USA,som
innebärvilketinom OECD,totala FoUn attdel denförstår stor aven

minskar.ocksåNordamerikaochEUsiffror för OECD,sammanslagna
utveck-studerarochcicila delen FoUtill denemellertidSer avman
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lingen i enskilda länder det svårt uppfatta avmattning Figurnågonär att
1.

Civil FoU i BNP% av
JPN3 SWE-

USA HN
.------""""""""_-::=..&#39;=nuan2

DNK

1

0
I I | I | l 1m

1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993

länder.antalandel icivil BNPUtvecklingen FoUFigur 6:1 ettsom avav
utmärkta ioch DanmarkFinland,USA, Norge ärSverige, Japan,Utöver som

Österrike, Nederländerna.Irland och DataFrankrike,ingårdiagrammet även
Indicators OECD.Technologyandfrån Main Science

densammainternationellt blirutvecklingenMin bedömning somav
fortsättningsvis kommerutgifternadvs attfor den svenska, FoU ävenatt

likaintedetandel BNP. Däremotpriseröka såväl i fasta ärsom av
eftersom denökafortsättafinansierad kommerstatligt FoUtydligt attatt

andelen FoUföretagsfinansieradedentrenden tycksallmänna att avvara
Figurökar 2.

%
70-

60-

50-
Nordamerika

40 I I I I I I v 1 u l1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993

Mainfrånnäringslivsfinansierad total DataFoU FoU.AndelenFigur 6:2 av
OECD.IndicatorsTechnologyScience and
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Även försvarsforsk-i hög utsträckningpåverkasdenna parameter av
foretagsande-finansieringen minskar såden statliganingen attattgenom

finansieringenoffentligahar den delenTotalt inomlen ökar. OECD av
förochtill de årenfrån 13 % lOföretagens minskat 22FoU senasteav

tycksdetfrån tilldramatisk 33 % 19 %. TrotssiffranUSA änär mer
signifi-effekt borträknad,med dennalångsiktiga trenden,den även vara

kanvilketi detta avseende,ochskiljer sig från USA Japankant. EU
liksom EUsutveckling inom industrinbero långsammarepå atten

balansen.förskjutitforskningsprogram
i finan-tydligtfinansiering märks ocksåökad privatTrenden mot en
tydligamyckethögskolor. för Sverigeuniversitet och Densieringen av

genomgåen-andel de medlenprivattrenden ärstörre externamot aven
Ökningen föranleddfalli de flestaFigur 3.i OECD-materialetde är

vid högskolangrad finansierar projektiföretagen högreatt menav
och fonder.bidrag från stiftelserökningfrämst påberor i Sverige av

andelinternationellt perspektivifinansieringDenna storutgör ett aven
finns ihögskolan. osäkerheterforskningsfinansieringen vid De som

överskattas.förändringens styrkastatistik kan innebäraSCB:s att

USAJapanSverige Europa

forskningsfinansieringuniversitets och högskolorsAndelenFigur 6:3 somav
från Basicstiftelser och fonder.källor företag, Datakommer från privata

sigEuropa" skiljerOECD. GrupperingenStatisticsScience and Technology
från EU.

tydligexternfinansieringsgrad finns ingenVad gäller universitetens
ökadtrenden, dvsåtminstone iOECD-trend Europa är extern-enmen

Sverige Figur 4.finansiering, likadan isom
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univer-förhållandevissig medutmärkersvenska storDet systemet en
Figur 5.grannländernordiskautmärker våraocksåsitetssektor, vilket

Sverige legathar itotalandel FoUstorlekUniversitetssektoms som av
den 1993såunder 90-taletminskathar enligt SCB att%30runt men

nordis-dock detycksperspektivlite längreimindre SettNorges.änvar
universitetsforskningminskad andelländerna karaktäriseraska av en

Figur 5.OECD-områdetövrigaomvända förtrenden denmedan är
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Sammanfattande bedömningar och6.4

förslag

Berteldet redovisade materialet och Ståhlessamlade bildenDen av
flesta avseenden och har strukturSverige i deär attrapport agerar en

med övri västvärldens. Utvecklingstrendemaöverensstämmer gasom
det föreligger för-likartade i de olika länderna och närmastär en

forsk-formuleringar och lösningar påbluffande enighet vad gäller
ningspolitiska frågor.

därförtycks globala och kanfinns i SverigetrenderDe varasom
årför bedöma situationen någrasannolikhet användasmed större att

framåt i tiden.
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och högskolorUniversitet7

forskninghögskolansFinansiering7.1 av

finansieringhögskolansUtveckling7.1.1 av

huvud-principvarit bärandeforskningspolitik har det attsvenskI en
inomskall utförasforskningenfinansieradeoffentligtdendelen av

offentligaden90 %högskolor. Deochuniversitet näraemottar av
tredjedelarundantas tvåförsvarsforskningen c:afinansieringen omom

rolldärmed centralHögskolan harinkluderas.försvarsforskningen en
förenadhögskolans forskningstyrningenochforskning ärför landets av

inriktning.den totala forskningens Deninflytande påmycketmed stort
fakul-främsthögskoleforskningen skerfinansieringenstatliga genomav

sektorsforsk-frånmedelforskningsråden ochbidrag fråntetsanslag,
finansieringochekonomiska omfattningVerksamhetensningsorganen.

nedanstående figur:framgår av

miljarderkronor
Utländskabidra15

Företagstiftelser kommuner

10

fonderMedelfran stiftelseregna5

Basanslag

91/92 93/9483/84 85/86 87/88 89/9081/82

universitet ochforskningsverksarnhet vidAnslag och bidrag tillFigur 7:1
fakultetsanslag,års priser. "Basanslaghögskolor i milj kr 1994/95 avser

anslag.forskning diverse mindreanslag för klinisklokalkostnadsanslag, samt
enhetligeftersom någonsammanslagnaBidrag från råd och sektorsorgan är

bakåt i tiden.inte kunnatfinansiärerfördelning mellan dessa görastyper av
verksamhetsredovisning ochhögskolans ekonomiskahämtade frånData är

enligt bilagaomräknade
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Sedan mitten 1980-talet har de samlade medlen for högskolansav
forskningsverksamhet ökat i varje år. Medelsökningama understort sett
1993/94 och 1994/95 speglas dock inte motsvarande ökningav en av
kostnaderna resulterathar i överskott eller for-störreutan sparats som
skott, bilagase

Mellan 1984/85 och 1994/95 har forskningsmedlen ökat med drygt
i fast60 % penningvärde och de uppgick 1994/95 till drygt miljarder15

Ökningenkr. består till del medel, vilka ökat med 94 %,stor externaav
medan basanslagen endast har ökat med 36 %. Samtidigt har antalet
lärare och forskare inte ökat med 11 %, vilket till del beroränmer en
på i utsträckning forskarutbildningen.på Inklude-att stor satsatsresurser

doktorandtjänster i lärare/forskare blir ökningen 50 %ras gruppen men
kostnadsökningen för forskarutbildningen blir förhållandevis liten efter-

doktorandtjänstema ofta har utbildningsbidrag och kostnadenersattsom
for dessa försvinner.

Det mätbara resultatet forskningen i form publicerade artiklarav av
och prestationer i forskarutbildningen har särskilt under 90-talet ökat i
minst takt finansieringen. Antalet doktorsexaminasamma som per
miljon kronor forskningsanslag 1994/95 års penningvärde har ökat från

till0,10 0,12 och Sveriges andel världsproduktionen artiklar enlav av
Science Citation Index har ökat från till knappt15 promille medan17
världsandelen forskningsmedel till högskolor minskat från knappt 25av
till 22 promille.
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miljarderkronor
heltidsekv.tusentalspersoner

tusentalsprestationer
artiklartusentals

forskningsmedelTotala
15 i doktorandtj.Forskare/lärareinkl.

Forskare/lärare

ArtiklariSCl

10 1 s;

5 Prestationeriiorskarutbildning

O Ii I li I Il I II
91/92 93/9489/9085/86 87/8883/84

totalkost-ochproduktion. BasanslagochfinansieringUtvecklingFigur 7:2 av
heltids-antaletpriser. Personal1994/95 årsangivna iforskning ärnader for är

ochCitation Indexi ScienceartiklarArtiklar antaletekvivalenter. är avser
forskarut-iteknik Prestationermedicin,naturvetenskap,således främst 0

doktorsexamina med 4multiplicera antaletberäknadebildningen attär genom
nonnalstudietiden.motsvarandetvålicentiatexamina medoch antalet

mycket pengarhögskolan för7.1.2 Har

under dehögskolanbilaga tycksenligt 2och senasteSom nämnts ovan
forskning/forskarutbildningkostnader försinatvå åren ha minskat

tolkasskulle kunnaUtvecklingenhöjts.och bidragsamtidigt anslagsom
forsk-ökningenorkat medintehögskolesystemetså omsättaattatt av

bidrag frånMed tanke ytterligareningsmedel ökad verksamhet.i att
ytterligareinnebäraoch kommerEUforskningsstiftelsemade att ennya
ineffektivföri sådana fall riskenskulle%resursförstärkning med 10cza

uppenbar.användning varapengarnaav
emellertidhögskolan förklarasinomsparandeFörändringen högtmot

decen-mycketdenskäletkapacitetbrist påknappast ärutan snarareav
medkombinationhögskola ivarjeinomorganisationentraliserade

10 %motsvarandeöverföra medelmöjlighetmyndigheternas att av
godoch högskolornabudgetår räntatill följandeomslutningen att ges en
ställningfrihaft myckethar alltidmedel. Institutionemapå likvida en
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och varit och kontraktstecknare för bidrag. Demottagare externa senaste
föråren har institutionernas ekonomihantering och personalansvar

förstärkts i olika grad vid olika högskoleenheter och deras reaktion har
i detta varit byggaläge försöka för klara sitt utökadeatt attupp reserver

och de överskott och outnyttjade medel finns ligger ocksåansvar som
främst hos institutionerna. i sammanhanget viktigt påpekaDet är att att
uppbyggnaden buffertar fömuftigmåste åtgärd institutio-av vara en ur

och fakulteters synpunkt. nuvarande nivån förskottsmedelDenners av
och reserverade medel kommer därmed sannolikt bestå,att attmen en

andel ackumuleras förefaller osannolikt. ökadeUtöverännu större
buffertar medför infördaden nyligen obligatoriska lånefinansieringen av
utrustning minskaddels upphandling till följd osäkerhet kringen av
proceduren, dels initialt lägre kostnader för institutionerna, vilket även
det leder till reservationer.större

ljuset de utvecklingårens högskolans överskott kanI senasteav av
det tyckas inte har kapacitet bidragsök-desystemet att ta emotsom om
ningar förväntas de åren, det finns alltså alternativanärmastesom men
förklaringar till utvecklingen. mycket försiktiga utgiftspolicy börDagens

överdriven, tillnaturlig, något anpassningän ett nyttses som en om
ansamlingen oförbrukadeskulle medel fortsätta ävensystem men av

under budgetåret jag det nödvändigt hög-1997 är överatt attanser se
skolans finansiering.organisation och Skulle det visa sig högskole-att

forskningsuppgifterinte har kapacitet för de samhälletsystemet som
lägger förpå det, bör möjligheten skapa fristående forskningsinstitutatt

avlasta högskolan vissa forskningsuppgifter jfr kapitel 8.övervägasatt

på institutionsnivåFinansiering fakultets- och7.1.3

för forskningsfinansieringDen strukturen utredningenöversyn av som
har relationerna mellan forskningsfinansiärergenomfört bl åavsett enaa

densidan och universitet och högskolor å andra. förstå dennaFör att
finnas irelation och de problem kan sammanhanget det nödvän-ärsom

forskningsverksamhetdigt högskolansha klart för sig hur fungeraratt
i praktiken. därför först sammanfattande beskrivningHär en avges
högskoleforskningen finansieringsperspektiv.isett ett

På fakultetsnivå finansieringen beskrivas nedanståendekan med
tabell, för de fakultetema i procentolika medelsandelensom anger
från bidragolika finansiärer. Tabellen fakultetsanslag och externaavser
och inkluderar inte lokalkostnadsanslag och ingår iandra anslag som
begreppet basanslag. Fakultetsmedlens andel intäkterna varierarav som

humanistisk teologisk fakultet,från eller däröver för och via70 %synes
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matematisk-naturvetenskapligsamhällsvetenskaplig ochfor%50ca
teknisk fakultet.medicinsk ochdärunder förellertill %fakultet 40ca

andel forsk-fakultetsanslagetsinteharfakultetemadeFör stora av
1992/93.1984/85 och Dedramatiskt mellanningsmedlen förändrats

emel-forskning harindustriellt motiveradinriktningårens motsenaste
fakulteter-tekniskainom särskilt deextemñnansieringsgradenlertid ökat

derespektive ökning17 %uppvisar 14och CTHoch KTH ex-avna
Även ochEU-forskningen1994/95.ochmellan 1993/94bidragentema

teknikvetenskapgrad inriktadei högforskningsstiftelsemade är motnya
blidärförforskningsmedlen kanfakultetsanslagets andeloch snartav

fakultetema.de tekniskaunder för30 %

Ickestat-Råds- Sektors-Fakultets-Fakultets-Fakultet
ligabidragbidragbidraganslaganslag
92/9392/9392/9392/9384/85

6141070Humanistisk 67
151876Teologisk 76

3047Juridisk 5966
12281248Samhällsv. 46
34101541Medicinsk 45
22567 5Odontologisk 68
1712 961Farmaceutisk 43
1121 165252Matem.-naturv.
1912 31Teknisk 3737
916 1758Tema -

exklusive loka-forskningsmedeltotalafakultetsanslagAndelenTabell 7:1. av
olikaandelarMotsvarandeoch 1992/93.lanslag i för 1984/85 typerprocent av

fördelade på fakulteter.1992/93bidrag förexternaav

omfattningengällerskillnader vadPå institutionsnivå finns stora av
iinstitutionerfinansiering.dess Mångaoch ärforskningsverksamheten

begränsad forsk-med mycketundervisningsinstitutionerhuvudsak en
medforskningsvolym,betydandeharningsverksamhet. Andra menen

institutionerfinansiering. finnsDetgäller dessskillnader vadstora vars
basresurserfinansierad från universitetetsheltforskning såär gott som

extemfinansiering.hög andelandra harmedanfakultetsanslagen, en
sektor-forskningsråd,huvudsak frånii sin kommakanDen tursenare

finansi-flerautsträckning frånjämförbareller ieller näringslivsorgan
ärer.

universitetsinsti-forskningen vidskäl tillibland finnaskanDet att en
frånblandningfinansiering,tution har renodlad resursermen en aven

olikaföredra. Stöd frånmeningminfinansiärer enligtolika slags attär
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finansiärer speglar institutionens bredd och dess förmåga samtidigtatt
bedriva verksamhet inomvetenskaplig och sektoriell betydelse. Detav
bör vid varje institution finnas både för inomvetenskapligtutrymme
motiverad forskning och för nyttoinriktad sådan och dessa olika inrikt-
ningar bör helst inte bara kunna samexistera också samverka ochutan
befrukta varandra. kräver enheterDetta tillräcklig storlek och ettav
ledarskap kan organisera och vidmakthålla den simultanka-typsom av
pacitet det här fråganärsom om.

Högskolans basanslag7.2

Fakultetsanslag7.2.1

forskningsresurser,Fasta basanslag, fördelas ochidag till universitet12
högskolor i form fakultetsanslag då har medräknats och HHS,CTHav

har enskild huvudman dessutom till de medicinska fakulteter-samtsom
i form anslag till klinisk forskning. På förslag regeringenna av av

beslutar sålunda riksdagen anslag till förolika fakultetsområdenom var
och dessa högskoleenheter. fakultetsmedlen används,12 delEnen av av
efter beslut högskolestyrelserna, för ändamål,av gemensamma men
styrelsemas möjligheter flytta medel mellan olika fakultetsområdenatt

mycket begränsade maximalt anslagen. Huvuddelen3 %är av av
anslagen ställs alltså till fakultetemas förfogande och dessasutgör
basresurser för forskning. Endast och därför,regering riksdag kan ge-

justeringar fakultetsanslagen, fakultetemas fasta forsk-styranom av
ningsresurser.

T 1991/92 inrättade riksdagen professurer förslagpåo m av rege-
ringen, vilket fakultetemasi hög grad styrde interna fördelning av
fakultetsanslaget. Enligt gällandeden högskoleförordningen inrättarnu
emellertid högskolan själv sina professurer och fakultetsanslagen är
därigenom inte längre kopplade till eller forskningsinriktningar.ämnen

det fakulteterna självaTvärtom beslutar fakultetsanslagensär som om
användning, och det har lett till intensifierade diskussioner strategiom
och kvalitet inom högskolan.

Vad gäller fördelningen fakultetsmedel mellan olika lärosäten ärav
det enligt min mening väsentligt statsmaktemas beslutsgrunder såäratt
tydliga inom högskolan kan utifrån kännedomrimligatt man agera en

de syften och motiv vägleder de politiska Statsmakter-besluten.om som
bör också utnyttja de möjligheter till styrning högskolanna somav

basanslagen framför ochallt incitament till kvalitetattger genom ge
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Årsredovisningarförnyelse andraoch eventuellt målsättningar. tillsam-
imed utvärderingar Högskoleverkets eller forskningsrådens regimans

bör tillräckligt underlag för i högre grad delar bas-utgöra attett styra av
anslagen till de lärosäten bäst uppfyller statsmaktemas mål. Medsom

emellertidsådan styrning kraven på stabilitet, förutsägbarhet ochären
i beslutsprocessen mycketgenomskinlighet stora.

Via fakultetsanslagen finansieras institutionell infrastruktur fören
forskningen, bas för den extemfmansierade verksamheten samten

forskning och forskarutbildning.fakultetens Medlen används iegen
huvudsak för avlöning fast anställd personal, för täckande lokal-av av

studiefmansiering inom forskarutbildningen.kostnader och för Resteran-
de medel används för driftkostnader för den forskningsverksamhet som
bedrivs vid olika institutionerna. vissa fall räcker fakultetsanslagensde I
medel för upprätthålla rimlig nivå forskningsverksamhetenpåatt en
kan gälla humanistisk och teologisk forskning, för dett mestaex men
fordras ytterligare medel innan någon forskning kanbetydandemer
komma igång.

Fakulteternas möjligheter inrätta spelaroch dra in professurerattnya
mycket roll för deras möjligheter forsknings-aktivt påverkastor atten

verksamheten. det tidigare denI ämnesstruktur och störstasystemet var
delen anslaget uppbundet riksdagsbeslut medan det systemetav av nya

professurer ochmöjligheter frigöra draattattger resurser genom
utnyttjar fullttillhörande kringresurser. Fakulteterna inteännu systemets

fragmenterade institutionsstrukturen ochfrihet och bakgrund denmot av
prioritera mellan olika forsknings-svårigheterna kvalitetsbedöma ochatt

utnyttja möj-det förutsäga i vilken grad lyckassvårtämnen är att man
finnslighetema till förnyelse i dessa kollegiala församlingar,. emel-Det

försöklertid förändringsvilja och det på flera håll ambitiösagörs atten
förbättra fakultetemas arbete i detta avseenden. exempel kanSom näm-

BOT-projektet vid Uppsala universitet Besparingardet k BOTnas s
Teknisk-naturvetenskaplig vilketoch Omfördelningar inom fakultet i

arbetet tioprocentig besparing kombinerats omfördelningmed meden en
medel motsvarande exempel finns Sveriges lant-%. vid5 Ett annatav

bruksuniversitet där de statsmakterna beslutade medelsindragningamaav
framtvingat selektivaprioriteringsdiskussion, lett till relativtsomen
besparingar. utveckling fakultetersker sålunda aktivaDet moten mer
med för prioritering och uppföljning. fasta forsk-planering, Deansvar
ningsresursema, basanslagen för forskning, fasta meningeni denär att
de inte fördelas finansiärer, inom fakultetema blir deexternaav men
alltmer konkurrensutsatta.

fort-Enligt uppfattning finansierar emellertid fakultetemamångas
farande fall klassificeras kompetensuppe-forskning i bästa kan somsom
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ökat kvalitetsmedvetande skulle kunna leda tillhållande och där en
viktigtbefintliga medel. Samtidigt det på-bättre användning är attav

bör det enda kriteriet vad gällervetenskaplig excellens intepeka att vara
Universiteten har intefakultetemas forskningsresurser.fördelning av

funktionforskningsråden och deras vetenskapligauppdragsamma som
forsk-till utbildningens behovmångsidig. måsteHänsynär tas avmer

långsiktighet,för kontinuitet ochningsanknytning, till högskolans ansvar
samhällsansvar och till dess skyldighet skydda ochtill högskolans att

forskningen skapat.bevara kunskapden som

fakultetsresursSärskild7.2.2

forskningsproposition tillför-Efter förslag i prop 1989/90:901990 års
fakultetemade och matematisk-naturvetenskapligades humanistiska

syfte att stimulera dessa fakulteter till insatsersammanlagt milj kr i50
bedrivs inomforskning påvitaliserar den eget programansvar somsom

högre utsträckning skerfakultetema till resursfördelning ioch som
kvalitetskriterier. Avsikten attutifrån vetenskapliga sades vidare vara

i ökad utsträckning efterstimulera fakultetsorganen arbetaatt samma
forskningsråden". tillkommandekvalitetskriterier Den resursensom

koncentrerade förstärkningar för tid årskulle användas för en av sex
aktiv granskningoch skulle sammankopplad medden veten-en avvara

resursförstärkningen.skapliga resultat följdär avsom en
med milj kr från och med 1991/92 och medTillskottet skedde 15

för-milj kr från och med 1992/93. detta budgetårytterligare Från35
matematisk-fogar landets fem humanistiska femoch ochen avvar

för denaturvetenskapliga fakulteter fem miljoner kronor åröver per
avsedda insatserna.

fakultets-utredningens direktiv ingår avvägningar mellanI göraatt
och rådsanslag den mellanform den särskilda fakultetsresursenoch som

därför dehar varit därvid särskilt intresse. Utredningen tillskrevär av
fem berörda Uppsala, Stockholm ochuniversiteten Lund, Göteborg,

redovisning för hadeUmeå och bad hur den särskildaom en resursen
Sådana redovisningar lämnades alla tio berörda fakulte-deanvänts. av

och dessa har för utredningens räkning granskats Inge Jonssontema av
matematisk-de humanistiska fakultetema och Carl-Ivar Brändén de

naturvetenskapliga fakultetema.
fördelningenBåda fakultetema genomförtgranskama konstaterar att

från vetenskapliga kvalitetskriterier. Däre-medlen med utgångspunktav
månskiljer sig i bedömningen huruvida fakultetema i någondemot av

särskildaföreskrivits för denkan råden med det arbetssättersätta som
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fakultetsresursen. bedömer denInge Jonsson positiva effekten för deatt
humanistiska fakultetema varit så överflyttning medel frånattstor en av
råden motiverad medan Carl-Ivar Brändén bedömer fakultetemaattvore
framför allt brister i förnyelse. Skillnaden mellan granskama kan delvis
förklaras i deras olika där de humanisitskanågot fakulteter-angreppssätt

bedömts efter fördelatshur medlen och vilken de gjort, medannyttana
de matematisk-naturvetenskapliga fakultetema framför allt bedömts efter
i vilken utsträckning medlen medfört förnyelsenågon forskningen.av

kan konstateras försöket med denDet särskilda fakultetsresursenatt
visat fakultetema i kan fördelahög grad utifrån verk-att resurser rena
samhetskriterier frånoch således bortse kollegiala bindningar och olika
rättvisemodeller. för fakultetemaDet talar i sin nuvarande organisa-att
tion kan fungera dynamiska aktörer i den vetenskapliga utveckling-som

och bilden dem stela inrättningar där vänskapskorruptionatten av som
och revirtänkande i alltför hög grad inteagerandet i varje fall ärstyr ge-
nerellt giltig. Samtidigt medför fakultetemas breda uppdrag och arbetsgi-

de inte kan forskningsrådens nationella kvalitets-att ersättavaransvar
granskning och inriktning förnyelse forskningen.mot av

Fakulteternas möjligheter och förmåga på önskvärtatt sättettagera
beroende basanslagens fördelning inte i alltför hög gradär att styrsav

faktorer öronmärkning,såsom bidragsgivares kravexterna externaav
och basanslagets storlek i förhållande till övriga Framför alltresurser.
bestäms handlandet emellertid fakultets- och högskoleledningamasav
vilja till förändring. Forskningsfmansieringens uppgift i dettaviktigaste
avseende således incitamentsstruktur för förnyelse ochär att ge en
vetenskaplig kvalitet.

Som det nuvarande högskolesystemet fakultetemanämnts ovan ger
själva skapa fria varför särskilda anslagett stort utrymme att resurser,

den särskilda inte nödvändiga för fakultetema skallär attsom resursen
kunna fördela medel rådsliknandepå Det skulle ändå kunnasätt.ett vara
befogat fördela särskilda medel för ändamålet och så visatt garantera
användningen fakultetsanslaget jag sådan öronmärkningattav men anser

medlen helst bör undvikas då den ytterligare beskär fakultetemasav
rörelsefrihet. Istället måste fördelningen fakultetsanslaget mellanav
lärosäten, jag föreslagit ske incitament försättettsom ovan, som ger

medlen används på liknar hanteringen den särskildaatt sättett som av
fakultetsresursen. särskilda börDen således fortsättningsvisresursen
inkluderas i det ordinarie fakultetsanslaget
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forskningkliniskAnslag till7.2.3

fakul-forskning ALFutbildning och änför klinisk störreAnslaget är
medan denodontologiska fakultetemamedicinska ochtill detetsanslaget
Anslagetsungefär likatill forskninganvändsdel ALF är stor.av som

föruniversitetssjukhusen,driverlandstingdesyfte är ersättaatt som
utbildningsverksamhet.och Detforsknings-följdökade kostnader till av

arbetarvårdtid för läkareförloradlokalkostnader,sigrör somom
utförskostnader för analyserutrustningskostnader ochuniversitetet, som

landstingendirekt tillunder 80-taletforskningssyfte. Anslageti gavs
varefter dessaförfogande,högskoleenhetemastilldet ställs numeramen

medlen harlandsting. Forskningsdelenrespektiveöverför medlen till av
det hela konstanthållitspenningvärde 1994/95i fast taget c:a

miljarder kr.1,2
särskildgrundvalskedde påanslagsteknikenFörändringen av enav

forskningsproposi-förslag i 1990 årsoch efterutredning 1989:29SOU
in-fick någotfakultetemaledde tilltion. Förändringen störreettatt

användning deti anslagetsinsyn ärflytande och bättreöver upp-men
undan-ändå i utsträckninganslagetanvändningen ärenbart storatt av

intefaktum landstingenkontroll. Detstatliga myndighetersdragen att
forskningsdel, ianslagets40 %återredovisa knapptlyckats än avmer

tydligtgenomfört, pekarnyligenden forskningsstatistik SCBsom
bristerna i kontrollen.

ALF-medlensspecialstudiergenomförtRiksrevisionsverket har an-av
det varitdärvidkonstateraroch Lund. Manvändning i Göteborg att

ochtillegentligenmedlenvadsvårt få kunskap använts attatt om
tydligSamtidigt påpekaroklart. RRVfakultetemas inflytande attär en

landstingenfakultetema ochbådeochförbättring tycks på väg attvara
tydligare styrning.ochredovisningarbetar för bättreen

landstingen innebära för-kanförnuvarande ersättaDet attsystemet
ersättningarsjukhusledningama hanterafördelar i form enkelhet attav
Samtidigtstabilitet åt verksamheten.långsiktigockså äroch det ger en

principikontroll de anslagrimligt hardet överstörreatt staten som
viktigt fördelningenocksåstatlig verksamhet. Det är att av an-avser
grunder definierasdeoch andravetenskapligaslagen sker på avsom

vilkassjukhusledningama,definierasoch inte defakultetema avsom
verk-fakultetemaskostnaderframför allt beräkna deuppgift är att som

för med sig.samhet
sjukhus vidfakultet vill utnyttjadåsärskilt problem uppstårEtt etten
har då småAlf-avtalet gäller. Fakultetendetlandstingnågot änannat

fakultetenmed anslagsjukhus dedessamöjligheter ersättaatt som
erhållit för sådana ändamål.
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mig deFör uppenbara nackdelarna medväger nuvarande klartsystem
fördelarna och jag föreslår således det centralaän och detyngre att

lokala avtalen och så möjligt medsägs snart ersätts ett systemupp som
där fakulteterna sluter lokala avtal med de sjukhus de finner lämpliga
Avtalen bör utformning så kontroll medlen bliratt statens överges en
tillfredsställande och så de medicinska och Odontologiska fakulteter-att

inflytande medlenöver garanteras.nas

7.3 Externfinansieringen

Extemfinansieringens7.3.1 grunder

forskningsstödetDet förutsätter oftast verksamhetenexterna äratt orga-
niserad i avgränsade projekt. praktikenI sker emellertid forsknings-
arbetet eller mindre änpermanentasnarare som mer program som
tidsbegränsade proj ekt. forskare ochOlika forskargrupper arbetar utefter

antal olika linjer och kurskorrigeringar sker löpande åter-ett genom
koppling från de uppnådda resultaten till den planering ständigtsom
uppdateras. betyderDet de projektförslag för deatt presenterassom

bidragsgivama ofta har karaktären strukturerexterna ärav som upp-
byggda för detta ändamål. Annorlunda uttryckt tvingas forskarnasålunda
i sina förslag anlägga finansiäremas på sin verksamhet. Detatt synsätt

samtidigt svårt hur forskningsrådenär skulle kunna arbeta påatt tse ex
något de vill granska verksamhetsförslag från enskildasättannat om
forskare eller forskargrupper.

bidragNär beviljats och medel utbetalats från finansiärer harexterna
de mycket olika krav beträffande projektstrukturen. Somligasenare
kräver projektet skall kunna tydligt identifieras under genomfö-att även
randefasen och enligt bör alla finansiärerRRV ställa krav på separata
ekonomiska redovisningar för varje projekt. Andra godtar derasatt
bidrag integreras i förbudget forskargruppens eller institutio-störreen

verksamhet och nöjer sig med utvärderingen deras projekt-attnens av
stöd får formen denna enhets resultat granskas i sambandstörreattav
med begäran förnyat stöd eller vid utvärderingar täcker hela detom som
aktuella forskningsfåltet, inklusive det aktuella projektet.
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arbetsgivaransvarExtemñnansiering och7.3.2

tilldelningformerna förtalardirektivUtredningens externaatt avom
tilllevauniversitet och högskolorförsvårighetermedel ofta att uppger

såvitt utred-ligger,formuleringBakom dennasitt arbetsgivaransvar.
inomarbetarden personalförhållandetdetningen förstår, att ramensom

deninteanställd högskolan ochprojektextemfinansieratför ärett avav
för såvälhögskolan harbetyderñnansiären. Det attexteme ansvar

för personal-projektvolymen ökarpersonalrekrytering när somnyav
minskar.reduktioner dennär

delförextemfinansieringsgrad innebär lönernahög storEn att aven
framtidaosäkerhetbidragsmedel.med Denfinansieraspersonalen om

försannolikhetenprojektfmansiering ökar uppsäg-stöd följer avsom
förstanställningsskydd, denGrundtanken i lagenningar. att an-om

efter-tillämpasvåruppsagde, dessutomden sistställde bör är attvara
ellerforskare,enskildoftast tilldelasprojektmedel som ensamensom -

tillkontraktsförhållandeistår iforskargruppledare för ettensom -
Forskningsbidragenprojektet.genomförare ärbidragsgivaren avsom

inte flyttasoch kanlönertill vissakontrakten riktadesåledes i personers
Det uppståranställningstid.längreför sig hari ochtill andra, som

vilket i mångaenda individ,ofta bestårturordningskretsar enavsom
spel.LASstycken innebär sättsatt ur

finansiärerprojektstöd frånmed ärJag externasystemetatt enanser
medkomplikationforskningssystem. Enfungerandedel i välomistlig ett

anställ-uppnåmycket svårtdetsådant är attär attsystemett samma
ochUniversitettjänstekategori.iforskareningstrygghet för alla samma

falletnärvarandeförgrad vadi högre ärdärförhögskolor måste än som
arbetsgivaransvarförpliktelsema sittformelladeinte bara acceptera av
projektmedel.anställning Ettför påmodellerutveckla bättreocksåutan

korttidsförordnanden kanupprepadeutnyttjandealltför tgeneröst exav
arbetsgivarpolitik och inteansvarsfullmedförenligtknappast envara

forsk-innanpersonal långtbruketovanligaheller det inte sägaatt upp
kostnader förundvikadet visetslut, för påtagitningsbidragen att upp-

medel förbörtrygghetsperiod. Högskolomasägningstid och reservera
baseradeanställningar endastgrad undvikaoch i högrekostnadersådana

institutions-forskningsmedel. Enharpå översynatt avegnaen person
betydligtharinstitutionerbefogad eftersom småocksåstrukturen är

arbetsgivaransvarklara sittsvårare större.änatt
högsko-vidtjänsteorganisationenförändringmöjligtDet är att aven

finans-forskareanställningstryggheten förförbättrakunnalan skulle
särskildtillsattRegeringen harbidragsgivare.ierade externa enav

tjänsteorganisationen.utredare för överatt se
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Olika bidragsgivare7.3.3 externa

Extemfinansieringen omfattar både statliga och icke-statliga medel och
det har skett utveckling minskad fi-statlig andel dennamoten en av
nansiering. början 1980-talet utgjorde sålunda andel denI statensav av
externfinansierade forskningen 1994/95 bara75 %, medan den underca

drygt förväntade60 %. Räknar den utvecklingen EU-var man av
bidragen och medlen från de forskningstiftelsema andelenkommernya

sjunka till 50 utveckling stärker högskolans självständighet%. Dennaatt
statsmakterna, ökar dess beroende företag, stiftelsergentemot men av

och utländska eller internationella organisationer.
Högskoleverkets statistik för 1994/95 visar forskningsråd ochatt

finansierarsektorsorgan vardera samlade forsk-12 % högskolanscza av
ning. Andelen rådsanslag relativt lika olikamellan de lärosätenaärav
medan sektorsmedel fördelas ojämnt. universiteten underDemer sex
utbildningsdepartementet finansieras till mellan och sek-5 14 % är av

förtorsmedel det sjunde universitetet, d siffranSLU, 15 %.v s var
Beroendet sektorsforskningsmedel betydligt för de tekniskaär störreav
högskolorna för flertaletca 30 % och de mindre och medelstoraav
högskolorna Privata stiftelser33,5 % totalt. och fonder finansierar
knappt och utländska finansiärer drygt6 % 1,5 notabelt%. Det är att
ränteinkomster står för intäkter utländska finansiärer.större än

miljarderkronor

Statligaexterna

Övriga hsvenska

l UtländskaEgnastift. fondergO I I l I I I I I I I
81/82 83/84 85/86 87/88 89/90 91/92 93/94

Figuren de olikaFigur 7:3 beskriver bidragtre externagrupper av som
statistiken i fastkan urskilja. Beloppen penningvärde 1994/95 och medanges
de omräkningar och schabloner beskrivs i bilaga kraftiga ökningenDensom

statliga bidrag 1994/95 beror till del på överföring lokalkost-externaav en av
nader till forskningsråden och på överföringen nationella anläggningar tillav
råden. föreligger faktisk ökning, från övriga statligasärskiltDärutöver en
bidragsgivare.
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högskole-anställning personalfinansierasmedlendeMed externa av
tekniskdoktorander ochforskarassistenter,lektorer och forskare, perso-

andel dessamateriel. vissutrustning och Ennal inköpsamt avav
institutionsgemensammauniversitets- ochanspråk förockså imedel tas

extemfinansiering kanmed omfattandeinstitutionerförkostnader, men
fakultetemas basanslag åtgårdelarhävdasmed vissdet ändå rätt att av

finans-genomföra deförmågahögskolansupprätthållaför externtattatt
institutionemasdessa projekt tillSamtidigt bidrarierade projekten.

forskningvilket kommerkompetens,ochsamlade även annanresurser
till godo.

forskningsstödetdetförFormer7.3.4 externa

sigskiljerforskningsprojekt ocholika slagfinansieradeExternt är av
Utredningenoch projektets längd.storlek,väsentligt vad mottagareavser

studiesärskilduniversitet genomföraUppsalauppdragit åthar att en
bud-undertecknats vid universitetetprojektkontraktavseende de som

medframträder inte helt kongruentbild1994/95.getåret Den är ensom
vadpolicyfinansiärer har olikaolikafinansieringen eftersombild över

kontrakten varje år,Råden förnyarflerårsprojekt. även pro-omavser
treårsperiod, vilket medförförjektstöd överrepresenta-garanteras enen

underkontraktskriverfinansiärer endastmedi jämförelsetion ettsom
treårsperioden.

för 40 %kontrakt, 100 kkr/år, stårsmåstudien framgår näraAv att
kontrakteradede totalaför endast %samtidigt 5kontrakten avav men

innebärkontraktdessa småtyckasprojektinedlen. kan ettDet som om
småförhållandevisförhållande till dekraft islösande tid ochonödigt av

miljuniversitet krtillför ändå Uppsala 32demedel erhålles mensom
betydelse.de Denforskarna kanför de enskildaoch största en-vara av

forskar-ocksåi Kapitel indikerarredovisas 14kätundersökning attsom
eventuella bidrag.till storlekenned påtiden de läggeranpassarna

ochstöd tilltill sitt innehåll frånmycketkontrakt skiftarSmå resor
projekt. helbilliga Enregelrättautrustningsinköp tillmindre änommer

projekt därdelfinansieringkontraktdel rådens små störreär avav
kvalitetsstämpelbetraktarådsbidrag änärsnarast att ensomsom en

och privataframför allt företagfinansieringen.huvuddel Det ärav
skriverför de små kontrakten. Företagenstiftelser stårfonder och som

med företag lågför kontraktmedianstorlekenkontraktmycket få större
återigen betonaoch här börmedan stiftelser,krpå knappt 50 000 man

gradi högforskningsstiftelsema, ocksåberör destatistiken inteatt nya
olikaskillnad mellanföreliggerkontrakt. Härfinansierar storstörre en
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stiftelser där de såsom Knut och Alice Wallenbergs stiftelsestora som
regel bidrag till framför allt utrustning, ellerstora Cancerfondenger som
och Riksbankens jubileumsfond till projekt. Antalet stiftelserstörre är

och för Uppsala universitets del skrevs drygtstort 600 kontrakt med
stiftelser och fonder under 1994/95.

Större projekt finansierades i övrigt till delen forskningsrådstörsta av
sektorsorganen stod föräven väsentlig del. Medianbidraget frånmen en

råd och sektorsorgan kr275 000 medan de stiftelsemasstoravar cza
medianbidrag 345 kr.000 Med den indelning finansiärervar av som
utredningen det således inte möjligtanvänt särskiljaär någonatt grupp

särskilt prioriterar eller mindre projekt,större det inomävensom om
varje går urskilja finansiärer med uttalade strategier. Tydligtattgrupp

emellertid privata finansiärer hittills harär dominerat deatt små kon-
trakten haft mindre andel deavsevärt större.men av

Kontraktsstorlek kkr10O 100-500kkr 500 kkr

Antal 874kontrakt 915 420
Summa 32 Mkrprojektmedel 190Mkr 369 Mkr

Annoff Utland Annoff Utland Företa

Företag

SektorsorganSektor organ

Figur 7:4 Den relativa andelen antalet projekt fördelat på bidragsgivareav
och storleken på bidragen. Uppsala universitet 1994/95.

forskningsbidragEtt innebär oftast ganska enkelt avtal där bi-ett
dragsmottagaren forskare/forskargrupp,är erhåller bidraget moten som

sig viss forskningägna under viss tid.att Institutionen och iblanden
högskolan projektet får genomföras och det,garanterar att ersätt-att mot
ning, kan använda sådana faciliteter det behöver. Under de årensenaste
har emellertid flera finansiärer kopplat rad villkor till kontrakten.en nya

Krav motfinansiering,på normalt formi basresurser finansieradeav
fakultetsanslagen, standardingrediens iär avtal inom forsk-EU:sav en

Ävenningsprogram. och någraNUTEK de forskningsstiftelsemaav nya
arbetar med sådana klausuler. Kraven på motfinansiering ofta relativtär

16-03614
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och forskareutrustninglokaler, ersätt-innebär utanomfattande och att
projektet.inomutnyttjasning får

immateriellaklausulkonsortierförkontraktenhar iNUTEK omen
tillrättigheternaöverlåtaförutsättsforskarnavilkenenligträttigheter,

Även EU-kon-ingående företag.konsortiernatill ieventuella patent
StrategiskförStiftelsenochimmaterielrättenklausulerhartrakten om

arbetataktivtfinnas och harmodell skallkräverForskning, SSF, att en
huvudsakligaochorganisationHögskolansskapas.sådanfor att en

enkelt tillämpaförhinderemellertidinriktning attutgör ett samma
oftaProjektenföretag.privata nämntsinom ärprinciper ovansomsom

identifi-svårtsåledesoch detfinansiärerflertal är attfinansierade ettav
harVidaretill vissträttighetfåfinansiär bör patent.vilken ettsomera

efter-omöjliggörvilketresultat,sinapubliceraalltidforskaren rätt att
förStiftelsenutarbetad på uppdragpatentering. Enföljande rapport av

rättigheterochimmateriella resultatHanteringforskningStrategisk av
avseende.dettasvårigheterna ivälbeskriverhögskolan, 1996inom

forskaretidsbegränsade tjänstertid inrättatlångRåden har sedan som
där tjäns-högskolordehar råden,tillsättssöka. Då tjänsternakunnat av

högskolangaranti for överkrävtarbetar, tarteinnehavaren att an-en
motsvarandePåfortsättningsvis bekostar den. sättochför tjänstensvaret

hög-klausulerinförtforskningsbidragavtal attfinansiärer ihar omom
inomforskningenskallslutprojekttidensefterskolan attgarantera
har åHögskolornahögskolan.finansierasfortsättningsvisprojektet av

basanslagkommandeuppbindningdennasin sida värjt sig typmot avav
Fakultetemafinansiärema.bindasbördessa inteoch att upp avanser

fakultet-vadsjälva beslutaförbehållit sigoftahar rätten attt omex
stödsig kunnatill och inteanvändas garanteraskallsanslagen ansett

längre tider.under

kostnadstäckningFrågor7.3.5 om

finansieradeunderströks denforskningsproposition1987 års externtI att
högskolanstilltillgångfungerakunnaskulleverksamheten inte utan

ochserviceinrättningarandraochverkstäder utanbibliotek,utrustning,
ocharbetsledningenligger iexpertstödoch detden kompetens m msom

bestämmel-gällandehögskolan. dåDeinomvetenskapliga miljönden
forskningsrådenenligt vilkaverksamhetfinansieradför externtserna

ytterli-fördetförlängdes3 %förvaltningspåläggbetalade trotsett om
full kost-principensamtidigttreårsperiod att omangavsmenengare

bud-inom högskolankonsekventskulle tilllämpasnadstäckning o m
1990/91.getåret
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Frågan återkom i 1990 års forskningsproposition, i vilken den ägna-
des särskilt avsnitt under rubrikenett Fömyelse forskningen inomav
fakultetema. Dessa tydliga markeringar ledde till företrädare föratt
högskolan och för olika finansiärer kunde träffa särskilda överenskom-
melser forskningsbidrag i den fullaatt externa kostnadstäckningensom

skulle beläggas med avgift 13,6 %. Storleken på avgiftennamn en om
kan naturligtvis diskuteras och den siffra olika intressenter kommersom
fram till beror i hög grad på vilken utgångspunkt ifrånman resonerar
och vad läggs i begreppet full kostnadstäckning. Säkert emeller-som är
tid sådan siffra endast kanatt utgöra medelvärde för olikaen ett grovt
projekttyper vid olika fakulteter.

Skillnaden mellan fakulteter har också lett till vidgad diskussionen
mellan forskningsråden och högskolorna där olika modeller för differen-
tierade avgifter för kostnadstäckning behandlas. Utredningen kan knap-

ha något tillägga i dettapast ärendeatt jag konstaterar fråganutan att
behandlas aktörer besitter både kompetens och detaljerad kun-av som
skap därom.

7.3.6 Extemfinansieringens effekt på högskolans
interna prioriteringar

Så den fulla kostnadstäckningen utformad ochär med de modifika-som
tioner kan förväntas komma till stånd efter de nämnda dis-som ovan
kussionerna jag högskolans direkta och indirektaatt kostnader föranser
extemfmansierad forskning kan täckta. Det tidigare problemetanses vara

fakultetsanslagenatt användes till finansiera kringkostnader föratt
bidragsgivare har fåttexterna på det hela tillfredsställandetageten

lösning.
Problemet med hög extemfmansieringsandel istället fråganären om

den långsiktiga styrningen fakultetemas forskning. Högskoleverketav
har för utredningens räkning genomfört studie i vilken gradöveren

bidrag påverkar fakultetemasexterna interna prioriteringar. Resultatet
visar medel i allmänhetatt och forskningsrådsmedelexterna i synnerhet
i hög grad påverkar beslut fakultetsanslagets fördelning till olikaom
institutioner bilaga 5. Utöver den styrning Högskoleverket identi-som
fierat kan det finnas långsiktig påverkan där fakultetemas viljaen mer

optimera sina intäkteratt forskningsområdengör där det finnsatt god
tillgång på bidrag prioriteras, eftersomexterna forskningsvolymen per
utbetalat fakultetsanslag då blir större.
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VetenskapligaprojektensprövningeftererhållesbidragExterna av
framgångsrikarelevans. Förtillämpligt, attdär såoch,kvalitet är vara

bas-sinainriktafakultetemasåledesmåstebidragkonkurrenseni om
bidrags-deinriktning externamedforskningpå passarsomenresurser

fakultetemas utgörsdeldärsituation avgivama. I stor resurseravenen
fakultetsansla-helaförbrukafakultetemablir attbidrag tvungnaexterna

förnödvändiglångsiktig kompetens ärsådanupprätthållapå somattget
detaljeradetidigareRiksdagens styr-bidrag.tillräckligaerhålla externa

stiftel-privatasektorsorgan,råd,frånstyrningenmeddåharning ersatts
företag.ochorganisationerinternationellaser,

bidrags-motñnansieringkravdeproblemsärskilt utgör somEtt
fakultetemaEU-projekt förutsätterställa. atttid börjatpågivama senare

utnyttjandekostnadenmed 50 % resurser.bidrar egnaavgenomav
kravställtkompetenscentraÄven inrättandetvidharNUTEK av

degäller någradetsammaochhögskolanfrånmotfinansiering nyaav
tillsjälvklartledermotfmansieringsådanEnforskningsstiftelserna. en
forsk-destyrning basresursernakraftig motmycketochytterligare av

prioriterar.bidragsgivarnaningsområden som
viktigautomordentligtinitiativfriafakultetemas ärJag att egnaanser
uppstårspänningarforskningssytem. Detfungerandevälför somett
förord-statsmaktensinriktning,olikamedfinansiärermellan externa
mellanfördelningfakultetsanslagensförprincipernaochningsstyrning

tillräck-harhögskolorochfakulteterstabiliserashögskoleenheter somav
initiativ.ochförliga att ta nyaegnaresurseregna

externfmansie-vilkenvidfråganintekanUtredningen ge svar
högskolor-litet förförblirbasanslag attfakultetemasringsgrad gesom

försigintresseraocksåochforskningsinsjälvamöjligheter styraattna
forskningsbidrag.sikt kanmedellångpå antasinteområden geenssom
trendmässigt harexternfinansieringsgradendock konstaterakan attJag

bedöm-samladedenochFigur y80-talet attbörjansedanökat av
indikerarvästländerandraochSverigeiutvecklingen enningen av

och 6.kapiteljfr 5utvecklingförstärktmöjligenochfortsatt
forskningsstiftelsernadeharutvecklingenallmännadenUtöver nya

denökakanStiftelserna externatillkommit. antasEU-forskningenoch
ochpenningvärdefastkr imiljarderomkring 1,2medfinansieringen

blirEffektenmilj kr. att400omkringytterligaremedEU-forskningen
med 5-6 %.ökakommerfå årunder någraexternfmansieringsgraden att

börjaniredanfakultetematekniskaför detydligastProblemet är som
detordeexternfmansieringsgrad ochhöghade vara80-talet somenav

och EU.stiftelserfrånbådebidragstörsta mottagarna av
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Figur Långsiktiga förändringar7:5 högskolans forskningsfinansierings-av
struktur. Andel och statligt styrde medel beräknadeexterna utifrån omräknad
statistik enl Bilaga Staplarna längst till höger det föväntade läget dåanger
de forskningsstiftelsema och EU-forskningen har nått stabil omfattning.nya

7.3.7 Statens möjligheter ökadmötaatt en
externñnansiering

Högskolornas förslag till lösning problemet med hög extemfinan-av
sieringsgrad öka fakultetsanslaget. Medär utgångspunkt i utredning-att

direktiv inte lägga förslag ökar utgifter för forsk-att statensens som
ningen sådan åtgärd endast möjligär minska anslagen tillatten genom
forskningsråd och sektorsforskningsorgan. minskningEn den totalaav
extemñnansieringsgraden från den förväntade nivån inklusive EU-forsk-
ning och stiftelser till 1984/85 års nivå skulle innebära överflyttningen

knappt miljarder2,4 kr till fakultetsanslagen. Det deär änav mer sam-
lade rådsanslagen och anslagen till sektorsorgan.än möjlig-Statensmer
heter med sektorsmedel forskningen ochatt utnyttja denstyra att resurs
för positiv samhällsutveckling högskolan skulle således min-ären som
ska väsentligt. Det väl fungerande rådssystemets funktion nationellsom
kvalitetsgranskare och förnyare forskning skulle gå förlorad.av

Jag kan således inte rekommendera sådan ökning fakultets-en av
anslagen externfmansieringsgraden i någonatt väsentlig grad minskar.
Istället måste de positiva sidorna andra samhällssektorer i alltattav
högre utsträckning finansierar högskolans forskning tillvara samtidigttas

regelverket kring finansieringen så de negativastramassom attupp
effekterna på högskolornas självstyre minimeras. KapitelI 8 diskuterar
jag också möjligheterna minska externñnansieringen bildandetatt genom

fristående institut.av
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med bidragsgivareavtalHögskolans7.3.8

Relationships""University Industryiutgångspunkt iMed resonemangen
högskoleför-jagU1994:O1arbetsrapport RUT-93Bosworth, attanser

högskoleforbun-högskolornainnehålla krav påbörordningen att genom
ochutbildnings-säkerställermodellavtaldet beslutar attett somom

avtalsvill-åsidosättshögskolan inteinomforskningsprogram externaav
frihethögskolornas fullaochfakultetemaskor och attgaranterarsom
från riks-högskolans uppdragmedi enlighetfakultetsanslagenutnyttja

högskolandärvid förhindraAvtalet böroch regering.dag accepteraatt
verk-Övertagandemotfinansiering ochpåfinansiärers kravsvenska av

samhet.

kunskapsutvecklinglångsiktigförErsättning7.3.9

centrala forsknings-denmed högskolanmodellensvenskaDen som
högskolans huvud-balansproblem.besvärliga Enutföraren innebär av

människan,utveckla vår kunskapbindningaruppgifter är att utan om
granska allakritiskti stånd tilloch därvidochsamhället attnaturen vara

tilli motsatsställningroll står i viss måni omvärlden. Dennaföreteelser
därforskningsinstitutnäringslivetssamhällets ochuppgiften ramar-som

Å oftasidan ökarandrabetydligtforskningen oftastför snävare.ärna
bidragsmot-möjligheter fungerahögskolansforskningenden fria att som

falla inomforskningsuppdrag kommereftersom många atttagare, om-
kompetens.fria forskning redan byggtmed sinråden där högskolan upp

ochinititerasjälvafakultetemas möjligheterochHögskolomas att
vidmakthålla hög-kunnabetydelse fördriva forskning är attstor enav

ochkunskapssökarebåde frisitt uppdragskola klarar somsomsom
forskning. Utvecklingenextemfmansieradeffektiv utförare mot enav

möjligheterhögskolansextemfinansiering begränsarallt högre grad av
medellångvarken påtål inte statsfmansema,därvidlag och samtidigt

skullefakultetsanslagenökninglång sikt, sådaneller varasomaven
lös-enda stabilaexternfinansieringen. Dennödvändig för balanseraatt

kunskaps-konsulter ochhögskolan, påningen sättär att somsamma
förintäkteroverheadkostnaderföretag, attgaranterasuttagnagenom

kunskapsuppbyggnad.utveckling och långsiktigförtäcka kostnader egen
beskrivitskostnadstäckningenden fullagårDetta utöver ovansom

ellerhögskolornauppdrarregeringendärföroch jag förordar att
sektorsorganmed forskningsråd,efter samråddessaföreträdare för att,

högskolorochför alla fakulteterföreslåexternfinansiärer,och andra ett
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enhetligt procentuellt påslag for täckande kostnaderna för långsiktigav
kunskapsuppbyggnad. Regeringen bör därefter i förordning stadga
storleken på och reglerna för denna overheadkostnad. En overheadkost-
nad den här karaktären kan knappast beräknas utifrån statistik ellerav
andra förhållanden och avsikten inte heller skapaär någon fullständigatt
rättvisa. Det väsentliga i forskningsfinansieringssystemetär inkluderaatt
element, det mindre känsligt för förändringargör och långsik-som som
tigt säkerställer högskolans möjlighet till problemfonnulering ochegen

Ävenifrågasättande. med denna målsättningeget det dock väsentligtär
reglerna för påslaget förnuftigtpåatt hanterar exempelvisett sätt skill-

naden mellan normala projektbidrag och bidrag för utrustning.tung
En overheadkostnad för långsiktig kunskapsutveckling kommer

sannolikt medföra variation tiden iatt större högskolornasöveren
intäkter för forskning vad förän närvarande fallet och det kom-ärsom

skapa skillnader mellan olikaatt större lärosäten vad gäller finans-mer
ieringen forskning. Stymingsproblemen för regering och riksdagav
kommer således öka, varvid målinriktad, stabil ochatt genomskinligen
fördelning basanslagen blir central. Kraven på ledning och styrningav
inom högskolan ökar också med denna konstruktion, eftersom bidrags-
forskningen bestämmer andel intäkterna.större Det ändå minären av
mening påslag denna karaktäratt högskolornaett fortsatt godaav ger
möjligheter till egeninitierad forskning och det måste tillatt vara upp
högskole- och fakultetsledningar på bästa förvalta de möjligheteratt sätt

skapas.som
Överföringen medel från statliga bidragsgivare till universitet ochav

högskolor på detta kommer till stånd börsätt fullt kompenserasutsom
överföringar från fakultetsanslagen till forskningsråd och sektors-genom

forskningsorgan. Förändringen skall inte leda till ändrade prioriteringar
i forskningspolitik. Privata finansiärer,statens dvs stiftelser och företag,
bör däremot inte kompenseras. högskolornaFör blir resultatetatt ett
minskat fakultetsanslag samtidigt intäkter till fakultetsstyrdstörremen
forskning.

7.4 Annan finansiering

7.4.1 fonderEgna och uppdragsforskning

Universitet och högskolors forskning finansieras till del med medelen
från fonder. Storleken och utvecklingen dessa har diskuteratsegna av

och i kapitel Sannolikt kommer dessa medel öka deovan att men
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forskarut-ochforskningtill%mindre lidag änutgör resursernaav
forsk-tillbidragnågotinte stortutgöraoch de kommerbildning att

högskolor.privataförningen utom
uppträderhögskolandärFoUformUppdragsforskning somär aven
kommersiellaochkonsultermedjämförauppdragstagare attmesten ren

regleradhårdarebetydligt änUppdragsforskningen ärutredningsinstitut.
tilluppdragsgivaren rättenägergällerbl.a.ochbidragsforskningen att

centralsåhögskolan intardärsvenskadet systemetresultaten. I en
näringslivnödvändigtdetforskningskompetens attärvad gällerställning

frånuppdragsforskningbeställamöjlighetsamhälle haroch att ren
forskning/-drygt 4 %volymUppdragsforskningens ärlärosätena. av

densåmellan lärosäten,mycket attvarierarforskarutbildning men
NydénMichael13 %.universitetLinköpings nästanexempelvis vid var

ochuppdragmellanSkillnadenför sektorsorganen:studiei sinskriver
oftaochchimär, avgörsoftai realitetenforskningsbidrag om-avär en

storlek.kostnadspåläggets
högskolanvidförhållandenapåpekandei sitt ärharNydénOm rätt

intetillhörUppdragsforskningavseende.i dettatillfredsställandeinte
incitamentstrukturenviktigtoch dethuvuduppgifter är atthögskolans

forsk-totaladenuppdragsforskningandelrelativt litenförverkar aven
uppdragsforskningdiskussionutförligareningsverksamheten en om

rimligtocksåkapitel 10. Det attförs i ärbidragsforskning upp-kontra
kompenserapåslag försärskiltmed attbelastasdragsforskningen ett

Uppdragsforsk-resultaten.tillrättigheternaförlustenförhögskolan av
motsvarande bi-uppdragsgivarenför ändyraresåledesning bör vara

incita-eftersträvansvärdadenskapaskulleocksåvilketdragsforskning,
mentstrukturen.

resultatimmateriellafrånIntäkter7.4.2

forskningkommersialiseringinteharhögskolesystemetsvenskadetI av
derasharSamtidigtuppgift för lärosätena.varituppfinningaroch en

närings-samhälle ochallmänhet,tillforskningsresultatspridauppgift att
industrissvenskfrågantid harsärskilt påochliv betonats omsenare

fokus.varit iuppfinningarochforskningsresultatutnyttjande av
sinaisärskilda klausulerinförtändamålför detta mo-harNUTEK

lärarundanta-skdiskussion detintensivrelativtochdellkontrakt omen
forsknings-till sinanuvarande rättuniversitetsläramasdvs egnaget, om

utnyttjandetineffektiva patente-detpågått. Jagresultat, har att avanser
formalia. Förincitament änfrågahögskolanvidring är snarareomen

följaskulleosäkerhetoch denarbetedetforskareallra flestade är som
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försök kommersialisera uppfinningett alltföratt istötestenstoren en
jämförelse med publicera resultaten och således få vetenskapligatt

för forskningen. Högskolorna å sin sida känner inget direktreveny
för kommersialiseringen resultat och de ekonomiskasaknaransvar av

incitament härför.
Högskolorna bör i högskoleförordningen uttalat förett attges ansvar

kommersialisera immateriella resultat och det bör möjligt kom-attvara
fram till standardiserad mall för avtalskonstruktioner mellanma en

högskola och forskare och högskola och bidragsgivare för vidareen
diskussion Andersson 1996.se

fungerandeEn patentservice kan på sikt något överskottge men
kommer knappast innebära någon påverkan den totalaatt större av
fmansieringsbilden. Jag dock uttalad skyldighet för högskolornaanser en

kommersialisera forskningsresultat skulle innebäraatt betydligten
effektivare tekniköverföring och samtidigt i någon mån bidra till hög-
skolans intäkter.

7.5 Mindre och medelstora högskolor

1994/95 de mindre och medelstora högskolornas intäkter anslagvar av
för forskning och forskarutbildning 109 milj kr. Till 1995/96 har an-
slaget ökat måttligt och uppgår till 155 milj kr 232,7 milj kr för hela
18 månadersperioden för forsknings-stödjande åtgärder vid mindre och
medelstora högskolor. första delEn anslaget uppdelat i anslags-ärav

för de olika högskolorna. andraposter En del 57,5 milj kr har avsatts
för forskningssamverkan i nätverk med universitet, och tredje delen
60,1 milj kr för fördelning på olika högskolor efter ansökan. De två

delarna fördelas regeringen med hjälp ansökningsför-senare ettav av
farande, och kommitté med för forskningsrådenrepresentanteren a
och NUTEK bistår Utbildningsdepartementet i detta arbete. I 1995 års
budgetproposition Det önskvärt dessasägs: delär två ochatt resurser
del enligt punkt 1 ovan på sikttre samordnas och integreras med forsk-
ningsystemet helhet. Permanenta skall successivt tillföras.som resurser
Regeringen ingången treåriga planeringsperiodatt nästaavser o m av

dessagöra för forskning/forskarutbildning vid depermanentaresurser
mindre och medelstora högskoloma.

Universitet och högskolor med fasta forskningsresurser försvarar
98 % all forskningnära och forskarutbildning inom högskolesektomav

räknat i intäkter eller kostnader och bara 2 % denna verksamhet ärav
alltså förlagd till mindre och medelstora högskolor. Idag finansiera
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medelstoraochmindrevid degradi högreforskningenmedelexterna
samanlagda FoU-uppgick de1994/95universiteten.vidhögskolorna än

ochmilj kr,till 305högskolormedelstoraochmindreallavidintäktema
statligaMedel frånbara 36 %.statsanslagendirektadeutgjordehärav
företagfrånochforskningsråden 3 %frånutgjorde 34 %,myndigheter

ocksåspelarUppdragsforskning%.verk 6affärsdrivande av-och en
medel-ochmindrevid deFoUfinansieringenforrollstörresevärt av
förstårochfackhögskolorochuniversitetvidhögskolorna czaänstora

alltsåsig avsevärtFinansieringsbilden skiljerfinansieringen.10 % av
densärskiltkanskeforskningsresursermed fastahögskolor genomfrån

företag.ochlandsting, kommunerfrånfinansieringenregionalatydliga
milj kr44Mitthögskolanhade1994/95FoU-intäktertotalaStörst

Karlstad,iHögskolanmilj kr.42StockholmLärarhögskolan ioch
intäkerredovisarÖrebro Falun/BorlängeHögskolan iochiHögskolan

l0nivåredovisarhögskolormilj kr. Fyraoch 3530mellan enom
därunder.ellermilj kr

inrätta1995-07-01får sedanhögskolormedelstoraochMindre pro-
med1995:944SFSHögskoleverketfråntillståndefterfessorstjänster

förändringmed dennaSyftethögskoleförordningen. varändring av
starkarehögskolorvid dessagrundutbildningenfrämstkanske enatt ge

högskolornassamtidigtgivetvisstärkerdenforskningsanknytning, men
forskningsfinansiäremasdelkonkurrera resur-möjligheter att avom en

ser.
ochmindreantyder1994/95och1993/94 attmellanUtvecklingen

lyckasframgångsriktregeländringeninnanredanhögskolormedelstora
tillväxt.betydandeuppvisarochforskningsintillbidragfå enexterna

högskolornaenskilda störredeförökningarnaoftarelativaI ärtermer
volymtotalökaderegelverketFörändringarna samt av25 %.än av

utvecklingenpåskyndakommerforskningssystemeti attbidragexterna
förutsättaskan växahögskolornamedelstoraochmindredefleraoch av

därmed fåochfackhögskolorochuniversitetsnabbarebetydligt enän
vikt.forskningspolitiskt större

förnödvändigochpositiv attutvecklingsådan ärJag att enanser
regionaltförforskningsanknytning och attgrundutbildningensklara

forsk-ochtekniköverföringunderlättabörvilketforskningen,förankra
Externfinan-utvecklingen.regionaladärmed denochningsinformation

och70%ungefärhögskolormedelstoraoch ärmindreförsieringsgraden
Svårighetemahögskolorna. attdeförbetydligt störreänsåledes större

ochaccentueradesåledeskunskapsutvecklingfri ärdriva meregenen
småtalabsolutaideförstärksde resurserna.av

kunskapsupp-långsiktigförersättningsärskildförslagMitt enom
ökadehögskolornamedelstoraochmindredebyggnad kommer att ge
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basresurser och således bättre möjligheter bygga sina forsknings-att upp
organisationer. ökatEtt direkt basanslag skulle ytterligare förstärka deras
möjligheter och jag förordar ökning det särskilda anslaget fören av
forskningsstödjande åtgärder så extemfinansieringsgradenatt 1997
kommer i nivå med den vid de tekniska högskolorna, vilket med
1994/95 år intäkter och förväntad utveckling under 1995/96 skulleen
innebära 80 milj kr. KK-stiñelsen kan årligen förväntas bidrac:a med
ytterligare 65 milj kr och därmed kommer medlen till forsknng vid de
små och medelstora högskolorna med mitt förslag öka med 50 %,att
vilket kan medföra kapacitetsproblem. Hänsyn bör till KK-stiñelsenstas
bidragsvolym så anslagsökningen fördelasatt jämnt den kommandeöver
treârsperioden. De medlen bör fördelas så högskolor medattnya större

anslag, dit inteexterna särskilda medel från länsstyrelserna bör räknas,
också får anslag för forskningsstödjande Ökningenstörre åtgärder. bör
inte finansieras minskning fakultetsanslagen frångenom en utanav tas
sådana anslag, kan minskas konsekvens de stiftelser-som som en av nya

verksamhet.nas
Skulle det statsfmansiella läget tillåta ytterligare ökningar anslagenav

till de mindre och medelstora högskolorna bör ökningen helt fördelas
efter ansökan enligt den modell etablerats för anslaget C 49 undersom
Utbildningsdepartementet. Därvid bör eftersträvas profilering deen av
olika högskolornas forskningsprogram och dessa bör koncentreras till
områden inte kräver omfattande materiella för in-som attresurser en
ternationellt konkurrenskraftig verksamhet skall kunna utvecklas.

7.6 Sammanfattande bedömningar och
förslag

Universitet och högskolor har de tio åren fåttsenaste väsentligt
ökade medel för forskning och samtidigt ökat sin produktion av
doktorer och vetenskapliga artiklar väl i paritet med medelsökningen.

2. De åren har högskolorna isenaste hög utsträckning forsk-sparat
ningsmedel överskott i verksamheten, förskott ellersom som som
periodiserade bidrag. Detta kan tyda på svårigheter öka kapacite-att

vilket, så visar sigten, fallet, bör leda till omprövningom vara en av
den svenska modellen med förhållandevis liten andel forsknings-en
institut.
Fakultetsanslagens fördelning mellan lärosäten bör i betydligt ökad
utsträckning hur högskolorna uppfyllerstyras forsknings-av statens
politiska mål.
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matematisk-och naturveten-humanistiskatillsärskildaDen resursen
inkluderasfortsättningsvisbibehållasbörfakultetemaskapliga men

fakultetsanslagetordinariei det
anslagetutnyttjandetavtalenlokalade styroch avcentralaDet som

börforskning sägasochutbildningkliniskförersättningarvissaför
blirmedlenkontroll överdärmed statensoch systemettersättasupp

fakultetemasOdontologiskaochmedicinskadeochtillfredsställande
medleninflytande garanteras.över

högskolornapåkravinkluderabör att genomHögskoleförordningen
hög-förhindrarmodellavtalbeslutarhögskoleförbundet ett somom

ochmotfmansieringkrav påfmansiärerssvenskaskolan accepteraatt
verksamhet.Övertagande av

förpåslagprocentuelltenhetligthögskolorochfakulteterallaförEtt
börkunskapsuppbyggnadlångsiktigförkostnadernatäckande av

extemfmansiering.förordningenistadgas om
föruttalat atthögskoleförordningen ett:ibör ansvarHögskoloma ges

resultat.immateriellakommersialisera
forskning börforbasresurserhögskolorsmedelstoraochMindre

tillextemñnansieringsgradenminskaförkrmiljmed 80 attstärkas
högskolorna.tekniskadevidnivå somsamma
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Forskningsinstitut8 och inomutom

universiteten

8.1 Bakgrund

svenska förDen modellen statligt forskningsstöd, utförligtmersom
beskrivits i kapitel innebär den helt övervägande delen denatt av
offentligt finansierade forskningen bedrivs vid universitet och högskolor.
Dessa därigenom de utförama sektorsforskning.är största även av
Fristående institut för sektorsmotiverad forskning har endast begrän-en
sad del F oU-volymen. Cirka hälften sektorsforskningen genomförsav av
vid universitet och ochhögskolor ungefär lika totalkost-andelstor av
naden för forskningen vid högskolorna finansieras medel frånexternaav

sektorsmyndigheter. innebär andelen finansieradDet offentligtatta
FoU utförs universitet och högskolorvid högre i Sverige iär änsom
alla övriga OECD-länder.

Fristående forskningsinstitut finns inom det k industriforsknings-s
finansieras och näringslivet. Dettasystemet gemensamt statensom av

innefattar trettiotal institut och antal med inrikt-system ett ett program
ning olikapå teknikområden. Härutöver finns inom flera områden
fristående statliga institut. försvarssektomInom finns Försvaretst.ex.
forskningsanstalt och FlygtekniskaFOA försöksanstalten FFA som
fristående institut. arbetslivsforskningen finnsInom på motsvarande sätt
Arbetslivsinstitutet. forskningsinstitutEtt fristående Institutet förärannat
rymdfysik i Kiruna genomför forskningIRF den närasom om rym-
dens fysik, norrskensforskning. Sedan det dåvarande Sieg-Mannet.ex.
bahninstitutet integrerades1993 i högskoleorganisationen i Stockholm

detIRF enda kvarstående statliga fristående forskningsinstitutetär av
grundforskningskaraktär.

Situationen helt annorlunda för företagsfinansieradedet FoU-är
arbetet till helt övervägande del sker vid företagens laboratori-som egna

i Sverige eller utomlands. begränsade forskningDen del industrinser av
utförs vid universitet och högskolor och forskningsinstitutinomsom

berörs inte i detta kapitel.närmare
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Industriforskningsinstituten8.2

betydelsefullkvantitativt litenIndustriforskningsinstituten utgör menen
stiftel-närvarande ifördrivsforskningssystemet. Dedet svenskadel av

huvud-statligastyrelserna denochkapitalseform utsesutan eget av
berörda företag.bildatsintressentföreningardeoch som avmannen

högskole-institutoch SNV. TvåSJFRBFR, ärHuvudmän NUTEK,är
ochProvnings-räknas Sverigesocksåkanoch tillanknutna gruppen
frånmed medelstatligt bolagdrivsForskningsinstitut, SP ettsomsom

finansierasSPInstituten gemensamtNäringsdepartementet. utom av
1,5sammanlagda omslutningendenoch näranäringslivet och staten var
fi-genomsnittexklusive SP. I1994/95 1,2budgetåretmiljarder kr

inomInstitut finnsverksamhet.instiutens%nansierar 30 35staten av-
områdenföljande

Omsättning
Mkr

med NUTEKInstitut. som
huvudmanstatlig

43polymerteknologiFiber och
32och distributionFörpackning
19Kvalitetsutveckling
28Medieteknik
50Metallforskning
17forskningtiskO
8matematiklämpadT1

148verkstadsteknisk forskning
28Korrosion
54Livsmedel

175Skogsindustriteknik
48Metallurgi
31stemutvecklingS
l 1eramer 56Datavetenskap
78Träteknik
41Ytkemi
18gjuteriforeningenSvenska

andra huvudmänInstitut med
24BFRochCement Betong

6Stålbyg nad BFR
25Jordbru steknik JFR
80Skogsforsknin SJFR
87lu rd SochVatten
53högskolaMikroelektroniIndustriell
15Kompositer högskola

Statligt bolag
f0rskn.inst. SP 283Sveriges provnings- och

före-mellanavtalpåforskningeninstitut baseras staten,varjeFör ett
genomfö-ochintressentforeningmyndighet, företagensansvarigträdd av
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rande institut. Detta avtal reglerar mål, medel och inriktning samt ansvar
och ekonomiska åtaganden.

En särskild utredning under näringsdepartementet Dir 1994:62 med
tilläggsdirektiv 1995:27 Omstrukturering och förstärkning industri-av
forskningsinstituten arbetar sedan juni 1994. Den skall lämna sitt be-
tänkande i november 1996 med lägesrapport i april 1996 kanen som
ligga till grund för 1996 års forskningsproposition. Mot bakgrund av
denna särskilda utredning finner jag inte anledning gå pånärmareatt
institutens roll och organisation vad har anknytningutöver till minasom
förslag vad gäller formerna för utförande sektorsforskning och iav
diskussionen EU-forskningen.om

Instituten betydelsefulla aktörer inom forskningssamarbetetär med
EU. EU/FoU-rådet har uppskattat cirka 10 % de totala EU- med-att av
len till Sverige kommer tillgå industriforskningsinstituten, vilketatt

cirka 90 milj kr år. Eftersommotsvarar EU- i principper programmen
endast finansieras till hälften medel från EU och återstoden måsteav
finansieras nationellt ställer detta krav på ytterligare för inst-resurser
ituten. Jag återkommer i kapitel 13 med förslag till medelsöverföringar
med anledning härav.

8.3 Sektorsorganens på högskolansyn som

forskningsutförare

För få uppfattning hur väl högskolanatt kan fylla sin uppgift vaden om
sektoriellt motiverad forskning har utredningen frågat de forsk-avser

ningsfmansierande sektorsorganen deras erfarenheter universitetom av
och högskolor utförare det oU-arbeteF de finansierar. Myndig-som av
heternas redovisas i bilaga kanHär frågan Hanterarnoterassvar att
universitet och högskolor det myndigheten önskade FoU-arbetet påav

tillfredsställande sättett vidare besvarades jakande cirkautan av
hälften de myndigheter ansåg sig kunna ställning till frågan.av tasom
Några avstod på grund begränsade erfarenheter från besvaraattav
frågan och övriga ansåg sig inte kunna allmängiltigt ellerettge svar
hade reservationer olika slag.av

Ett antal myndigheter hade blandade erfarenheterstora sittav samar-
bete med högskolan. Redovisade resultat sades skiftande kvalitetvara av
och relevans och prioriteringsformema ansågs ha tendens miss-atten

tvärvetenskaplig och industriorienterad forskning. Att få till ståndgynna
samarbete och fakultetsgränseröver ämnes- bedömdes svårt ochsom
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gäller projektpositiva detentydigtdärför inteerfarenheterna närvar
iviktig frågatvärvetenskapligt arbetssätt. Enkräver ett samman-som
och förnyaklararhögskoloruniversitet ochhanget attär anpassaavom

händerdet justansåg flerapunktenoch på denarbetsformersina att nu
kompetenscentraCentrumbildningar,medpositivtdel etc.en

verksam-grundpåpekade detförsvarsmyndigheterVissa att av
universitet ochforskninglägga allgårintehetens karaktär utatt

för-mellansamverkanemellertid utökadönskadehögskolor. De se en
FoU-fmansierande ochbåde vadhögskolesektomsvarssektom och avser

myndigheter.FoU-utförande
ekt på sinaofta FoU-projalltsåläggermyndigheterFörsvarets ut egna

viktigainstitutenmyndigheterflera andrainstitut, även somsermen
forsk-finnas skäl koncentrerakanibland ocksådit detkomplement, att

harinstitutenmyndigheterområde. Någravisstningen inom attett anser
kunskap,kontinuerliggäller tillhandahållauppgifter detviktiga när att
institutenAndrainom sina områden.och beredskapbevakning attanser

experimentellaförhögskoleinstitution kan störrebättre taän ansvaren
projekt.kostnadskrävandeoch

in-utbyggnaddärför inte uteslutamyndigheter villantalEtt aven
emellertid samti-aktör NUTEKstitutsorganisationen. En stor ansersom

det kan brytafrämst därförfel gå,principdigt det i attär väg attatt
synpunktvanligforskning.utbildning och En ärmellan attkopplingen

öka ochinstituten börochmellan UoHoch samverkan attsamarbete
nätverk dialogfördjupadforskningfrågor. Enviktigabyggas kringbör

forskningsfmansierandesidan ochinstitut åhögskola ochmellan ena
också.efterlysesandramyndigheter å den

börarbetsformerhögskolansvad gällerkritik tasDe m msenares
ochflexibilitetkrävakommersamverkanden fortsattaallvar och att

från båda håll.anpassningsförmåga

förinstitut basellerUniversitet8.4 som

sektorsforskning

för-har bådei avsnittbeskrivits 8.1modellensvenskaDen ovansom
sektors-mellande kontakternafördelarna hörnackdelar. Tilloch nära

grundutbildnings-både forsknings- ochutbildningen påforskningen och
högskolanviktiga, förtill formuleringenbidragsektorsorganensnivå, av

sektorsforskningenförmöjligheternasamhällsproblem,forskningsbara
samarbete,internationellaomfattandehögskolans när-dra fördelatt av

samspeletochforskningsfronteninomvetenskapligatill den denheten
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tillämpadmotiverad forskning ochinomvetenskapligtmellan långsiktig
organisationhör högskolansTill nackdelarnamålinriktad forskning. att

iblandforskarnatill denna form samarbete,inte anpassadalltid attär av
densektorsforskning ochuppgifter högreprioriterar andra än att externa

önskar. Till dearbetet det hanalltid kanfinansiären inte sättstyra
sammanhanget höruppmärksammas ibehöverbalansproblem att ensom

på högskolansmedel kan inverka menligtandelalltför externastor
forskning ochuppgift undervisning ochbedriva sin primäramöjlighet att

hela verksamhet.högskolanssektorsforskningen inriktningen påstyratt
vissavisar det itill sektorsorganenredovisade enkätenDen attovan

extemfinan-genomföra dei högskolansfall föreligger brister sätt att
för-allmänhet bör dessa kunna åtgärdassierade projekten. I genom en
dagIuniversitet och högskolor och sektorsorgan.bättrad dialog mellan

forskareberördtill direkta kontakter mellanofta kontakternabegränsas
högskole-fallInstitutionsledningar, fakulteter och i vissaoch finansiär.

extemñnansieradetydligare involveras innanledningar måste på sättett
omfatt-inriktning ochVerksamhetensprojekt och accepteras.program

ochmed prioriteringstå i strid högskolans internaning får inte över-
för denHögskolan också sin delpolicy. måstegripande ansvaretta av

tillräckligasig genomföra, ställerverksamhet åtagit att t.ex. att manman
extemfinansierade påden verksamheteninterna kvalitetskrav på motsva-

medverksamhet bedrivesbeträffande denrande görsätt somsom man
högskolor bör ifakultetsmedel. Universitet ochgrundutbildnings- och

iför sittfastställa kriterierinte redan skettden mån så engagemang
sektorsforskningen.

tillutredningens enkätframkom ikritiska synpunktervissaTrots att
i detfördelarnabestående intrycketsektorsforskningsorganen detär att

sektorsforsk-med högskolan utförarenuvarande ävensystemet avsom
tillanledningdärför inte finnsoch jag detning överväger attanser

utvecklingprincipiella förändringar. krävsväsentliga Däremotnågra en
ochfinansiäremahögskolan och hosarbetsformema både inom enav

utveckling harmellan dessa båda sådanförbättrad samverkan Enparter.
ändamålsenligtoch jag detframgår redan inletts attser somsom ovan

enligt mintjänstestruktur börorganisation ochden fortsätter. Högskolans
accepterad och medsektorsforskningmening hänsyn till ärattta en

meritvärdering-verksamhet. förutsätterforskning likvärdig Jagövrig att
utförlig belys-fårsamhällsrelevansverksamhet har hög enen av som

tjänstestruktur.avseende högskolansinlettsning i den översyn som
sektorsforsk-högskolor bas föruniversitet ochModellen med som

uppbyggnadocksåning behöver dock inte utesluta övervägeratt avman
särskilda fall. kanfristående institut i Detfrån högskolan t ex vara

verksamheteruppdragsstyrdavill bygga änmotiverat när upp merman
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vad möjligt i i högskolan integrerad verksamhet ellerär närsom en man
vill kraftsamling kring Samhällsrelevant långsiktigtgöra forsk-etten
ningsområde. i detalj analysera dessaAtt frågor faller emellertidmer
knappast inom för denna utredning.ramen

8.5 organisationsformerNya för

universitetsforskningen

Högskoleverket har på utredningens uppdrag undersökt extemfinansi-
eringens inverkan fördelningenpå fakultetsanslagen. Verketsav sam-
manställning redovisas i bilaga Verket har inom för sin studieramen
också belyst frågan extemfinansieringen har tendens att styraom en
forskning utanförenheter högskolans traditionella institutionsstruk-mot

Exempel på sådana enheter nätverk, konsortier, särskildaärtur. centra,
inrättningar, institut fl. har ocksåMan belyst högskolornas påm syn en
sådan utveckling.

Den finansieringen har enligt högskoleverkets redovisningexterna
ibland klar tendens skapa enheter vid sidan institutionsstruktu-atten av

Finansiären har ofta problemställningar löses bättre i tvärve-ren. som en
tenskaplig i inomdisciplinär struktur och söker dåän styra moten a

bilda fasta enheter. kanDet också bero på har svårtatt attnya ev man
identifiera sin del forskningen vid institution där den ofta bliratt av en
integrerad del i helhet. Universitet och högskolor har fram-störreen en

gångsrikt motarbetat denna skapa strukturersträvan attgenom som
medger alla högskoleanställda verksamma inomatt är ett extern-som
finansierat har sin hemvist, anställning och identitet i äm-program en
nesinstitution.

enda fastaDe enheter finns utanför institutionsorganisationensom
har regel tillkommit beslut statsmakterna, nationellat.ex.som genom av
anläggningar. Inte heller NUTEK:s kompetenscentra skapassom genom

samfinansiering mellan NUTEK, högskolan och näringslivet har fåtten
utformning går helt utanför institutionerna eftersom de verksam-en som

forskarna har sin anställning vid dessa.ma
finnsDet således spänning mellan extemfmansiäremas ambitioneren

och fakultetemas eller högskolornas strategi för skapa bra miljöatt en
för utbildning och långsiktig forskning. dettaI spänningsfált har under

år rad olika arbetsformer utvecklats. Flera sektorsorganensenare en av
har i den tidigare nämnda enkäten uttryckt sin tillfredsställelse denöver
utveckling sker. också positivtJag på den aktuella utveck-som nu ser
lingen väl tillvaratar pluralismen i det svenska forskningssystemet.som
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externfinan-universitet och högskolor ochSamarbetsforrnerna mellan
berördautvecklas i samspel mellanfortsättningsvissiärer förväntas även
institutformer. Olika formerrekommendationerdetaljeradeutan avom

bra direktdet möjligt etablerainom högskolaneller gör attcentra en
och utförare.kontakt mellan beställare

fakultet-mandat i fråganutanför utredningensfallerDet att om
samspelet mellanför utvecklaändamålsenlighetsorganisationens att

interdisciplinärtutanför och för främjasamhällethögskolan och att
ökaddock rimligttvärvetenskap.samarbete och Det är att anta att en

de föränd-anpassade tillunderlätta lösningarflexibilitet skulle ärsom
ökad extemfinan-finansieringen i formoch sker iringar skett avsom

forskning,och interdisciplinärtvärvetenskapligsiering, krav på större
och finansiering. Dettaforskningssatsningar EUextemfinansierade -

kvalitet, självstän-högskoleenhetemasi former bevararmåste ske som
allabetona viktenvill gångdighet och oberoende. Jag än attaven

kompetensuppbyggnaden,långsiktigaextemfinansiärer bidrar till den
utsträckning.tillräckligi allmänhet inte sker ivilket i dag

skapatmotiveringarmed olikaStatsmaktema har nämnts ovansom
inomellerinstitutfungerarantal fasta strukturer centraett somsom

särskilda styrelser.i allmänhetinstruktioner ochmedhögskolan egna
knutnamiljömedicininstitutet föridrottsforskning ochför ärCentrum

miljövetenskaplig forskningförKarolinska institutet. Centrumtill
Sverigesuniversitet, FOA,samarbete mellan Umeåforskning istöder

internationellInstitutet förArbetslivsinstititutet.Lantbruksuniversitet och
Stockholmsforskning knutna tillför socialekonomi och Institutet är

förjöövervakningsansvarforskning med milför marinuniversitet. Centra
universitet.vidkuststräckan har bildatssvenskaolika delar den treav

ochslagbildningar dettaFloran närmareär stor ensom synesav av
i uppbyggnad,skillnadervisar pågranskning deras instruktioner storaav

de aktuellastyrelser Någraregelverk, sammansättning etc. en-avav
för sektors-uppgifter ochheterna har delvis sektoriella representanter

i styrelserna.ingår dåmyndigheter samhällsrepresentantereller andra
heltsamlad deföreslår regeringenJag översyngöratt organ somen av

ochbelopp statsbudgetenfinansieras öronmärkta övervägerövergenom
starka skäl före-i de fall där inteavveckla regleringenmöjligheten att

medelsfördelningbeslut ochligger nationella styraatt ansvars-genom
organisationsform.samt

högskolansmed bevarandestrukturer förutsätts byggasNya avupp
bör antingenCentrumbildningar, konsortierinstitutionsstruktur. etc. vara

bryggorinstitution,underordnasimmateriella enheter utgörensom
tidsbe-arbetsenheter för genomföraellermellan institutioner attär en

modelleni den sistnämndadockbörverksamhet. Forskaregränsad även
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ha sin hemvist vid institution för kopplingen till forsk-att garanteraen
ningsbasen och utbildningen.

nationella anläggningarFem för forskning nationelltärsom av
intresse eller för dyrbar för finansieras enda universitet haratt ettav
bildats motsvarande medel för driften förts från fakultets-attgenom
anslag till forskningsrådsanslag. Naturvetenskapliga forskningsrådet

för acceleratoranläggningama The Svedberglaboratoriet Uppsa-ansvarar
la, SiegbahnlaboratorietManne Stockholm, MAX-laboratoriet Lund
och för det radioastronomiska Onsalaobservatoriet Göteborg och
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet för kollegietansvarar
för samhällsvetenskap, Uppsala. DriftmedlenSCASS kostnaderutom
för lokaler och elström anvisas forskningsråd, personalen anställdärav

universitet och ansvarsfördelningen mellan råd och universitetav resp.
Ännuregleras mellan berördaavtal så länge finns endastparter.av

begränsad erfarenhet hur denna konstruktion fungerar och det finnsav
anledning något eller några år utvärdera organisationsformen.att om

deUtöver nämnda finns rad organisationer, tillfälligaorganen en
eller inrättats berörda högskolor eller i samverkanpennanenta, som av
mellan högskolor och sektorsorgan för sektorsforskning. exempelEtt är
de kompetensutvecklingscentra bildats i samverkan med NUTEK.som

faller utanförDet emellertid för utredningens arbete attramen ge en
fullständig bild dessa organisationer. De avspeglar dock väl den storaav
pluralismen i det svenska universitets- och högskolesystemet.

8.6 Sammanfattande bedömningar och
förslag

Universitet och högskolor bör i fortsättningen de huvud-även vara
sakliga utförama sektorsforskning. Detta utesluter emellertid inteav

institut i fallkan behöva byggas där det olika skäl inteatt ärupp av
lämpligt genomföra forskningen inom strukturdenatt att som
högskolan kan erbjuda.
Skulle det visa sig högskolesystemet inte har kapacitet för deatt
forskningsuppgifter samhället lägger detpå bör möjligheten attsom
avlasta högskolan forskningsuppgiftervissa övervägas.
Nya strukturer i form Centrumbildningar, konsortier bör kunnaetc.av
byggas inom högskolan för tillgodose kraven på denattupp
forskning genomförs för skilda samhälls- näringslivsbehov.ochsom
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högskolaninomdeRegeringen bör översyngöra somorganaven
öronmärktaoch/eller harförordningarsärskildaregleras av

fall där såi deregleringenavvecklaochstatsbudgetenbelopp över
lämpligt.är
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Forskningsrådsorganisationen9

utvecklingForskningsrådsorganisationens9.1

och nuläge

utvecklingtillkomst ochForskningsrådens9.1.1

l940-talet.byggdes underforskningsrådssystemetsvenskaDet upp
upprustningdel denforskningsråd kanSkapandet avses som en avav

världskriget. tek-andra Ettbörjan underskedde meduniversiteten som
byggnadsforsk-föroch kommittéskapadesforskningsråd 1942niskt en

jordbrukstek-ochbåde medicinsktinrättadesår. 1945ning ettettsamma
funge-naturvetenskapligt. Från 1946forskningsråd och 1946niskt ett

inomforskningsrådatomkommitténsärskildarade också den ettsom
samhällsvetenska-tillkom 1947födslovåndordelEfterområdet. etten

Humanistiskadenomorganiseradesårforskningsråd, ochpligt samma
Dennaforskningsrådsliknande reglemente.nämnd ochfondens ettgavs

samtidigtungefärskeddeforskningsrådensvenskauppbyggnad deav
andra länder.skapades istrukturermotsvarandesom

utbildningsdepartementetunderrådsorganisationennuvarandeDen
SOUlagt 1975förslaggrundvalPåtilltillbaka 1977.går ettav

skapades dåForskningsrådsutredningentillsattaden 19721975:26 av
Medicinskaforskningsrådet HSFR,Humanistisk-samhällsvetenskapliga

forskningsrådet N FR.NaturvetenskapligaochMFRforskningsrådet
uppgifttillharForskningsrådsnämnden FRN,tillkomSamtidigt som

perspek-samhälleligtviktig iforskningstödjainitiera och är ettatt som
Teknikveten-ocksåfinnsUtbildningsdepartementettiv. Under numera

Industride-underinrättades 1990forskningsrådet TFR,skapliga som
detUtbildningsdepartementetöverfördes tilloch 1993partementet som

i deninlemmatsforskningsrådet hade 1968tekniskatidigare nya myn-
fungerarRymdstyrelsenteknisk utveckling.förStyrelsendigheten

Utbildningsdeparte-fördelar de viaforskningsråd denockså närettsom
rymdforskning.vetenskapligmedlen föranvisadementet

departe-andrafinns också under tvåForskningsråd typsammaav
under So-forskningsrådet SFRSocialvetenskapligagällerDetment.

SJFRforskningsrådjordbruketsochoch Skogs-cialdepartementet
Jordbruksdepartementet.under
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Från i början blygsam nivå ökade rådens anslag med 11 i%en ge-
nomsnitt år i fasta priser under perioden till1950 1975. Under 80-per
talet nivån till början kostant för därefter stiga till följd deattvar en av
prioriteringar rådsbaserad forskning gjordes i 1987 och 1990 årsav som
forskningspropositioner. Rådsmedel utgjorde under budgetåret 1994/95
cirka universitetens13 % samlade forskningsresurser. Eftersomav
basanslagen till del uppbundna i fast tjänstestruktur innebärärstor en
det forskningen universitetvid våra i hög beroendegradatt ärnu av
rådsmedel.

Mål rådens9.1.2 och principer för arbete

Forskningsråden enligtskall regeringens instruktion SFS 1988:1198
främja vetenskapligt betydelsefulloch stödja forskning. Råden skall
också instruktionen undersökaenligt vilka forskningsbehov ärsom
angelägna inom olika forsknings- och samhällsområden initiativsamt ta
till och främja forskning behövs för tillgodose dessa behov. Iattsom
regleringsbrev för 1995/96 for forskningsråden Utbildningsdepar-under

vidare övergripande Verksamhetsmål rådenstementet attanges som
stöd till forskning skall främja effektiv verksamhet hög intematio-på

nivå.nell också råden skallDet sägs att
vetenskapligvidmakthålla och stärka kvalitet, utvär-t ex genom-

deringar svensk forskning och ökad internationell publicering,av
verka för förnyelse inom forskningen, stimulans tillt ex genom-
ökat samarbete mellan institutioner och lärosäten, till ökad rörlig-
het forskare och stöd till forskare,av genom yngre
främja den internationella anknytningen, ökat delta-t ex genom-
gande i internationellt samarbete särskilt forskningssamarbe-EU:s
te,
verka för antalet kvinnliga forskare ökar,att-
förbättra informationen forskning och forskningsresultat.om-

Målformuleringama för och iSFR SJF deras respektive reglerings-R
brev skiljer sig inte mycket från de kan emellertidovanstående. Det

det övergripande förmålet beskrivs stödjaSFRnoteras att attsom
betydelsefull grundforskning och tillämpad forskning inom socialveten-
skap, socialpolitik och folkhälsopolitik informera kunskapslägesamt om
och aktuell forskning. detFörSJFR övergripande målet främjaär att
och stödja i första hand grundläggande och långsiktig forskning som

hållbart nyttjande de biologiska med särskildettgagnar av resurserna
inriktning på de areella näringama.



Kapitel 9 121SOU 1996:29

internationella vetenskapligamål denframgår dessaSom är ut-av
föreslagna forsk-råden bör demåttstock varmedvecklingen den mäta

återkommandeinomvetenskapliga kvalitet. Genomningsprojektens
i dettaklarlägga målet nåttsutvärderingar sökerinternationella man om

regelbundeteller mindreanvänder ocksårådavseende och några mer
projektgranskningsarbetet.sakkunniga iutländska

Forskningsrådens sammansättning och9.1.3

rådgivarstruktur

ordföranderegeringenutbildningsdepartementetråden underFör utser
kallas ofta allmänrepresentanter,och andra ledamöter. Detre mensenare

Forskningsrådsutredning-hänvisas tillkarakteristik kanför tydligareen
förtaladesdär det1975:26,betänkande SOU representanteromens

och sektoriella ellersamhällsområdenforskningsberoende motsvaran-
använde1975/76:propositionen 129följande propde organ. Den

intressen.motsvarandeför sektoriella elleruttrycket representanter
väljssju andra ledamöterForskarsamhället representeras som avav
berördavaldaledamöter i sinelektorsförsamling, ärtur avvarsen

departe-forskningsråd faller inom andradefakultetskollegier. För som
sammansättningen i princip densammaverksamhetsområden ärments

istället för tre. FRNfyra allmänrepresentanter Förhar dockSJFR utser
riksdagsledamöter,ledamöteroch elva andraordföranderegeringen

forsknings-ovannämndamedan deorganisationsföreträdare m, sexm
leda-varderateknikutvecklingsverketråden Närings- och utsersamt en

mot.
förlän-tillledamöter år med möjlighetMandattiden för rådens är tre

valforskarsamhälletstreårsperiod. förgning för ytterligare Formemaen
tungrodda, och olikakritiserats förrådsledamöter har sätt attatt varaav

föreslagits. intedirekta val harförenkla proceduren Jag sergenomex
valprocedurenvarför nuvarandealternativ dendirektval något brasom

utifrån upplevsrisken för procedurenbör minskabibehållas. För attatt
liten starka forskare börsluten och styrd extemrepre-av en gruppsom

elektorsförsam-ikunna medverka attsentanter genomprocessen, ex.
allmänföreträdarna i detlingens ordförande rådet blandutses av-av

gående rådet.
andrasakkunniga frånanvänder i ökad utsträckningForskningsråden

forskar-projektansökningar, vid tillsättningaländer vid bedömning avav
utredningsarbetet harolika slag. Undertjänster och vid utvärderingar av

svensktinte hardet emellertid uppmärksammats att person somen
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regeringsformens allmänna bestämmelser inte fårmedborgarskap enligt
forskningsråd. Vid åtminstone tillfälle harledamot i dennaettettvara

inskränkning uppmärksammats regeringen i samband medinte ut-av
rådens elektorsförsamlingar har valtseende ledamöter och ävenav

iinte svenska medborgare till rådsledamöter stridär motpersoner som
den nämnda bestämmelsen.

alla i Sverige verksamma forskareolyckligt uteslutaDet är utanatt
möjligheten ledamot i forsk-svenskt medborgarskap från att ettvara

ningsråd. gäller andra kan tillföra den svenska forsk-Detsamma som
ningsfmansieringen betydelsfull kompetens. därförJag attanser rege-

punkt. följanderingsformen bör ändras denna kommer i detJag att
under forsknings-föreslå forskningsråden samlas myndighet,att en en

rådsstyrelse. förslag genomförs erfordras ingen åtgärd förOm detta
forskningsråden.

rådens forskningsstödför9.1.4 Former

för forskningsråd inbjuda tilltraditionella arbetssättetDet är attett
fördela de tillgäng-ansökningar inom rådets hela ansvarsområde och att

föreslagna forskningspro-liga medlen basis bedömning depå avav en
jektens kvalitet.

statsmakterna särskilda tillförekommer också ställerDet att resurser
förfogande, öronmärkta för vissa ändamål, ellerrådens är att rege-som

rådsanslagen skall användas förringen föreskriver mindre delaratt av
Ävensärskilt angivna forskningsområden. råden själva kan välja att

forskningsinriktningar. sig i allaolika särskilt främja vissa Det rörsätt
inom de identifi-dessa fall prioritering forskning på dessa sättom en av

naturligt utarbeta särskildaerade områdena och det då ocksåär att
för områden och foga dessa till medelsutlys-dessaprogram program

ningen.
de rådsmedelForskare vid universitet och högskolor 90 %mottar av

forskning ochspenderas inom landet. själva målen för sinDe angersom
väljer själva sina forskarede arbetsmetoder. De och forskargrupper som

därför projekt-ansöker forskningsbidrag har initiativet rådensnärom
och den övergripande från rådensportfölj formas programplaneringen

sida medvetet ganska utesluter inte iblandDet råden avsätterär attsvag.
medel för forskning olika definierade inriktningarsärskilda med sätt

Äveninom områden strategiskt viktiga.eller bedöms i dessasom vara
fall kommer initiativenemellertid och ofta från det aktivaförslagen
forskarsamhället och från råden alltså relativt mild.styrningen Detär
råder i själva verket enighet betydande medel måste avsättasstor attom
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för stöd till forskningsprojekt mycket hög kvalitet alldeles oberoendeav
inom vilka ämnesområden de ligger.av

delen rådensStörre för stöd till forskningsprojekt.avsättsav resurser
förInom dessa projekt finansieras såväl tjänster olikapå nivåerramen

forskningsutrustning och behövs för projektarbetet tannatsom som ex
ellerresor. Inom vid sidan projektfinansieringen ofta särskiltav ges

stöd för forskarrekrytering och forskarkarriärstöd i form doktorand-av
tjänster och postdoktorstipendier. Inom några ämnesområden ocksåär
publiceringsbidragen viktiga.

Konkurrensen rådsmedlen i allmänhet hård och det sällanär ärom
tredjedel de sökta medlen kan beviljas. Rådenän har isom mer en av

detta avseende varierande principer. hälftenMer alla ansökningarän av
avslås i allmänhet och för de ansökningar beviljas oftaprutassom en
del budgeten bort. har ambitionenTFR, huvudfinansiärattav som vara
för de projekt stöder, mindre. Om medelsberäkningenprutar ärman
korrekt gjord innebär prutningen del projekten måste kom-att storen av
pletteringsfinansieras från håll högskolans medel.annat t.ex. av egna

kan naturligtvisDen också medföra projektens ambitionsnivå sänks.att
Prioriteringsarbetet utgår i allt väsentligt från inomvetenskapliga

kriterier inom vissa områden har det varit möjligt breddaattmen per-
spektivet och hänsyn till relevanskriterier motiverade frånäven ta sam-
hälleliga utgångspunkter. gäller främst de sektoriellt inriktade forsk-Det
ningsråden SFR och SJFR, kravTF Rzs forskningspro-även attmen
jekten skall ha teknisk relevans och förNFR:s energirelateradprogram
grundforskning kan i detta sammanhang.nämnas

För FRN det i själva verket ofta samhälleliga problem, definieradeär
regering och riksdag eller nämnden själv, utgångs-utgörav av som

punkten för de forskningsstödjande insatserna. forskningDen som
behövs för bidra till lösningen sådana problem i utsträck-att är storav
ning tvärvetenskaplig. kräver inte baraDet samarbete över gränserna
inom högskolan utvecklingockså metoder för bedömningutan av nya

sådan forskning se vidare kapitlet tvärvetenskap.av om
Forskningsrådssystemet har fungerat väl i de flesta länder och model-

len med forskarstyrda nationella för fördelning grundforsk-organ av
ningsresurser ifrågasätts knappast. Också de forskningsrådensvenska har
i huvudsak högt anseende i forskarsamhället bedömningaroch deras
ifrågasätts sällan. de oftaTvärtom referens i andrautgör ävenen sam-
manhang, hos finansiärerandra och internt inom högskolan.t ex
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ansökningarSakkunniggranskning9.1.5 av

sakkunnigai huvudsak påforskningsfinansiering byggerRådens att
forskareinlämnadeprojektmedelansökningarbedömergranskare avom

review, därPrincipen khögskoloruniversitet och ärvid s peerm m.
forskare inomandrabedömsansökningaralltså forskarnas sammaav

detfrånansökningsgranskaredessaflertalet fall kommerområde. I
används iblandsakkunnigautländskaforskarsamhället,svenska men

sakkun-svenskabedömningardeför kompletteraockså görsatt som av
därarbetssätthar valtjävssituationer. TFRundvikaeller forniga ettatt

utanför Sverige.bosattamajoriteten granskama ärav
forskare,majoritet aktivamed derasforskningsråden,svenskadeI av

fattar beslutenreellt och formelltbådesakkunnigadedet oftastär som
sakkunnigadeandra därfinnsdetforskningsstöd, systemmenom

intebeslutande instans ellertillrådgivareär person, somensnarare
projektförslagensför bedömakompetensnödvändigtvis har attegen

kvalitet.vetenskapliga
ibland diskuterasreviewalternativ tillTill de systemet sompeer

dittills-där forskarnashör modellländerSverige i andrasåväl i ensom
projekt fårbeskrivningarderasistället förvarande produktion av nya

sådanverksamhet. Enstödet till derasavgörande för det fortsattavara
framgångsrikapremiera denautomatisktfördelenmodell har mestatt

riskerarsvaghet.samtidigt dess Dendäri ligger attforskningen, men
slåsvårareforskare får detochstrukturerbefintliga attcementera unga

fram.sig
forsknings-ansökningsgranskaretill deenkätensina påI somsvar

frågantagitmånga1994/95 haranlitade underråden spontant omupp
vissahargenomgåendereview Den är systemetattsystemet. synenpeer

föreligger.granskningsmodell intebättrebrister någonattmen
börjatvisserligenharforskningsfmansierandedel attEn an-organ

till sinkomplementbibliometriska indikatorervända sig peersomav
forskningsområdeninom fleraflertalet bedömarereview och attanser

tidigareinformation forskaresrelevantkan sådana indikatorer om enge
visarstudieremellertid ocksåfinnsvetenskapliga prestationer. Det som

förunderlagpålitligasärskiltmetoder intebibliometriska äratt som
framförstödprojektansökan skallvissbeslut huruvida engesom en

pub-inteforskningsområdentillämpade ärSärskilt inom merannan.
bibliometriskapubliceringsmönster sådanaliceringstraditioner och att

användas.överhuvudtaget kanmetoder
gällerrelevanskriterier.också med Detforskningsråd arbetarNågra

fortsättningenikommerSJFRoch attfrämst SFR, SJFR TFR. t ex
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tillbegära relevansbeskrivning de sökande kan ligga grundaven som
för projekten i detta avseende.bedömning aven

Forskningsråden och universiteten9.2

Rådens till fakulteternarelationer9.2.1

och fakultetemas forskningsmedel harRådens forskningsstöd egna
"the dualtvå olika delartraditionellt betraktats systemav sammasom

fakulteterna tillhandahåller institutio-Tanken har varitsystem. att en
och vissa medel för innehavamas forskning,med forskartjänsternell bas

finansierar projekt kräver tillkommandeforskningsrådenmedan som
för forskningsarbete vetenskapensökande kostnaderna vidDeresurser.

andel har lettfrontlinjer och rådens allt de samladestörre av resurserna
blivit myckettill forskningen vid antal institutioner harettatt stort

forskare framgångsrika i kampenberoende rådsmedel. De är omsomav
högskolansdärför i hög grad inriktningenrådsmedel bestämmer av

fakulteternaförhållande ytterligare understryksforskning, attett som av
institutioneruniversitetens basresurservid fördelning premierarsin av

har rådsbidrag jfr bilagaoch forskargrupper 5.som
förrådsmedel problemHögskoleläramas beroende kan ettses somav

garanti fördet samtidigthögskolans och deras autonomi, ärmen en
förockså instrumentverksamhetens kvalitet. Rådsmedlen utgör ett

utvecklas oftarådsstödda forskargrupperforskningens förnyelse och runt
vetenska-för doktoranders och forskaresmiljö är gynnsam ungaen som

pliga skolning.
fakultetemas.medel generellt lättrörligaForskningsrådens är änmer

forskningsinriktningar, ochrådens satsningarhar underlättat påDet nya
deltilldet finns flera exempel på viktiga ämnesområden storsom

byggts råden.upp av

Rådsmedlens fördelning på fakulteter9.2.2

organisationsgrundenUtredningens direktiv "den nuvarandesäger att
fakultetsom-innebär varje forskningsråd eller fleraatt motsvarar ettsom

alternativa strukturella diskuteras.råden skall värderas och Försynsätt
bettförutsättningarna för denna fråga belysta har utredningenfåatt

forskningsstöd 1994/95 på fakul-forskningsråden fördela sitt avseende
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organisa-råd tydligt uppfyller den angivnatetsområden. endaDe som
och figurtionsgrunden HSFR MFR 9.1.är

Kullurvelenskap

Lantbruk-veterinär-
5k°9

Teknisk

Matematisk-
naturvetenskaplig

MedianOdontoloqio

HSFR

forskningsmedlen mellanuppdelningenoch TFRFör NFR är av
delvis resulta-teknisk fakultetmatematisk-naturvetenskaplig fakultet och

utföran-nödvändiggjorts förhållandenauppskattningar,tet avsomav
tekniska fakultetemamatematisk-naturvetenskapli och dedesidan. De ga

flertalsålundadelför Göteborgs CTH hari Lund och Göteborg ett
ochkemiområdena,särskilt inom fysik- ochinstitutioner,gemensamma

teknisk-naturvetenskaplig fakultet. TFR-universitet harUppsala en
tjänster.vissa bidrag för utrustning ochmedlen inkluderar

itill filosofiska fakulteten ochoch TFR-medel TemaAnm. NFR-
SFR-medelfakultet, medan motsvarandeLinköping förts till tekniskhar

fakultetsamhällsvetenskaplighar forts till
sektoriellt inriktade forskningsråden SFRFiguren visar deatt mer

fakultetsgränserna desinaoch spriderSJFR änöver rentmerresurser
disciplin-Med tankedisciplininriktade råden NFR.HSFR, MFR, att
skallbetydelse samhälleliga problemtillhörigheten förlorar i när an-

förvånande.det inte särskiltgripas med sektoriella forskningsansatser är
huvud-stöd till andra fakulteterVad gäller forskningsrådens än

forskningsområden inomenligt antalfakulteterna finns det HSFR ett
samhällsvetenskapliga harochhumanistiskaandra fakulteter deän som

sådan medi-exempeldiscipliner. Sområdetsgränsytor mot angesegna
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cinsk forskning psykologin, naturvetenskaplig forskningvetter motsom
och utveckling betydelse för arkeologin akustik betydelse församtav av
språkteknologin. dettaMen HSFR påpekar, ingen grund förutgör, som

hävda det här finns inom andra fakulteter hör tillatt att att ämnen som
rådets ansvarsområde. regelmässigtMer stöder HSFR arkitekturhistoria,
teknikhistoria, byggnads/bostadsekonomi och byggnadsrätt vid teknisk
fakultet.

MFR stöder grundläggande forskning inom cellbiologi, molekylärbio-
logi, genetik, biokemi och biomaterialforskning vid matematisk-naturve-
tenskaplig fakultet, projekt med grundläggande fysiologisk inriktning vid
lantbruksvetenskaplig fakultet och enstaka projekt inom samhällsveten-
skaplig fakultet.

NFR omfattande stöd till naturvetenskaplig forskning inomettger
teknisk fakultet. Stöd också till medicinsk fakultet 5% NFR-ges av
medlen och till lantbruks- och skogsvetenskaplig fakultet. stöderTFR
i sin inom matematisk-naturvetenskaplig fakultetämnen har tek-tur som
nikvetenskaplig betydelse medicinsk teknik inom medicinsk fakul-samt
tet.

SFR:s ansvarsområden d socialvetenskap, socialpolitik och folk-v s
hälsa inte fakultetsbundna. Ser på medelsfördelningenär blir hu-man
vudfakultetema de samhällsvetenskapliga sociologi,
socialt arbete, psykologi och de medicinska samhälls- och socialmedi-
cin. humanistiskInom fakultet stöds främst historia och etnologi.

För SJFR de lantbruksvetenskapliga, veterinärmedicinskaär och
skogsvetenskapliga fakultetema vid SLU de bidragsmottagama.största
Betydande medel går emellertid också till forskning inom olika äm-
nesområden vid andra universitet och högskolor och det finns trenden

ökat intresse för SJFR-finansiering vid demot Det gäller tsenare. ex
ekologi och molekylärbiologi inom matematisk-naturvetenskaplig fakul-

och träfiber- och livsmedelsforskning vidtet de tekniska högskolorna.

9.3 Rådsindelning och gränsdragningsfrågor

9.3.1 Rådens behov gränsdragningar andramotav
råds ansvarsområden

Forskningen låter sig inte inordnas i struktur med klara gränseren
mellan olika områden.Vill ha flera varandra oberoendeman av organ
inom grundforskningsområdet blir därför oundvikligt resultatett mer
eller mindre artificiella mellan dessa minst förIntegränser organ.
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etableraförändå ansträngningarsyften detforskningsstatistiska görs att
såvälgällerämnesindelningar.användbara Detocherkändaallmänt

fl.nivå SCB Ettpå nationellflEUinternationellt OECD, msomm
disciplinbaserad indelninggivetvissammanhangetproblem i är att aven

motiverasintesådan forskningförirrelevantforskningen ofta är avsom
faktorer.inomvetenskapligarent

ämnesområden derasvilkai derasforskningsrådenFör namnanges
författningsregleradenågraforskningsstöd skall närmaremenavse,

frånbortsettverksamhetsområden finns intederaspreciseringar av
verk-mellangäller relationenVadför SJFR.instruktionenord inågra

indika-möjligenfakultetsområden kanochsamhetsområden se enman
elektorsförsamlingar SFSolika rådensdesammansättningention i av

1993:857.ändrad med SFS1979:728, senast
råden självahävdas gränsernamed viss sätterdärförkanDet rätt att

sina instruk-iövrigt stöd för dettaföroch de harverksamhetför sin
område skallForskningsråden Utbildningsdepartemen-tetsinomtioner.

undersökadelsforskningsstödjandeandramedi samverkant organex
dels beslutaintresseforskningsuppgiftervilka är gemensamt omsom av

frågaforskningsstödjande ioch övrigamellan rådetavgränsningen organ
1988:1198,punkt i SFSforskningsuppgifter 43 senastsådanaom

instruk-iåterfinnsMotsvarande1995:939. ävenändrad med SFS text
och SJFR.tionerna för SFR

elektors-sammansättningenstuderatöversiktligtharUtredningen av
medelsfördelningen.redovisadetill deni relationförsamlingarna ovan

flertalet råd vissfördessa överrepresenta-Sammansättningen engerav
huvudfakulteten.fakultetsområdenandrafrån äntion forskareav

forskningspro-i årsregeringen 1990skrevSFRinrättandetInför av
i för-avgränsadesinsatsområdedessangelägetposition det attatt var

sininriktaförsta hand bordedet iochochtill MFR,hållande HSFR att
social-inom detillämpad forskninggrundforskning ochverksamhet på
emel-socialutskott ansågRiksdagensområdena.invandrarpolitiskaoch

nämnda rådenavgränsning deentydig1989/90:SoU 19lertid motatt en
sålundaforskningsråd bordeAndraangelägen.ellermöjligvarken var

projekt inom destödjaförhindrademening inteenligt utskottets attvara
olika finan-fleraoch förekomstenangivna områdena,regeringen avav

utveckling.forskningensvärde förkundesieringskällor vara av
följerfrågorutredningensforskningsrådens på gräns-attAv svar

inteochprobleminte upplevsdragningsfrågor attett stort mansom
beskriva någraellerförsöka formuleraändamålsenligtdet attvaraanser

behovdärför inte finnas någottycksgränsdragningar. Detformella av
citeradeförutses i denavgränsningardengöraatt typen ovansomav

ändras på dennadärförbör denKanskeinstruktion.rådensmeningen ur
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punkt så samverkansaspekten lyfts fram och avgränsningsintressetatt
tonas ner.

Flera råden hänvisar i detta sammanhang till derasav gemensamma
samarbetsnämnd. denna sker överläggningar iI syfte fördela ansök-att
ningar inom gränsområden på de lämpade forskningsråden. Därige-mest

kan dubbelfinansiering undvikas, och det problemet,omvända attnom
ansökan faller mellan stolarna, kan i princip Oftaockså hanteras. skeren
beredning ansökan i råd, vilket bidrar tillän gräns-ett atten av en mer

överskridande projekt blir bedömda från utgångspunkt. Föränmer en
projekt händer det också undantagsvis i samarbetsnämn-större att man

den överenskommer samfinansiering.om
Överlappande eller närliggande verksamhetsområden har också lett

till kontinuerliga dialoger såväl mellan olika forskningsråd mellansom
forskningsråd och andra forskningsfinansiärer. Korsrepresentation i
arbetsgrupper och programkommittéer kan praktiskt, änt ettex vara om
något arbetskrävande diskutera och hantera grånsdragnings-sätt att
frågor.

Ett visst slags tycks naturligt mellan sektorielltuppstågräns mer
inriktade forskningsråd och övriga råd. förraDe har tendens att taen
med relevansbedömning sittvid slutliga ställningstagande, ochen pro-
jektförslag har hög vetenskaplig kvalitet, relevans i någonsom men vars
mening bedöms begränsad har därför förutsättningar blistörre attvara
finansierade deav senare.

forskarnasSett perspektiv gränsdragningsfrågoma möjligen inteärur
lika problemfria de framstår i rådens beskrivningar. Pluralism isom
forskningsfmansieringen kan visserligen värde för elimineraattvara av
risken för monopolbeteende från finansiärer, det kanensamma men
också leda också till osäkerhet hur ansvarsfördelningen ochutom ser
merarbete vad gäller planering och utarbetande forskningsansökning-av
ar.

Sammanfattningsvis finns det enligt min mening ingen anledning att
överdriva de problem relaterade till gränsdragningsfrågorna.ärsom
Samhället befinner sig i djupgående omdaning där kunskapsproduk-en
tion och spridning sig uttryck, där grundforskama arbetar medtar nya
samhällsrelevanta och tillämpningsnära frågor och där de tradi-o. m.
tionella aktörerna inte blir lika självklart dominerande.

9.3.2 Gränsöverskridande forskning

Forskningsrådens vilja och förmåga samarbeta och formerna föratt
sådant samarbete gränsdragningar mellanviktigare deras verksam-är än

5 16-0361
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hetsområden. därförDet ganska naturligt forskningsråden inteär att ser
organisationsstrukturen avgörande för hur väl lyckas medsom man
gränsöverskridande forskning. någotInte råden heller denav ser nuva-
rande rådsindelningen hinder sådan forskning.ett motsom

Flertalet forskningsråd idag forskningsområdeninga saknarser som
intresserade finansiärer, och inom vilka projektansökningar därför riske-

falla mellan stolarna. Visserligen kan viss osäkerhet rådaatt närrar en
områden och inriktningar dyker det inte förutsegår attnya upp men nu

sådana framtida gränsdragningsproblem och mindre utifrån demän att
detaljreglera rådens ansvarsområden. Råden välut-sig också haanser en
vecklad förmåga identifiera stödjaoch forskningsområden. Deatt nya
hänvisar mekanism itill den finns formäven gemensamma avsom
samarbetsnämnden, till syfte undvikaoch har de problemattsom a

denna skulle kunna uppstå. de enskilda rådenInomtyp,av som annars
finns det ibland också tvärvetenskapliga beredningsgrupper har tillsom
uppgift fånga inteprojekt den normala strukturen.att upp som passar

9.3.3 Samverkan med finansiärer for programstyrd
eller tillämpad forskning

Den svenska forskningsfinansieringstrukturen ganskapräglas storaav
skillnader finansierarmellan myndigheter grundforskning åsom ena
sidan och de finansierar programstyrd tillämpad forskningellersom mer
å den andra. finns skäl för sådan det finnsDet uppdelning,en men
också olägenheter.

den brittiska regeringens white paper från forsknings-I 1993 om
politik Realising for Engineering andpotential, Strategy Science,Aour
Technology diskuterades frågan ha finansiärer föratt separataom
curiosity-driven mission-orientedand research och slutsatsen formule-
rades så här: The does wish the risk ofGovernment not to run separa-
ting basic from those whoresearchers concemed with application:are
rather wishes the whole effort be brought withinto closerto contact
potential therefore favours Research which ableCouncilsusers. are

identify for cross-fertilisation and integration along the conti-to areas
of basic, strategic and applied research.nuum

Sverige faller idagI för integreringen mellan forskningensansvaret
olika delar till del forskarnapå själva. universitetsinstitutionAvstor en

därförkrävs betydande simultankapacitet, vilken spridning ochutanen
utnyttjande forskningsresultat inte kommer Utredningentill stånd.av

det riktigt och önskvärt universitet och ambitio-högskolor harattanser
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miljö för integration och korsbefmktning, det finnsattnen vara en men
ändå anledning i Sverige hur de viktiga kopplingamaäven övervägaatt
mellan grundforskning och forskning kan återspeglas och främjasannan
i fmansieringsstrukturen.

Utredningen vill forskningsråd bättre de nuvarande rådenänse som
rustade för samarbete med sektorsorgan och stiftelser.är Samtidigt bör

de disciplinärt baserade forskningsråden inte dessa andraöverta organs
mål och arbetsformer. börDe i fortsättningen finansiera projektäven
föreslagna enstaka forskare eller forskargrupper, och sektorielltav
motiverat programstöd bör höra till undantagen.

Jämförelser9.3.4 med andra länder

bilagaI 3 redovisas forskningsrâdsorganisationens utveckling i några
andra länder. nordiska grannländemaDe har sålunda alla, till skillnadtre

Sverige, haft diskussion dessa frågor under demot åren.senasteen om
Det intressant det finns likheter iär de förslag lagts framatt stora som
och i de beslut fattats. finnsDet emellertid Tillockså skillnader.som
likheterna hör alla de fyra nordiska länderna har eller föreslås fåatt -

forskningsråd för humaniora, kultur och samhällsvetenskap. allaett I-
fyra länderna finns också idag medicinskt forskningsråd. Deett tre
grannländema har slutligen också eller föreslås få råd förett natur-- -
vetenskap och teknologi, vilket i Danmark föreslås omfatta lant-även
bruksvetenskap. Sverige arbetar förI närvarande två olika råd inom
detta område nämligen ochNFR TFR.

viktigEn skillnad de biologiska vetenskapernas inordning i råds-är
I Danmark och Sverige ingår de för inärvarandesystemet. naturveten-

skapliga forskningsråd, medan de i Finland och förts till forsk-Norge
ningsråd för miljö, och utveckling.naturresurser

denI mycket integrerade norska modellen har industriellt inriktad
forskning också inkluderats i forskningsrådsstrukturen. handlarDet
därvid stöd till innovation och utveckling inom industrileddaom pro-

främjande exportökningar och stöd till produktivitets-gram, om av om
förbättringar. alltsåDet sammanläggning går mycket längreär en som

i Sverige skulle vilja sammanföraän högsko-NUTEK:stom man ex
leinriktade med ochNFR TFR.program
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forskningsrådsstrukturenförGrunder9.3.5

forskningsråds-gränsdragningsproblem iundvikaintegårDet att en
ochonödigt mångainte haemellertidmål måstestruktur. Ett attvara

gränsöverskri-sådanbörOrganisationen attonödigt svåra gränser. vara
tillräckliggränsområdenviktigaochforskningdande uppmuntras ges

länder har gåttandraSverige och ibåde iUtvecklingenuppmärksamhet.
enheter. Itillforskningsrådmindre störresammanslagningmot av

och idagforskningsråd skapatssamtidigtemellertidSverige har nya
grundforskningskaraktär.utprägladmindreellerrådfinns det av mersex

förrådokontroversiella. EttrelativtfrågorstrukturellaVissa är
knappastforskning behöversamhällsvetenskapligochhumanistisk

visserligen någotkompliceradesSverige näriSituationenifrågasättas.
lyderrådskapadesforskningsråd 1990. Dettasocialvetenskapligtett

Utbildningsdeparte-underoch inteSocialdepartementetemellertid under
meningmindet bör enligtforskningsråd ochandraflertaletmentet som

avgränsningenbetyderforskningsråd. Detsektoriellt motattettses som
inteforskningsrådet,humanistisk-samhällsvetenskapliga ärdet som

skullefinnsöverlappbehöva Dekansärskilt tydlig, över. somses
pluralism inomoch försvaras med behovetmotiverasmöjligen kunna av

naturvetenskapema,paradigmatiskamindre ände vetenskaper ärsom
stöd tillmedJubileumsfondRiksbankensocksåfinnsSverigeimen
förordarhuvudinriktning. Jagsinforskningsamhällsvetenskaplig som

samhällve-detansvarsfördelningen inomsåledes görsöversynatt aven
tillbegränsa SFR:smed syftetforskningsområdettenskapliga att ansvar

forskningsinsatser.motiveradesektoriellt
forsknings-andraförmedforskningsrådmedicinskt ävenEtt ansvar
erkänd deloch allmäntvanligtill hälsaanknytningmed ärområden en

uppenbardetSamtidigt finnsforskningsrådssystem.nationellt enettav
och detvetenskaperinriktadebiologisktochmedicinmellankoppling

Fråganavspeglas i rådsstrukturen.bordeibland detta ettföreslås att om
Forskningsrådsutred-diskuteradesforskningsrådlivsvetenskapligt t ex av

skäl talaövervägandeemellertid fann emot1975:26ningen SOU som
bioteknologinutvecklingdecenniernasmodell.sådan De senaste aven

Forskningsrådsut-likhet medoch iheterogentgjort områdethar än mer
råd. kanlivsvetenskapligt Detdärför intejagredningen förordar ett stort
del EU:sdenpåvisserligenlivsvetenskapertilläggas är namnetatt av

omfattarutvecklingoch tekniskforskningförfjärde somramprogram
jord-bioteknologihälsa,ochbiomedicin samtde särprogrammentre

relativtpraktikenidessafiskeriforskning, ärbruks- och programmen
någotinterubriken innebär störreoch densjälvständiga gemensamma

integration.mått av
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Avvisandet livsvetenskapligt forskningsråd löser emellertid inteettav
vidare problemet med den biologiska forskningensutan rådstillhörighet.

Dels kan nämligen konstatera biologin blivit metodiskt starktattman
integrerad med fysik, kemi och matematik, dels det uppenbartär att
biologisk forskning alltmer motiveras och stimuleras utvecklingenav
och behoven inom biologins olika tillämpningsområden. förra talarDet
för biologins fortsatta hemvist i naturvetenskapligt forskningsråd,ett
medan det illustreras också Naturvårdsverket och Skogs-attsenare av
och jordbrukets forskningsråd betydande finansiärerär biologiskav
forskning. Efter diskussioner med olika företrädare för forskarsamhälle
och har jag kommit fram till förbättradavnämare samplaneringatt en
mellan alla berörda finansiärer för närvarande angelägenär änmer
ändrade organisationsforrner. Mot bakgrund den snabba utvecklingenav

den biologiska forskningen det emellertid befogat i fort-är ävenattav
sättningen ha uppmärksamheten riktad dess finansieringsstruktur.mot

Skogs- jordbruketsoch forskningsråd genomgick på 1980-talet en
utveckling i riktning ökade insatser för långsiktig kunskapsupp-mot
byggnad och det fungerar idag i huvudsak på grund-sättsamma som
forskningsråden under utbildningsdepartementet jfr diskussionen ovan

biologisk forskning. En del dess forskningsstöd går tillstorom av
Sveriges lantbruksuniversitet. Samtidigt har SJFR viktiga sektoriella
uppgifter och jag väljer i detta sammanhang det sektorielltatt ettse som
forskningsråd.

Genom utbrytning från dåvarande bildadesSTU 1990 också tekni-ett
kvetenskapligt forskningsråd. Därigenom skapades förutsättningar för
stöd till långsiktig grundforskning inom sådana tekniska discipli-även

där den inomvetenskapligt motiverade forskningen tidigare varit be-ner,
gränsad. Samtidigt skapades emellertid bred detgränsyta mot natur-en
vetenskapliga forskningsrådet och NFR och harTFR avnämarkretsarnu

till del överlappar varandra. I andra länderstor det vanligtärsom att
naturvetenskap och teknikvetenskap hanteras inom forskningsråd.samma
Utredningen uppdrog docent Ulf Sandström vid Linköpings universi-

för utredningen särskild studietet att göra finansieringenöveren av
teknisk forskning vid universitet och högskolor med tonvikt på gräns-
dragningen mellan NFR, ochTFR NUTEK. Studien har publicerats i en
särskild Samordnad rollfördelning i teknisk forskning,rapport SOU
1996:20. En sammanfattande redovisning resultat ochrapportens ut-av
redningens bedömning lämnas i kapitel 13.
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frågor ochaktuellaAndra9.4

problemområden

ochfinansiärerandramedSamverkan9.4.1

forskningtvärvetenskaplig

andraocksåfinansieradeprojektrådsfinansierade ärMånga organ.av
ochJubileumsfond KnutRiksdagensNUTEK,hörviktigastedeTill

medsamfinansieringocksåtid harPåstiftelse.WallenbergsAlice senare
börjat planeras.forskningsstiftelsemadenågra nyaav

ganskaiblandoch i de snävtrådsstrukturendisciplinbaseradedenI
risk förinbyggddetfinnsberedningsgruppemaämnesdefinierade en

tillfredsställande be-försvårargränsdragningarochslutenhet ensom
Forskningsråden harforskningsprojekt.tvärvetenskapligadömning av

särskilda in-fall skapatoch i någraproblemdettamedvetnavarit om
projekt.tvärvetenskapliga Enprioriteraochbedömaför attstrument

forskningtvärvetenskaplig ärtillrådenstöd frånförförutsättning nor-
förankring. Attinomvetenskapligstarkharprojektdeltagamamalt att en

frånforskargrupperetablerademellansamverkankontakter ochstimulera
arbetssätt.naturligtdärfördisciplinerolika är ett

samhälleligaellervetenskapligamångatydligarealltblirDet att
Defini-tvärvetenskapliga angreppssätt.fordrarlösningsinförproblem

tvärvetenskapligaför denmetodiketableradoftationsmässigt saknas en
genomföraochplanera änsvåraredärföroch denforskningen attär

forsk-bedömasvåraredessutomforskning. Det attinomdisciplinär är
Annorlun-genomföra.svårrevieweftersom ärkvalitet, attningens peer
stödberedda ävenmeningminenligt attrådenuttryckt börda gevara

svårbedömd, dekvalitetprojekttvärvetenskapliga ärtill sådana omvars
angripa påinte gårviktiga ochlösas atteventuellt kan ärproblem som

något sätt.annat
ochForskningsrådsnämnden1995-06-21uppdrogRegeringen

verksamhetsområdeUtbildningsdepartementets attinomForskningsråden
gränsöverskridandeutvecklingenunderlättakanåtgärderföreslå avsom

ochRådenutredningen.medsamrådske iskulleArbetetforskning.
överlämnatutredningensamråd medefterForskningsrådsnämnden har

be-regeringen. RapportentillforskningTvärvetenskapligrapporten
förslagutredningensmedtillsammanskapitel 16iskrives närmare

forskning.tvärvetenskapligrörande
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9.4.2 Jämställdhetsaspekter

Genom rådsfinansiering ofta avgörande föratt forskarkarriärensär
utveckling har råden särskilt och särskilda möjligheterett attansvar
främja ökad jämställdhet. En medvetenhet detta har bliviten om nu
uppenbar, och olika åtgärder och håller planeras ellerattprogram
genomföras.

kapitelI 16 redovisar jag sammanställning de forsknings-överen
bidrag och kvinnor får från olikamän finansiärer, inklusiveexternasom
råden, baserad på enkät jag låtit SCB genomföra. Denna visaren som
på väsentliga skillnader mellan hur och kvinnor behandlasmän av

forskningsñnansiärer. åtgärderDeexterna bör föranledas häravsom
beskrivs i kapitel 16.närmare

9.4.3 Debatt arbetsfonnemaom

Genom sin sammansättning har forskningsråden nationell överblick,en
och rådsmedlen fördelas i princip lokala eller regionala hänsyn.utan Det
handlar nationell konkurrens till vilken alla svenska forskareom en
inbjuds delta och där de bästa projekten finansierasatt oberoende av
universitetstillhörighet. givetvisDetta samtidigt idealbildär råds-en av

och den godtas de flestasystemet även forskare, förekommer detom av
kritik såväl arbetssätt enskilda beslut.mot Diskussionenmot stan-som

ofta inom forskarvärlden, under 1995 fördes ganska intensivnar men en
offentlig debatt forskningsrådens fördela sina medel.Esätt attom n
punkt i särskilt ifrågasattes desystemet möjligheter rådsle-som var som
damötema har sina forskningsprojektatt på bekostnadgynna egna av
projektförslag från andra forskare. Systemets försvarare underströk
vikten kvalificerade och aktiva forskare deltar iatt rådsarbetet, ochav

det orimligt förbjuda dematt fortsätta ansökaatt rådsme-att attvore om
del för sin forskning under de till år de sitter ledamötertre i ettsex som
forskningsråd eller dess beredande En ständig uppmärksamhet påorgan.
det problem denna debatt handlat enligt min mening nödvän-ärsom om
dig. lämpligEn modell kan ha särskilda beredningsfonneratt närvara
ledamöter ansöker forskningsstöd t sakkunniga har andraom ex som
rådsuppdrag eller utländsk expertis. Några råd har infört eller attavser
införa arbetsformer det slaget.av

Även grundprincipema desamma skerär ständigt ändringar iom
forskningsrådens arbetssätt. forskareDe deltar i rådsarbetet be-som

alltså ocksåstämmer rådens arbetsformer. Det demom ger en annan
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hurkunskapnämligendebatten,mindre ihar diskuteratsfördel, omsom
ideltari praktiken. Defungerarmedelsfördelningför somsystemet

och hurgällerkriteriervilkaoch hörbedömningsarbetet ensomser
omsättningständigadenGenomböransökanframgångsrik ut. somse

forska-kvalificeradeflestablir desakkunnigaochrådsledamötersker av
ocksådet börarbete,engagerade i dettaföir eller varamensenarere

direktinteforskaretillinformationsådanspridafullt möjligt somatt
sigbemödat göraocksåråd har attFlerarådsarbetet.i omengageras

fåbehöverforskargenerationerständigtdet kommerdetta, somnyamen
arbetsformer.grundläggandei rådensinsikt

samarbeteInternationellt9.4.4

forskningssamarbe-internationellafrämja detföraktivtarbetarRåden att
förmedelsärskilda avsättsochutbetalasresebidragmängdEntet.

avtalbilateralahar ocksårådgästforskarbesök. Flerafinansiering omav
andraisysterorganisationermedforskningssamarbeteochforskarutbyte

svenskadenochSverigeforskningsrådenSlutligenländer. representerar
dem,någraochsamarbetsorganisationerinternationellaiforskningen av

detfinansieringmedel föravsevärdaocksådisponerarfrämst NFR, av
forsk-ochforskningslaboratorierinternationellaideltagandetsvenska

ningsprogram.
internationellsällan iintebedrivsstöderrådenforskningDen som

medi-naturvetenskap,områdensärskilt inomgällersamverkan. Det som
utifrånbedömasmåsteforskningsaktiviteter ettalladärteknik,cin och

samtidigtemellertidForskningsrådenperspektiv. ärinternationellt na-
internationellfrån EU-programmen, ärbortsetttionella och, sam-organ

utveck-relativtgrundforskningsprojekt svagtfinansieringverkan vid av
forsk-vidsamarbeteinternationelltavsnittetvidarelad se annatom

ningsfinansiering

forskningsstyrelseFörslag9.5 enom

rådsorganisationsammanhållenFrågan9.5.1 om en

själv-fleraidagbestårforskningsrådsorganisationensvenskaDen av
Forsknings-myndighet,forskningsrådoberoendeoch samtständiga en

olikademellansamverkanstimulerauppgiftmedrådsnämnden, att
valtharländereuropeiskaflera andraråden I sam-merman enm.m
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manhållen rådsstruktur och exempel ForskningsrådNorgesärett extremt
skapades och i vilket inordnades alla de rådsfunktioner1993,som som

tidigare varit spridda flera olikapå organ.
Frågan det skall finnas eller fiera forskningsråd kan enligt minettom

mening till del frikopplas från frågan hur för fördel-stor systemetom
ning rådens skall de länder där valtIut.av resurser se man en samman-
hållen rådsorganisation själva forskningsrådsfunktionen fördelad påär

antal ganska självständiga underavdelningar. centrala nivån kanDenett
visserligen fördela tillgängliga dessaha uppgiften medel avdel-att
ningar huvuduppgiftema oftast slag.är annatmen av

Forskningsrådsutredningen diskuterade i SOU möjligheten1975:26
centraliserad rådsorganisation, där till överordnatettav en organ, en

rådsstyrelse, fördes uppgifter denna skulle kunna hantera bättre änsom
de enskilda fakultetsanknutna och ämnesindelade forskningsråden. Ut-

förordaredningen valde emellertid inte sådan modell. De avgöran-att en
de svaghetema ligga i självaansåg styrelsefunktionen och dessman
tänkbara konsekvenser. skäl sålundaDe centralise-motsom angavs en
rad modell kan sammanfattas enligt följande:

ansvarsområdet skulle det såvälDet svårt bevakagörastora att-
frågor samhällets forskningsbehov de inomvetenskapligaom som
frågorna långsiktig betydelse hela forskningsfrontensöverav
bredd.

skulle bli oönskad polarisering mellan styrelsen,Det en som-
förutsattes lekmanna-dominerad, och de forskardomineradevara

motsvarande.råden, delråden eller skulle kunna kommaDe senare
styrelsen belastning och inte samlande kraft.att se som en som en

enskilda rådens intresse för främja forskning betydelseDe att- av
för samhället skulle minska.

organisationen skulle bliDen tungrodd med långa besluts-större-
och onödig byråkratisering.vägar

kan förstå farhågor framfördesJag de och betydelsen närhetsom av
mellan de beslutande råden och forskarna vid och högskoloruniversitet
skall inte underskattas. Vad gäller det operativa forskningsstödet bör

därför enligt min mening bibehålla decentraliserat beslutsfattan-ettman
de. Samtidigt finns det emellertid idag rad starka skäl för rådsor-en en
ganisation överordnadmed styrelse. Motiven härför främstär atten
finna i uppgifter saknar naturlig bas i forsknings-nuvarandesom en
rådsorganisation eller svåra utföra effektivt i denpåär sättatt ettsom
organisationen.
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forskningsrådsstyrelseMotiv för9.5.2 en

Utbildningsdepar-kapitel utelsutandedettaResterande delar ägnasav
andraunderforskningsråd liggerrådsorganisation. Detementets som

Jordbruks-ochSocialdepartementet SJFRdepartement nämligen SFR
rådenmedmycket förenar demvisserligendepartementet har som

roll ocksåderas sektoriellaUtbildningsdepartementet,under ärmen
sek-ytterligare kapitletbör stärkas sedenviktig och jag att omanser

forsk-andrabetyda samverkan meddetkantorsforskning. SFRFör
verksamhets-Socialdepartementetsinommyndigheterningsfmansierande

SJFRoch NFR. Förintegrering med HSFR, MFRområde änsnarare
dag finansierasforskning iför denökatinnebär det ett avsomansvar

Fiskeriverket.ochJordbruksverket
centralråden väl och deframfört fungerarjag utgörSom enovan

förnyelsehögkvalitativ forskning ochför stödjadynamiskoch attresurs
mellan rådenområde.Samarbetetoch inom sittforskningen,inom var en

och detsammaforskningsstöd emellertid begränsatdet gäller ärnär
deredovisningmellan råden och dengäller samverkan FRN. I som

tvärvetenskaplig forsk-avseende stöd tillregeringennyligen ingivit till
samarbeteutökade kontakter och ökatambitionning finns menomen

påsamordningsgruppföreslagits medkonstruktionfrån den som en
prak-till löpande ochfortfarande långtförefallerhögsta nivå steget en

forskningsrådsstyrelse jagfmansieringsarbetet. Densamverkan itisk
föreslagnadenväsentligt kraftfullarebliföreslår kommer änettatt organ
samarbets-i förhållande till dengällersamordningsgruppen. Detsamma

samarbetet.till i sin beskrivningofta återkommerrådennämnd avsom
princi-enligt min mening viktigastebeskrivs deredovisas ochNedan

avsnitt 9.5.7forskningsrådsstyrelse. Ipiella skälen för ett senareen
införandetkan anförasdediskuteras också några motargument somav

forskningsrådsstyrelse.av en

forskningspolitiska frågorövergripandeStrategiska och

Övergripande fastläggsnationell nivåforskningspolitiska riktlinjer på av
antali detta avseende hartill sin hjälpregering och riksdag och ettman

viktigaste. Påforskningsberedningen detrådgivande ärorgan, varav
bredakompetens inomnågra medmyndighetsnivân finns också organ

teknik- ochnäringspolitik,vadsamhällsområden NUTEKt avsersom ex
auktoritet ochmedsaknas instansinnovationspolitik. Däremot somen

grundforskningen.tala för Jagbreda fält kankompetens över anser
fungeraregeringen, kanunderdärför det behövs ettatt somsomorgan,
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rådgivare i övergripande eller interdisciplinära forskningspolitiska
frågor på nationell nivå hela forskningsfåltet från de humanistiskaöver
till de tekniska vetenskapema. Akademiema kan i vissa sammanhang
fungera rådgivande de täcker begränsade forsk-ävensom organ men
ningsområden och de disponerar inga forskningsresurser varmed de kan
bidra till verkställa den forskningspolitik de förordar.att som

Till de forskningsstrategiska frågorna hör medelsfördelningenstora
till olika forskningsområden och regeringen kan endast få samladen
beredning dessa anslagsframställningar och årsredovisningarav om
lämnas med nationell överblick och för hela grund-ettav organ ansvar
forskningsområdet. forskningsrådsstyrelseEn kan resursbehovenväga
inom olika forskningsområden varandra och prioritera mellan demot
önskemål de enskilda råden önskar föra fram.som

Tillkomsten de forskningsstiftelsema innebär väsentligt ökadeav nya
krav på politisk överblick och samplanering inom den statliga forsk-
ningsfinansieringen. grundforskningsområdetInom får Forskningsråds-
styrelsen, enligt mitt förslag bör i sin helhet regeringen,utsessom av
nyckelrollen det gäller verkställa statsmaktemasnär beslut ochatt göra
de bedömningar blir nödvändiga med anledning stiftelsema.som av

kan diskuterasDet statsmakterna skall fördelning på deom ange en
ingående forskningsråden eller forskningsområdena den anvisarnär
medel till styrelsen eller denna fördelning skall styrelsengörasom av
själv. förordarJag statsmakterna fördelar medlen på områden. Häri-att

frikopplas medelsanvisningen från rådsstrukturen. områdenDegenom
bör användas humaniora/samhällsvetenskap,är medicin, naturveten-som

skap och teknik. börHärutöver styrelsen förfoga medel föröver över-
gripande insatser och för särskilda ändamål. Styrelsen bör också ges
bemyndigande vissa omfördelningar mellangöra områden uppgåendeatt
till förslagvis högst anslagsbeloppen.tre procent av

Regeringen kan därutöver i regleringsbrev de ytterligare anvis-ge
ningar finner nödvändiga, förområden särskildat.ex.som man ange
insatser, krav på omprövningar och förnyelse etc.

Samverkan disciplingränsema och tvärvetenskaplig forskningöver

För framgångsrik forskning blir samverkan disciplingränsemaöveren
allt viktigare. behövsDet aktivt främjar sådan samverkanett organ som
och kan initiativ till och på effektivt underlätta ochta ett sättsom
främja tvärvetenskaplig forskning. Råden och forskningsrådsnämnden
har i sin redovisning till regeringen avseende åtgärder för främjaatt
tvärvetenskap denna beskrives i kapitel 16 föreslagitnärmare en ge-
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tillolika förslagutvecklingför tvärveten-samordningsgrupp avmensam
blir dock imedverkar.råd Dennafleradärskapliga satsningar grupp

olikadefattas för sigdär beslutensamrådsgrupphuvudsak avvaren
tvärvetenskapsamhällsmotiverad spännergällerdetråden eller när som

föreslårjagforskningsrådsstyrelseområden DenFRN.över somstora
medeloch tillutvecklingen avsättshelt attkan på sätt styraannatett se

åtgärder.för konkreta

jämställdhetsforskningochStöd till kvinno-

jämställdhetsforskningochkvinno-förinsatserUtredningen om
inrättandetföreslagit1995:110betänkande SOUhar i sittKVINS av

inomvetenska-parallellochRkvinnoforskningsråd KFsärskiltett en
koordineraochbevakauppdragkoordineringsfunktion medplig att

medel-ochforskningsinriktningbådevad gällerjämställdhetsinsatsema
forskningsråd. Jagvid övrigakönunderrepresenteratstilldelning till

braförslagforskningsråd enligt KVINS:s ärsärskilt ettinte att ettanser
forskningjämställdhetsforskning. ärDennaochkvinno-stödjasätt att

endaisammanförasfinansieringsmässigt ettföralltför heterogen att
komplexitetenökaskulle dessutområdytterligareforskningsråd och ett

före-forskningsråd denrådssystemet. Ettsplittradeidagi det redan av
möjlig-begränsadeha mycketsannolikt ocksåskullemodellenslagna

helhet.forskningsrådssystemetpåverkaheter att som
jämställd-ochkvinno-förfogande förtillställaskanmedelDe som

forskningsråds-föreslagnafördelas den häriställethetsforskning bör av
hantera dekunnaeffektivtskullestyrelse sättstyrelsen. Denna ett

samordningsuppgiftema.ochnämnda bevaknings-

rådssystemetoch effektivitetKvalitet i

vidmakt-förbefogenheteröverblick ochmedstrukturbehövs attDet en
effektivitet.ochsamlade kvalitethålla rådssystemets

överordnadevägande och detminstdetskäl inteDetta tungtär
Forskningsrådsutred-arbetsuppgifterdenågrainnefattarrollorganets av

dennaForskningsrådsnämnden FRN,skisserade förningen men som
attmedeller kunnat ituprioritieratskäl inteolika ta genomav
utformningändamålsenligsikt främjalångkort ochplanering på aven

rådsorganisationenmellansamarbeteverka förforskning, atttillstödet
initie-bedömning,vetenskapligvidsamhällsorganenansvarigaoch de

forsknings-medsamarbete79 iforskning 95finansieringring och attav ,
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förnyelseråden verka för successiv omprövning och rådsorganisa-en av
och ansvarsområde.tionen, dess verksamhet

uppgifter lämpligen forsk-Till de kvalitetssäkrande kan åvilasom en
också frågor forskningsetik och bedömnings-ningsrådsstyrelse hör om

oväld. Enskilda forskningsråd har utvecklat principer ochsystemets
jag det önskvärt detrutiner i dessa avseenden, ävenattmen anser

dessacentral nivå etableras standarder och uppföljningar pågörsmer
områden.

skäl for forskningsrådsstyrelse kommerTill dessa principiella meren
också har med det samladepraktiska motiv, emellertid göraattsom

sub-enskilda råden bör med tillämpningeffektivitet. Desystemets av
och befogenheter rad områdensidiaritetsprincipen bibehålla påansvar en

bör arbeta med alla sådana frågorforskningsrådsstyrelse sommen en
elleröverordnat samordnandeeffektivt hanteras änett organ avavmer

områden där dessa motiv mycketflera oberoende myndigheter. Två är
tydliga är:

forskningsstödetoch profleringKoncentration i

Dyrbaroch profilering i forskningsstödet.Det krävs ökad koncentration
tillstorskalig forskning endast genomföras den samlasoch kan enom

udda verk-motsvarande börmiljö har tillräckliga På sättresurser.som
har underkritisk storlek.samheter samlas till miljöer inte I ettsom en

och kanske minskar krävsläge begränsadenär är tresurserna o m
profilering bibehålla kvaliteten i verksamheten.koncentration och för att

med nationell överblickSådana bedömningar måste göras ettav organ
fristående universitetoch tillräckliga dessutom frånoch ärresurser som

och agerande frånhögskolor. aktivt samlatoch kräverDetta ett mer
för sigi dag. Råden harforskningsrådsorganisationen än avsattvar

givit viktigaändamål. Framförallt harbegränsade för detta NFRresurser
forskningspolitiska frågor inom naturvetenskapen.bidrag vad gäller Ex-

analy-nationella anläggningar och superdatorer,empel förslagenär om
profilering fysikområdet rådets storutvärderingar. Eninom samtsen av

grundforskningsområdet dock väsentligtsamlad för hela störregerresurs
böröverblick och effektivitet. Forskningsrådsstyrelsenmöjligheter till

måste vidarekunna väl fylla denna uppgift. Universitet och högskolor
övergripande planforskningsrådsorganisationen påi samråd med ett

denforskningsrådsstyrelsen blir därviddiskutera dessa frågor och natur-
diskussionspartnem.liga

flerrådsorganisationen innebär ocksåaktivare roll förEn störreatt
komplement till de projektsamordnade bör finnas somprogram som
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från enskilda forskare. Sådanaföljd ansökningargenomförs till av
planering,rådsorganisationen vad gällerkravställer störreprogram
byggainte ändamålsenligtorganisation och detstyrning och är att upp

Forskningsrådsstyrelsen bör kunnaråd.härför inom samtligakompetens
sågenomförandetråden erforderligt stöd vid är storaav program somge

helakapacitetinte harinterdisciplinära rådeneller att taatt ensamma
för dem.ansvaret

forskningsresultatutnyttjandeSpridning och av

vadforskningsinformation behövseffektiv än ettFör resursermeren
samtliga rådändamål. åliggerför dettakan Detenskilt råd i dag avsätta

ålig-självklartstöder och detforskning dedeninformera är ettatt om
med rådsmedelbedriver forskninggande för samtliga forskare attsom

forskarmedverkan kanförverksamhet.medverka i sådan Formen natur-
imedverkanformer från aktivske i mångaligtvis variera. kanDen

populärvetenskapligttill produktionskolväsendetundervisningen i av
modemutnyttjandeinformationsspridning medmaterial eller avgenom

informationsteknik.
dagrådssystemet.ställer också krav på Iambitionsnivå härhögreEn

forskningsinformation både vadförråden begränsadeavsätter resurser
förvaltningsanslagen.och inomgäller forskningsanslagen

forskningsinformationsärskilda medel förmed sinahar dockFRN
nåttvälrenommerad verksamheteffektiv ochbedrivit storasomen

varit begränsat.råden har emellertidSamarbetet medsamhällsgrupper.
forskningsin-kunna hantera helaForskningsrådsstyrelsen kommer att

forsk-gäller allövergripande policyforrnationsområdet somgenom en
information-specialistkompetens inomPersonal medningsinformation.

Styrelsen kommerrâdsorganisationen.för helasområdet blir tillgänglig
forskningsråden ochstödorganisation tillockså kunna fungeraatt som

Statsmaktemasinformationsspridningen.till forskarna arbetet medi
kan ske antingenforskningsinformationenstyrning sär-attgenom enav

generellainformation ellerskild anvisas föranslagspost attgenom mer
kan i sinforskningsinformationen. Detanvisningar för tursenareges

forsknings-andel samtligaföreskriva vissgöras attatt en avgenom
forskningsinformation ellerförrådsmedel skall användas attgenom an-

regleringsbrev.visningar iges
för deinfonnationsenheter,Forskningsråden har i dag separata som

deninformationsansvarig Ibestårmindre råden i huvudsak person.av en
infonnationsverksamheten byggasorganisationen bör upp som ennya

forskningsråd och kansamtligauppgift betjänaenhet är att somvars
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överblicka informationsflödet. bör då kunna tillhandahålla bredareDen
och kvalificerade tjänster vad möjligt i dagens organisa-än ärmer som
tion. olika informationsblad börDe rådens kunna kompletteras medt ex

tidskrift för forskningsfrågor, forskningspolitikövergripande In-en m m.
formationen och allmänt tillgängliga forsk-databaserInternetöver över
ningsprojekt andra uppgifter för samordnad informationsfunktion.är en

Råden har hittills i mycket begränsad utsträckning kunnat avsätta
för samhälleligt eller industriellt resultatenutnyttjanderesurser avav

internationelladen forskning de stöder. har till följd sittNFRsom av
europeiska forskningsansläggningamai de avsattstoraengagemang

särskilda medel för industriellt teknolo-och också anvisats ochresurser
giskt utnyttjande dessa och har inom för detta arbeteav man ramen
främjat kontakter mellan svensk industri och kämforskningslabora-t.ex.
toriet i Motsvarande insatser kan motiveradeCERN Geneve. ävenvara
inom andra råd, främst ochTFR MFR.

politik och samlat agerande från rådens sida vadEn ettgemensam
gäller utnyttjande den rådsfinansierande innebärforskningens resultatav

effektivare resursutnyttjande och skapar bättreförutsättningar förett ett
industriellt utnyttjande svensk forskning. ocksåkommerDet attav
underlätta med universitet område.samarbetet och högskolor dettapå

för planering och utredningResurser

speciellmyndigheter betraktade har forskningsråden ganskaSom en
planeringsverksamhet annorlundakaraktär och behovet reguljär ärav

och förvaltningsmyndighet. Behovsinventering-begränsat förän enmer
dockomgivningsstudier och initiering forskningsinsatser fordrarar, av

både och Forskningsrådsutredningen 1975:26kompetens. SOUresurser
tänkte skulle initiera och för inventeringar,sig FRN ävenatt svara

intresse rådsorganisationensstudier och utredningar förgemensamtav
inte blivit och planerande ochlångsiktiga planering. Så har det rådens

utredande funktioner idag förhållandevis utvecklade. Jagär svagt anser
utredningsresursemellertid det behövs samlad planerings- ochatt en

forsknings-kan förse samhället med kvalificerat underlag införsom
politiska ställningstaganden.

sagda innebär inte underskattning ändåDet det arbete görsen av som
bredaoch de resultat därvid nås. exempel kanSom NFR:snämnassom

utvärderingar forskningen inom dess fyra programområden. Dessaav
bearbetadesmöjliggjordes bl material insamlades ochatt ett storta av

rimligtsärskilda referensgrupper. Frågan kan dock ställas det ärav om
utredningsuppdrag.löpande belasta forskarsamhället med såatt tunga
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dengrundforskningsområdet ingen samladfinns inomDet resurs av
inomnäringsdepartementets område finns NUTEK.karaktär påtsom ex

område likaVetenskapsakademien har dettaheller Kungl påInte en
Ingenjörsvetenskapsakademien har denpåorganisationvälutvecklad som

Även situationen i flera andrai jämförelse medtekniska sidan.mer
grundforsk-utredningsresursema inom svenskplanerings- ochländer är

aktiviteterför de forskningspolitiskaminstning små. Inte typer somav
för utred-solid bas vad gällerbehövs detbeskrivits resurserenovan

in-skulle kunnaoch färre forskningsrådStörreningar och analyser.
modellen,den här föreslagnai detta avseendeförbättringnebära menen

finns inom dealltbegränsadeinnebär de trotsatt resurser somsom
struktur,iläggsenskilda myndigheterna är ettsamman en gemensam

utredningsenhet.slagkraftig planerings- ochbättre skapasättännu att en
universitets- ochinom det svenskadecentralisering skettDen som

diskussio-frågor löses efter direktainnebär mångahögskolesystemet att
exempelorganisationer och finansiärer.utförande Ettmellan ärner

kostnadstäckningenbidrag till den fullaextemfinansiärernas ärsom
högskolor. Påmellan finansiärer ochdirekta förhandlingarföremål för

förhögskolesidan har samordnandeuniversitets och ett gemen-organ
högskoleförbundet. Sombildats, Svenska universitets- ochfrågorsamma

forskningsrådssty-forskningsrådfungerar i dag antalmotpart ett men en
rådsorganisa-i dessa sammanhang kunnarelse kommer att representera

samlattionen på sätt.ett mer

Internationellt samarbete

gällerfortsätter öka i betydelse.internationella samarbetet DetDet att
forskningsfinansiäremas och forsknings-såväl utförandenivån påpå som

forskningsfrnansieringsstrukturen isplittradepolitikernas nivå. Den
internationelltdeltagande iSverige ägnad underlätta vårtinteär att

täcker oftaoch andra forskningsorganisationersamarbete. orskningsrådF
andra ländersförhållandevis smal i förhållande tillsektor ären som

svenska forsknings-organisationer, och förmotsvarande representanter
forskningsintressen.företräda bredare svenskaorganisationer kan sällan

sammanhang.med tyngd i internationelladet svårareDet gör att agera
Även den svenskaforskningsorganisationer i andra länder sigför ter

paral-eftersom den tvingar dem tillbesvärande,mångfalden ibland ett
exempel detflertal svenskalellt agerande Ett ärmotparter.gentemot ett

samarbetsorganisa-forskningsrådenseuropeiskasvenska deltagandet i de
svenska med-där de mångaFoundation ESFtion, ScienceEuropean
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ochsvårigheter koordinera deltagandettilllemsorganisationema lett att
stånd svenska initiativ.få till

deltagandet idet svenska EU:sockså välSvårighetema illustreras av
myndig-utveckling. Tolv olikaoch tekniskför forskningramprogram

dettadelarnadeltagandet i de olikasvenskaför detharheter avansvar
betydande. EU-pro-samordningssvårighetema Genomoch ärprogram

myndig-ochflertal departementföroch relevansbredd ettgrammens
forsk-församordningsbehovfinnasalltidkommer detheter ettatt men

forskningsrådsstyrelsebörUtbildningsdepartementetningsråden under en
vik-bliinternationella samarbetet kunnafrämja detmed uppgift ettatt

forskningspolitikarbetet medvad EU:ssammanhållandetigt avserorgan
forskningsprogram.och

forskningsrådsindelningenBevakning av

Utbild-forskningsråden inomnuvarandedeföreslårUtredningen att
underförsförändringarområdeningsdepartementets störreutan

förändringarbetyder naturligtvis inteforskningsrådsstyrelsen. Detta att
leder tillUtvecklingen inom forskningeni framtiden.inte bör ske att
organisatio-ochsamverkansmönster uppstårforskningsområden ochnya

härtill.självklartmåste anpassasnen
forsk-regleringstatsmaktemasfrånförslag utgåtthar i mittJag att av

Forsknings-forskningsrådsstyrelsen bör bestå.ningsrådsstrukturen under
ochunder riksdagde arbetarstarkareställning blirrådens rege-avom

signalfelaktigskulleavregleringochring givna förutsättningar ge enen
föreslå debör dock kunnaStyrelsenbetydelse irådens systemet.om

påkallade.förändringar ärsom
förutsättningarsåledesforskningsrådsstyrelseTillkomsten gerav en

forskningenstillrådsstrukturenlöpandeför på bättre sättatt ett anpassa
utveckling.och samhällets

uppgifterForskningsrådsstyrelsens9.5.3

finns starkadetutredningenavsnittframgår föregåendeSom attanserav
forskningsrådssys-med föröverordnatskapaskäl för ettatt ansvarorgan

utredningenUtbildningsdepartementet. Detundertemet somnya organ
lämp-Forskningsrådsstyrelsen FRS. Ettfortsättningenföreslår kallas i

Board of theThe Govemingengelska skulle kunnaligt på varanamn
denmarkeras bldettaCouncils. MedResearchSwedish attanamn

forskningsrådendaorganisationen inte utanär stortett en gemen-nya
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styrelse för antal till delar självständiga forskningsråd. Medett storasam
utgångspunkt från de angivna motiven för det föreslåsorganetovan nya

Forskningsrådsstyrelsen skall ha följande uppgifter baserat påatt ge-
nomgången i föregående avsnitt:

rådgivare till regeringen i övergripandeVara forskningspolitiska
frågor inom grundforskningsområdet

anslagsframställning och årsredovisning förAvge styrelsens och
de ingående forskningsrådens verksamhet
Fördela de statsmakterna anvisade forskningsmedlen för olikaav
forskningsområden till de ingående forskningsråden och till
styrelsens övriga verksamhetsområden
Främja och stödja tvärvetenskaplig forskning
Främja och stödja kvinno- och jämställdhetsforskning
Svara för kvalitet och effektivitet i rådssystemet
Främja erforderlig koncentration och forsknings-profilering i
stödet
Svara för spridning och utnyttjande forskningsresultatav
Genomföra planerings- och hela rådsorga-utredningsarbete för
nisationen
Effektivisera främja10. och internationellt forskningsamarbete

Några de uppgifter angivits utförs vissidag i utsträck-av som ovan
ning Forskningsrådsnämnden. övrigaFRN:s uppgifter skulle teore-av
tiskt kunna kvarligga inom särskild för ändamålet skapad delen av
Forskningsrådsstyrelsen. förefaller emellertid ändamålsenligtDet attmer
Forskningsrådsstyrelsens interna organisation får förbli föremål en mer
förutsättningslös diskussion och enligt generell modell dären mer
FRN:s nuvarande uppgifter fördelas mellan råden och styrelsen på mot-

rådenssvarande vissa uppgifter bör föras till styrelsen.sätt som av

9.5.4 Forskningsrådsstyrelsens forskningsrådensoch

sammansättning

Som jag Forskningsrådsstyrelsen inämnts ettovan ser organ somsom
dialog med statsmakterna kan företräda grundforskningen med aukto-en

ritet och trovärdighet. betyderDet styrelsen inte får dominerasatt av
förankringsaknar i forskarsamhället. Samtidigt detärpersoner som

naturligt samhällsinflytandet också i detta slag.äratt tungt ett avorgan
rimlig balans mellan skulle kunna uppnås ungefärEn dessa intressen om

hälften ledamöterna hade sin bakgrund i forskningsvärlden och denav
andra hälften representerade andra samhällssektorer eller organisationer
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forskningsverksamhet näringsliv, utbildningsvä-med anknytning till
löntagarorganisationersendet, sektoriella etc.avnämare,

regeringen jag vill under-Alla ledamöter i styrelsen bör ochutses av
beslut.omsorgsfullt beredningsarbete inför dettastryka betydelsen ettav

ledamöter betyda mycketoch engagerade kanstyrelse med vidsyntaEn
styrelsearbete och framgång, medanför hela rådsorganisationens en

kontakter medforskarvärlden eller erforderligasaknar förtroende isom
tillskada ställt i relationsamhället kanandra delar göra än nyttamerav

de angivna målen.ovan
olika forsk-sammansättningen såväl vadrimlig bredd iEn avser

andra intressen och sektorer kräverningsområden beträffande ettsom
democh någrabör alla regeringentjugotal ledamöter. De utses avav

ingåendeordförande i defå tilläggsuppdragetbör därvid också att vara
alltså därigenomkommerforskningsråden. De represente-att varasenare

däremotordförande. övrigt börrespektive li styrelsen sinarade enav
ledamot i någotforskningssrådsstyrelsen inte samtidigtledamot i vara

ändamålsenligtkan ocksåforskningsråden.de ingående Det attvaraav
vilket skulleförslag högskoleförbundetpåvissa ledamöterna utses avav

i universitetens och högskolornasförankringstyrelsen god ävenge en
ledning.

kan olika modeller tänkas. Enorskningsrådsstyrelsens ledningFör F
idag gäller för forsknings-använda den strukturmöjlighet att somvore

iblandstyrelsens sammanträden ochordförande lederråden med en som
generalsekre-organisationen anställdden utåt ochrepresenterar en av

möjlig-för verksamheten. Enhar det löpande ansvaretterare annansom
universiteten medgäller förtillämpa den ordninghet att ensomvore

samtidigtforskningsvärlden ochfrånordförande hämtas ärsomsom
tidsbegränsade tillbör mandatenchef. båda fallenmyndighetens I vara

år.sex
forskar-i första handforskningsrådenMed tanke på representeraratt

företräderderas ordförande,naturligtsamhället jag det att somanser
Ordförande forskningsråd böriforskare.dem styrelsen, också självai är

elektorsförsamlingen valts till ledamöterbland de forskareutses som av
bör de emellertid ändåföreslagitforskningsrådet. jagSom utsesovanav

i tilläggforskningspolitisk legitimitetvilket demregeringen, ger enav
sin sakkunskapbesitter i krafttill vetenskapliga auktoritet deden av

forsk-förändringar de enskildaforskningsområdet. Några andra större av
Vad gällerjag inte erforderliga.sammansättningningsrådens anser

till ändrajag skälmajoritetsförhållandena råd alltså ingai dessa attser
liksomsålunda,forskarsamhället börnuvarande modellen ochden

Regeringen före-de flesta ledamöterna.hittills, i valförfarande,ett utse
ordförande. bådeAvalltså därefter dessaslås uppdra åt att varaen av
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principiella och praktiska skäl jag rådens övriga ledamöter, dvsattanser
de k allmänrepresentantema, bör Forskningsrådsstyrelsen ochutsess av
inte regeringen.av

Forskningsrådens främsta företrädare i vetenskapliga frågor har
hittills varit deras huvudsekreterare, i den modell jag föreslår blirmen
det förstås den regeringen utsedde ordföranden fyller dennaav som
funktion. Ordföranden bör också de uppgifter enligt rådensöverta som
nuvarande instruktion åvilar huvudsekreteraren. rådsordföran-De nya
denas uppgifter bliroch alltså betydande, uppdragen be-ansvar men
höver enligt min bedömning inte nödvändigtvis heltidsanställ-motivera

ning.

Organisationskommitté för9.5.5

Forskningsrådsstyrelsen

finns anställda i forskningsrådsorganisationen underDet idag 130ca
Utbildningsdepartementet och det enligt min uppfattning tillräckligär en

tillkommandepersonalstyrka i framtiden. behövs visserligenDetäven
för Forskningsrådsstyrelsens arbete samtidigt bör samord-resurser men

ningsvinster kunna ske på flera de redovisade arbetsområdena.ovanav
inomJag har inte det motiverat för mitt arbeteattsett som ramen

detaljerat inom Forskningsrådsstyrelsens sekretariatredovisa hur arbetet
bör läggas fråga bör i stället utvecklas organisations-Dennaupp. av en
kommitté bör i uppdrag förbereda inrättandet orsknings-Fattsom ges av
rådsstyrelsen. förvaltningsanslag i dag disponeras forsk-De som av
ningsrådsnämnden och de olika råden bör samlas till anslag förett
Forskningsrådsstyrelsen.

föreslårJag organisationskommittésålunda tillsätts medatt en upp-
gift förbereda inrättandet Forskningsrådsstyrelsen. mängdEnatt av
formella och organisatoriska frågor måste lösas dettaoch kommer att ta
viss tid. bedömer det därför rimligt ForskningsrådsstyrelsenJag attsom
kan inrättas myndighet först den januaril 1998.som

9.5.6 Diskussion motargumentav en

forskningsrådsstyrelse

skäl iblandEtt anförs förändringar forskningsfinansierings-motsom av
behovet stabilitet. organisationsförändring medEnärsystemet ärav

detta störningtänkesätt alltid ovälkommen och det hävdas t atten ex
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hållerjustförutsättningartanke på de andramed systemet nusomnya
forskningstiftelsematillkomsten denämligenpå inväxaatt av nya

föränd-bör ingaideltagandet EU-programmen,snabbt ökandeoch det
emellertid under-börforskningsrådsorganisationen. Detringar göras av

innebäraförordar inte kommerhärmodell jagdenstrykas attatt som
detbörutförandesidan.omställningsproblem Tvärtompraktiskanågra

forskningsrådenmedkontakternaförenklingar ileda tillsikt kunnapå
forskarsamhällets sida.frånsett

både inomlegitimitetsärskildarådenskanproblemEtt attannat vara
försvagasstatsmakternaochforskarsamhället attgentemot en nygenom

kommaregeringen. Råden kanochmellan råden attinstans tillkommer
forskningsrådsstyrelsen.inombart arbetsgrupperblott ochbedömas som

bidragsfrågorgäller beslut iautonomi vadrådensTill kandetta sägas att
styrandeochdirektaForskningsrådsstyrelsensbibehållas.kommer att

ochredovisatsrâdsövergripande frågordetillbegränsasuppgifter som
inominflytandestarktocksåRåden måstediskuterats ettgesovan.

forskningsrådsstyrelsen.
forsknings-politiska inflytandet inomhävdas detocksåkanDet att

kanutgångspunktberoendenaturligtvis påvilketrådssystemet ökar ses
medfördelarför delfördel.nackdel och Jagbåde ser egenensom en

samhällsin-besluten starkt,forskarinflytandetdär äröverett system men
forskningspolitiskaövergripandeför destarktocksåflytandet måste vara

nödvändigdetbesluten i rådeninomvetenskapligade ärbesluten. För
forsk-tillanledningarnaforskarinflytande. Endominerandemed ett av

majoritetstarkde harinomauktoritetningsrådens är attsystemet aven
beredningsgrupper. Detolikaoch i derassjälvabåde iforskare, organen

forskningsrådentilldecentraliseringtydligsåledes garante-krävs somen
fattasi fortsättningenbesluteninomvetenskapligade ävenatt avrar

forskningspolitiskadeFörvetenskaplig kompetens.högmed enorgan
starkmotsvarandeForskningsrådsstyrelsen krävs på sättibesluten en

samhällsförankring.
siniförslagenligt mittbör därförForskningsrådsstyrelsen utses

samhälls-ochforskarelika mångaoch beståregeringenhelhet avav
forskar-legitimitet hostillräckligfådennaKommer attrepresentanter.

grundade beslutinomvetenskapligtbörsamhället jagSom sagtovan
forskare. Be-majoritetråden medfattasmedelsfördelning avenavom

främja jäm-intiativ förochavvägningarslut ämnesgränser attöverom
där-och detpolitiska till sintvärvetenskap ärochställdhet är naturmer

motiverarvilketsamhällsinflytandet här attnaturligt störreför äratt
övergripandeför deMotsvarande gällerregeringen.ledamöterna utses av

forskningsstiftel-finansiärer, främst deandraavvägningar gentemot nya
styrelseniantalet forskare är stortGenommåste göras. attserna, som
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får forskarsamhället faktiskt starkare inflytande rådsöver-dessaett över
gripande beslut vad har i dag under den förutsätt-självklaraän man
ningen forskarrepresentantema i styrelsen ledande forskare medatt är
förtroende i forskarsamhället.

kan anförasDet också bidrar till ökad byråkratiatt ett nytt organ en
och ökade kostnader. Antalet myndigheter minskar emellertid med mitt
förslag och Forskningsrådsstyrelsens och rådens samtliga arbetsuppgifter
kommer fullgöras inom förkunna de i dag finnsatt ramen resurser som
inom de fem myndigheterna. effektivisering flexibilitetDen och ökade

förslaget inteleder till bör dock utnyttjas för skära nedattsom resurser-
för med kvalitet fullgörahög de ytterligare uppgifter jag iutan attna

det föregående angivit för forskningsrådsstyrelsen.

Sammanfattande9.6 bedömningar och
förslag

finns förändringDe för forskningsrådsstrukturenargument som en av
inte tillräckligt starka för motivera förändring forsk-är att nu en av

ningsrådens indelning. bör dockDet möjligt att tasenare vara upp
diskussion forskningsrådsindelningen inom den örändradeen om

övergripande organisation föreslås.som
teknikvetenskapliDe naturvetenskapliga och forskningsråden börga

i fortsättningen två forskningsråd. frågaDennaäven separatavara
behandlas i kapitel 13.

Den biologiska forskningen bör fortsättningen sin ii ha basäven
det forskningsrådet.naturvetenskapliga organi-Samverkan mellan de
sationer stödjer biologisk forskning bör förstärkas.som

bör ansvarsfördelningenEn inom samhällsve-detöversyn göras av
tenskapliga forskningsområdet
Skogs- och jordbruksforskningsrådet SJ och SocialvetenskapligaFR
forskningsrådet SFR bör sektoriella forskningsråd. Dettases som
bör leda till förändringar vad ansvarsområde fler sektoriellaavser
uppgifter sammansättning starkare inflytande för sektorerna.resp

frågaDenna utvecklas i kapitel 10.närmare
Peer review innebär forskare granskar forskareattprocessen som
bör i fortsättningen forskningsrådensbasen i granskningäven vara

ansökningar. Särskilda beredningsformer bör tillämpas leda-närav
ansöker forskningsstöd.möter om

myndighet,En orskningsrådsstyrelsen, bör inrättas med förF ansvar
forskningsrådssystemet under Utbildningsdepartementet. Denna myn-



Kapitel 9 151SOU 1996:29

regeringen och bestå lika mångadighets styrelse bör utses av av
och samhällsrepresentanter.forskare

Forsknings-forskningsrådsverksamhet bör anvisas tillAnslagen för
humaniora/sam-till forskningsområdenanslagrådsstyrelsen som

istället förnaturvetenskap och teknikmedicin,hällsvetenskap, som
forskningsråden.anslag tillseparata

aktiv forskare ocksåordförande börForskningsrådens somvara en
Ordföranden börföreträdare i vetenskapliga frågor.rådets främsteär

myndighetens styrelse.denledamotockså nyaavvara
organisa-inleda sin verksamhet 1998.Forskningsrådsstyrelsen bör En

förbereda inrättandet.förtionskommitté bör tillsättas att
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sektorsforskningochSektorsorgan10

avgränsningochInledning10.1

FoU-politiksektoriellsvensk ärfor attutgångspunktprincipiellEn
initiera ochformulera,bedöma,skallsamhällssektorvarjeförstaten

påkanmed forskningenSyftet attforskningsbehov.sinafinansiera vara
vanligaresektor,inommålformuleringentillbidraolika nivåer menen

denåförbehövsmetoderoch attkunskaputvecklardenär att som
varmedmedeldettamedForskningen synsätt ettmålen. ärangivna

deförverkligatillbidrarmyndigheternaolikaoch de attstatsmakterna
sektor.vissförmålenpolitiskaövergripande en

sektorsforsk-tydligare,blivit allt är attgrundprincip,En somannan
Sektors-ochhögskolor.universitetvidutförasskallnormalfalletningen i

intebeställare,tillrenodlatsalltmerdärmedroll harforskningsorganens
tillförs be-dettauniversiteten på sättSamtidigtutförare FoU. somav

hosintedessamaktenligger överforskningsresursertydande resurser
sektorsforsknings-hosforskarederaseller hossjälva utanuniversiteten

organen.
olikaantalutifrånsektorsforskning ettdiskuteraskapiteldettaI

NågrarekommendationerochidentifierasProblemutgångspunkter. ges.
belysavaltutredningenharsektorsforskningen attinomcentrala frågor
30-taldettill och besvaratsställtsantal frågor,hjälpmed avett somav

FoU-stödför över-budgetsektorsorgan, externtFoU-finansierande vars
frågorhanterarhur dessagälltharmilj kr. Frågornastiger 0,5 organa
byggtdeorganiationvilkenochkvalitetochrelevans-forskningensom

kriterier.dessabedömaför attupp
forskningdbegreppet FoU,påpekasocksåInledningsvis bör att sv

utredningsdirektivensigångernågraanvändsvisserligenutveckling,och
utredningentilluppdragetsjälvaidetbakgrundsbeskrivning, attmen

iblandÄven användsbetänkande termeni dettaforskning.talasbara om
forsknings-tillbegränsatsharövervägandenutredningensFoU, men

efterfördelatsårende 15underanslagsmedel senastefrågor. De som
forsk-också baraharforskningspropositioner avsettregeringensiförslag

ningsverksamhet.
utvecklingsarbetemyckethurkartläggaförsökthar inteUtredningen

myndigheternasnämligenJagsektorsorgan. attolikastöds anseravsom
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stöd till sådant arbete, liksom uppdragsforskning, bör jämställas medren
utredningar och köp konsulttjänster förMedel sådant böregna av m m.

alltså inte belasta forskningsanslagnågra inkluderas i myndigheter-utan
driftbudgetar. Detta gäller i de fall myndigheternaäven olika skälnas av

väljer lägga forsknings- och konsultuppdragen ifrågaatt högskolan.

10.2 Uppbyggnad den sektoriella FoU-av

organisationen

Tillämpningsinriktad statligt stödd iFoU Sverige föddes på l940-talet.
börjadeDet i försvarssektom och under de följande decennierna skedde

systematisk organisatorisk uppbyggnad. Denna tillväxt hade näraen ett
samband med ökade ambitioner vad gäller långsiktigstatsapparatens
planering. kanMan peka på utvecklingen ämbetsverkens uppgif-t ex av

från huvudsakligen regeltillämpning och kontroll till bredareter samhäl-
leliga funktioner fordrade planeringsunderlag och kunskaps-som egen
uppbyggnad.

Utbyggnaden försvarsforskningen följdes teknisk-naturveten-av av
Ävenskaplig forskning för ekonomisk utveckling. med sikte denpå

sociala utvecklingen tidigt sektorsforskningsresurser, bl inomavsattes a
utbildningsområdet. Sektorsforskning har sedan vuxit fram inom allt fler
områden, i allmänhet till följd politisk prioritering området ellerav av
sektorn ifråga.

Idag så alla samhällets verksamhetsområdenär täcktagott som av
tillhörande sektorsforskning. Samtidigt kan emellertid konstateras denatt
samlade sektorsforskningen varken i relativa eller i absoluta tal ökat
under de åren. Med reservation för15-20 förändringar i klassifi-senaste
ceringen olika forskningsmedel visar genomgångtvärtomav en av
SCB:s årliga statsbudgetanalyser Statliga anslag till forskning och ut-
veckling tydlig relativ minskning i förhållande till vad klassifi-en som

allmän vetenskaplig utveckling.ceras som
finns ingenDet och vedertagen indelning samhället ipermanent av

väldefinierade sektorer och därmed inte heller någon given struktur för
sektorsforskningen. Den modellen för sektorsindelning kansenaste sägas

den indelning budget i 27 utgiftsområden riks-statensvara av varom
dagen, efter förslag från dess talmanskonferens nyligen har beslutat.
Denna indelning kommer sålunda regeringensstyrande föratt vara
presentation statsbudget. En klassificeringnästa den i vilkenärav annan
sektorsforskningen helt enkelt fördelas på olika departementsområden.

tredje indelningsgrund,En slutligen, den använderSCB i sinaär som
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statsbud-Fördelning på olika ändamålredovisningar FoU-insatsemasav
utredning används så-FoU-statistiska rapporter. dennagetanalyser och I

ändamålsindelningen.departementsindelningen Denväl senaresom
materialför delar det FoU-ligger till grund presenterast omsomex av

utveckling tiden.volymemas över
sektorsindelning kankonsekvens vad gällersystematik ochBristen på

sektoriellti ivissa anomalierkanske också förklara sett ettsystemet
iögonfallande gäller våraperspektiv. sådanforskningspolitiskt En aven

enligt gällande departe-nämligen skogsbruket,viktigaste näringar som
Skogsforsk-Näringsdepartementet, medanmentsförordning hanteras av

område.Jordbruksdepartementetsningen hör till

omfattningSektorsforskningens10.3

omfattning inte direktsektorsforskningensforskningsstatistik kanI SCBs
omfattningutvecklingen dessför följaoch den källanutläsas bästa att av

emellertid ingenstatsbudgetanalysen.inriktning istället Dennaoch är ger
gi-innefattarutförare och denfördelning påvägledning medlensom

sektorn.vetvis inte den privata
forsk-totalakonstatera denkanforskningsstatistikenFrån attman

kr i 1994/95 årsmiljarder1993/94 49ningsvolymen i Sverige pen-var
miljar-16andel härav utgjordesektornsoffentliganingvärde. näraDen

tillbasanslag ochhögskolansgick tillmiljarder krder kr. Knappt 8
ochsektorsforskningmycket tillungefär likaoch alltsåforskningsråden
enlomräkningarenligt mederhöll VHSforskningsinstitut. Högskolan

miljardersektorsforskningsmedlen. 3Drygtmiljarder krbilaga 2 2 av
förbrukadesförsvarsbeställningar,de utgjordeskr, mesta avavvarav

företagssektom.
beträffande JAS-framför alltutveckling,objektbundnaFörsvarets

och densektorsforskningregelrättkan inte betraktasprojektet, som
forsknings-utifrånutanför högskolan kanoffentliga FoU-satsningen

miljarder kr. Itilluppskattas knappt 5bakgrundstatistiken dennamot
sektors-fördelasinstitut intebasanslag tilldetta ingår då även avsom

sektorsforskning.betraktasändå bör somorgan, men som
basuppgiftermyndigheter begärt vissa30-talUtredningen har hos ett

redovisas i bilaga DeFoU-finansiering, vilkaderas summor somom
eftersomsiffrormed dedär inte jämförbaraär ovansom angesanges

tillfördelasforskningsmedelmyndigheternas uppgifter endast somavser
projekt.
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Under antal har FoU-politik inriktats minska in-år påett statens att
forskningsbidragstitutens basanslag för istället fördela medlenatt som

sedan 1993/94 infört inom för-efter ansökan. sådantEtt är ävensystem
basanslag till forskningsinstitut har minskatsvarsmakten varför andelen

viss överföring basanslag från sektorerytterligare. harDärutöver en av
genomförts bl överföring Naturvårdsverketstill högskolan a genom av
Lantbruksuniversitetet och Stockholms universitet. Syftetlaboratorier till

mindrehar konkurrensen sektorsmedlen ivarit öka attatt om genom
tydligare högskolesystemet till dengrad öronmärka dem och göraänatt

utföraren sektorsforskning.huvudsakliga av
förändringar forsknings-för studera ibästa källanDen att statens

statsbudgetanalys.till SCBsanslag olika sektorer nämntsär som ovan
ändring-fall överflyttningar medel ochSjälvklart innebär i dettaäven av

detinriktning besvärliga tolkningsproblemi myndigheters menar
prioriteringar följas ganska väl.hela kan statensstora

%

Utforsk.jordenochatmosfären100
fientlig förvaltning
Arbetsmiljö,personalskydd

80 Undervisning
Kultur,massmedia,fritid
Socialvård,socialmiljö

60 Hälso-ochsjukvård
Fysiskmiljö,naturvård
Boendeochsamhällsplanering
Transportochtelekommunikationer40

Energi-ochVattenförsörjning
20

industriellverksamhet
IAj7__-7mm_7 Jordbrukskogsbruk,jakt fiskeoch0 1989/0 93 i

1977/78 1983/841980/81 1986/87

forsknings-satsningar olikaförändringProcentuellFigur 10:1 statensav
Statsbudgetanalysen.i fasta priser.1977/78 och 1994/95ändamål mellan

forskningökade satsningartydligtvisarFörändringarna statens
utveckling,vetenskapligallmänmiljövård, industri ochinom områdena

särskilt kulturvetenskaper.
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Sektorsforskningens karaktär10.4

breddmycket och variation i sektorsforskningensDet finns storen
hela fältet från till utveck-innehåll. grundforskningDen spänner över

Iblandlingsarbete, teknisk forskning volymmässigt dominerande.ärmen
särskiltandra offentligt FoU-stöd integränsdragningenär mot typer av

ibland forskningsråd iblandskarp. klassas ochSJFR t ettsom somex
sektorsorgan.ett

inte bara skall uppfyllasektorsforskningen krävs denAv veten-att
sektors-också den skall bedrivas kringkvalitetskravskapliga attutan

byggnadsforskningpropositionrelevanta frågeställningar. I m men om
dekvalitet och relevansbetecknades1982/83: 11983 prop 15 t ex som

kraven påsektorsforskningen. tilladesledstjämoma för Dettvå att
uppfyllasutbytbara båda måsteinte ochrelevans och kvalitet är att

förekommer visserligen relevanslitteratur detsamtidigt. I attannan
del vidare kvalitetsbegrepp seuppfattas och hanteras etten avsom

väljer här forskningensnedan, jag betraktaavsnitt 5även attmen
oberoendeoch kvalitetensjälvständig i principrelevans avsom en

faktor.
till såvälsektorsforskning bör hänsyn alltsåbidrag tillNär tasges

ellerför verksamhetentill forskningens relevanskvalitetskriterier som
baraKvalitetsbegreppet kan ochifråga.samhällsområdet snävt avsevara

metodik, akribi etcstringens,forskningsproduktionkravgängse
forskningen på siktden aktuellafråganoch inkluderaeller bredare om

inomvetenskaplig betydelse,vetenskapen framåttill förabidraräven att
inskränk-kvaliteten i den första,Normaltgeneraliserbarhet etc. merses

forsk-föreller förutsättningbaskravbetydelsen attettta som ensom
i formskall kunna stödjas, medan kvalitetenningen överhuvudtaget av

relevansenkan tillåtas variera så längeinomvetenskaplig betydelse något
hög.är

kravenbeträffande sektorsforskningeniblandhävdas ändåDet att
forsk-lika förnivå....måstedess vetenskapliga stora annanvara som

medriskdet det finnsning jag1978/79:1 19prop att att enmen anser
utifrån densektorsforskningkvalitetskraven påformulera och drivaatt

moteller åtminstoneinomvetenskapliga forskningens krav på strävan
ställasnämligen ocksåsektorsforskning måstevetenskaplig excellens. På

aspekteranvändbarhet.relevans ochandra, lika viktiga krav Dessaom
förkvantifiera kvalitetskraven,svårarevisserligen änär ännu att men

bedömningsamladbör alltsåmindre centrala.den skull inte Det vara en
forskningsprojektvilkauppfylls,hur olika kravalla dessa avgörsomav

understrykasemellertidSamtidigt måste detskall stödjas. att ensom
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kvalitet inte kan aldrig så välupp-bristfällig vetenskaplig uppvägas av
fyllda kriterier slag.annatav

användas med urskilj-Relevansbegreppet komplext och måsteär stor
idag kan klart relevant i ochning. irrelevantDet är morgon,varasom

irrelevant förför intressent kandet relevantär vara en annan.ensom
mellan den framtagna kunskapenpolitiska beslutkan vidare liggaDet
därför inteoch kan säker påoch dess tillämpningar att sam-man vara

samhällsrelevanta forskningsresultat alltidforskning ellerhällsrelevant
inteanvändning. resultaten används det dessutomkommer till Om är

kan förstås den upplevdasäkert de Dessutom ävengör nyttannytta.att
påpekadeorskningsrådsutredningentillvariera från Fannan.en grupp en

samhällsrele-från och begreppetsina betänkanden 1975 1977i attt ex
värderande forskning be-nödvändigtvis ochi sig inte är att somvans

därför inte automatiskt angelägen.samhällsrelevansdöms ha hög är
alla ovannämnda relevansrelaterade be-analyseraUtan närmareatt

oftast hand-forskningens relevanskonstateraskan det i korthet attgrepp
användbarhet. förekommer ocksåeller Detlar nyttighet öppnamerom

HögskoleverketBladh generaldirektör förformuleringar och nuAgneta
Samhällsrelevant forsk-till maji SFR 1994skrev attrapportt ex en

i samhället.till förstå vad händersådan bidrarning är att somsom
endastemellertid forskning samhällsrelevantOftast uppfattas omsom

jagsamhällsproblem. Självför åtminstoneden har betydelse ärett
definitionen forskningenden operationellanöja mig medberedd attatt

representativamyndigheter ochsåväl berördasamhällsrelevantär av-om
forskarsamhället såengageradedet i arbetetnämarintressen anser.som

instruktioner till sektorsorga-i statsmaktemasGraden detaljeringav
möjligheterdessa ambitioner ocholika, liksom att styraär organsnens

forskningens karaktär.aspekten kopplad tillforskningen. Den ärsenare
fri-omfattar grundforskning måsteforskningsinsatsemaden mån störreI

målinriktad forskningarbetet, medanhet dem utföråt snävtenges som
syfteallt ioch följas heltkan kontrolleras på sätt,ett annatstyras, upp

sektorsforskningenmålen. Allmänt gällernå de ärsett attatt uppsatta
forskarna självaeller denstyrd i sätt änannatprogramtermer avmer

givetvisstyrninguniversitetsforskningen. Syftet med dennainitierade är
motiverar detför de problemforskningens relevanssäkerställaatt som

sektoriella stödet.
ochsektorsforskningviktig aspekt påEn är avnämamas an-annan

sällanintetalas i olika sektorsorganvändarnas beställarkompetens. Det
förbehövsutredningsarbeteforskningsbehov det ärnär somsnarareom

med. harvill komma till Detsamhällsproblemlösa de rättaatt som man
problempå forskningfunnits tendensibland också när ettatt satsaen
använd-kort sikt skall kunnaforskningen påidentifierats i atttron ge



SOU 1996:29 Kapitel 10 159

bara resultat. har lettDet till snabbt beslutade forskningsanslag tillstora
politiskt intressanta områden det funnits tillräckligt många kom-utan att

forskningsmiljöer på kvalificerat kunnat sigpetenta ett sätt tasom an
uppgiften.

I översikt sektorsorganens FoU-stöd gjordes införöver 1990en som
års forskningsproposition Ds 1989:3 huvudfrågan långsiktighetenvar
i sektorsorganens stöd. ansåg sig därvidMan kunna konstatera endastatt
6 % de svenska sektorsforskningresursema till långsiktigtavsattesav
forskningsstöd vid universitet och högskolor av de 21 % totaltsom
gick till högskolesektom. Berörda sektorsorgan utifrån metodologis-var
ka synpunkter mycket kritiska till värdet dessa uppgifter. Avslut-av
ningsvis vill jag för del understryka vikten långsiktighet inomegen av
sektorsforskningen såväl vad målfonnuleringar och problemvalavser

det gäller ñnansiäremas projektstöd. tid byggaDetnär tar attsom upp
kompetens inom forskningsområden inte sällan ellerär out-som nya
vecklade, och det finns risk för dålig kvalitet försöker gå fören om man
fort fram. Detta idag ganska allmänt det börsynsätt är accepterat, men
enligt min mening också återspeglas i sektorsorganens sammansättning
och arbetssätt. därföråterkommer till dessa frågor avsnitten ochJag i 9
10 nedan.

Sektorsorganens10.5 kvalitets- och
relevansbedömningar

Sektorsorganen har olika för bedömning föreslagna forsk-system av
ningsprojekts vetenskapliga kvalitet och relevans utredningensoch
ställde frågor dessa saker i den tidigare tillnämnda enkäten 30-ettom
tal myndigheter. Varken forskningens kvalitet eller dess relevans lättär

och de bedömningar kan inte oberoendemäta göras äratt som av gran-
miljö varifrån Syftetskamas värderingar och den de kommer. med ut-

redningens frågor få bild hur olika organiseratmyndigheterattvar en av
kvalitetsina bedömningar och relevans, kon-och hur hanterarav man

flikter resultaten bildnings-mellan dessa bedömningar. Nuvarandeav
chefen Linköpings kommun medi Michael Nydén har i samarbete ut-
redningen genomfört inkomnastudieen svar.av

kvalitetsgranskning föreslagna forskningprojektutföraFör att av an-
litas traditionellt andra forskare inom det vetenskapsområde som en
projektansökan sakkunniggranskning känd peerDenna äravser. som
review och används i olika varianter såväl nationella intematio-av som
nella forskningsstödjande organisationer. Metoden har visserligen delen
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Nydéns studietillgå.alternativ finns knappastnågrasvagheter, attmen
kvaliteteninomvetenskapligakontroll densektorsorganensvisar att av

och nämndervetenskapliga rådvälorganiseradi allmänhet är genom
utvärderingar.videller bistårförslagbedömersom

förenad meddäremotrelevanskravetHanteringen storasynes varaav
kraft ochned mycketläggerSektorsmyndighetemasvårigheter. engage-

vetenskapligauppfattning projektenskvalificeradfåpå att omenmang
tveksamhet.ofta medbehandlasrelevansaspektenmedankvalitet, stor

haarbete lagtstycks mindresvårarerelevansbedömningenTrots äratt
varkensålunda iblandsigförsökerområdet. attpå det Man ope-ner

analyser. Ny-djupareeller pårelevansbegreppetrationalisera göraatt
gransk-ochrelevansbedömningenbådeförslagdéns ersätterär att man
kvalitetbedömningmedkvalitetenvetenskapligadenningen avenav

olikadå haforskning kanocholikatillförhållandei avnämare, samma
för olikakvalitet avnämare.

explicita relevans-redovisati sinaharmyndigheternaNågra svarav
börsådana densaknarsektorsorganövrigaden månoch ikriterier
samtligasåocksåkanåtgärdas.förstås Det gottbristen noteras att som

arbetsom-forskning inomföraktuellt policyprogramharmyndigheter ett
överfört dessutsträckning habegränsad strate-iderådet, att synesmen

rele-falldefinitioner. vissaoperativa I görformuleringar tillgiska man
deltagandemedeller rådnämndinomvansbedömningen ett av ex-en

elleravnämar- expertgrupper.terna
för denhögskolan börför störreta ettNydén attargumenterar ansvar

utförs sådärsektorsforskningden attpåkvalitetenvetenskapliga som
minframgåruppgift. Somdennaavlastaskansektorsmyndighetema av

jag förkvalitet Kap 16forskningensdiskussion egenanseromsenare
denpåkvalitetenförsigfrånsägafinansiären kan ansvaretdel inte att
jagsektorsforskningsmedel,samhälleligastödsforskning menavsom

sektorsmyndig-forskningsfmansierandedeuppfattningNydénsdelar att
utfördadetvad månutvärdera ividviktökadbör läggaheterna att ar-

identifierademyndighetendekvalitetskontrolldenbetet klarar avsom
gör.avnämama

huvudsakligavilka deellerblir då ärfrågaviktigEn av-somvem
myndig-kompliceras fråganmyndighetsperspektivet attInämama. av

blirombud. Detställföreträdare ellerallmänhetiheten avnämarensär
formuleringmyndighetensnivåer,kvalitetskontroll i tvåfråga avom en

relationkvalitetskontroll i till avnämamasbehov ochavnämamas en
verktygutföras med dekvalitetskontroll kanfaktiska behov. Denna som

fl.. Mankvalitet,Svensk ISO 9002TQM,deutarbetats årensenaste m
konkreta behovbetydligt än typenarbeta medhär termerkan avmer

m.nyttigt, användbart m
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10.6 Högskolan bas för sektorsforskningsom

utredningsdirektivenSom har det i Sverige skett koncentrationanger en
forskningen till universitet och högskolor, långtgåendeärav som mer
i flertalet andra jämförbara länder. denAv svenska högskolan krävsän

därför den framgångsrikt kan planera och genomföra sådan FoU-att
verksamhet i flera andra länder till del förlagts till särskildastorsom
forskningsinstitut.

fordrar förDetta intresse och kompetens sådant arbete hos forskare
och högskolemiljöer, meritvärdering hänsyn till erfarenhetertaren som
från projektledning och kunskapssyntes för ändamålet lämpadsamt en
intern organisation.

Större sektoriella inom högskolan har tendensFoU-program atten
stimulera framväxten institutsliknande organisationsmodeller inomav

för högskolans befintliga organisation. Motsvarande fenomen kanramen
iakttagas vad gäller programstöd från de forskningsstiftelsema. Hit-nya
tills har dessa strukturer byggts integrerade delar hög-nya upp som av
skolan, givetvis också tänka sig får karaktärenkan deattmen man av
särorganisationer med lösare anknytning till högskolan. detIen senare
fallet kan valet Organisationsform ske ganska bolagsbildningfritt ochav
och kontraktsanställning då bli naturliga inslag hög-kan i utkantema av
skolevärlden. fråga har diskuterats utförligare i kapitelDenna 8 som

analyserar frågan bildande forskningsinstitut ochnärmare utomom av
inom universiteten.

Graden kostnadstäckning sektorsorganens viktigi oU-stödF ärav en
fråga för Redan i forskningsproposition anfördeUoH-systemet. 1982 års
regeringen sektorsorganen borde för alla direkta och indirektaatt svara
kostnader för de FoU-projekt de finansierade inom högskolan. Riks-
dagen accepterade detta och avvisade de motioner gick isynsätt som

riktning. Idag ifrågasätter inte heller sektorsorganen principenannan om
full kostnadstäckning, formerna forflera dem missnöjda medäravmen
dess genomförande.

kapitel universiteten, högskolorna extemfmansieringenI 7 ochom
har gäller extemfi-jag redovisat mina överväganden detnärmare när
nansiäremas bidrag långsiktiga kompetensuppbyggnaden vidtill den
högskolan.

få uppfattning hur väl högskolan fyller sin uppgift vadFör att en om
sektoriellt de forsk-motiverad forskning har utredningen frågatavser

ningsfinansierande deras universitetsektorsorganen erfarenheterom av
och högskolor utförare det FoU-arbete finansierar. redo-de Ensom av
visning sektorsorganens lämnas i bilaga kanHär noteras attav svar

6 16-0361
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önskademyndighetenoch högskolor detuniversitetfrågan Hanterar av
besvarades jakan-vidaretillfredsställande sättFoU-arbetet utanett

ställningkunnamyndigheter ansåg sigdehälftende cirka tasomavav
frånerfarenhetergrund begränsadeavstodtill frågan. Några attav

allmängiltigtsig inte kunnaövriga ansågochbesvara frågan ett svarge
slag.olikareservationereller hade av

sitterfarenheterblandademyndigheter hadeantalEtt stora av samar-
kvalitetskiftanderesultat sadesRedovisadehögskolan.medbete vara av

miss-tendensansågs haprioriteringsfonnemaochoch relevans atten
få till ståndindustriorienterad forskning. Atttvärvetenskaplig ochgynna

svårt ochbedömdesoch fakultetsgränsersamarbete över ämnes- er-som
gäller projektpositiva detinte entydigtdärförfarenheterna när somvar

i sammanhangetviktig frågatvärvetenskapligt arbetssätt. Enkräver ett
sinaoch förnyahögskolor klararuniversitet och attär anpassaavom

händerjustflera detpunkten ansågoch på denarbetsformer att ennu
kompetenscentraCentrumbildningar,medpositivtdel etc.

verksam-grundpåpekade detförsvarsmyndigheterVissa att av
och hög-universitetall forskning påläggainte gårkaraktärhetens utatt
försvars-mellanutökad samverkanemellertidönskadeskolor. De se en

ochFoU-ñnansierandebåde vadhögskolesektomochsektorn avser
myndigheter.FoU-utförande

sinaFoU-projekt påalltså oftaläggermyndigheterFörsvarets ut egna
viktigainstitutenmyndigheterandraflerainstitut, även somsermen

forsk-koncentreraskälkan finnasibland ocksådetkomplement, dit att
institutenmyndigheterområde. Nägravisst attinomningen ett ansera

kontinuerlig kun-tillhandahålladet gälleruppgifterhar viktiga när att
in-Andraområden.sinaberedskap inom attbevakning ochskap, anser

experi-förhögskoleinstitution kan störrestituten bättre taän ansvaren
projekt.kostnadskrävandementella och

utbyggnad in-uteslutadärför intevillmyndigheterantalEtt aven
samti-emellertidNUTEKaktörstitutsorganisationen. En stor ansersom

det kan brytadärförfrämstfel gå,principdet i attdigt vägär attatt
synpunktvanligforskning. äroch En attutbildningmellankopplingen

ochökainstituten börochsamverkan mellan UoH attochsamarbete
fördjupad dialogforskningfrågor. Enkring viktigabyggasnätverk bör

forskningsfinansierandesidan ochinstitut åhögskola ochmellan ena
också.efterlysesden andramyndigheter å

högskolanförtalar ävenerfarenheternajagdel attFör attanseregen
forskningdennaturliga utförarendenbörfortsättningeni somavvara

högskolansgällerkritik vadDesektorsorganen.finansieras senaresav
fortsattadenallvar ochemellertid påbörarbetsformer tas sam-mm
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verkan kommer kräva flexibilitet och anpassningsförmåga från bådaatt
håll.

Ökad10.7 konkurrens sektorsmedelom

En analys forskningsutförandede sektorsorganen har inte bedömtsav
falla inom för utredningens uppdrag, deras relation till deramen men
fmansierande sektorsorganen bör något beröras. Offentliga forskningsin-
stitut bör ha kärna basñnansierad verksamhet, jag deten av men anser
viktigt de också med och konkurrerar de fria FoU-medeläratt om som
finns i forskningspropositionI 1993 års aktualiserades möjlig-systemet.
heten föra del de fasta anslag forskningtill idagöverattav en av som
går till vissa institut och myndigheter till fmansieringsformen annan

vidgar möjligheterna för nationell konkurrens. skulle enligtDettasom
propositionen kunna ske med bibehållande medlens öronmärkning förav
det ursprungliga syftet.

Sverige har sedan vi fick inflytande verkatEU:söver FoU-program
för just denna överföring i EU-systemet. har då gällt överfö-Dettyp av
ring medel från forskningsinstitutEU:s Joint Research Centreav egna
till de varifrån medel kan sökas i fri konkurrens. Jag attprogram anser
detta riktig utveckling både i Sverige och inom och jag fore-är EUen
slår särskild genomgång sker alla forskningsutförande sektors-att en av

i syfte bedöma i vilken utsträckning det finns anledningatt attorgan
överföra fasta anslagsmedel från forskningsutförande forsknings-till
fmansierande myndigheter i syfte öka inslaget konkurrensatt av om
forskningsresurserna. Högskolan har visat den kan hantera högatt en
grad extemfinansiering och forskningsinstituten med fördelbör ocksåav
kunna arbeta sådanapå villkor. inomJust EU-programmen bör de t ex
ha goda möjligheter få ekonomiskt stöd till olika samarbetsprojekt,att
samtidigt aktivt deltagande i dessa också kan innebäraettsom program
problem för forskningsinstitut, vad gäller den motfinansieringett som

kräverEU jfr kapitel 14.
iDen kapitlets inledning nämnda enkäten kunde på grund frågor-av

karaktär och utformning inte riktas till antal sektorsorganettnas som
visserligen har förmedel FoU-arbete forska-externamen som engagerar

i olika oU-projektF ansökningsförfarande. arbets-Dessautanre organs
motiveras normalt vill initierade eller främja forskning ochsätt attav

utveckling inom mycket specifikt område, och de sig kännaett att anser
till alla de forskare i Sverige arbetar inom eller har kompetenssom
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projektdelta-lämpligahandplockadeDärför kanområde.dettainom

gare.
för fram-Institutetkandennaexempel nämnaspåSom typorgan av

om utveckling,regionalforskningförtidsstudier, expertgruppenERU
utvecklingsarbeteHandlar detSpri.ochArbetsmarknadsstyrelsen om

detforskning finnsgällerdetrimligt, närarbetssättkan detta menvara
heltinteöppenhetbrist påFoU-stöd ärmodell fördennai somen

kännedommyndighetensluckor ifinnaskanoproblematisk. Det om
etab-tillhör deforskare inteochSverige,iforskningskompetensen som

i arbetetdeltainte tillfälleområdetinomspecialistema attlerade ges
detta påskulle kunnaförtjänstfullt görakanske på sättde ettatttrots

fårVisserligenförutsättningar.särskildaoch sinaintressesittgrund av
finns någotdet inteförslagmedhelst komma ävenkanske omvem som

uppsökande verk-det förutsätteransökningsförfarande,formellt enmen
kan förutsätta. Argumentetknappastforskarsidansamhet från mansom

ansökningsförfarandenorganiseraförför småmyndigheterna attäratt
myndighetsstrukturen ochdiskussionföranledaborde omomenmm

myndigheter.och småmellansamverkantillmöjligheter stora

förOrganisationsmodeller10.8

sektorsforskning

specialiseradehårtochfinansiärer småsektorsforskningens ärNågra av
samhällsområden.täcker bredaochandramedanmyndigheter, är stora

ellerplaneratsintesektorsforskningenkonstaterasocksåkanDet att
harorganisationsprincip. Tvärtomefter någonutvecklats engemensam

försystematikenkelfinns ingenfram. Detvuxitmodellerrad olika
skönjas:ändåhuvudlinjer kannågradessa men

vilkenförmyndighetpåsektorsforskning liggerförAnsvaret ena.
exempeluppgifter. Somflerablandbarautvecklingforskning och är en

kämkraftsinspek-ochSkolverket StatensNaturvårdsverket,kan nämnas
verksam-allmännamyndighetensiingåforskning kanMedel förtion.

anvisasocksåde kan överöronmärkthetsanslag, post, menenev som
verksamhetsanslag.myndighetensfrånskiltstatsanslagsärskiltett

inomFoU-insatserförforskningsråd harsektorielltEtt ansvar
Skogs-ochexempel kanSom nämnassektorn.delellersektorn aven

Rådetforskningsrådet,Socialvetenskapligaforskningsråd,jordbrukets
ochKommunikationsforskningsberedningenarbetslivsforskning,för

sektorielltförstnämnda harde tvåByggforskningsrådet. För termen
benämning.helt adekvatvaritintemöjligenhittillsforskningsråd en
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harSJFR självt föredragit klassificeras förråd grund-t att ettex som
läggande och långsiktig forskning, har visst sektorielltävensom ansvar.

näringsdepartementetsInom verksamhetsområde finns NUTEKc.
i sig förenar bådade ovannämnda modellerna. sektorsor-Det är ettsom

enligt för energiområdet och delvis också för hela den industriellagan a.
sektorn, inom vilken samhällets verksamhetsansvar f mycket be-ö är

det förDäremot de inte utveckladegränsat. är närmast typen ännuav
sektorer, framväxt kan stimuleras FoU-stödet. kallasDetvars av senare
ibland ställföreträdande sektorsansvar.

NäringsdepartementetsInom verksamhetsområde finns också
industriforskningsinstitut och programstyrelser bedrivamed uppgift att
konkurrensneutral forskning intresse för företag inomgemensamtav
olika branscher. sluter via intressentföreningar stiftelserellerDe senare
avtal med stöd för genomföra och denstaten att ettom ramprogram
statliga finansieringen detta Programstyrelserbrukar uppgå till 40 %.av

till skillnad forskningenhar, från institut, ingen anställd personal utan
utförs universitet sektorielloch högskolor. Utredningen massme-om
dieforskning detta koncept kundeSOU 1994: 146 ansåg prövasävenatt

området och föreslog bildandetpå det samhällsvetenskapliga ettav
finansierasprogramråd för massmedieforskning, vilket till skulle25 %

staten.av
försvarsektom finns dels forskningsinstituttvåInom näm-storae.

för tilldelning FoU-medel tillligen och delsFOA FFA, systemett av
institut och till universitet och högskolor med Försvarsmaktendetta m m

materielverk huvudaktörer. Slutligen finns ocksåoch Försvarets som
Överstyrelsen förmed forskningsmedel enligtsektorsorgan ta, som ex

civil beredskap.
februari konstateradesden forskningsproposition lades i 1993I som

Regeringenolika lösningar valts eller vuxit fram för olika sektorer.att
arbetsformerframhöll därvid och sammansättning ochSFR:s SIFR:s

eftersträvansvärda. bra modell för sektorsorganSom en annansom
nämndes Naturvårdsverket inom sin samlade uppgift, innefat-som som

såväl renodlade myndighetsuppgiftertar att expertorgansom vara
regeringen, forskningsnämnd, för kvali-skapat särskilden som ansvarar
tetsgranskning.

ansåg helhetsbilden sek-Staten och forskningen Ds 1994:5 att av
i hade fattatsostrukturerad och beslut enskilda falltorsorganen attvar

totalsystemets strukturutan det funnits övergripande på ochatt en syn
struktur.funktion eller det enskilda roll i sådan Man ansågorganets en

sin helhet med avsende sindärför borde ses i påöversystemetatt
forskningsråd och andra sektorsorgan ochstruktur överlappning med

den vetenskapliga kvaliteten.avsende formerna prövningmed på för av
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betänkandet Forsk-diskuterade iForskningsrådsutredningen FRU
sektoriellastrategier för de FoU-organensningspolitik 1977:52SOU

naturligt attdetUtredningen ansåganknytning.administrativa att var
FoU-verksam-sektoriellaanknytning deneftersträvaförsta handi aven

enligt ovan,sektom dmyndigheter inomtill ansvarigaheten a.v s
normaltFoU-organ d enligt ovanfristående sektoriellamedan v s

ligger inackdelartill deundvikas med hänsyn sämreborde ensom
forsk-splittringensektorsplanering,ochmellan forskningkontakt av

svåröverskådliga organisa-och denutvecklingsresursernings- och mer
friståendeoch ofta småsatsningföljdention blir en-nyaenavsom

för FoU.heter
i dettaockså framfördeden uppfattning FRUdelarJag samman-som

sektoriellförankrad FoUpraktisktbehovethang nämligen att enav
medverkan,myndigheternasde berördatillgodosesinte kan utan men

jag tillkommerutgångspunkter FRUövrigtutifrån i ensomsamma
fåförforskningsresursema,splittrainteför attslutsats. Just att enannan

forsknings-undvika små ochförorganisation och snävaöverskådlig att
forskningsresurser-samlamening bättremindet enligtfinansiärer attär

organisa-forskningsfinansierandeendainomför given sektor enenna
fördelaochskall disponeramyndighetenskildtion varjeän att egna

forskningsmedel.
sek-medorganisationentill utredningendirektiven ettI sägs atta
medjämförasvärderas ochsamhällsområde skallför varjetorsorgan

sektors-uttrycket ettfinnakan inteUtredningenalternativa attsynsätt.
denbildrättvisandesärskiltsamhällsområdeför varje avger enorgan

sektorsforskning. Vadför svenskkomplicerade strukturen snararesom
sektors-mycketantalbegränsatmedlandskapframtonar storaär ettett

forsknings-med betydandemyndigheterforskningsorgan, några egna
begränsade FoU-myndigheter medantalganskamedel stortettsamt

förområden intresseforskningsstöd inomavsedda förmedel myn-av
arbete.digheternas

sek-möjligheten förförstsynsätt böraltemativa nämnasgällerVad
statligaeller andrainomforskningsarbetetgenomföraatttorsorgan egna

skulle det behövadettahögskolan. Föranlitai stället förFoU-institut att
bolagsfonn.elleri myndighets-drivnainstitutantal sådanaskapas ett
minskadi riktningemellertid gåtthari SverigeUtvecklingen mot an-en

forskningsar-fördeloch denhouse-forskning,del sådan in avsom ges
sek-inomverksamhetenoperationelladentillkopplingbetets närmare

och denkostnadernaökadeinte demeningenligt minuppvägertorn
nackdel medEn sär-sådantflexibiliteten iminskade system.ett annan

skallforskningsverksamhetenFoU-institut risken stagneraskilda är att
den gjordakanexemplifieringvetenskapligt och nämnas attsett, som
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överföringen Naturvårdsverkets laboratorier till högskolan åt-av var en
gärd i syfte undvika just sådan utveckling.att en

Utredningen kan vidare två renodlade högskolebaserade alternativse
till forskningsfinansiering via sektorsorgan. förstaDet heltär auto-en

högskola på genomför all för samhälletegetnom som programansvar
erforderlig sektorsforskning. Det andra där forskningsmed-är ett system
len visserligen tillförs högskolan direkt, där statsmakterna viamen
regelstyming och direktiv för forskningsarbetet finansiering viaersätter
ansökningsförfarande. Teoretiskt kan tänka sig svenskaäven attman
FoU-beställare i ökad utsträckning anlitar utländska forskningsinstitut.
Inte något dessa alternativ emellertid enligt min bedömning reali-ärav
stiskt eller önskvärt.ens

Istället jag principertvå bör vägledande vad gällerattanser vara
organisationen forskningsstödet inom olika sektorer. det förstaFörav
bör efter inom organisation främja såvälsträva grund-attman samma
läggande tillämpad forskning, vilket berikar och utvecklarsom mer
bådadera. detFör andra bör undvika små forskningsfinansierandeman
enheter med alltför perspektiv. FoU-stöd till närliggande områdensnäva
bör i sammanhang och bör inte ha forskningsstödjandeettses man

med endast fåtal Med stöd båda dessa principeravnämare.ettorgan av
jag i flera fall bör skapa organisationer i sigattanser man nya som

innefattar såväl tidigare forskningsråd eller forskningsrådsliknande organ
tidigare sektorsforskningsorgan eller forskningsenheter inom sektor-som

sorgan.
jagSom understrukit måste avnämarintressena finnas med vidovan

relevansbedömning sektorsforskning. De bör emellertid inteav vara en-
styrande. Forskningsarbete bör så långt möjligt förutsättnings-samt vara

löst, medan forskningavnämarstyrd riskerar förutsägbara resultat.att ge
Det finns också risk för prioritering smalt definierade projekt meden av
inriktning för tillfället intressenaktuella hos avnämarkretsen. Imot

fall forskningsmedlen projektvärsta resultat bara be-styrs mot vars
kräftar redan beslutade policy, medan projekt kanavnämarens som ge
resultat ifrågasätter denna policy hålls tillbaka. sektorsorganIsom som
har medel för fördelning till forskningsprojekt universitet ochvidegna
högskolor finns denna risk för överdriven avnämarstyming ochm m
forskningsmedlen bör därför hellre hanteras inom fristående organisa-
tioner eller inom självständiga och oberoende berördaenheter hos myn-
digheter.

Myndigheter inte har särskilt anvisade forskningsmedel bör ändåsom
bidra till formuleringen sektorns forskningsbehov. disponerarDeav
visserligen inte forskningsmedel för tillgodose sådana behov,attegna

de bör på olika främja erforderliga forskningsinsatsersättmen genom
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forskningsorgan. Deberördainomplaneringsarbeteimedverkan mm
verksamhets-sittoch inomsammanställaförockså habör attett ansvar

forskningsresultat.ochforskninginformationförmedlaområde om

ochrådiñeringSektorsforskningens10.9

forskningsrådsektoriella

tidi-utredningenutvecklingforskningspolitikensdenI somrapport om
1995:121forskningen, SOUochregeringenRiksdagen,utgivitgare
inleddes idiskussionforskningspolitiskadenförfattarnaskildrar som

sektors-och maktenförprinciperna överangående1980-taletbörjan av
sektorsforsknings-diskussionenförutgångspunkt attforskningen. En var

universitetsforskama,hamnade hoshuvudsakivisserligenmedlen men
forskarsamhälletsochuniversitetenssvaradepå motinte sättett som

programplaneringengjordes externaautonomi. Tvärtomönskemål avom
ansökningarfick skickaforskarnavilkatillFoU-stödjande omorgan

projektstöd.
kravställabakgrunddennabörjadeuniversitetshåll motFrån man

komvadsektorsforskningen attinriktning mottydligare somaven
basstöd,bordeSektorsorganenkunskapsutveckling.långsiktigkallas ge
ocksåbordefritt. De takunde disponerahögskolorochuniversitetsom

utred-områden. Enberördainomforskartjänsterförlångsiktigt ansvar
varjeförregeringenföreslogForskningssamverkanskommittén attning

beloppdetdelpostsomskulleFoU-anslag somsektoriellt enange
kunskapsuppbygg-långsiktigmotiveradsektorielltföranvändasskulle

högskoleenheterberördadisponerasskullemedel en-nad. Dessa av
efterutbildningsdepartementetmeddeladeföreskrifter gemensamligt av

1980:46.fackdepartement SOUmedberedning resp.
regeringenemellertidskrevpropositionnäringspolitiskaårs1981I

bas-uppbyggnadenfinansieraskall inteSTUindustriministem: av
för-heller deinteaccepteraderegeringenhögskoloma ochvidresurser
uni-tillsektorsorganenfrånmedelsöverföringarframförtsslag omsom

samtidigtdockklargjordesforskningspropositionårs1982versiteten. I
fullaha detskallSektorsorganenavsnittutbildningsministems atti

innefattandeför sin FoUfinansielladetoch ansvaretprogramansvaret
ocksåunderströkRegeringen attkunskapsuppbyggnad.långsiktigäven

ochhögskolantillskulle förläggas attmöjligtlångtsåsektoriell FoU
kunskapsuppbyggnadenlångsiktigadengällaskullesynnerhetdetta i

motiveradeinomvetenskapligtdenmedmedsläktskaphar närasom
politikdennafortsattesforskningsproposition1984 årsforskningen. I
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och sektorsorganen ålades ökat för sektoriellt motiveradatt ta ett ansvar
långsiktig forskning inom högskolan.

Vid riksdagsbehandlingen forskningsproposition,1987 års formu-av
lerades direkt beställning till regeringen inför propositionnästaatten
se sektorsorganens verksamhet och komma förslag inne-medöver som
bär viss del anslagen till sektorsforskningen förs till hög-att överen av
skolans fakultetsanslag för den långsiktiga kunskapsuppbyggnadenm m
i högskolan.

Regeringens denna beställning,på så det i års1990svar som gavs
forskningsproposition, innebar ingen överföring till högsko-av resurser
lan. Istället föreslogs förstärkning forskningsrådsystemet på sek-en av

bekostnad och riksdagen godtog förslag.detta En deltorsorganens av
sektorsforskningen "rådifieradblev därmed tillskapandetgenom av

författarna tillSFR och TFR och SOU kallar detta1995: det121
politiska decennielångslutresultatet på maktenkampnästan överen om
de sektoriella FoU-anslagen. förtjänar emellertidDet påpekas lik-att att
nande förändringar, fast i mindre skala, hade skett redan tidigare. Som
exempel kan den överföring medel från sektorsorganet Sta-nämnas av

råd för byggnadsforskning till forskningsrådet skeddeHSFRtens som
efter förslag i 1985 års budgetproposition. kanDet tilläggasäven att

fortsatte efter 1990 överföring medel från sektorsor-processen genom av
BRÅBrottsförebyggande rådet till HSFR efter förslag i 1993 årsganet

forskningsproposition.
kansådan rådifiering positiva resultat. innebärJag Denattanser ge

tydlig kvalitetssäkring sek-mekanism skapats för den berördaatt en av
torsforskningen den skapar kontakter mellan grundläggande ochoch den
den tillämpade forskningen. Med aktiva forskare beslutandei de organen
bör det vidare finnas goda förutsättningar tillgodose lång-kraven påatt
siktighet sektorsforskningen, samtidigt avnämarföreträdamaiäven som
i dessa forskningsråd inriktningen målendegaranterar att mot uppsatta
inte släpps sikte. från universitetens autonominSett synpunkt harur

inflytande.kanske inte ökat, forskarsamhället har fått störreettmen
Med inflytande följer emellertid viktigtockså och det är attansvar

understryka sektorsforskningsansvaret sektoriella rådsorgani-hos de nya
sationema och det breddade för tidigare fåttde rådansvaret ut-som
ökade uppgifter. förra måste ledas traditio-De på änsättt ett annatex
nella forskningsråd och deras sammansättning avspegla demåste även
sektoriella uppgifterna. bör sålunda finnas företrädare för bådeDet
forskarsamhället och sektorsintressena i alla beslutande och policyska-

dessa forskningsråd ochpande Vidare krävs byggerattorgan. nya upp
frågeställningarvidmakthåller för fånga sektoriellaattett system upp

för-och integrera användar- och avnämaraspekter i bedömningama av
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önskemålförbåde lyhördhetfordrarforskningsprojekt. Dettaslagna en
Utredningenmål.lojalitet dessochsektornaktuellafrån den mot an-en

forsknings-forskningsråd för dennasektoriellavänder typtermen av
ñnansierande organ.

sek-delarnödvändigt centralaalltsådetMed detta attärsynsätt av
forskningsråden.sektoriellain i deföljer medarbetssätttorsorganens

denkvar ochvisserligen finnasmåsteprojektstödetforskarinitieradeDet
denviktig roll vadspelakunnastödformen bör även meravseren

gradhöginte i likasektoriellt råd kantillämpade forskningen, ettmen
mekanismen.denförlita sig enbart påforskningsrådklassisktettsom
uppbyggnadtillkan leda framinitiativverksamhetochUtrednings- som

Erfa-framträdande plats.också haforskningsområden måste ennyaav
miljöforskning visartillstödNaturvårdsverkets attrenheter från t ex

innebäraforskningsråd inte behöversektoriellt attarbetsfonnema i ett
liknandevetenskaplig kvalitetlägrehar änprojektende stödda pro-en

forskningsråden.vanligadejekt stödda av
sektors-godkarakteriserararbetsmetoderdepåpekandetEfter att som

insats-forskningsrådenssektoriellai demedfinnasalltså börforskning
resurskräv-relativtmetodersådana ärdetbör attäven noterasrepertoar

konferenser,kontaktverksamhet,utredningar, ut-handlarande. Det om
tradi-deandelblygsammamålfastställda Denvärderingar etc.mot av

uppföljningför planering,användsmedelforskningsrådenstionella som
behov.sådanatillgodoseförräcker inteverksamheterliknande attoch

beslutandedet högstarådet,självasammansättningen ärsomav
forskningsråd. deFörsektoriellaförviktig frågagivetvisärorganet, en

och harSFRnämligen SJFRfinns idagexempeltydligaganskatvå som
utbildningsdepartementetsförmodellprincipielltvalts somsamma

ytterli-ochordförandenregeringenbetyderforskningsråd. Det utseratt
rådens ledamötermajoritetklarmedanledamöter,några av avengare

tolvsjuelektorsförsamlingarsärskildaforskare valdautgörs avavav
för långthär gåttförsju elva SFR. Jagochför SJFR att mananserav

sektoriellamedforskningsrådforskarstyre. Irenodlati riktning ettmot
ochforskaremellanmellanjämvikthadet rimligtuppgifter är att en

valdaledamöterlika mångaungefäralltsåallmänföreträdare och av
På deregeringen.utseddaallmänföreträdareforskarsamhället avsom

aktivtkrav påställakunnaf regeringenmåste ö engage-sammasenare
företrädare.sinaforskarsamhället ställermang som
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10.10 Sektorsorganens arbets- och beslutsformer

den uppföljandeI forskningspropositionen prop 1993/941177 dis-
kuterades sektorsorganens sammansättning och beslutsformer. kons-Det
taterades de sektorsorganen har betydande möjligheteratt stora att or-
ganisera sitt prioriterings- och bedömningsarbete på sättett garante-som

god kvalitetsprövning. Viss uttalades emellertid i dettarar en oro avse-
ende för sektorsorgan, stöder forskning i begränsad utsträckningsom
och deluppgift för myndigheten föroch de mindre sektorsorga-som en

underströksDet de vetenskapliga kvalitetskraven fårinteatt sättasnen.
lägre för dessa myndigheter och det föreslogs mindre myndigheteratt
i ökad utsträckning utnyttjar andra myndigheter, och då särskiltav
forskningsråden, etablerade för den vetenskapliga kvalitetspröv-grupper
ningen.

sadesDet också i den nämnda propositionen regeringen införatt
forskningspolitiska proposition kommer att föranstaltanästa om en

Sektorsorganens beslutsforrner. Någon sådan särskildöversyn över-av
har emellertid inte initierats, och det tillskälen utred-är ett attsyn av

ningen här dessa saker till diskussion. få bild for-Förtar attupp en av
för beslutsfattande vad gäller sektorsorganen utredningen ock-togmerna

så dessa forskningsfinansierandeaspekter i sina frågor till de sek-upp
torsorganen.

utformningen arbetsmetoderDen medger kvalifi-närmare av som en
cerad vetenskapligbedömning såväl kvalitet medrelevansav som avse-
ende forskningsinsatsema i förstapå hand fråga för de berördaär en
myndigheterna. diskussionSamtidigt frågor enligtdessaär öppenen om
min mening angelägen.

relevansanalysenSom komplement till kvalitets- och kan detovan
därför praktisktlämpligt på plan diskutera lämpligaatt ettvara mer
former för sektorsorganens beslut FoU-stöd. sannolikt oftaDet ärom
klokt hantera kvalitets- införoch relevansaspektema slut-att ettseparat
ligt avgörande. kan då välja först bedöma kvalitetsaspektenMan medatt
utnyttjande vetenskaplig expertis och sedan låta relevanskriterierav av-

bra Alternativtvilka de vetenskapligt projekten bör stödjas.göra av som
kan relevansfrâgan först, varvid endast projektförslagdeavgöras som

kunna de användbara förresultaten också blir föremålmestsynes ge en
vetenskaplig bedömning.

metoden kanSom exempel på den förra hanteringNFR:snämnas av
de särskilda energirelaterad gmndforskning.medlen för andraDen meto-
den har holländska NWO vid med Prioriteit-arbetetanväntst ex av

bedömning forskningens samhälleligainom vilketprogrammet, aven
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bedömningvetenskapligmedkompletteradesdettarelevans sätt en
kvalitet.vetenskapligtvivelaktigprojektsyfte eliminerai att av

användstredje,foga somocksåkanmodellerbådaTill dessa enman
forsk-föreslagits förnyligenochbyggforskningeninomHSFR somav

fördelningeninnebär1995:30. Denverksamhet Dsideell attning om
område skervisstinomsektorsforskningföranslagsramgiven ettav en

dess sek-ochvetenskapliga kvalitetdessbehandlingparallell avgenom
beredningsgruppereller flerabedömsförratoriella relevans. Den av en

refe-särskildiavnämarintressena toch denforskare ex ensenare avav
det bedömsendastfinansieringförkanprojektrensgrupp. Ett antas om

Uppfylls barapraktiskt relevant.bärkraftigtvetenskapligtsåväl somvara
givnafrån denfinansierasprojektet intekriterier kandessa an-ett av

hindraringentingförståsdet att ettfinnsslagsramen. Däremot som
fåfinansiärer, kanandrahossammanhang,andraprojekt isådant t ex

förutsättningundergivetviskriteriet, attdetbarabasisstöd på enaav
kvalitet.forskningenspåbaskravenuppfyllerdet

forsk-motiveradesektorielltplaneringmedarbetarDe avorgan som
behöverinom sådanaforskningtillstödochningsprogram enprogram

forskar-ellerForskningserfarenhetområden.olikainombred kompetens
dennaviktig delpersonalenhandläggande ärhos denutbildning aven

påförmåga trovär-berördaavgörande för ettattochkompetens organs
olikai debehovsanalysenmellanlänkuppgiftsinfullgöradigt sätt som

forskarsamhället. Endelarberördaochsamhällssektorema annanav
sektorsorganenFoU-fmansierandedetillställdeutredningenfråga som

vetenskapliga kompetens.handläggamasdärför justavsåg
ochPerssonanalyserats BouppdragutredningensharSvaren av

material. DeopubliceratuniversitetLinköpingsvidSandströmUlf
förtillämpasmodelldenefterimyndigheternadelar tre somgrupper

interntskötsbedömningendärämbetsmannamodellen utanhanteringen,
där be-rådgivningsmodellenellerrådgivnings-speciella expertgrupper,

rådgivandemed stöd samthandläggareskötsredningen grupperavav
direkt medverkarutifråndärsakkunnigmodellenslutligen experter mer

innehåller llförstaDenbeslutsprocessen.ochi berednings- gruppen
iförstatredje 10. Denoch denandra 5denmyndigheter, gruppen,

kulturråd och Konsu-AMS, StatensJordbruksverket,ingårvilken t.ex.
FoU-arbetsuppgif-personal med speciellaallmänhetisaknarmentverket

ochoch KFBBFRinnefattar NUTEKandraDenter. agruppen , totalan-fjärdedelungefärhandläggareforskarutbildade ärandelen aven
ocharbetslivsforskningRådet förSida,Sakkunniggruppen därtalet.

flermedeltalihandläggare där änharNaturvårdsverk ingårStatens
grad involverarhögstimyndigheterforskarutbildade. De%60 är som

andel for-således högreharbeslutsprocessensakkunniga i enexterna
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skarutbildade myndigheter främst förlitar sig på interna tjän-deän som
stemannabedömningar.

bedömt i handlägg-och Sandström har också produktivitetenPersson
antalet handläggare milj kr i forsk-ningen stödet i form 10perav av

spridningningsstöd. Sammanställningen visar det finnsatt storen
från till handläggare milj kr ochmellan myndigheterna, 0,3 3,5 10per

produktiviteten handläggningen FoU-medel understigande 50iatt av
sakkunnigmodellenmilj låg. myndigheter utnyttjarkr Deär synessom

sprid-medeltal produktivitet övrigaockså i ha högre än även omen
ningen är stor.

relevans-diskussionen sektorsorganens kvalitets- ochtidigareI aven
viktiga utgångs-deras policydokumentbedömningar har pekats på som

emellertidforskningsstödet. kräverprioriteringpunkter för Det attav
olikafinns hosoperationaliseras med beaktande de behovmålen av som

definieras omsorgsfullt. inansiärerbör f FDe öavnämnargrupper. senare
frågor de bör vid behovsamverka i dessa ochinom sektor börsamma

policydokument till ledning för arbetet. Ettkunna utvecklagemensamt
Naturvårdsverket ochframtagitsexempel denutgörs rapport som avav

utvecklingsarbetei forsknings- ochkvalitet och relevansMISTRA om
förlag.Naturvårdsverketsinom miljöområdet

årsredovisning ochmyndighetersFörordningEnligt 1993:134 om
finnas verksam-för varje Verksamhetsgrenanslagsfram ställning skall det

fastställaskall myndigheternaför Verksamhetsmålhetsmål och varje
och redovisafölja verksamhetenmätmetoder och resultatmått för att upp

forsknings-alltså sektorsorganensföreskrifter gällerresultat. Dessa även
ochsvårtforskningsverksamhet visserligenstöd. Målstyming ärav

medarbetettvivelaktigt värde, ofta kan självaibland dessutom menav
och kanskemålforrnuleringar nivåer ändå fruktbartpå olika t o rnvara

uppställs.viktigare de mål slutligenän som
kunskapoch dra lärdom deninsamla, systematiseraFör att somav

kommandeinför denföreslår jag detallt finns på detta område atttrots
värderingsammanställning ochforskningspropositionen särskildgörs en

årsredo-berörda myndighetersframgårvad i detta avseende avav som
föranslagsframställningarfördjupadeför och derasvisningar 1994/95

regerings-inomstudie kan antingensådan samlad1997-1999. En göras
ändamålet lämp-eller någon föreller läggaskansliet RRVut annnan

organisation.lig
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Behov överblick, bredd och flexibilitet10.11 av

det finns fördelar med antalUtrednngsdirektiven nämner att ett stort
samtidigt mångfalden försvårarforskningsfinansiärer konstaterar attmen

med försvårad överblick gälleröverblick och samordning. Problemet
forskningspolitiskt perspektivenligt utredningens mening såväl i ett som

Forskningspolitisk överblickfrån de enskilda forskarnas synpunkt. är
vill kunna avvägningarnödvändig statsmakterna dengöra typ avom

utrednings-exemplifieras uppdrag jag fått. Samtidigt hari det somsom
svenskaöverblick inte lättillgänglig i dagensarbetet visat sådan äratt

tillhandahållandetsålunda ingen kontinuitet ifinnsFoU-system. Det av
forskningspolitiska diskussioner och beslut,underlag för strategiskt även

och olikahar gjortsviktiga punktinsatser görs av organ.om
jag bör undvikai avsnitt 8jag redovisatSom attovan anser man

med perspektiv och få AvFoU-stödjandesmå snäva avnämare.organ
sektorsforskningsområdet krävasfinansiär inom måsteoffentlig meren

projektstödansökningar och fatta beslut påkunnaän ta emotatt om
behövsoch bedömning dessa ansökningar.granskning Detbasis avav

identifieringför omvärldsanalyser, foroch kompetenssålunda resurser
medfrågeställningar, samverkanproblem och förforskningsbaraav

finansiärerför medinom sektorn, samarbetemyndigheter och organ
utvärderingar genomfördaområden, förnärliggandeinom programav

gjorda insatser.uppföljningoch för allmän av
praktiska.kommer också destrukturella problemennämndaTill de

bristande överblickenforskningsfinansiärer och denMångfalden ärav
och rutinerforskarsamhället. Principerproblem förnämnts ettovansom

forsk-pluralismoch dennafinansiär tillvarierar från aven annan,en
utredningsdirektiven konsta-och arbetsformer kan,ningsfinansiärer som

och vidansökningar skall utarbetasmerarbete dåleda tillterar, pro-
högskoleinstitutionema.ochinom universitets-jekthantering

små finan-sammanhang inte förnekasemellertid i dettaskallDet att
sådana,obyråkratiskaflexibla ochsiärer ibland kan störreänvara mer

arbeta medhör de börställas på deböroch till de krav attsenaresom
forskningsom-anpassade till de olikaansökningsrutinerstödforrner och

behov.struktur ochrådenas
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inomSektorsforskning olika10.12

departementsområden

forskningsfmansieringsutredningen kon-har det naturligtvaritFör att
sektorsforskningens principiella frågor. Uppdragetsig påcentrera mer

systematiskt igenomvarit gå enskilda sektorer. Ut-har inte heller att
föränd-valt i Bilaga schematiskt vilkaredningen har ändå 7att ange

bakgrund principer förringsmodeller bör deövervägas mot avsom
redovisat. modeller intesektorsforskningen jag tidigare Dessa ärsom

utsträckning behövs för de vidaregenomarbetade deni att utansom
grund för beslut omorganisationerberedning ligga tillskall kunna om

riktningar i vilka sådana enligt min meningde indikerar dem m, men
bör sökas.

avgränsaderedovisas i medvetandeFörändringsmodellema attom mer
skerutvärderingar sektorsforskningochgenomgångar, ävenöversyner av

nyligenarbete inom vissa områdenoch sådanti andra former att av-
slutats.

departementsområdenBilaga finns det inom radframgår 7Som enav
sektorsforsk-förändringar till följd de principer föranledning till av

kapitel.genomförande i dettaoch jag redovisatningens planering som

bedömningar ochSammanfattande10.13

förslag

huvudsakliga utföra-fortsättningen denHögskolan bör iäven vara
finansieras sektorsorganen.den forskning avsomren av

forskningsmedel bör möjlighetenöka konkurrensen2. För att avom
forsknings-från forskningsutförande tillanslagsmedelöverföring av

försektor sektor.fmansierande prövasorgan
Öppna iställetanvändas där möjligtansökningsförfaranden bör så är

myndighetsdefmierade projekt.tilldeltagareför handplockning av
forskning bör kunnatillämpadtill grundläggande ochStöd gesmer

finansiär.sammaav
mycket småfördelas små ellerForskningsmedel bör normalt inte av

uppgifter.sektoriellamed snävaorgan
sektorsforsk-relevansbedömningvidAvnämarintressen bör delta av

sektors-avnämarstyming böröverdrivenför undvikaning, attmen
organisationer ellerfriståendeinomforskningsmedel helst hanteras

myndigheter.hos berördasjälvständiga enheterinom
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inte har särskilt forskningsmedelSektorsmyndigheter anvisadesom
med formulering oU-behov inom sina verksamhets-bör arbeta Fav

forskningsfmansierandei berördaområden och medverka organs
planeringsarbete m m.

avnämarinflytandeforskningsråd med användar- ochSektoriella är
finansiering sektoriellt motiverad forskningbra modell för av aven

hög kvalitet.
sammanställningforskningspropositionen bör det ske ochInför en

redovisning Verksamhetsmål ochsektorsorganensvärdering avav
anslagsframställ-årsredovisningarna ochenligt deresultat senaste

ningarna.
bör arbeta medmed breda ansvarsområdenForskningsfmansiärer10.

anpassade till olika forskningsom-ansökningsrutinerstödformer och
behov.rådens särskilda

sektorsforskningen inom olika de-förändringsmodeller förMöjliga11.
redovisas i särskild bilaga.partementsområden en
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landsting,företag,inomForskning11

kommuner

Företagssektom1 1.1

finansiärenochutförarensärsklassiden störstaFöretagsektom avutgör
andelföretagensperspektivinternationellt äroch i avsvensk FoU ett

%. Före-58,6OECD-snittetmedjämförelsei%hög 63total FoU om
34,5för tillsammans1993/94 FoUutfördeanställdamed fler 49äntag

företaguppskattatharpenningvärde. SCB attårs1994/95miljarder kr
förbruka-därutöveranställdamed 4loch företaganställdamed 495 -- harbetydelseFöretagssektomskr.miljarder storarespektive 0,5de 2,1
finansie-huvudsakligadeneftersomgenomslagfåttinteutredningeni

före-finansieringen är%77,5företagen,inominterntskerringen av
ivilketföretag,svenskafrånkommer8,8 %ytterligareochtagsintem

offentligahuvudsakligakoncembidrag. Denkanhuvudsak varaanses
objektbundetochmyndigheter utgörmilitärafrånkommerfinansieringen

försvarsmate-svenskutvecklingförersättningutvecklingsstöd, dvs av
riel.

förhållan-företagssektomfinansieringssystemet utgördet enI öppna
gårfrämstFoU-verksamhetförkostnaderdel då deras externlitendevis

Finansieringenenheter.utländskaochföretag avandra svenskatill
inskränkerövrigahögskolorochuniversitet samtbranschorganisationer

,
kr.miljtill knappt 700sig

tilläm-grund- ellerklassatsFoU-verksamhetendelDen somsomav
industrininom12 %%knappt 15näringslivetinomforskningpad är

Läkemedelsindustrinsbranscher.mellanojämntsigfördelaroch den
forskningindustrins1/3såforskning äntill % att45FoU avär mer

läkeme-inomanställdaocksåforskarutbildade ärde1/3därutförs av
andellikaungefärhar storForskningsinstitut motsv.delsindustrin.

utsträck-i någonverksamhetertvådessaocksåforskning. Det somär
högskolor.ochvid universitetverksamhetfinansierarning

produktutvecklinghuvudsakligenFoUnäringslivets ärmedSyftet
syftetharFoU4 %för 12 %.processutveckling stårmedan%84 av

detdvssyftet,sekundäratill detSerkunskapsutveckling.allmän man
bedömerutveckla såkommerprodukten/processen attändamål som

%telekommunikation, 16ochtransport%drygt 50företagen att avser
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hälso och sjukvård 12 % handel och bank och försvar.7 % Jämför man
med motsvarande ändamål för sektorsforskning i statsbudgeten in-är
trycket främst kompletterar understödjeratt inomstaten än FoUsnarare
näringslivet. statsbudgetenI anslagen till fysisk miljö, arbetsmiljöär och
energiförsörjning medan de försmå exempelvis hälso-är ochstora
sjukvård. Transporter och telekommunikationer stod för 21% sektors-av
forskningen och detta förefaller tillsammans med försvars-FoU detvara
område där och näringslivet har genomfört satsning.staten en gemensam

Pappersindustri, läkemedel, kemi, maskin, elektro, transportmedel,
instrument och forskningsinstitutioner står för 3/4 industrinsänmer av

forskningenFoU koncentrerad till fåtal företag. företag10är ettmen
svarde för 51 % FoU-verksamheten och 41% forskningen utfördesav av
inom dessa. Samtidigt små FoU-företag betydligt forskningsin-är mer
tensiva de mycket liten andel verksamheten.även utgörom en av

offentligaDen finansieringen näringslivets kommer huvud-FoUav
sakligen från militära myndigheter 78 % riktat till maskin-, transport-

Övrigoch instrumentbranschen. offentlig finansiering går till till70 %
forskningsinstitut och i övrigt till de militäramotsv branscherna. Det
förefaller således de statliga satsningama väsentligen riktas motsom om
försvarsforskning och till stöd för näringslivets forskningsinstitut. FoU-
intensiva företag i övrigt egenfmansierar sin verksamhet. ocksåDetta är
det normala förhållandet i internationellt perspektiv.ett

1993/94 fördubblades intäkterna från försäljning licenserpatent,av
och know-how i jämförelse med 1991/92. Samtidigt minskade kost-
naderna för motsvarande köp, vilket tillsammans mycket positivgav en
handelsbalans drygt miljarder kr.3 hälften intäkterna ochDrygtom av
knappt hälften kostnaderna kom från den koncernen. rimligEnav egna
tolkning statistiken de koncernemas FoU-verksamhet iär störreattav
Sverige framgångsrik samtidigt pekar den lilla importen påär men en
allvarlig brist. osannolikt svenskDet alla områdenFoUär överatt
kommer tillräckligt framgångsrik för försörja vårt näringslivatt attvara
med innovationer och import utländska skullestor patentnya en av
säkerligen förnya och förbättra industrin. Särskilt betänklig den lågaär
teknikimporten för företag med mycket liten eftersom de dåF oU,egen
har svårt konkurrera med den bästa tekniken och de bästa produkter-att

delFör antyder siffrornaF oU-systemets teknikspridningen inteattna.
fungerar tillfredsställande.

Staten har spelat betydelsefull roll för näringslivets FoUen genom
upphandlingar från svenska företag.de gjorts Framför allt gällersom

detta försvarsindustrin exempelvis detockså tidigare Televerketsmen
samarbete med Ericsson. kommer blirollen svårareDen att att upp-
rätthålla i tid försvarsanslag hårdareminskande och regler fören av
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föravgörande betydelseändå förbliden kanupphandlingstatlig avmen
tillgörligaste månövrigt iroll måste imånga företag. Statens att sevara

ochframför allt då kompetensenochFoU-verksamheten,statligadenatt
näringslivetmöjligt kan kommalångthögskolorna, såvidverksamheten

tillgodo.
Industriförbun-lyfts framtillfällenflertalvidproblemEtt ett avsom

kanforskningsdisciplineruppdelning i görhögskolevärldensdet är att
industrinstillanpassadilla sättforskarutbildningen attochforskningen

be-problemlösningproduktionsinriktadeindustrinsproblem. Förlösa
sådanocholika områden tvär-flerainomtill kompetenstillgånghövs

högskolan. Dennamobilisera inomofta svårfacklig kompetens attär
diskussionutredningensanslutning tillutförligt idiskuterasfråga mer

hög-förLösningenkapiteli 18.problemsärskildatvärvetenskapensav
industrinstillsigfulltinteemellertidkan utskolan att anpassavara

fleraFoU-sektoremaintegreringproblemformuleringar. Den somav
framgångs-myckethittillstillledainteför börverkar att ettfinansiärer

ochkontaktytantillkunskapsuppbyggnad attför utanrikt system raseras
ökar.varandrasiförmågan termerdärmed att resonera

universi-utnyttjaskall kunnanäringslivetförfaktoravgörandeEn att
sidor harforskarna på bäggeoch vicehögskolor äroch atttet versa

angripamed bäggearbeteerfarenhet sätten attför ochförståelse av
anställernäringslivetåtgärdeneffektivaste ärsannolikt attproblem. Den
kontakt-ochtill kompetensfå tillgångvisdettaför pådoktorerfler att

examinationendels ökasida måstesinHögskolan åhögskolan.vidytor
näringslivetmedforskareutbytetaktivt ökadelsforskarutbildade avav

alltFramförindustridoktoranderprofessorer,adjungerade osv.genom
någotnäringslivetinomverksamhettillhögskolanmåste att somsesse

harårenUnder de ut-disputerat. senasteför dennaturligt även som
någratidigtfördetriktning attär ännugått i dennavecklingen semen

resultat.tydliga
benämningenunderTyskland därimodell tillämpasintressantEn

inomsamarbetaroch instituthögskolorVerbundforschung företag,
innebärutvecklingsprojekt. Dessaochforsknings- engemensamma

del-demellanrelationerpersonligaskaparåterkopplingömsesidig som
interdisciplinaritet.främjarochtagande parterna

därföretagmedelstoraochtill småteknikspridningproblemEtt utgör
Även årenunder detdethär har senastesärskilthar ettstaten ansvar.

utvärdera.möjligaintevilka är attännufloravuxit program,en avupp
iinnesåledesnäringslivetoch etthögskolan ärFörhållandet mellan

effekternautvärderamöjligtdetfinnerinteskede där jag attdynamiskt
förslagnågraheller inteläggervidtagits. Jagåtgärderalla de somav

högskolornasFörslagetintegreringen.ökasyftar tilldirekt att omsom
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ökade för kommersialiseringen immateriella rättigheter böransvar av
emellertid få positiv effekt både i det fram ochatt taspatenten nya
sprids på marknaden och i det industrifokuserad attityd spridsatt en mer
på högskolorna.

Förslaget overheadkostnad för långsiktig kunskapsuppbyggnadom en
kan tyckas kontraproduktivt i detta sammanhang det kommervara men

företagsfinansierad forskning högre högskolorna.påatt statusge en
Forskning för industriell utveckling blir något högrei grad bidrarsom
till den allmänna kunskapsuppbyggnaden vid universitet och högskolor,
vilket får till följd för angripa problemen ökar.sättetatt acceptansen att

De ökade anslagen för forskning vid de mindre och medelstora
högskolorna, föreslagit,jag bör förbättra möjligheterna för framförsom
allt mindre och medelstora företag utnyttja högskoleresurser. Forsk-att
ningen vid de regionala högskolorna har ofta visat sig kopplad till
problem i lokala näringslivet.det

Statens och de forskningsstiftelsemas insatser för öka närings-attnya
livets under dehögskolan har varitåren ochnytta senaste storaav
mångskiftande. har finansieringavsevärd via tillkom-Dessutom EUen
mit, varför risken för närvarande för mycket läggsärsnarast att resurser

på industrirelaterad forskning. Statistik utvärderingöver görsom en av
åtgärdernas effekter kommer inte finnas tillgänglig förrän tilltvåatt om

år.tre

11.2 och landstingKommuner

Landstingens uppgick till miljarderFoU 1,8 kr Hälso- och sjuk-1994.
vård stod för drygt 80 % detta belopp. Enligt statistiken skall egenti-av
nansieringsgraden medan50 % för knapptstå 30statenvara cza anges

skulle forskningsdelen%. I statistiken de medicinska fakultetemasav
anslag till klinisk utbildning och forskning ALF ingå dessamen upp-
går till 1,2 miljarder kr, varför landstingen i statistiken endast återredo-
visat 40 %. Antingen den statliga finansieringsandelen högreär än
statistiken eller också FoU-volymen Med utgångspunktär större.anger
från den regionala fördelningen forskningsinsatser talar det förmestaav
det förra alternativet.

statistiska hanteringenDen visar dessaALF statliga anslag inteattav
kan återredovisas tillfredsställande och det inte finns tillförlit-någonatt
lig statistik tillgå landstingens forskningsfinansiering. Regionalaöveratt
forskningsråd likväl regionala högskolor stöds ofta landstingensom av
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käm-sinförintressesig åt FoUalltframför egenägnar avmanmen
sjukvård.dvsverksamhet,

utveck-ochforskningliten delmycketförstårKommunerna aven
tyckshögskolornamedelstoraochmindredeUtvecklingenling. av

främstverksamhetsådanförintresseökatinnebära genomemellertid ett
forskningsverksamhet.högskolornasdelfmansierarkommunernaatt

förhållandevis litenFoU-finansiering ärlandstingsochKommuner
rimligförefallervilketutveckling,påinriktning enhar varaoch den stor
FoU-regionalökadsigförväntadockkanManläge.i dagensstrategi en

högskola, kommu-landsting,medregionalaochverksamhet systematt
starkare.sighuvudparter växernäringslivochlänsstyrelser somner,

ochbedömningarSammanfattande11.3

förslag

svenskfinansiärenochutförarenden störstaFöretagssektom avär
finansieringssys-detdelliten öppnafördenFoU avensvararmen

branschorganisationer,finansieringendeneftersom externa avtemet
milj kr.700knapptsig tillbegränsarhögskolorochuniversitet m

antyderFoU attmed litenföretagförteknikimportenlåga egenDen2.
åtgärdermängdtillfredsställande. Enfungerarinteteknikspridningen

bördessa utvär-resultatetochårvidtagits påemellertidhar avsenare
vidtas.förändringarytterligareinnanderas

tillförligsaknasavseenden,radi t.exförbättrasbehöverStatistiken en
forskningsfinansiering.landstingensstatistik över
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medinrättadeStiftelser12

löntagarfondsmedel

Bakgrund12.1

betydande beloppöverfördeslöntagarfondemaavvecklingenGenom av
harstiftelserSjuforskarutbildning.forskning ochsvenskstöd förtill

inominsatserolikadelvis finansierahelt elleruppgiftmedinrättats att
forskarutbildning. De ärforskning och

Öster-tillanknytningmedområdeninomforskningförStiftelsen-
Östeuropaochsjöregionen

forsk-utbildning ochhögreinternationaliseringförStiftelsen av-
ning

miljindustriellförinstitutetInternationellaförStiftelsen-
universitetLundsvid

kompetensutvecklingochkunskaps-förStiftelsen-
forskningmiljöstrategiskförStiftelsen-

forskningstrategiskförStiftelsen-
allergiforskningochvård-förStiftelsen-

löntagarfonds-donationmed densyftet ocksåForskningsstöd är av
Jubileumsfond.Riksbankenstillgjortsmedel harsom

tvåistatsmakternabesluttillkomForskningsstiftelsema avgenom
UbU16,1992/93:17l,prop.respektive 19941993omgångar prop-

Vid detregeringsbeslut.anknytandedärtillUbU121993/94: 177, samt
respekti-miljöstrategiskförstiftelsemabeslutfattadestillfälletförsta om

Jubileumsfond.Riksbankenstilldonationenforskningstrategisk samtve
förstaforskningsstiftelser. DeövrigabeslutadesVid det omsenare

förslagblanddärberedningsprocedur, annatföregicksbesluten av en
deInform.fl.akademierforskningsråd ochfråninhämtades senare

regeringskansliet.inomhuvudsakligenberedningenskeddebesluten
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12.2 Forskningsstiñelsemas ändamål

Stiftelsemas olika uppgifter inom forskningsområdet i derasanges av
regeringen med utgångspunkt i riksdagsbesluten fastställda stadgar.
Enligt stadgarna för respektive stiftelse uppgifterna följande:är

Stiftelsenför forskning områden medinom anknytning till
Östeuropa ÖstersjöstiftelsenÖstersjöregionen och

Stiftelsen har till ändamål stöjda forskning utbildningoch inomatt
Östersjöregionen Östeuropaområden med anknytning till och vid en ny

struktur för högre utbildning i södra Stockholmsregionen begräns-utan
ningar till vissa discipliner.

Stiftelsen skall vid uppfyllandet sitt ändamål bidra till uppbyggnadav
och finansiering forskning och forskarutbildning i södra delenav av
Stockholmsområdet och den akademiska infrastrukturen i anslutning
därtill. Stiftelsen bör hålla sig informerad arbetet inom 1994noga om
års Stockholmskommitté.

Stiftelsen för internationalisering högre utbildning och forskningav
STIND

Stiftelsen har till ändamål främja internationalisering svensk högreatt av
utbildning och forskning.

Stiftelsens verksamhet skall inriktas på
finansiering svenska och utländska postdoktorers vistelser vidav-

utländska respektive svenska universitet och högskolor
stipendiering akademiker från länder i dynamisk utveck-av unga-

ling för studier i Sverige främjande utbildningsmöjligheter församt av
dessa vid svenska lärosäten.

Stiftelsen har därutöver särskild uppgift övergångsvis och vidattsom
behov medverka i finansieringen Sveriges deltagande i fjärdeEU:sav

för forskning.ramprogram
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vidmiljöekonomiindustriellförInternationella institutetförStiftelsen
Lunds universitet

ochforskninginriktadinternationelltstödjaändamåltillStiftelsen har att
miljöekonomi vidindustriellförinstitutetInternationellautbildning vid

vidverksamhetentillskall vidareStiftelsenuniversitet. attLunds se
främjarkvalitethögstainriktad och samtinternationelltinstitutet är av

medsamfinansieringeftersträvaskallStiftelsenutveckling.hållbaren
näringsliv.svensktintressen ochintemationella

KK-stiftelsenkompetensutvecklingochkunskaps-Stiftelsen för

ändamål:följandeStiftelsen har
sidanmellan å nä-kompetensutbyteochtill kunskaps-Stöd enaa.

forskningsinstitut.högskolor ochuniversitet,andra sidanoch åringslivet
skallStiftelsen

magistemivå,ochlicentiat-doktors-utbildningfinansiera- ,
företagmedsamverkaniskekansådansärskilt som

vidliksomindustriforskningsinstitutomstruktureringvid ny-av- stiftel-varvidaktiekapital,tillskjutaindustriforskningsinstitutbildning av
organisation-deninomarbetetunderrättadhålla sigskall omnogasen

tillsattregeringenindustriforskningssystemetskommitté för som
institutenomstruktureringvidkostnaderdirektavissatäcka av-

institutenvidforskartjänsterfinansiera- bedrivs iprojektinriktadetvärteknologisktfinansiera samar-som-
institutmellanbete

högskolormedelstoraochmindrevidforskningFinansiering av
profilområdensärskildainom

skallStiftelsen
högskolorvidforskning utansådandelfinansieringför avsvara- regionaladetmedsamverkaniutvecklasforskningsresurserfasta som

finansiering.resterandeförnäringslivetoch därnäringslivet svarar
minsttotaltdelnäringslivets motsvararsetttillseskallStiftelsen att

Stiftelsens.
informationsteknologiFrämjande avc.

skallStiftelsen
stif-varvidinfomiationsteknologi,användningspriddfrämja aven- bedrivsverksamhetdenunderrättadhålla sigskalltelsen somomnoga

informationsteknologi.förkommissionregeringensav
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Härutöver bör stiftelsen kunna stödja dels information till mindre och
medelstora företag, dels kompetens- och tekniköverföring till sådana
företag.

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning MIST RA

Stiftelsen har till ändamål stödja forskning strategisk betydelse föratt av
god livsmiljö. Stiftelsen skall främja utvecklingen starka forsk-en av

ningsmiljöer högsta internationella klass med betydelse for Sverigesav
framtida konkurrenskraft. Forskningen skall ha betydelse for lösandet av
viktiga miljöproblem och för miljöanpassad samhällsutveckling.en
Möjligheterna uppnå industriella tillämpningar skall tillatt tagas vara.

Forskningsinsatsema kan såväl grundforskning tilläm-avse ren som
pad forskning inte minst, områden däremellan.samt,

Utmärkande för stiftelsens verksamhet skall vara
koncentration insatser så forskningscentra eller forsknings-attav-

områden med internationell slagkraft kan etableras
projekt och innebär gränsöverskridanden mellen dis-program som-

cipliner
etablering nätverk eller fastare samverkansformer nationellt ochav-

internationellt, bl.a. etablerandet internationellt forskar-ettgenom av
utbytesprogram

befordrande forskarutbildning och forskarrekryteringav-
forskningscentra eller forskningsområden i anslutning till uni-nära-

versitet och högskolor
samverkan mellan universitet och högskolor å sidan och nä-ena-

ringslivet å den andra forskning inom områden särskiltnär ärsom
intressanta för näringslivet kommer i fråga

forskarrörlighet internationellt och mellan universitet/högskolor,-
institut och företag.

Stiftelsen för strategisk forskning SSF

Stiftelsen har till ändamål stödja teknisknaturvetenskaplig, ochatt me-
dicinsk forskning. Stiftelsen skall främja utvecklingen starka forsk-av
ningsmiljöer högsta internationella klass förmed betydelse utveck-av
lingen Sveriges framtida konkurrenskraft.av

Forskningsinsatsema kan såväl grundforskning tilläm-avse ren som
pad forskning inte områden däremellan.minst,samt,

Utmärkande för Stiftelsens verksamhet skall vara
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forsknings-forskningscentra ellerkoncentration insatser så attav-
etablerasinternationell slagkraft kanområden med

mellan dis-innebär gränsöverskridandenochprojekt somprogram-
cipliner

nationellt ochfastare samverkansfonnernätverk elleretablering av-
forskar-internationelltetablerandetinternationellt, bl.a. ettavgenom

utbytesprogram
och forskarrekryteringforskarutbildningbefordrande av-

till uni-forskningsområden i anslutningforskningscentra eller nära-
högskolorversitet och

ochhögskolor sidanuniversitet och åmellan nä-samverkan ena-
särskiltinom områdenforskningden andraringslivet å ärnär som

frågakommer inäringslivetintressanta för
universitet/högskolor,mellaninternationellt ochforskarrörlighet-

företag.institut och

Vårdalstiftelsenallergiforskningochför vård-Stiftelsen

forskarutbildningforskning ochfrämjaändamåltillStiftelsen har attatt
inriktningmedforskarutbildningforskning ochvårdområdetinom samt

överkänslighet.allergier ochpå annan
verksamhet skallstiftelsensUtmärkande för vara

kvalitetmed högforskargrupperinsatser såkoncentration attav-
främjas

gränsöverskri-innebärochprojektbefordrande program somav-
disciplinermellandanden

forskarrekrryteringforskarutbildning ochbefordrande av-
tillstödmed övrigasamfmansieringsamverkan och gersomorgan-

verksamhetsområdestiftelsensforskarutbildning inomochforskning
struk-förändradedenforskningsbehovdesärskilt beaktasvarvid som

föranleder.vårdutbildningamaförturen
Östersjöstiftelsen stad-iharmed undantagstiftelsernaallaFör av

grund-successivt påbyggasverksamheten skallangivits att uppgarna
naturligt-kanbedömningar. Dettasjälvständiga,stiftelsensval egnaav

verksamhetfå i gångtidsjälvklart: detmånvis i viss atttarsägas vara
Formule-beslutsfattandesjälvständigastiftelsernarespektive är organ.
för någradetperspektiviocksåskall dock atti stadgarnaringen avses

angivitsharpropositionstexten,framför alltförarbetena,istiftelsernaav
ansökningsförfarande.traditionelltmedskall arbetade inteatt
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12.3 Forskningsstiftelsemas resurser

Forskningsstiftelsemas består det kapital tillförts ochresurser av varsom
tidigare löntagarfondema.dem från de stiftelsema har,Ingenen av av

fall tillgångari varje andra eller inkomster.ännu,
Stiftelsen för strategisk kapitalforskning tillfördesStörst är ettsom

miljarder kr. Beträffande omfattningen stiftelsens medelsför-på sex av
1992/93:16i Utbildningsutskottets betänkande UbUbrukning anges

ursprungskapi-efter uppbyggnadsperiod cirka tio12 att procent avs. en
del miljoner kr i års penningvär-talets värde, dvs. för SSF:s 600 1993

Stiftelsen hartill förfogande för forskning.de, årligen bör ställas rätt
förbruka kapitalet.att

miljar-KK-stiftelsen med stiftelsekapital på 3,6Näst störst är ett ca
för dennagäller i fråga medelsanvändningender kr. Skilda regler om

verksamhetsområden.stiftelses olika
får sambandstiftelsens tillgångar användas i med10 procentav-

industriforskningssystemet.omstruktureringen av
aktiepost ifinner lämpligt överlåta stiftelsensStiftelsen den såkan om

i bolaget.institut till intressentannan
finansiering utbildningstiftelsens tillgångar25 procent avser avav-

kapitalet fårmagistemivå. dellicentiat- och Dennapå doktors-, av
förbrukas under minst 10 år.

profilforskning vid hög-stiftelsens tillgångar35 procent avserav-
det kapitalavkastningenforskningsresurser. Endastskolor fastautan

denna avkastningförbrukas. uppgårändamålet får F.n.föravsattssom
miljoner kr år.till 40 perca

användningfrämjandestiftelsens tillgångar30 procent avavserav-
underförbrukasinformationsteknologi. del kapitalet fårDenna avav

minst år.5
miljarder kr. MISTRAstiftelsekapital på 2,5 FörfickMISTRA ett

verksamhetsvolym påför nämligenmotsvarande SSF,gäller att ensom
år,dvs. milj.kr.kapitalets ursprungsvärde, 250tio procent perca av

förbrukas.kapitalet fåruppbyggnadsperiodskall efteruppnås samt atten
Östersjöstiftelsen får endastmiljarder Stiftelsenerhållit kr.har 1,3ca

kapitalet.använda avkastningen av
kanStiftelsenursprungskapitalet miljard kr.del 1STINT:sFör cavar

avvecklingsuccessivkapitaletmed såväl avkastning påarbeta avsom
stif-tid tio år. Högst 65detta, dock inte under kortare än procent av

i fjärdefinansiering medverkan EU:sanvändas förtelsekapitalet skall av
ramprogram.
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uppgick inledningsvis tillVårdalstiftelsens stiftelsekapital 520ca
kapitaletarbeta med såväl avkastningen påmilj. kr. Stiftelsen får som

period minst tio år.dock underavveckling detta, en avav
miljöekonomiinstitutet för industriellför InternationellaStiftelsen

milj.kr. avkastningentillfördes Såväluniversitet 200vid Lunds somca
ändamål.stiftelsensfår användas förkapitalet

Forskningsstiftelsemas styrelser12.4

mellanordförandeforskningsstiftelsema bestårStyrelsema för samtav
styrelser-och har deSSFledamöter. MISTRAfem och tio övriga största

Östersjöstiftelsen ide minsta. Ledamöternaoch samt-STINT utsesna,
förlän-tillmandatperiod fyra år med möjlighetpåförliga styrelser en

mandatperiod.ytterligaremedgning en
förstaforskningsstiftelsema denallahar förRegeringen utsett upp-

Även iordförandena i styrelserna.liksomstyrelseledamötersättningen
styrelsernai ochledamotskallfortsättningen utses aven avvaren

respektiveordförandestyrelseledamöter ochregeringen. övrigtI utses av
själv.styrelse

angivits vissa riktlinjer förhar sammansätt-stiftelsemanågraFör av
styrelsen.ningen av

och SSF,i fråga MISTRAfinnsriktlinjernautförligaste utanDe om
stiftelserbådadetaljerade. dessasärskilt Förden skulldessa för äratt

frånerfarenhetgrundvalskallledamötergäller således sju utsesatt av
börledamöternanäringslivet.från Treforskning ochakademisk av

Sverige.från andra länderhämtas än
skalldirektörverkställandestiftelsensföreskrivsKK-stiftelsenFör att

iingå styrelsen.
i styrelsenskall ingåberörda institutetför detstyrelsenOrdföranden i

miljöekonomiindustriellförinstitutetInternationellaStiftelsen förför
vid Lunds universitet.

skallutomståendeandraakademier ellereller fleraEn gesorgan
stiftel-allaistyrelseledamöterinte utsemöjlighet föreslå menatt nya

indu-förinstitutetför InternationellaStiftelsenmed undantag avsema
Vårdalstiftelsen.Lund ochmiljöekonomi istriell

förslaginbjudas lämnaskall såledesVetenskapsakademienKungl. att
Ingenjörsveten-berörda stiftelsema.alla deitill styrelseledamöternya

och SSF.det gäller MISTRAhörasskall därutöverskapsakademien när
Lantbmksakademien.ochKungl. Skogs-höraskall ocksåMISTRA
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KK-stiftelsen skall inbjuda Vetenskapsakademien, Ingenjörsveten-
skapsakademien, Industriförbundet rektorema vid högskolorsamt utan
fasta forskningsresurser lämna förslag till ledamöter.att

för och kontroll12.5 insynFormer

alla stiftelserna föreskrifter i stadgarnaFör verksamhetenattges om
skall utvärderas regelbundet.

Stiftelsema i enlighetskall föra räkenskaper med bokföringslagens
bestämmelser och årsredovisning omfattande resultat- ochupprätta
balansräkningar förvaltningsberättelse. Förvaltningsberättelsen skallsamt
bland innehålla uppgifter hur Stiftelsens ändamål tillgodosettsannat om
under räkenskapsåret. Alla stiftelserna skall också årligen publicera en
lättillgänglig redogörelse för verksamheten.

personligaSamtliga stiftelser skall två revisorer och suppleanterutse
för ochdessa. Riksrevisionsverket har därutöver förrätt att var en av
stiftelserna personligrevisor med suppleant.utse en

Vetenskapsakademien skall ha samtliga stif-Kungl. granskarätt att
telsers Ingenjörsvetenskapsakademien därtillverksamhet. motsvaran-ges
de i fråga KK-stiftelsen. Kungl.och SSF Skogs-MISTRArätt samtom
och skall granskaLantbruksakademien ha MISTRA:säven rätt att
verksamhet.

enligt lagenAlla stiftelserna däremot undantagna från tillsynär om
länsstyrelsen.tillsyn stiftelser dvs. tillsynöver av

för sin forskningsfmansierandeFlera stiftelserna har beslutat attav
offentlighetmotsvarande regler i frågaverksamhet tillämpa i princip om

forskningsråden.forskningsfinansiärergäller för statliga t.ex.somsom
information stif-möjligheter till allmänframgår finns godaSom om

skall ha full insyntelsemas verksamhet. Revisorer och vissa akademier
skyldighet påtala eventuel-i verksamheten och inte bara kan harutan att

innebär verksamhetsrevisionbrister. Akademiernas granskning somen
underkastade.finansieringsorgan normaltgår vad statliga ärutöver

dock, lika litetVarken revisorerna eller akademiema har någonsom
möjlighet faktiskt ingripa och åstadkommautomstående, att enannan

fungera mindre tillfredsställan-verksamheten skulle visa sigändring, om
eventuell kritikvadde. stiftelsemas styrelserDet avgörär somsom av

föranleda för åtgärder.till den eventuellt skallskall sig och vadtaman
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12.6 Forskningsstiftelsemas verksamhet:

Omfattning och inriktning

Forskningsñnansieringsutredningen har enkät till forsknings-genom en
stiftelsema fått uppgifter omfattningenvissa och inriktningenom av
såväl stiftelsemas pågående deras framtida verksamhet. Stiftelsemassom

utredningens frågor redovisas kortfattat i det följande.påsvar

fVilken omfattning och vilket innehåll har den verksamhet n.som
finansieras stiftelsernaav

från beviljat planeringsanslag på till-har 1994 25MISTRA starten
vilkami1j.kr. Beslut har fattats fem forskningsprogram,5,6sammans om

kommer årlig kostnadefter uppbyggnadsperiod tillsammans haatt enen
samhällsveten-huvudfinansiär formilj.kr. därtill54 MISTRA är ettav
milj.kr..skapligt miljöforskningsprogramoch humanistiskt 3,5

vidför industriell miljöekonomiStiftelsen för Internationella institutet
givit Institutet stöd med 6,15Lunds under år 1995harUniversitet

miljoner utbildning.kr till forskning och
Även sammanlagtfinansierat antal planeringsanslag,SSF har ett

ochprogramförslag har kommithittills fyrtiotal. allaNästanett nu
hearings,internationella vidhälften dessa har granskats experteravav

vetenskapligaforskningsråd m.fl. med avseende på detkommenterats av
utifrån relevansaspekter.innehållet diskuteratssamt

forskningspro-stöd till fjortonfattat beslutUnder 1995 har SSF om
tillför dessa beräknas uppgå 102kostnadernasammanlagdaDegram.

till bioteknik, informations-hänför sigmilj.kr. under 1996. Programmen
svensk industri.basteknologier forteknologi och

till beräknadpostdoktorsstipendierfinansierat 34harST INT 1995 en
stiftelsen fattat beslut 64milj.kr. Vidare hartotalkostnad 8,5 omav ca

dynamisk utveckling.från länder iakademikerstipendier för unga
först underför uppkommer 1996.Kostnaderna dessa

forFellowshipsSTINThar stiftelsenInför 1996 attutannonserat
Visitingfinansieringutbyte, STINTvetenskapligtstimulera bilateralt av

detta harpostdoc-stipendier. förKostnadernaytterligareScientists samt
milj.kr.budgeterats till 46

verk-nationell finansieringmatchahar beslutatSTINT att avannan
bidraginom fjärdesamhet EU:s att sammaavramprogram genom ge

Kostnadernakan kommastorlek de svenska att ge.programorganensom
åren.demilj.kr./år under130budgeterats till närmasteför detta har

svenskatill degarantier1994Stiftelsen redan i december pro-gav
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Hittillssammanlagt milj.kr.från på 65bidrag STINTgramorganen om
för verksamhetmilj.kr. utbetalatsendast drygt 14har dock dettaav

område.inom NUTEK:s
allmäntmed Ettbeslutat arbetaVårdalstiftelsen har treatt program.

informationsymposier,kurser,med resebidrag,övergripande program
stärka aller-skräddarsydda insatser förmedallergiprogram attettm.m.,
vårdforskar-utformats utifrånvårdprogramgiforskningen samt ett som

allergiforskningmiljoner kr tillutdela 30beslötsbehov. Under 1995nas
födoämnesallergier,ochmetall-eksem,med inriktning astma,mot

vårdforsknings-hus. Enligtsjukabamallergierochmiljöfaktorer samt
den 6ansökanförkrmiljonerhar 20 senastutannonseratsprogrammet

ansök-forskningsrådslikt medarbetarVårdalstiftelsen öppna1996.mars
granskare.vetenskapligabedömning/prioriteringningar och externaav

finansieringfrämst deuppgifter detKK-stiftelsens ärAv som avser
ochvid mindreprofilforskningforskarutbildningsinsatservissa samtav

forskningsfinansiering.områdetinomfallerhögskolormedelstora som
vissa forsk-omstruktureringimedverkanuppgiftDen avavsersom

kan ocksådenindirekt,aktiekapitali vadningsinstitut är, menmeravser
instituten,vidforskartjänsterfinansiering tvärte-uttryck ikomma till av

projektknologiskt inriktade m.m.
KK-stiftel-högskolor harvidProfilforskningInom programmet nya

sammanlagt 12,17projekt meddelfinansieringbeslutathittills avomsen
kr.miljoner

Östersjöstiftelsen stadgebestämmelser såtolkat sinaharförStyrelsen
bli-vid denverksamhetkanendastkanstöd stiftelsendetatt avsege

kommernuvarande planerenligt atthögskola,Södertörnsvande som
tidigarekaninfrastrukturakademisktillStödjuli 1997.inrättas 1 ges

till byggastödbegränsathittillsaktualiserats attoch vad är ett uppsom
bibliotek.ett

verk-till filluppbyggnadsperiodStiftelsensberäknaslångHur
blisamhetsvolym

vidmiljöekonomiindustriellförInternationella institutetStiftelsen för
stödvolymdenunder år 1996 nåmedUniversiteträknarLunds att som

stabila nivån.långsiktigtdenavsedd bliär att
medkommit igångsnabbt harframhållerVårdalstiftelsen att man
ochallergiprogrammetbådekommerunder 1996Redanverksamhet.

utnyttjande debeslutade.fullt Ivårdprogrammet termeratt avavvara
under 1997.verksamhet uppnåsfullberäknasekonomiska resurserna

STINT:s1998. Förverksamhetsvolym årfulluppnåSTINT väntas
dockgällerfjärdeEU:s atti finansieringenmedverkan ramprogramav
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stiftelsens insatser följer detta räknar med nåMISTRA attav program.
full verksamhetsvolym fem år efter 1994, dvs. år 1999, medanstarten

full verksamhet årSSF planerar för uppnå 2000.att
KK-stiftelsen bygga ytterligare delp-Under kommer1996 att ettupp

långvarigt stöd till forsk-för koncentrerat och uppbyggnaden avrogram
vid högskolor. beräknas kostnadsramningsprofiler Detta krävanya en

det belopp finns tillgängligt för dettapå miljoner kr dvs.40ca som
delområdenändamål vid full volym. Med avseende övrigaårper

närvarande policy- och planeringsarbete.pågår för

verksamhetenhuvudsaklig inriktningomfattning ochVilken av
förutses därefter

iuppbyggnadsperioden, tyngdpunktenfrån efterutgårJVIISTRA att,
förslagförskjutas från dagens bedömningverksamheten kommer att av

informationtill uppföljning löpandetill forskningsprogram program,av
Allteftersom avslutasimplementering resultat.och programavom

förslagfinnas förHela tiden måstekommer utrymmestartas.att nyanya
och initiativ.

industriell mil-Internationella förStiftelsen förStödet från institutet
in-ligga ikommer förmodligenjöekonomi vid Lunds Universitet att

krmiljoner år.tervallet 10-20 per
ochstipendiefördelningverksamhet medlöpandeförutserST INT en

betydande delinternationellt samarbete. Enstöd tillfördelning annatav
fjärdestöd till projekt inomför EU:skapitalet kommer avsättasattav

in-Stiftelsensmedlen inte förbrukas bördeOm avsattaramprogram.
kunna utökas efter detstipendieringinom attsatser ramprogram-m.m.

avslutats.met
årsi 1993full utbyggnad dela 600 MSEKvidSSF planerar utatt

Inriktningenkan 700 MSEK.penningvärde, vilket år 2000 vara ca
bioteknik,den nuvarande, dvs.ungefär densammaförutses förbli som

förForskarutbildningbasvetenskaper.informationsteknologi och svarar
förnyakommer aktivt försökaStiftelsendelar attstora programmen.av

fortsättningönskarprogramportföljen bl.a. att program som engenom
medsöka stöd i konkurrensfem måsteefter de första åren öppennytt
hög-för övrigt alltidStiftelsen kräverandra aktuella programidéer. att

verksamhet skallframgångsrikplaner för hurskolorna redovisar sina en
tidsbegränsade stöd minskarstiftelsenshögskolankunna fortsätta i när

eller upphör.
under denplanering inriktad pånuvarandeVårdalstiftelsens är att

forsk-årligen idela milj.kr.första tre-femårsperioden kunna 40ut ca
ningsstöd.

7 16-0361
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bli- de huvudsakligaVilka respektive kan förutsesär mottagar--
forskningsstädstiftelsensna av

kommerUniversitet högskolor domineraoch mottagareatt avsom
industriforskningsinstitut kommerforskningsstöd,MIS TRA:s ävenmen

medverka i MISTRA:satt program.
for-Vårdalstiftelsen blir främstforskningsstödet frånMottagare av

samhällsveten-landets medicinska, tekniska ochtillskare knutnaärsom
Även kommerlärare vid landets vårdhögskolorinstitutioner.skapliga att

barnmorskor,förväntas sjuksköterskor.Vidareansenliga anslag.få
logopeder inomsjukgymnaster, arbetsterapeuter,laboratorieassistenter,

sökainom den socialasjukvårdenhälso- och samt omsorgenpersoner
kvinnor-påpekar detta innebärVårdalstiftelsenanslag.och erhålla attatt

forskarsamhälletfram sina positioner iflyttakunnakommer attna
bedrivs företrädesvis kvinnor.vårdforskningeftersom av

högskolor,medel har hittills gått till tekniskaHuvuddelen SSFav :s
antalfallet i framtiden. Ettså kommerdärmed inte stortattattsagt vara

vid flera lärosäten kommerforskargrupperforskare och att vara engage-
stiftelsen finansierar.forskningsprogramrade i de som

deltagan-svenskafinansiering detmedverkan iundantagMed avav
med stipen-arbetakommer STINTi fjärdedet EU:s attramprogram

forskningsinstitutochvid universitetblir verksammadiering. Mottagare
utomlands.i Sverige och

i sakensuppgifter ligger detKK-stiftelsenspåMed avseende natur
finansieringhögskolor innebärProfilforskning vidprogrammetatt nya

pågåendehögskolor. Med hänsyn tilldessaverksamhet vid ännuav
i övrigt,verksamhetbedöma denför tidigtdetpolicyarbete är att var

kommer bedrivas.skall finansiera,stiftelsen attsom
Östersjöstiftelsens kom-stadgarna för demstöd enligtär avsett som

Stockholmsregio-ilärosäte södravidverksamma nyttettattmer vara
nen.

stiftelsen forsk-finansieraroch vilka formerutsträckningvilken iI
arutbildning

forskarut-direktbidrag kommerHälften eller SSFgs att avsemer av
förplaneringsuppdragsamtligaställs krav påbildning. Det som ges

forskarut-inomplanerade insatsersärskilt redovisardestiftelsen att
medel,särskildabeviljats harhittillsbidragbildning. deI avsattssom
forska-organiserandeochkursutvecklingför2-3 MSEK avprogram,per

rutbildning.
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del forskningsstöd till doktorander.En MISTRA:s går Inomstor av
för eller för flera kommergemensamt attprogrammen programramen

post-doc-också förfinnas s.k. forskarskolor. MISTRA har ett program
stipendier.

kvalificerad utbildningrekryteringen tilllångsiktigt stimuleraFör att
stöd tillämnesområden lämnar såväl MISTRA SSFinom berörda som

Förbundet ForskareUnga m.m.
forskarstu-för stödja svenskastadgar ingetS TIN Tss attutrymmeger
idock komma delta forskarut-Utländska stipendiater kanderande. att

mottagande svenska institutionerna.bildningen vid de
kommer doktorander med-forskningsprojektLiksom inom andra att

Vårdalstijtelsen.finansieras Härutöververka i den forskning avsom
s.k. for-registrerade doktorander i formstöd tilldierktutannoneras av

efter erfa-kan bedömas förstOmfattningen insatsernaskarmånader. av
ansökningsomgångama.förstarenheterna från de

Stiftelsenfinansieras förforskning In-för denInom som avramen
miljöekonomi vid Lundsindustriell Universitetförternationella institutet

forskare.utbildning någrafinns förtroligenkommer attutrymme av
huvudsakli-forskarutbildningsinsatsemadel liggerKK-stiftelsensFör

avslutat.intedär policyarbetetför ärinom ännuprogram,ramengen

utfor-arbetsformerochhar stiftelsens organisationHur interna
ochberedningplaneringsåväl långsiktigavseende påmedmats som

och projektenskildabedömning programav

kansliorganisationer.fastahar mycket småSamtliga stiftelser
inleds mediansökningsprocess två DennatillämparMIST RA steg.en

beskriv-kortfattadinkommer medforskargruppforskare elleratt enen
programför-preliminäraHittills har sådanaprogramidé. 175ning sinav
utformatshjälp kriterierbedöms medslag inkommit. Dessa avsomav

tillvidareuppfyller kriterierna gårstyrelse. nästaMISTRA:s De som
be-programförslag.fullständiga Förutarbetandeinnebärsteg avsom

utländskaförslag anlitar MISTRAdömning dessa expertgrupper,av
Synpunkternaintresseorganisationer.företag ochmyndigheter, samman-

styrelsen.beslut fattasråd, vareftervetenskapligtivägs ett av
berednings/bedömningsgruppersärskildainrättakommerST INT att

viss utsträck-fastställt.styrelsen Iför olika stipendieprogramde nusom
kvalitetsgransk-utnyttjas förforskningsråd motsv.ning kommer att

ning.
vetenskapligamed såvälarbetsgrupperinrättatharSSF tre som

konsortierochforskareenskildahögskolor,industriella företrädare. Från
antalkommithar detnäringslivsföreträdareforskare och ett stortav
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forslag, uppgiftArbetsgruppemas har varit dels igenom400. gåattca
inkommet material, dels föra diskussioner väsentligahuratt om om-
råden, där förslag saknas bäst kan hanteras. bioområdet har detInom

olika profil. materialom-dessutom tillsatts med Inomtre expertgrupper
rådet tillsatts. Arbetsgruppema beslutar plane-har ad hoc-grupp omen

programförslag. granskas interna-ringsanslag vilka resulterar i Dessa av
vetenskaplig kvalitet ochtionella med avseende påexpertgrupper av

avseende långsiktig samhällsrelevans.industriforeträdare m.fl. med
Forskningsråd och andra inbjuds lämna kommentarer. Inom SSF görsatt

arbetsgruppemas antal, in-för närvarande blandöversyn annaten av
riktning, sammansättning m.m.

finnsuppföljning Vårdalstiftelsens verksamhetberedning ochFör av
nomineradevetenskaplig kompetens,granskningsgrupper med hög av

företrädaresamordningsgrupper meduniversitet forskningsråd,och samt
Folkhälsoinstitutet. TotaltSocialstyrelsen,for samhällsintressen, ärt.ex.

beredningsorganisation.knutna till dennatjugotal bedömareett externa
och deberedningsgrupp förKK-stiftelsen har inrättat ettvart aven

högskolor ochProfilforskning vidIT-användning,tre nyaprogrammen
projekt anlitasbedömning enskildaKunskapsöverfcåring. För ävenav

särskild expertis.extern
långsiktiga planeringenför denalla stiftelsema liggerI ansvaret mer

sekretariatet.beredningstyrelsen efterpå av

och for-stiftelsens stöd till forskningförVilka urvalskriteriernaär
skarutbildning

deltagande i EU:sfinansiering svensktmedverkan iVad gäller av
svenskavägledas dekommer STINTfjärde att pro-avramprogram

olika stipendiepro-Urvalskriteriema för debedömningar.gramorganens
önskemålen/be-kvalifikationer ochgäller både individemasgrammen

institutionerna.hoven vid
vårdområdet ef-både allergi- ochVårdalstifielsen framhåller äratt

befintliga forsk-erhållitforskningsfält, hittills inte stöd fråntersatta som
arbetaomfattning. Stiftelsen kommeri nämnvärdningsfmansiärer att

forskning.gränsöverskridandeforskningsrädslikt prioriteramen
punkter:formulerat strategi iSSF har sin tre

starkoch teknologinaturvetenskapkonsolidera och stärka ärsom-
industriinhemskkopplad till starki landet och är ensom

utvecklad imindrenaturvetenskap och teknik f.n.stärka ärsom-
för dagens samhällebetydelselandet stormen av

områden bety-forskningsaktiviteter inometablerainitiera och av-
samhälle.delse för morgondagens
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bedömningar utifrån följande frågor:MISTRA:s görs
Är programförslaget strategiskt med avseende problemets viktpå-

respektive bidraget till framtida konkurrenskraft
Är faktor för lösaforskning kritisk problemetatten-
Är uppgift förfinansiering det Föreslagna MI-programmetav en-

STRA eller någon annan
Programförslagen också utifrån aspekterna vetenskapligbedöms

främjandekvalitet, samarbete, programledningkoncentration och samt
utbildning rörlighet.ochav

Forskningsstiftelsemas i12.7 resurser

iförhållande till forskningsresursema
övrigt

diskussionen forskningsstiftelser-i och i kringBåde presentationema av
domine-dessa stora, ibland till helthar framställts gränsenna som

för forskningsfmansieringen. Stiftelsema kommerrande den svenska
förvisso betydande belopp i forskningsstöd.också delaatt ut

vidinsatserplaneras kan stiftelsemas årligaSom verksamheten nu
till cirka 1,4fullt utbyggd beräknas uppgå sammanlagtverksamhet

detspelar därmed forskningsstiftelsema imiljarder kr. Vilken roll svens-
inflytande svensk forskning kanVilketka forskningssystemet över

stiftelserna få

samlade forskningsresursemaDe

forskning och utvecklingsarbeteförsamlade statliga insatsernaDe
miljarder kr. inom1993/94 till 15,6 Insatsernabudgetåret uppgick nä-

beloppet. uppgårdubbla Sammantagetringslivet till ungefär detuppgår
cirka miljarder kr/år.till 50i Sverige såledesFoU-insatserna
januari stiftelsemas forsk-den 1994.och inrättades 1MISTRA SSF

omfattning under detsjälvfallet begränsadningsfinansiering var av
och förbere-mycket ägnades planeringförsta verksamhetsåret, isom

båda stiftelserforskningsstödet från dessadelsearbete. sammanlagdaDet
tillplaneringsanslag uppgick under 1994huvudsakligen i form av --

iförhållande till forskningsresursemamilj.kr., dvs. i15 ännu ettca
belopp.negligerbartövrigt i det närmaste
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Övriga forskningsstiftelser inledde sin verksamhet först under hösten
naturliga skäl,1994 och finansierade, under detta huvudsakligenårav

planering.
frånFortfarande således insatserna forskningsstiftelsema små iär per-

spektiv den samlade statliga forskningsfinansieringen och givetvisav -
forskningsinsatserså i perspektiv alla i landet.än mer av

Efter förberedelsearbeteinledande planering och börjar dock alla
forskningsstiftelsema insatser-komma i gång med verksamheten ochnu

beräknas de flestaöka kraftigt de åren. Om år räknarnärmaste ettna par
stiftelsema stiftelsema,med ha full verksamhet. Den störstaattav av

först sekelskiftet.SSF, planerar dock för full verksamhetsvolym vid
från stiftelsemas sida årligen kaninnebär insatsernaDet väntasatt
kr under de för åröka med fiera hundra miljoner åren 2000närmaste att

miljarder kr år. de sammanlagda FoU-insat-uppgå till cirka Om1,4 per
dåövrigt nuvarande nivå kommer stiftelsemai bibehålls på attserna

stiftelsemasall i Sverige. in-för cirka FoU Om2,8 procentsvara av
FoU-insatsema blir derasrelation till de statligaenbart isättssatser

andel drygt 8 procent.

respektiveStifielsemedlen andra stiftelsemasoch inomresurser
verksamhetsområden

relativt disparata uppgifter.sinsemellan Deolika stiftelsema harDe
hararbetsområdena avgränsade påstiftelser sätt,äräven annatsom, om

uppgifterforskningsrådensuppgifterna preciserade likartat ärmest
Övriga praktikenstiftelser, vilket iVårdalstiftelsen.MISTRA, SSF och

Vårdalstif-med undantag föralla tillkom i den andra omgångenär som
innehållsliga avgränsning och tilltelsen, både till sinhar uppgifter som

sin dem verksamhetenkaraktär specifika. För ärär ut-ett par avmer
Stiftelsernasutredningsverksamhet.trycklingen kopplad till viss angiven

mindre preci-insatser finansiering ellerkan i dessa fall av merses som
led istatsmakterna,serade reformer, beslutade än som mersnarareav

KK-stiftelsens insatserforskningsfinansiering. gällerreguljär Det t.ex.
till arbetet inomindustriforskningsinstitut och i anslutningför ändrade

Östersjöstiftelsens forskning vidfinansieringIT-kommissionen samt av
Stockholmsområdet.universitet ikommande andraett

tillskottrelativt mycket olikainnebärstiftelsemaDe sett storanya
verksamhetsområden. Stiftelsernas insatser måsteinom sina respektive

finansiering forsk-förmed andrahär i första hand jämföras avresurser
för forskningdessa områden. Storaningsprojekt motsv. inom resurser

Ävenhögskolor.universitet ochanslagen tillfinns också i form omav
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fördeladedessa mellan fakultetsområden det ändå bedömasvårtär är att
hur mycket for forskning inomanvänds de olika områdensom som

stiñelsemas ändamål.motsvarar
Vårdalstiftelsen tordeMISTRA och de stiftelser relativtvara som,

betydelse inom sina respektive verksamhetsområden.har störstsett,
fulltverksamheten utbyggd, beräknas förMISTRA kan, ärnär svara

för forskningsprojekt inom mil-ungefär hälften motsv.resursernaav
vård- och allergiforskning resurstillskottetjöområdet. För är genom

dramatiskt. Också för kulturvetenskaplig forsk-Vårdalstiftelsen än mer
samhällsvetenskaplig och teologiskning, dvs. humanistisk, juridisk,

Riksbankensresurstillskottet donationen tillforskning, genomvar -
mycketJubileumsfond relativt sett stort.-

den de stiftelserna,Paradoxalt innebar däremot största av nyanog
likaforskning, inte relativt fulltStiftelsen för strategisk stortett, sett,

självfalletområde. Anledningen till dettaresurstillskott inom sitt är att
teknik, i vissverksamhetsområde naturvetenskap ochStiftelsens ut--

vittomfattande debara ocksåsträckning medicin inte är utgörsutan av-
forsknings-tidigare f°ar huvuddelenredanforskningsområden avsom

teknikvetenskapligamedicinska, naturvetenskapliga ochDeresursema.
teknikutvecklingsverket NUTEKNärings- ochforskningsråden samt

forsk-tilli det 2 miljoner krfördelar sammanlagt 500årligen närmaste
till verksamhetsområde. Dettaanknyter SSF:sning inom områden som

utbyggnad, 600samlade insatser vid fulltillska i relation SSF:s cases
milj.kr.

medverkanfinansiering avseendehälften vissförSTINT avsvarar
kostnader till 130Stiftelsen beräknar dessai fjärdeEU:s ramprogram.

kr./år under åren 1996-2000.miljoner
stipendierövriga verksamhet medsvårt STINT:sDet etc.är sättaatt

finans-detta slagverksamhet.relation befintlig Insatseri till avannan
inomstipendiefonderieras såväl särskilda etc. ramensomorganav --

forskningsråd och andrahögskolor,universitet,för de anslag myn-som
för såvälavseddastipendier motsv.digheter disponerar. STINT:s ut-är

mycketMålgruppen såledesforskare.ländska svenska är stor.som
denplanerar underSTINTexempel kan närmasteSom nämnas att att
postdoktorer.svenskastipendier året tilltiofemårsperioden dela ut om

sådana STINT-Antaletskall gälla för detta.ämnesavgränsningarInga
doktorsexami-årliga avlagdarelation till det antaletistipendier kan ses

stimu-avsedda förSTINT fellowshipscirka 1 500. attärna, som nu
år.planeras till femtonvetenskapligt samarbetelera till bilateralt per

Sverigeiforskarutbildningsämnentill antaletrelationkan iDetta ses
universitetslhög-med antaletsammanfallerinte helt,vilket nära, men

600.i detforskning bedrivsdärskoleinstitutioner närmasteärsom
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miljöekonomiindustriellInternationella institutet förStiftelsen för
detför finansieringenavgörande betydelseharvid Lunds universitet av

berörda institutet.
mindrevid deforskningStiftelsens bidrag tillberäknarKK-stiftelsen

kr år. Demiljonertill sammanlagt 40högskolornaoch medelstora perca
förhögskolor uppgårvid dessaforskningskostnademasammanlagda

1994/95.miljoner krtill cirka 305närvarande

forskningsfinansiärerandramedjämförelseStifielserna i

stiftelsemasmaktkoncentration bör inte baraperspektivetUtifrån
enskildaockså deforskningsresursermed övrigajämföras utanresurser

forskningsområdet.inomaktörertill andrarelationistiftelsema ses
forskningspoliti-svenskai denbegreppvaritPluralism har länge ett

antal statligabetydandefördelasforskningtillken. Anslag ett myn-av
medanbelopp,relativtförfogardessaNågra över storadigheter. av

forskningsstiftelsema,Någrafördelar blygsammaandra avsummor.
sinutbyggnadvid fullkommeroch MISTRA,framför allt SSF av

forsk-svenskinomenskilda aktörernatill dehöraverksamhet störstaatt
för sigochiuniversiteten,undantarOmningsfinansiering. somman

besluts-förförutsättningarandraharbeloppförfogar över stora men
statligabland deforskningsfinansiärer,friståendefattandet än svarar

belopp.föroch NFRNUTEKendast störremyndigheterna
kom-medelstiftelsemasdeldenuppskattatharUtredningen somav

sektorsor-motsvarandeverksamhetprojektbaseradtillanvändasattmer
inklusi-priseri 1994/95 årsmiljarder kr årtill cirka 1,2rådoch pergan

Riksbankensingår ocksåbeloppdettaforskarutbildning. ltillstödetve
sinafrånmilj krfördela 150kommerårligenjubileumsfond attsom

demed cirka 18 %ökningmedel.motsvarande Detta motsvarar aven
och råd 6,7från sektorsorganhögskolor fårochuniversitetmedel som

1994/95.miljarder kr
ochfördelas SSFkommerkr årmiljdrygt 850 attDe avsomper
bi-alternativaefterprecision fördelasmed någonintekanMISTRA

komplicerade finans-betydligtspeglar dedelvisvilketdragsgivare, mer
deforskning. Omnaturvetenskapligteknisk ochinomieringsstrukturen

finansieratshaskullestiftelsemafinansieraskommerprojekt att avsom
Naturvårds-ochNFRNUTEK, TFR,framför alltskulleandra organav

bedömasvåramellan dessaFörhållandet är attför bidragen.verket stå
emdbidragsgivarendenskulleNUTEK störstasannoliktäven varaom

tillämpning-industriellaprojekt medinriktningstiftelsemaspåtanke
stöderNaturvårdsverketforskningsådantorderelativaI termer somar.



SOU 1996:29 Kapitel 12 201

öka klart miljDe 150 kr fördelas Riksbankens Jubi-mest. som av
leumsfond i hög utsträckning verksamhet finansierasmotsvarar som av

VårdalstiftelsensHSFR och verksamhet anknyter i huvudsakSFR. till
MFR.

Stiftelsernas relation till den forskning utförs vidinsatser i som
och högskoloruniversitet

Stiftelsema finansiera forskningkan komma och forskarutbildningatt
vid i princip samtliga universitet och högskolor i landet. Budgetåret
1993/94 det år, för vilket sammanställda uppgifter finnssenaste var
omslutningen för forskning och forskarutbildning vid universitet och
högskolor sammanlagt miljarder kr. Vid oförändrad12,5 verksamhetsvo-
lym stiftelsema komma för ungefär tiokan att emot procentsvara upp

och forskarutbildningkostnaderna för forskning vid universitet ochav
högskolor givetvis med mycket skillnader mellan såväl områdenstora-

och institutioner.lärosätensom
Forskarutbildningen föremål för den avgjort betydelsefullaär mest

stiftelsema.balansförskjutningen till följd bidrag i fort-Deras kan ettav
varighetstillstånd uppskattas till drygt 400 milj vilket i jäm-kr årper
förelse under fakultetsanslagen för for-med det belopp öronmärktssom
skarutbildning milj kr/år eller det totala beloppet inklusive829 extern-
finansiärers bidrag cirka miljarder kr/år utomordentligt högt.1,3 Deär

studieñnansieringbeloppen i sin helhet i forskarutbild-senare avser
ningen medel också inkluderar insatser inommedan stiftelsemas andra
forskarutbildningen. bedömer ändå medel till forskarutbildningJag att

relativaden klart ökningen bidrag.utgör största av
Stiftelsema kan dock komma påverka verksamheten vid universi-att

högskolor i utsträckning den direkta finans-och större äntet genom
ieringen. formFlera Stiftelsema förutsätter lärosätena i någonattav

demedverkar i finansieringen eller projekt stödjer.av program som man
Stiftelsema kommer också vilja berörda universitet och högskoloratt att

stiftelseñnansieringenför verksamheten, upphört.över närtar ansvar
krav förefaller ställas tydligare stiftelsema forsk-Dessa andraänav av

ningsfinansiärer. Vidare har framför allt SSF, möjligen också någramen
stiftelsema, mycket ingående kravde andra på hur den verksamhetav

finansierar skall organiseras och ledas. innebär blandDet annatman
krav upprättande särskilda styrelser förpå och andra attav organ svara
för stiftelsens verksamhet.

det direkta till forskarutbildningen insatsernaUtöver stödet innebär
Östersjöstiftelsen internationellfrån KK-stiftelsen, och Institutet för
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knappt 3 %.basanslagen till högskolanökningmiljöekonomi omaven
ochtill mindreKK-stiftelsens bidragnysatsningar.tvåDe senare avser

efterfördelasmed de medeljämförbartmedelstora högskolor är som
vid mindre ochforskningsstödjande åtgärdertillansökan under anslaget

högskolor.medelstora
förstärkningstiftelsema ingenhögskolor innebäruniversitet ochFör

motfinans-förSTINTs bidragforskningbasanslagen för även omav
delviskanfjärde ersättaiering bidrag från EU:s sägasramprogramav

fakultetsanslagen.skulle belastautgifter som annars

svenskai detForskningsstiftelsema12.8

forskningsfinansieringssystemet

utbyggdfulltverksamhetderaskommer attForskningsstiftelsema ärnär
Stiftelser-forskningsresursema.de svenskabetydande delarför avsvara

ointecknade.huvudsakiså längedärföroch änärresurser nyanas
totaltvisserligenövrigt förfogari överForskningsfinansieringssystemet
i be-uppbundnamycketidessa ärväsentligt störresett mensummor,

insatserbeslut. Stiftelsemastidigareföljdtillfintlig organisation och av
fömyelseinriktningenförbetydelsemycketdärför fåkan stor avnu

deunderkommerinsatser närmas-försvensk forskning. Resursema nya
medel.forskningsstiftelsemasjustbestådeltill väsentligåren attte av

stiftelsemasiliggerinflytandedetuppmärksammasSärskilt bör som
forskarutbildade kommerforskarutbildning. Många attfinansiering av

stiftelsemaspåinriktningenbestämdutbildningsinriktningfå sin av
fort-derasinriktningenpåverkakommervilket i sininsatser, atttur av

frånforskningsanslagsökaväljer stat-sig deverksamhet, attsatta vare
fårHärigenominom företag.arbetaellerliga forskningsfinansiärer

svenskinriktningeninflytande pålångsiktigtstiftelsema indirekt ett av
forskning.

stiftelsemasegentlig utvärderingför någonför tidigtDet ännuär av
dock konstateraskanbedömassig attlåterSåvitt detverksamhet. nu

förberedel-omsorgsfullaplanering ochgenomförtstiftelsema noggrann
Arbetsforrnemaforskningsfinansiering; överens-beslutinför sina omser

forskningsfinan-statligaoch andraforskningsrådensmednärastämmer
finnsverksamhetsinmedi gångbörjar kommastiftelsemasiärers. När

dennaanledning äninte attbakgrund, annatdenna att antadet, mot
professionella krav.högt ställdauppfyller

debatt. Påintensivföremål förvaritharForskningsstiftelsema en
i formermedelriktats avsattskritikprincipiella grunder har mot att som
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omöjliggör inflytande för samhällets demokratiskt valda ochorgan
ställer väsentliga delar forskningsresursema utanför forskningspolitikav
och forskningsplanering. otillfredsställandeDen beslutsorganisationen -
med självutsedda styrelser och de bristande kontrollmekanismema- -
där utomstående helt saknar möjligheter korrigera missförhållandenatt

har likaså kritiserats. Utredningen delar i mycket dessa kritiska syn--
punkter.

Besluten inrätta stiftelsema och vilka områden stiftelsemasattom om
insatser skulle fattades efter otillfredsställande beredningspro-avse en
cedur och det i övergripande forskningspolitisktutan att ett mer sam-
manhang gjordes avvägningar övriga för forsknings-gentemot resurser
finansiering. Särskilt gäller detta de stiftelser tillkom i den andrasom
omgången. ändamål har också varit särskilt ifrågasätta. Utred-Deras
ningen kan dock det med regelsystembara konstatera nuvarande äratt
omöjligt beslutet inrätta forskningsstiftelsema och denomprövaatt att
resursfördelning ligger i stiftelsemas tillgångar och utdelningsupp-som
drag. Enligt skulle detutredningens mening önskvärt attvara genom en
beredningsprocess angelägenheten olikaprövade insatser inomsom av
forskningsområden få utgångspunkt för användningengenomgången av

forskningsstiftelsemasav resurser.
orskningsstiftelsemas har i viss karaktärF verksamhet mån änannan

Stiftel-såväl grundforskningsrådens sektorsforskningsorganens.som
formen långsiktiga,forskningsinsatser skall huvudsakligen hasemas av

relativt programsatsningar. skall väljasmycket omfattande Insatsemasett
relevansaspek-efter bedömningar såväl vetenskaplig kvalitetut av som

värdetUtredningen vill definitivt inte ifrågasätta behovet ochter. av
ingautredningens fanns emellertidinsatser detta slag. Enligt meningav

forsknings-formella för myndigheter inom statligahinder låta denatt
för denna insatser ochfinansieringsorganisationen också typansvara av

slagetför särskilda för dessa. Med lösning det senareen avresurser
former insyn ochgenomföras i medgerskulle dessa insatser kunnat som

samordning verksamheter.med andra
självfömyelse, dvs.forskningsstiftelsemaStyrelsema i utses genom

förlängning sinasjälva eventuellstyrelseledamötema beslutar avom
utredning-enligtmandat respektive ledamöter. Detta är,utser nyaegna
tillkommitacceptabelt det gäller verksamhetermening, inte när somens
emellertid,heller här detmed användande offentliga medel. Inte ärav

möjligt åstadkomma ändring.med nuvarande regelsystem, att en
borde således forskningsstiftelsemasEnligt utredningens mening

Som redan konstaterats harverksamhet och organisation omprövas.
möjligheter förändringarför beslutastatsmakterna närvarande inte att om

med avseende på stiftelsema.
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förts fram tankenforskningsstiftelsema har blanddebattenI annatom
med hänvisningtill forskningstatsbudgetenanslagenreducera överatt

Även forskningsstiftelsema inne-forskningsstiftelsemastill omresurser.
heltforskningsfåltet harprincip helaiburit förstärkningar över uppen-

relativtökat inte baraområdeninom vissabart utansett merresurserna
miljöforskning,gäller framför alltgrad.väsentligt Detockså i högst

forskning.naturvetenskaplig-tekniskprobleminriktadochvårdforskning
olika sektors-finansieras via fleraområdendessainsatser inomStatliga

detalje-det Entillanslaget NUTEKforskningsanslag, där största.är mer
liggerkapiteli 13. Detforskningtekniskstödet tillrad analys görsav

forskningsinsatsemanivån förden totalabedömauppdraginte i mitt att
eller Skulleområden.mellan olika stats-avvägningen avresurserav

börforskningsområdetinombehövanedskärningarskälfinansiella göras
angivnadenedskärningar inomhandstilldock liggadet göranära att

områdena.
ochStatligapromemorianihösten 1995harJustitiedepartementet

ändring iförslaglagt fram1995:62kommunala stiftelser Ds om en
änd-beslutamöjlighetregeringenskullestiftelselagen, att omgesom

forskningsstiftelsema. Departe-blandavseende påringar med annat
närvarandebereds förFörslagenremiss.påhar varitmentspromemorian

sitt be-avlämnarutredningenregeringskansliet. Det närinom är,
statsmaktsbeslutförutsättningarna föri vad månoklarttänkande, ännu

härtillMed hänsynändras.kan kommastiftelsemaavseende påmed att
inomsyftar tillförslagföljande vissai det att,redovisar jag ramensom

och kost-planeringsförutsättningarförbättranuvarande regelsystem,för
styrelseledamöter.stiftelsemasförformernanadsfördelning att utsesamt

samverkansmönsterlåtitutredningenkartläggning göraDen avsom
forsk-flera1996:2 visarforskningsfinansiering SOUi svensk att av

och högsko-universitetmed förutomsamarbetarningsstiftelsema nära -
myndigheter.forskningsfinansierandeandraochlor forskningsråd-

stiftelsernamedsamverkandiskussionerangelägetDet är att om
förordar därförUtredningenpolicyskapande nivån. attdenockså förs på

rundabords-inbjuds tillregi,Forskningsberedningensexempel idet, till
forskningsområden.inom olikasamverkanochsamplaneringsamtal om

statligaförsåväl företrädareinbjudasböröverläggningarsådanaTill
berördaförhögskoloruniversitet ochforskningsfinansiärer och som

kvalificeratförbörForskningsberedningenforskningsstiftelser. attsvara
fram.diskussionernaförunderlag tas

denmöjligskulle inteverksamhetForskningsstiftelsemas vara om
kunskapsuppbyggnaddensiganvändaochrepliera påkundeinte somav

ochuniversitets-finns inommedel ochmed statligafinansierats som
Även stiftelsema beroendeformellthögskoleorganisationen. är svens-av
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ka universitet och högskolor det i stiftelsemas stadgar i regelattgenom
föreskrivs de finansierar,den verksamhet, normalt skall bedrivasatt som
vid eller i anslutning till universitet och högskolor.

Utredningen har i det föregående förordat finansiäreratt externa av
verksamhet vid universitet och högskolor i ökad utsträckning skall bidra
också till kostnaderna för den långsiktiga kunskapsuppbyggnaden. Med
hänsyn till omfattningen stiftelsemas särskilt angelägetdetärav resurser

rimlig del dessadessa för kostnader.att svarar en av
utredningenredovisats i det föregående avsnitt föreslårSom 7.3.7

universitet och högskolor fi-regeringen skall ålägga att externaatt av
långsiktiga kun-nansiärer särskilda kostnadspåslag avseende denta ut
avgifterskapsuppbyggnaden. Enligt utredningens mening bör de påsom

anslutning till forskningsstiftelsemas omfattandedetta isätt tas ut
till belopp möjliggör avsevärdverksamhet uppgåsammantaget ensom

vid universitet och högskolor.förstärkning basresursemaav
skall inhämta förslag till styrelseledamöterAlla stiftelser utom nyaen

andrafrån Vetenskapsakademien. Några dem skall också höra ex-av
och medRegeringen/regeringskansliet stiftelsemabör medterna organ.

diskuteraoch övriga föreskrivna förslagsställareVetenskapsakademien
stiftelser-till ivilken förslagen styrelseledamöterprocedur enligt nyaen

vadtillprocedur bör så möjligt anslutafram. Denna näratas somna
med dei forskningsråden,utseende ledamötergäller vid av mensom

därav föran-följa stiftelsemas ändamål ochkanmodifikationer avsom
stiftel-olika samhällssektorer ingår iföreträdare förledda behov attav

styrelser.semas
iförslag till ledamöterhar lämnade fall flera instanserI rätt att en

samordnas.fram förslag Detstyrelse bör förfarandet förstiftelses att ta
förhuvudansvaretVetenskapsakademien kunde haönskvärt attvore

denna samordning.
namnför-denomineringsprocedur skullesålunda utformadGenom en

forskarsamhälletförankringstiftelsema få stark islag tilllämnas ensom
denormalt vidRimligen kommer stiftelsemaberörda.och bland övriga

tagitsstyrelseledamöter utgå från de förslaginterna besluten somom
fram på detta sätt.



206 Kapitel 12 SOU 1996:29

Sammanfattande bedömningar och12.9

förslag

verksamhet fulltForskningsstiftelsema kommer, derasnär är ut-
inflytande forskning och forskarut-byggd, få svensköveratt stort

instämma i den kritik riktatsbildning. Utredningen kan motsom
formerna för styrelser,inrättandet stiftelsema, motmot att utseav

Enligt utredningens mening skulle detkontrollmöjligheter.bristen på
grunden prövadeberedningsprocess iönskvärt efteratt en somvara -

inom olika forskningsområdeninsatserangelägenheten omprövaav -
deför löntagarfondsmedlenanvändningsområdenasåväl som

sådantför medelsanvändningen. Någotorganisatoriska formerna är
för nuvarandeinom regelsystem.dock inte möjligt ramen

nivånuppdrag bedöma den totalautredningensligger inte iDet att
mellan olikaavvägningenellerför forskningsinsatsema av resurser

forskningsstiftelsema inne-kan konstateraUtredningenområden. att
miljöforskning,förstärkningar för framförkraftfulla alltburit särskilt

naturvetenskaplig-teknisk forsk-probleminriktadochvårdforskning
olikavia flerainom dessa områden finansierasning. Statliga insatser

till detsektorsforskningsanslag, där anslaget NUTEK största.är
nedskärningar behöva inomstatsfinansiella skälSkulle görasav

nedskäming-till handsdet liggaforskningsområdet bör göranära att
områdena.angivnainom dear

betänkande, oklart i vadavlämnar sittutredningen ännuDet är, när
avseendestatsmaktsbeslut medförförutsättningarnamån
redovisarhänsyn härtilländras. Medkommastiftelsema kan ut-att

nuvarandesyftar till inom förvissa förslagredningen att, ramensom
kostnadsför-planeringsförutsättningar ochförbättraregelsystem,

styrelseledamöter.stiftelsemasfördelning formerna att utsesamt
Forskningsberedning-det, till exempel iUtredningen förordar att-

samverkansamplanering ochrundabordssamtalregi, inbjuds till omens
inbjudasbörTill sådana överläggningarolika forskningsområden.inom

universitet ochforskningsfinansiärer ochstatligasåväl företrädare för
forskningsstiftelser.för berördahögskolor som

skall åläg-föreslagit regeringenavsnittUtredningen har i 7.3.7 att-
särskildafinansiärerhögskoloruniversitet och ta utexternaatt avga

kunskapsuppbyggnaden. Delångsiktigakostnadspåslag avseende den av-
forskningsstiftelsemasanslutning tilligifter på detta sätt tas utsom

möjlig-beloppuppgå tillböromfattande verksamhet sammantaget som
forskarut-för framför alltförstärkningavsevärdgör resursernaaven

högskolor.vid universitet ochverksamheterandrabildning ocksåmen
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Regeringen/regeringskansliet bör ochmed stiftelsema med de or--
har föreslå ledamöter i stiftelsemas styrelserrätt attgan som nya

enligt förslagen till styrelseledamöterdiskutera procedur vilken nyaen
fram. procedur bör möjligt ansluta till vadsåDenna näratas som som

i forskningsråden, med degäller vid utseende ledamöter menav
följa stiftelsemas ändamål och däravmodifikationer kan avsom

ingår iföreträdare för olika samhällssektorerföranledda behov attav
stiftelsemas styrelser.
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forskningtekniskFinansieringen13 av

högskolorochuniversitetvid

Bakgrund13.1

fakul-tekniskaanslag till definansierasgrundforskningTeknisk genom
Teknikvetenskapli-högskolor,universitet ochvidmotsvtetema genom

forsk-Naturvetenskapligagradi mindreochforskningsrådet TFRga
teknikutveck-ochNärings-delvisstillningsrådet NFR samt genom

finansierasforskningtekniskTillämpadlingsverket NUTEK. genom
skildautvecklingen inomformedolika sektorsorganrad sam-ansvaren

NUTEKaktören ävenärhällssektorer. Den somtyngsta organmen
ochKommunikationsforskningsberedningen För-Byggforskningsrâdet,

förforskning. EU:stekniskstödermaterielverk ramprogramsvarets m
teknisk forsk-tillämpadsatsningkraftfullocksåinnebärforskning en

stiftelser,privataolikaforskningteknisk ärfinansiärerning. Andra av
tidigaredemedel frånmedinrättadesforskningsstiftelserbl de soma

SSF.forskningstrategiskförStiftelsenfrämstlöntagarfondema,
vidforskningtekniskadenhuvudsakligenbehandlaskapiteldettaI

teknikvetenskapliga ochdefinansierashögskolorochuniversitet avsom
defrånStödetNUTEK.forskningsrådennaturvetenskapliga samt av

EU-stödetkapitel 12,utförligt ibehandlasforskningsstiftelsema mernya
olikaforskningsstödinriktadesektorielltdetkapitel ochi 14 avsersom

kapiteliteknikvetenskapemainomdelområden

NUTEKochNFRTFR,13.2

teknisktillmedelfördelarforskningsrådetteknikvetenskapligaDet
dis-1994/95högskolor. Budgetåretochuniversitetvidgrundforskning

rågångtydligetablerat gent-harRådetmilj kr.rådet 250ponerade en
in-Verksamhetenteknikutveckling. ärforskning ochtillämpademot

mekanik,tekniskinformationsteknik,teknikområden:följandedelad i
tvärvetenskapbioteknikkemiteknik,fysik/materialteknik, samtteknisk
Medelsfördel-instrumentutveckling.ochmedicinsk teknikinklusive

med interna-kriterierinomvetenskapligagrundvalsker påningen enav
tek-förpolicydokumentdeIreviewförankrad peertionellt process.

samti-emellertidrelaterasutarbetatTFRforskningnikvetenskaplig som
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digt forskningen till frågan Sveriges ekonomiska tillväxt och framtidom
industrination. Forskningsresultaten grundvalen för in-som ses som nya

dustriella produkter och Nya krav ställs industrinspå kapa-processer.
citet och vidareutveckla teknisk kunskap.att mottaga

bedömningTFR:s forskningens kvalitet sker bakgrund denmotav av
internationella forskningsfronten. Rådet har också tagit fram nya an-
slagsformer ramanslag för medverka i uppbyggnaden starkaattsom av
forskarmiljöer på antal centrala teknikvetenskapliga områden.ett Man
arbetar också fram lägesbedömningar position papers grund-av
forskningen inom olika teknikvetenskapliga områden.

Det naturvetenskapliga forskningsrådet NFR fördelar medel till
matematisk och naturvetenskaplig grundforskning vid universitet och
högskolor. Budgetåret 1994/95 disponerade rådet milj for600 kr na-
tionell verksamhet och 300 milj kr för deltagande i internationellt sam-
arbete. Ansvarsområdet sträcker sig hela det naturvetenskapligaöver
området matematik, fysik, kemi, biologi och ochgeo-ämnen även om
endast del rådets verksamhet kan betecknas teknisk forskningen av som
har betydande del den övriga verksamheten anknytning tillen av en
teknisk forskning. NFR har vidare omfattande uppgifter det gällernär
stödet till internationellt forskningssamarbete. Medelsfördelningen sker
på grundval inomvetenskapliga kriterier med peer reviewav en pro-
cess.

NFR har under aktivtår börjat delta i den forsknings-senare mer
politiska debatten, där särskilt betonat den obundna forskningensman

betydelse för det vetenskapsberoende kunskapssamhället.stora Rådet
markerar också tydligare sin beredvillighet samarbeta medatt nä-nu
ringslivet för öka den ömsesidiga förståelsen.att

NUTEK den dominerande finansiärenär teknisk forskning i detav
svenska högskolesystemet. stöd tillDess teknisk högskoleforskning
uppgår till knappt milj vilket cirka750 kr, hälften NUTEK:s totalaär av
forskningsstöd. NUTEK finansierar också FoU i samverkan mellan
universitet och företag t kompetenscentra i begränsadänsamtex om
skala företags-FoU. Myndigheten fungerar kanal för detäven stat-som
liga stödet till industriforskningsinstituten. Av stöd tillNUTEK:s teknisk
forskning och utveckling inom företag går det till små och medel-mesta

företag. Prioriteringama i hög gradstora myndighetens ochstyrs av
dess handläggares bedömningar och forskningens industriella relevans

den viktigaste faktorn i medelsfördelningsbesluten.är
Verksamheten indelad i olika områden basteknologier,är som nya

utvecklingsområden, materialkonsortier Inom dessa områden finnsm m.
det underavdelningar, informationsteknologi, bioteknik, fordonstek-t.ex.
nisk forskning och materialteknisk forskning. Indelningen baseras alltså
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sammanhängandehellerintedisciplinerellerinte på ämnen men
tillämpningarindustriellaochteknologierdetSnarare är somsystem.

analysNUTEKförfogarNUTEKarbetet.till grund förligger genom
planering.strategiskochutredningarförorganisationstarköver en

naturvetenskaplig,stöderforskning SSFstrategiskförStiftelsen
förbättramåletövergripandeforskning. Det är attmedicinskteknisk och

be-områdeninomkompetensenteknologiskavetenskapliga ochden av
konkurrenskraft. Vidfrämja dessnäringsliv ochför svenskttydelse att

högskolorochuniversitettillstödetverksamhet kommerutbyggdfullt
tillmilj kr gårcirka 400årmilj krtill 700uppgå 6att varavper-

forsknings-delvisliknarArbetsforrnemateknik.naturvetenskap och
medochinomvetenskapligtbådebedömsprojektförslagrådens och av-

stiftelser,andrastöderSSFnäringslivet. Utöverförpå relevansseende
forsk-tekniskkompetensutveckling,ochkunskaps-förStiftelsent.ex.

utsträckning.i mindrening änom

finansieringstudieUtredningens13.3 avav

forskningteknisk

social för-ochTeknikSandström,Ulfdocentuppdrog åtUtredningen
finansieringenstudieuniversitetLinköpings göravidändring att aven

medtillsammansutförtsharArbetetSverige.iforskningtekniskav
Studiensuniversitet.Lundsinstitutet,ForskningspolitiskaMats Benner,

ochbalans-kvalitets-,genomgångsyfteprimära göraatt avenvar
TFRNUTEK,tonviktmedforskningteknisksamverkansfrågor inom

ochrollfördelningbedömadäravgrundvaloch på orga-och NFR att om
sammanslagningmednackdelarochborde ändras. För- avnisation en

ocksåskullemöjligtsåbelysas. Därocksåskulleoch TFRNFR var
beaktas.forskningsområdenandragränsområden mot

rollfördelningSamordnadutredningsrapporteniredovisasUppdraget
diskuterar BennerI1996:20.SOUforskning, rapportentekniskinom

tek-denfinansieringenförmodelleralternativafyraSandströmoch av
rollfördelningklareftersträvasmodellenförstadenforskning.niska I en

förtotalansvarfårTFRinnebär ettDetoch NUTEK. attmellan TFR
tillreducerasrollNUTEKsochforskningenhögskolebaserade attden

utveck-vissföretag,medelstoraoch samtsmåstöd tillföratt ansvara
Modell tvåinstitut.ochhögskolorvidprojektverksamhetlingsinriktad

denioch NUTEKTFRsammanslagning orga-på senarebygger aven
grund-integrationstarkdettaInnebörden ärhägn.nisationens avenav

denorganisation. Isammanhållenforskning itillämpadochforskning en
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tredje modellen sker sammanslagning grundforskningsråden TFRen av
och NFR. Motivet för denna samordning skulle de gränsytorattvara

finns mellan dessa båda råd skulle kunna utnyttjas bättre. Detsom
skulle dessutom allmän administrativ förstärkning den naturve-ge en av
tenskapliga och tekniska forskningen.

Utredama förordrar fjärde modell de benämner samordnaden som
rollfördelning. Grundtanken den befintliga organisationenär böratt
bibehållas, de organisatoriska kopplingama mellan de olikaattmen

bör stärkas. Den centrala utredningskapaciteten kring FoU-organen
funktionssätt bör också byggas Utredamasystemets ut. attmenar en

grundregel i det svenska fortsattFoU-systemet bör finansiering-attvara
grundforskning och olika former tillämpad forskning inte bören av av

samordnas och organisation. De det finns be-att ettav en samma menar
hov renodling i forskningsfinansieringen. Grundforskning och tilläm-av
pad forskning förutsätter delvis olika former prioriteringar, kontaktnätav

Grundforskningsråden TFR och NFR fyller mycket viktigm m. en
finansiärerfunktion och upprätthållare långsiktig och inomveten-som av

skapligt motiverad forskning. NUTEK, med sina välutvecklade kontakter
med svensk industri, tvärdisciplinära inriktning och bredare urvalskriteri-

kompletterar forskningsrådens verksamhet. Utredama deter, ser som
viktigare de olika bygger vidare på dessa kompetenseratt organen

vidga verksamheten. finnsDäremot starka motiv för dessaän attsnarare
utveckla samarbete i ad hoc-arrangemang deatt ett tvärveten-organ -

skapliga materialkonsortiema sådant samarbete mellannämns ettsom
NUTEK och grundforskningsråden.ett av

fråganI sammanslagning NFR och anför författarnaTFRom en av
det sannolikt finns vissa samordningsvinster hämta. Det finnsatt att

dock betydande skiljelinjer råden emellan vilket sammanslagninggör en
problematisk, exempelvis beträffande arbetsfonner, uppbyggnaden av
stöd till högskolemiljöer, utformning prioriteringar Vidareav m m. ser
utredarna beröringspunkter också mellan flera andra forskningsråd,
varför de omfattande hela forskningsråds-översynattavser en mer av

bör innan förändringar i den nuvarande strukturen före-systemet göras
slås.

I studien behandlas också de nytillkomna finansiärerna tekniskav
forskning. forskningsstiftelsemaDe enligt ochBennerrepresenterarnya
Sandström mellanfonn mellan forskningsråden och finansiärernaen av
sektorsforskning med sektorsorganens inriktning forskningsrådensmen
arbetssätt. finansieringEU:s harFoU tydlig inriktning indu-motav en
striellt definierade frågeställningar. ochBenner Sandström föreslår i det
sammanhanget kan förändra sittNUTEK arbete till renodlatatt att mer
finansiera tillämpad industriellt motiverad FoU. Därigenom skulle NU-
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FoU-tillkomplement EU:snationelltfungeraockså kunnaTEK ettsom
effektivareocksåförändring skullesådanfmansiering. Genom enen

stiftel-främstfmansiäremaoch demellan NUTEKarbetsfördelning nya
uppnås.kunnasema

rollfördelningdistinktleda tillförfattarnaenligtskulleDetta meren
handhasgrundforskningenforskningsfmansieringen:offentliga avi den

denochstiftelsemahandhasforskningstrategiskforskningsråden, av
sek-omhändertasforskningenutvecklingsinriktadeochtillämpade av

EU-fmansiering.medkompletterastorsforskningsorganen samt

övervägandenUtredningens13.4

redovisasanalysbakom densigställadelarikanUtredningen somstora
Även SandströmochBennerutredning.Sandströmsochi Benners om

degenomgångdetaljerad trenågonmöjlighet görahaftinte avatt mer
ochrådenövertygadmigjag attforskningsstöd känner omorganens

ansvarsfördelning väsent-ändamålsenlig utanutvecklatharNUTEK en
tillbidraocksådet attkansådana förekommermåndenöverlapp. Iliga

gränsområdeniliggerområdenbetydelsefullautvecklaytterligare som
bioteknik. Jag attdiscipliner, ansvarsom-mellan organenst.ex. anser

strukturnuvarande äninomlyfta framoch lättaretydligareblir attråden
organisation.iföres störreallt ensammanom

inomgrundforskningentekniskadenjagexempel vill nämnaSom
NU-forskningtillämpademed denbådeberöringarhar somTFR som
NFRgrundforskningnaturvetenskapligadenmedochstöder somTEK
starkhaväsentligtdetutveckling attindustris ärsvensk enstöder. För

relevans.industrielllångsiktiggrundforskningteknikvetenskaplig av
satsningarhögautomordentligtinternationelltSveriges settTrots

teknikre-satsningenoffentligatotaladenutvecklingoch ärforskning
länder. Ettandramed mångaijämförelsegrundforskning låg avlevant

tekniskfinansiäroberoendestarksaknatSverigeskälen avär att en
byggamandathaftharNUTEK attellerNFRVarkengrundforskning.

högsko-tekniskavid våraviktigaförgrundforskningsbas ämnenupp en
uppbyggnadspro-strömningsmekanik. Denochhållfasthetsläralor, t.ex.

intekanexisterat ännuår TFRdeunder av-ansesägt mmsomcess
innebärforskningsråd attteknikvetenskapligtfriståendeochslutad ett

iintegrerasdenbättrepå sätt änsynliggörs enforskning ettdenna om
organisation.större

sammanslagningnågonjag inteföreslårSammanfattningsvis avnu
iaktuellemellertid ettkansammanslagningoch TFR. En varaNFR
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längre perspektiv och det bör möjligt den till prövningatt tavara upp
något eller några år initiativ den Forskningsrådsstyrelse jagom av

föreslagit.
Jag delar bedömningen för övergripandeatt resurserna

studier vetenskaplig utveckling, utvärderingar och utredningarav är
alltför i rådssystemet. Särskilt tydligt blir detta förhållandesvaga om

jämför med NUTEK:s för motsvarande ändamål. Dettaman resurser
förhållande kan inte till enbarträttas samarbeteännu närmaregenom
mellan NF R och TFR Forskningsrådsstyrelsen kommer innebäraatt en
förstärkning forskningsrådssystemets arbete i dessa avseenden.av

Jag delar den uppfattning framförs i Benners och Sandströmssom
utredning NUTEK:s grundforskningsinriktadeatt stöd till tekniskmera
forskning i mycket dubblerar stöd utgår finansiär, dent.ex.som annan
strategiska forskningsstiftelsen. Motsvarande uppgifter framkommer
också den analys de forskningsstiftelsema jag redovisar iur av nya
kapitel 12. En överföring dessa medel till högskolan förstärk-av som en
ning högskolans långsiktiga kompetensuppbyggnad bör rim-av vara en
lig åtgärd. skulle innebäraDetta viss renodling myndighetensen av upp-
gift och bättre den kompetens finns inommot NUTEK. Ensvara som
ändring NUTEK:s verksamhet med minskning stödet till tek-av en av
nisk grundforskning och prioritering uppgiften fungeraatten av som en
brygga mellan forskning och tillämpning innebär minskat medelsbe-ett
hov uppskattningsvis milj300 kr år i dagens prisläge. harJag iav per
kapitel redovisat12 mina bedömningar med anledning främst denav
strategiska forskningsstiftelsen tillkommande finansiär.som

De forskningsområden ligger i gränsområdet mellan NFR ochsom
TFR kräver fortsättningsvisäven samarbete mellan råden.nära Jagett
förutsätter utvecklar ändamålsenliga former för samverkanatt adman
hoc eller fasta samverkansgrupper. Genom både NFR ochattgenom

kommerTFR ingå i den myndighet Forskningsrådssty-att gemensamma
relsen, jag föreslagit i kapitel bör9 samarbetet och ansvarsfördel-som
ningen lättare kunna åtgärdas i nuvarande Styrelsenän bör vidsystem.
behov kunna fastställa eventuella regler och åstadkomma de personal-
unioner eventuellt kan lämpliga i råden. Det väsentligtärsom attvara
uppmärksamma behovet samverkan också med andra forsknings-av
finansiärer inom området, SJFR och MFR.t.ex
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förslagochbedömningarSammanfattande13.5

ändamålsenligetableratharNUTEKochForskningsråden ansvars-en
vissafinnsöverlappningar. över-Däremotväsentligafördelning utan

främstforskningsstiftelsema,och deNUTEKmellanlappningar nya
priori-tillNUTEKrenodling attvissstiftelsen. Enstrategiskaden av

till-ochforskningmellanbryggafungerauppgiften atttera ensom
tilluppskattaskanmedelsbehovminskatinnebärlämpning ett som

milj kr.300
till hög-NUTEKöverförs frånmilj kr300föreslårUtredningen att

långsiktiga kompetensupp-högskolansförstärkningskolan avsom en
byggnad.

forsk-fungerafortsättningen separataiböroch TFRNFR även som
haväsentligtutvecklingindustris attsvenskförningsråd. enDet är
rele-industrielllångsiktiggrundforskningteknikvetenskapligstark av

myndighetiingåråden kommerbägge attGenom sammaattvans.
ochsamverkantillmöjligheternaförbättrasForskningsrådsstyrelsen
börrådenochForskningsrådsstyrelsenråden.mellanprofilering
ochstyrelsergällervadbör görassamordningarvilkaöverväga som

sekretariat.
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ochFoU-programEU:s14 annan

samverkaninternationell

ochforskning EUSvensk14.1

Bakgrund14.1.1

detta harEnligtunionsfördraget.igrundsinFoU-politik harEU:s ge-
teknologiskaochvetenskapligadenstärkamål attmenskapen som

blidenstimuleraochindustrineuropeiska attdengrunden för att mer
forsk-deallafrämjainternationell nivåkonkurrenskraftig på samt att

fördrag.i dettakapitelenligt andranödvändiganingsinsatser ansessom
ochmålfonnulering planerasallmännadennabakgrundMot genom-av

utveckling. Dessa ärtekniskforskning ochförförs k ramprograms
inriktningochdär volymstrategisammanhållenbaserade på aven

in-Samtidigtvarandra. ärvägdaolika delar motärramprogrammets
desåsamhällssektorer,olikainombehovenvägda sommotsatserna

olikadefastställer pålöpandeEUpolitikdenuttryck itillkommer som
unionsfördraget.täcksområden avsom e

roll iviktigtspelarutvecklingtekniskochForskning "ennumera
sysselsättning,ochkonkurrenskraftför tillväxt,handlingsplanerunionens
ochmiljöavseende transpor-planeringeni tockså exprogramavmen

snabbrelativthar det skettvolym ut-ochbreddBåde vad enter. avser
detfjärde ärDet ramprogrammet,FoU-program.veckling EU:s somav

årsbud-har1994-1998,för årenplaneringsinstrumentetlöpande ennu
koncentration ochtaltäcker,detochmiljarder kr trots30 omget om ca

FoU-sektorer.bredamycketkraftsamling,
inom FoU-planeringsprocessutvecklatEU-kommissionen har en

förkriterierochprincipermålbeskrivningar,överordnademedområdet
vilketFoU-stödetkonkretadetför samt,insatsområden,val ramarav

allatillsakerdessakommunikationeffektivviktigt,minstinte är aven
tydligaredärigenomFoU-politik ärEU:sberörda parter. gemensamma

medlemslän-enskildaflertaletfallet ivadambitiös äroch än sommer
inklusive Sverige.der,

sammanhängandeutformakapacitetharEUdet faktum attAv att en
nödvän-inteFoU-stöd följeri praktisktdenFoU-strategi och omsätta
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digtvis de resultat uppnås deatt mål ellermotsvarar sattssom som ens
de FoU-programmen detatt effektivasteär nåsättetgemensamma att

dessa mål. Frågor det slaget berörs i det följande, de hör inte tillav men
utredningens huvudfrågor. EU-programmen behandlas istället ut-av
redningen forskningspolitisk realitet till vilken Sverige måstesom en
förhålla sig och till vilken hänsyn måste vid beslut inriktning ochtas om
omfattning det nationella FoU-stödet.av

Utgångspunkten för utredningens behandling EU-forskningen ärav
alltså dess effekter på svensk forskningspolitik och forskningsfinan-på
sieringssystemet i Sverige. Frågan vilken Sverige skall ha påom syn
EU-forskningens framtida omfattning och inriktning diskuteras däremot
endast i mindre omfattning.

Långt före Sveriges EU-medlemskap kunde svenska forskare och
företag delta i olika inomFoU-program gemenskapen med stöd av
särskilda avtal. överenskommelserDessa uttryck för den positivaettvar

på Sveriges deltagande i EU:s FoU-program den svenskasyn som rege-
ringen tidigt hade och fortfarande har senast uttryckt i regeringsfor-
klaringen 1995- forskningspolitiska10-03. De skälen för detta är uppen-
bara. aktivtEtt deltagande i EU:s FoU-program breddar forskarnas inter-
nationella kontaktnät och bidrar till nationella kan utnyttjasatt resurser
bättre i europeiska projektkonsortier.

Regeringen har huvudansvariga myndigheter för alla deäven utsett
olika EU-programmen och uppdragit dessa svara för Sverigesatt att
deltagande i EG-programmet harmonierar väl med övrig, nationellt
finansierad, FoU inom området regeringsbeslut 1994-06-16. Till detta
uppdrag policy-karaktär kommer uppgiften främja det svenskaattav
deltagandet i EU-programmen och de ansvariga myndigheterna har
vidtagit rad åtgärder för bidra till framgångsrikt och ökandeatt ett etten

i dessa från svenska F oU-utförande organisa-engagemang program
tioners sida.

Det naturligt det arbetet inledningsvisär har varitatt senare resurs-
krävande, policy-uppdraget också viktigt och utredningen harärmen
koncentrerat sig på detta i sin analys de forskningspolitiska konsek-av

EU-programmen.venserna av

14.1.2 Regeringens direktiv för anslagsframställningar

Enligt regeringens gemensamma direktiv för anslagsframställningar i
fråga forskning och utveckling for budgetåren 1997-1999 skallom
myndigheterna med beaktande de särskilda förutsättningarav som
gäller inom respektive områden, bedömning den nuvarandegöra en av
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ochinternationella forskningsresurser,inhemska ochbalansen mellan
betydelse EU-samarbetet har förvilkensärskilt uppmärksammadärvid
också redovisa sin på hurforskningen. skallDeden svenska syn

i fram-kan kommaforskningsresurserbalansen beträffande att utse
tiden.

föreskrifterna kompletterashållnaallmäntDe gemensammasenare
särskilda direktivNäringsdepartementetsi regeringensoch förtydligas

avsnittet Kon-anslagsframställning.fördjupade Iavseende NUTEK:s
sålundaNUTEKEU-medlemskapet fårsvenskasekvensanalys detav

sidan denrelationen mellan åanalyseraredovisa ochi uppdrag att ena
medverksamhetsidan denoch å andraförverketverksamhet ansvarar

med analysenregi. Syftetidrivs EU:smotsvarande inriktning som
ochbesparings-synergieffekteridentifiera positivaattskall samtvara

verksamhet. NU-överlappningareffektiviseringsmöjligheter avp g a
mellanförhållandetprincipiella påredovisa sinskall ocksåTEK syn

drivsverksamheteroch deoch projektinsatsernationella somprogram
i regi.EU:s

anslagsframställningarfördjupademed sinaarbeteMyndigheternas
utredningsarbetet,parallellt meddirektiv har pågåttenligt dessaFAF

de huvud-tillställtutredningenfrågorantali sina på ett somsvarmen
underredande1995-09-12 harskrivelsemyndigheternaansvariga

hithörande frågor.sin påredovisatdetaljer,hösten 1995, än utan synom
till deavsnittenföljandei deflera gångerhänvisarUtredningen svar

lämnats.som

deltagande i EU-SverigesförStrategi14.1.3

programmen

ochFoU-politikdessinflytandemedlemskap i EU överSveriges ger oss
vidministerrådetenhällighet ikrävsdetEftersomdess FoU-program.

påverkansmöjlighetemaformellade stora,beslut ärramprogram,om
begrän-inflytandevårtsjälvfallet ärfår vii praktiken attaccepteramen

emeller-kanländer,med andrasamverkanoch iMed bra argumentsat.
marginellt.inflytandetid vårt änmervara

därför finnasdetforskningspolitiken börsvenskadendelSom aven
gällerdetansträngningaroch våraagerande närvårtstrategi styrsomen

strategi börsådaninriktning.mål och Enpåverka EU-programmensatt
börFoU-politik. Denallmännaregeringensbakgrundformuleras mot av

alltsåochområdenandraEU-politik påvårmedockså i samklangstå
prioriteringarnaochMålendepartement.berördai allaförankradvara
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bör deså tydliga handfast förgrund svenska delegatersattvara ger en
arbete i olika strategiEU-organ. För utveckla detta slag krävsatt en av

jämfört med dagens situation effektivare former för konsultationer- -
med utförar- och avnämamivån, ökade planeringsinsatser inom departe-

och samverkan dem emellan i fastare former. I EU-program-menten en
integreras forskningspolitik med industripolitik och transportpolitikmen
och motsvarande diskussion Sverige vi utanföri ställerutanm m oss

huvudfrågoma i EU:s FoU-politik.
Målen för vårt deltagande i givetvisEU-programmen centrala vidär

utarbetandet försvensk strategi FoU-samarbetet inom EU:sav en ram.
Även godtar unionsfördragets målformuleringvi industriellom om
konkurrenskraft avsnitt behöver framgångse l, det inte betyda attm m
endast i antal eller produkterantal ochmäts uttagna patent pro-nya

finns studier, i det inteDet Danmark, visartvärtom attcesser. a som
marknadsinriktade stöd till den långsiktiga kompetens-är utanprogram

näringsliv,uppbyggnaden inom institut och universitet siktpå ärsom
viktigaste bidrag till utvecklingenEU:s konkurrensfördelar mark-påav

naden. kanDetta ha varit vägledande vid uppbygg-synsätt sägassenare
andet näringslivsrelateradsvensk sektorsforskning och jag attav anser
vi bör verka för det får genomslag inom betyderEU. Detävenatt att

börmarknadsinriktade undvikas och tyngdpunk-FoU-programsnäva att
i debör läggas på kompetensuppbyggnad deltagande industriella ochten

akademiska FoU-miljöema.
utgångspunkt för EU-strategi bör med stödEn vår attannan vara av

subsidiaritetsprincipen för tydligverka harFoU-program som en euro-
peisk dimension och inte lika effektivt kan genomföras med-som av
lemsländema själva. Utifrån denna princip kan antal kriterier formu-ett
leras för val främja FoU-aktiviteterFoU-program. Attgemensammaav

bidrar till utveckling planunionens och europeisktävenatt ettsom
stödja forskning inom områden bedöms viktiga för samhällsutveck-som
lingen i också naturligt. gäller aktiviteter syftarDetsammaärstort som
till europeiskt plan utveckla de mänskligaatt ett resurserna genom
nätverk och rörlighetsstimulerande åtgärder. Frågan hur EU-pro-om

framtida innehåll kan utvecklas bakgrund unionsför-motgrammens av
draget och subsidiaritetsprincipen behandlas utförligt i EU/FoU-mer
rådets redovisning utredningens uppdrag till denna myndighet.av

för de nämnda kriterierna kan det slutligen ocksåInom vararamen
nationelltönskvärt främja utvecklingen områden där vi haratt enav

styrkeposition. bidrar bland till skapa förutsättningarDet annat attsenare
för rimlig nivå flödet EU-medel till det svenskapå FoU-systemet,en av
vilket för allmänna iinte oväsentligt EU-programmensär acceptans
Sverige.



Kapitel 14 221SOU 1996:29

besluten volym och innehållde strategiskaNär ett ramprogramsom
möjligheter den detal-fortfarande påverkaåterstårär atttagna stora mer

olika delar, de k skerjerade planeringen dess Detsärprogrammen.sav
vid fastställande arbetsprogram-ochvid beslut särprogramtexter avom

det naturligtolika dessa sammanhangför de I ärsärprogrammen.men
vilka deltagare från Sverige kanoch betona områden påframhävaatt

måluppfyllelse. Därigenomviktiga bidrag tillförväntas programmensge
programmedel tillflödetillfredsställandekan möjligheten ett avav

förbättras.Sverige ytterligare
kommit igångfemte har redanförPlaneringen EU:s ramprogram

de organisationer utanför kom-EU-kommissionen och inombåde inom
Också påtillvarata i detta sammanhang.missionen har intressen attsom

flertalet EU-länder, inklu-diskussioner inletts ihardet nationella planet
redan underförbereda de ställningstagandensive Sverige, i syfte att som

Utredningen det angelägeterforderliga.bli1996 kommer attatt anser
principiella på det femtesinregeringen ramprogrammetspresenterar syn

anslutningkommande forskningspropositionen idenform och innehåll i
forskningspolitiken.den nationellariktlinjer förtill den föreslåratt

och dekopplingen mellan EU-programmentydliggörsDärigenom na-
får densamtidigtFoU-verksamhetema EU-programmentionella som

de förtjänar.uppmärksamhet

internationellochnationellmellanBalans14.1.4

oU-verksamhetF

Även riktlinjer förkansubsidiaritetsprincipen nämntsovan gesomom
tillämpas.hur den skall Förinte självklartdetforskningssamarbetet är
med lika högde intedet uppenbartvissa FoU-program är atttyper av

forsknings-andramånganationellt, påeffektivitet genomföraskan men
operationell inne-enkelsubsidiaritetendet svårtområden är att enge

projektnivåofta först påErfarenhetsmässigt det dessutombörd. är som
kombinerarEU-projektblir tydlig. Mångadimensionenden europeiska

samlade ienkelt inte finnsheltoch kompetens,sålunda ettsomresurser
forsk-de allra flestavinner troligenmedlemsland. själva verketenskilt I

europeisktsamverkan medgenomföras iningsprojekt på störreettatt
inomFoU-projektsannolikt oftagällerforskarsamhälle, och det även

samlaskäl för sågivetvis inteföretagen, det räcker gottattsommen
programverksamhet. TvärtomEU-styrdialla FoU-resurser ensom

FoU-behovbetydande del vårti framtiden attkommer säkert även aven
nationellt.tillgodoses
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finns också FoU-behov i eller mindre utsträckningDet större ärsom
forskningspolitiknationella. Svensk måste hänsyn vårt samhällesta

humanistiska forskningen hittasärskilda behov. den det lättInom är att
Strindbergsutgivning,exempel detta inompå t HSFR:s ävenmenex

och teknik kan det finnas specifikatillämpade delar naturvetenskapav
avseende skogsbruket eller inom vissa särskildasvenska behov t ex

allt ekonomierproblem, integreradeindustrisektorer. Gemensamma mer
för kun-kunskapsspridning talar emellertidoch snabb internationell att

desamma i de olikadel kommer EU-skapsbehoven till attstor vara
länderna.

inteindustri räcker det för övrigtsvenskutvecklingenFör attav
Sverige.FoU-resultat produceras i Detsig dekunna tillgodogöra som
och utnyttjaför kunna hemkapacitet och kompetensbehövs också att ta

deltagandeoch aktivti andra länderkunskap produceras ettgenomsom
deltagarnainternationella nätverk skaparoch derasi EU-programmen

goda förutsättningar for detta.
industrinsflestaför de EU-programInom är engagemang avramen

kanmålen. Deltagande företagdebetydelse för nå uppsattastor att vara
FoU-resultat ochinspiratörer och idégivaresåväl avnämaresom av
Även storföretagdemonstrationsinsatser.utvecklings- ochledare av
projhälftenfinansieringmeddeltar aktivt i avprogrammen

förekommittidigare iindustrin harFoU-stöd tillfrån SådantEU.na
alltså intei Sverige och det kanutsträckningmycket begränsad sägas

NUTEKinriktade FoU-stödet fråntekniskt/industrielltdetersätta m
industriforskningsinstitut och tillhögskolan, tillhuvudsak tillvilket i går

företag.och medelstorasmå-
hård och FoU-programEU-medlenKonkurrensen ävenär ettomom

till med överlapparbehov och ochsvenskaområdesmässigt motsvarar
tillräckligt svensktdet blirsäkertdet intemed svenska attärprogram,

denförstås särskiltriskdeltagande i Denna är storprogrammet. om
uppbyggnad.eller underlågsvenska kompetensen är

och nationellEU-forskningmellanRelationen14.1.5

forskning

landets totaladelEU-medlen bara litende flesta länderFör utgör en av
EU-medlenemellertid väsentligtFoU-insats. Andelen blir större om

offentliga FoU-rörliga, konkurrensutsatta,till deistället ställs i relation
forandeldenna 50 %anslagen. andraFör tramprogrammet exvar

Än relevantFrankrike.förmycket ärSpanien och lika attnästan mer
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jämföra EU-bidragen inom visst forsknings- och teknikområde medett
den nationella finansieringen inom område. andraFörsamma rampro-

har detta gjorts i Storbritannien och den genomsnittliga nivångrammet
där 36 %. den siffran dock inkludera fasta gällervadvar synes resurser

nationell forskning. olikaAv de det i alla med-EU-programmen är
lemsländema informationsteknologin har den relativa be-störstasom
tydelsen.

SverigeI den svenska andelen biome-MFR 3 % EU:sattanger av
dicinska uppgår till rådets6 % budget. EU/FoU-program ca av egen
rådets siffror visar emellertid svenska forskare hittills tagit hem 7,5att
% budgeten för det biomedicinska forskningsprogrammet inom detav
fjärde Skulle den andelen stå sig handlar det 15 %ramprogrammet. om

rådets budget flera6 %. Inom andra EU-programän ärav snarare om
det svårare sådana jämförelser. EU/FoU-rådet emellertidhargöraatt
uppskattat de FoU-medel förväntas tillfalla svenska deltagareatt som

drygt programsvarigade myndigheternas motsvarande20 %utgör av
anslag. Variationen från till från knapptsärprogramär ettstor ett annat,

inom4 % for kämsäkerhetsforskning till inom miljö-60 %programmet
forskningsprogrammet.

I Sverige frågan relationen mellan EU-forskning och nationellär om
forskning relativt erfarenheter vi begränsade.och de kan bygga på ärny
Även för fråga,länder med lång erfarenhet det kompliceradEU ärav en

vilkenpå ofta fortfarande söker lösningar. Storbritannien skrevIman
Office följandeof Science and Technology i sin Annual Review of

size ofGovernment Funded Research and Development 1993: "As the
will importantthe EC continues be increasinglytoprogramme grow,

for the towards deciding which of science,UK work SETto areas
technology, should be done via andengineering national programmes
which be achieved by collaboration within themight best equally EC.or

of time, effort and have duplica-waste to unnecessarya resources
international the timetion between national and Atprogrammes. same

4th andcollaboration in Framework Programme shapingEC FP4
the goal.be UKmustprogrammes a

Storbritannien i själva verket det EU-land längst detgåttär närsom
gäller beräknadehänsyn till landets andel FoU-medel vidEU:satt ta av

de FoU-budgetama.beslut nationella ersättningseffektDenom som
blir följden uppskattatsdetta har till andraalla50 %. Försystemav
länder har ringa gradEU-medel i endast i nationella FoU-medelersatt
med uttryckasEU-medel, vilket också kan länderdet i dessaattsom
råder hög mellan nationellagrad additionalitet medel och EU-en av
medel.
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från Danmark forsknings-exempel kan hämtas där denEtt annat
Forskningsministeriet, i intervjupolitiske direktören i Ove Poulsen, en
Danmark skal forbedre sin situation...mâ viföljande: Hvissagt egen

intemationale detlaere nationale den indsats. Somkoordinere denat og
intemationale aktiviteter i vis forstand siti dag, kører egetener vore

skalalmindelige forskningspolitiske debat.løb heevet den Detover-
initiativernationale intemationaleandres. Vi skal taenke de sammen,og

med forskning-i fuld overensstemmelseså vi på alle områder kommer
international.virklighed, i bund och grund For-natur erens somog

lejlighed tillforskningsstrategi fomemaf den nationalemuleringen er en
problemfelt Fredag 1995-09-01.kulegrave dette Morgenat

EU-forskning ochsynergi mellanHarmoni och14.1.6

forskningsvensk

deltagande ivårt EU-programmenRegeringsbeslutet från 1994 attom
intenationella kanskall harmoniera väl med våra sägasprogram
tänka sigtydligt mål. Principiellt kantillhandahålla särskiltett man

maximeraförstärks i syftenationellasåväl berörda attatt program
de reducerasEU-medel,möjligheten till hemtagning motattsomav
alternativet skulleEU-medlen.tillkommande Detbakgrund de senareav

deltagandei avsaknad svensktmotiverasteoretiskt kunna ävent av0 m
resultat kom-kunskap och dei eftersom denberörda EU-program, som

svenskadelvis står tillåtminstonefram i dessa även an-mer program
vändares förfogande.

dettapolitiken påövergripande mål förtydligare och bättreSom ett
mellan desynergieffekterområde skulle jag vilja skapandet sven-avse

avsnitt därfördettaska och de europeiska I över-FoU-systemen. enges
uppnå detta mål.siktlig beskrivning möjligheterna attav

till deutredningenskrivelse frånovannämnda 1995-09-12Genom
fördju-utredningen initieraförsöktehuvudansvariga myndigheterna en

relation till EU-pro-pad nationelladiskussion de FoU-programmensom
olika frågor framgårutredningensmyndigheternasAv svargrammen.

områdeområde tillambitioner varierar frånförutsättningarsåvälatt som
svensk forskningsammanhållen pådet gäller möjlighetennär synav en

och EU-forskning.
fusionsforskningen, därinomsamordningen långtgåendeF är mestn

svenska, fullstän-verksamhet, inklusive denså all europeisk ärgott som
EU-kommissionen vill,europeisktdigt integrerad i samlatett program.

åstadkom-försökaandra områdenmed stöd unionsfördraget, ävenav
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motsvarandeochsamordning mellan EU:s FoU-programökad na-ma
sannoliktintemedellång sikt detochpå korttionella ärärprogram, men

kom-fusionsforskningenintegrationden representeraratt typen somav
svenskaprogramansvarigadeområden. Avspridas till andraattmer

företrädaresamordning uttalatsförintressehar minstmyndigheterna av
varandemotsvarande EU-programu-landsforskningen,för somsersom

karaktär.helt annanenav
och denmellansynergieffekter EU:s FoU-programFrågan na-om

vadinnebördolikahar ocksåforskningsverksamhetentionella avser
forskningsrådenGrundforskning stöds ärolika forskning.slags som av

programskrivnadestyrd MFRutsträckningmindrebara i angerprogram
hartillkopplingama EU-programmen närmastochtill %delarna 10-15

medoch forskargrupperkunskapsöverföring. Forskarekaraktären somav
inomalltsåområden kaninom olikakompetensstöd råden byggt uppav

emellertidfinnsdenna.vidareutveckla och tillämpa DetEU-programmen
inomprogramsatsningarplaneradeochlöpandeockså exempel på nu

synergi-dels kannationella intressen,tillgodoserråden, dels gesom
lovandeUtredningen detta etteffekter med EU-programmen. varaanser

ytterligare.utvecklasdet kanhoppasarbetssätt och att
myndig-berördaflera dehållersektorsforskningengällerdetNär av

FoU-stödetsvenskamellan detsambandetanalyseraf påheterna attn
påsamlatsyfte därvidDeras är ettoch EU:s att ta greppramprogram.

skillna-deochkopplingartydliggöra deochsamordningsmöjlighetema
erfarenheterfinns det redanområdenbegränsadefinns. Påder avsom

områdetstöd tillNUTEK:sexempel kansådant arbete. Som nämnas
samordnadesvilketvägtrañktillämpningar,informationsteknologi för

kartläggningDrive SJFR:sdåvarande EU-programmetmed det samt av
FoU-welfare EU:sanimaldelområdeforskning inomsvensk ett av

studier hörochaktuella utredningarTilloch fiske.jordbrukförprogram
miljöforskningsvenskplanering framtidaförSNV-ledda arbetetdet av

svenskhuvudansvarigharmiljö. Vidare NFRbättreförFoU somen
underlagforskningsvensk biotekniskanalysgjortmyndighet somaven

femteprioriteringar införtill svenskaställningstagandeför ramprogram-
de kommermyndigheter aviseratberördaharområden attfleraPåmet.

anslagsframställningama.fördjupadeöverväganden i desinaredovisaatt
i dessaredovisningarmyndigheternasansvarigadeföreslårJag att

regeringenochsärskild genomgångföremål förbli attavseenden bör en
fram.därvid kommervadbeaktabudgetbeslut börsinai som

8 16-0361
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Framtida14.1.7 EU-stöd till FoU-verksamhet i

Sverige

fjärde innehållDet beslöts löper ytterligare1994,ramprogrammet, vars
antal år. femteDet utseende svårtdet idag haett ramprogrammets är att

uppfattningsäker rimligt antagande det inte kom-ett är atten om, men
alltför olikt det fjärde. dömaAtt såväl uttalanden frånattmer vara av

ledande företrädare för EU-kommissionen vissa former försom nya
planeringsarbetet kan stärkandet industrins konkurrenskraft kommaav

betonas idag. Bl har task inrättatsstarkare forces"än änatt a som
definierats i produkter framtidens bil etc forsk-äntermer av snarare
nings- och teknikområden. Samtidigt hänvisas ofta till Maastricht-att
fördraget forskning också inom heltför andra områden. Detöppnar
finns medlemsländer motståndvidare i flera alltför marknadsnäraett mot

för grundforskningFoU-stöd och inomett engagemang mer program-
målen för FoU-verksamheten formuleras i praktiskaAttmens ram. mer

hittills behöver därför inte nödvändigtvis betyda forsk-äntermer att
tillämpadningsverksamheten eller kortsiktig inriktning.ges en mer

bakgrund den osäkerhet finns beträffande det femteMot av som
inriktning och eftersom effekterna dettaramprogrammets av program

fram föreslårdessutom ligger långt i tiden, EU/FoU-rådet utgåratt man
bedömning EU-deltagandetsfrån det fjärde vidramprogrammet en av
delar i principföljder för svensk FoU-verksamhet. detJag synsättet, men

vikten vi från sida mycketvill samtidigt understryka svenskattav noga
följer utvecklingen det planeringsarbete inletts och bereddaärsomav

förskjutningardra konsekvenserna tyngd-att av ev. av programmens
punkter.

kommer kanandel FoU-medel hamna i SverigeDen EU:s attsomav
förväntas till drygt vilket milj kr åretuppgå 3 %, 900motsvarar ca om

pekar högre siffror mycketvissa indikationer de är ännumot men
tillgodogöra hälftenosäkra. Svensk industri kan sig ungefärantas av

dessa medel. EU/FoU-rådet uppskattar vidare högskolesektom kom-att
hem eller milj kr. eller %35 % 315 Det 5 6att ta motsvarar avmer ca

finansiering och har påpekathögskolans nuvarande NUTEKexterna som
tredjedelar medel hamnakommer uppskattningsvis två dessa påattav

Utfallet för industriforskningsinstitutens delde tekniska fakultetema.
totala EU-bidragen tilluppskattas EU/FoU-rådet till % de10ca avav

icke-skulle i fall denSverige eller milj kr. så 20 %90 Det utgöra av
ramprogramfinansierade verksamheten vid dessa institut.
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Överlapp nationellamellan ochEU-program14.l.8

program

överlappkaraktärsådanutsträckning har FoU-programviss EU:sI atten
gälleroch önskvärd.förutsedd Detnationellamed tär exprogram

actions, bygger påsamverkanskaraktär concerted somprogram av
medansjälva forskningsprojekten, EU-pro-finansieringnationell av

Påeuropeiska samarbetet.merkostnadema för detbara täckergrammen
EU-projekt,råda for vanligaöverlappkanmotsvarande sägas ävensätt

nationella källor.hälftenfmansiering fråneftersom de normalt förutsätter
harinteämnesmässiga överlappochfinns ocksåDet somprogram-

följd EU-programmentekniska karaktär,denna är attutan avsom en
forskningsom-täckerhelt enkeltFoU-stödetoch nationelladet samma
EU-projektensfall hänsyn tilli dessaråden. Samtidigt måste taman

och tillkomman-samarbetesärskilda karaktär. Kravet över gränserna
nyanseringfordrardeltagandeindustrielltde regler avm m enom

för analy-perspektiv anläggasmåsteoch brettöverlappbegreppet attett
olikaFoU-stöd inomoch nationelltmellan EU-programrelationensera

områden.
vilkamyndigheternaprogramansvaritill defrågaUtredningens omga

svårvisade sig ocksåbefintliga överlappde dragit attslutsatser varaav
utgångspunktenvilken FoU-strategi iskisserar ärbesvara. NUTEK en

dessaperspektiv. Tankennationelltiidentifierats ärbehov attettsom
och svenska NUTEK-pro-relation tillbehov ställs i EU-programmen att

tillgodoser be-antingen intedär EU-programmenendast startasgram
förbehövaskompetensuppbyggnadkompletterandehoven eller där anses

Resultatetdeltagande isvenskt EU-programmen.framgångsriktett av en
anslagsframställning.sinisådan analys presenteraattavser man

överlappenframgångsrika därvaritsvenska forskarepåpekarSNV att
miljöforändringar,och globalaforskning ekosystemstarka tär omex

bekräftarmiljöteknologi. Dettdär överlappen attinte är exsvagamen
forviktig bassatsningarnationellaforskning ochnationell utgör etten

deltagande iframgångsrikt EU-programmen.kvalificerat och
medutformaskunnatkunnatdessskriverKFB egetatt program
oftadeEftersomuppläggningen EU-programmen.hänsyn till senareav

efterhartillämpade frågeställningar, KFB strävatinriktade på attär
tidigtfördockkunskapsuppbyggnad. Detistället betona ännusägs vara

i praktiken. SSIdetta har fungerathurdra slutsatsernågraatt anserom
grundläggandekoncentrationmedmotiveratockså det äratt en

nationellaforskning i de programmen.
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Sida konstaterar det självfallet finns överlapp mellan de Sidaatt av
och identifierade forskningsområdenaEU med u-landsrelevans, dåmen
Sida-stödet efterfrågestyrt utbudsstyrt och då EU-projek-är änsnarare

utformning skiljer sig från de Sida-stödda projektens intetens avser man
ändra sina nationellaatt program.
Forskningsråden generellt överlappen ringa. deDäräratt trotsanser

allt finns HSFR de svenska fyller funktionenatt attanser programmen
intressera forskarna för kan föras vidare i EU-programmen.teman som
MFR konstaterar svenska forskare haft framgång inom EU-pro-stor

Sverigepå områden där har tätposition inomtgrammen en ex neurove-
tenskap, ringaöverlappet betydelse. påpekarNFRmen anses vara av

alltid till forskarnas finansieringhänsyn från andra näratt tarman organ
beslutar rådsstödets omfattning, för övrigt inte attman menom anser

skall påverka rådets stöd till innovativEU-programmen naturvetenskap-
lig forskning.

SJFR pekar de nedskärningar skett rådets budget ochpâ som av
tidigare därmed elimine-de eventuella överlapp funnitsattmenar som

också ha lett till beklagligtvis saknas förDet sägsrats. attatt resurser
kan komplettera EU-programmen.starta program som

flera finns stipendieordningar olika slag ochInom EU-program av
NFR drar särskilt uppmärksamheten till postdoktorstipendiema inom

för forskarutbildning och forskarrörlighet TMR. Utred-programmet
ningen stipendiemöjligheter finnsde inom EU-program-attanser som

anledningomfattande det finns hittillsvarandesåär överattattmen se
Även intenationella de bör de kanskeavvecklassenareprogram. om

inriktning.ges annan
myndigheter forskareiakttagelse gjorts några svenskaDen attavsom

framgångsrika i inom områden där de har in-EU-programmenär en
har emellertidternationelll tätposition förstås inte överraskande. Detär

också inriktning projektkonsor-påpekats EU-programmens störremotatt
tier innebära riskoch industriella tillämpningar i dessa fall kan fören

exploateras ikunskap och kompetens utvecklats i Sverige andraatt som
Överhuvudtagetländer. behövs enligt min mening ökaddet med-en

forskar-vetenhet immateriella rättigheter i delar det svenskastoraom av
och utredningensamhället jag välkomnar den nyligen tillsatta om

Nyttiggörande högskolaforskningsresultat, samverkan näringslivav -
frågaDir 1995:139. har denna i kapitelJag berört utförligtmer
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prioriteringarsvenskaAnpassning14.1.9 motav
målbakgrund EU-programmensav

skalldeltagande i EU:s FoU-programvårtUtgående från målet att
också skapadärmedochnationellamed våraharmoniera väl program

möjlig-beskrivnademåstemed dessasynergieffekter trots ovanman
betrakta deminriktning ändåpåverka EU-programmensheterna somatt

dels vårakandäremotVadmindre givna. äreller styras na-sommer
svenskadetomfattningmindrefast idelstionella FoU-program, --

ideltagandet EU-programmen.
vilka slutsatsersjälvklartdet inteavsnitt 6nämndes i ärSom ovan

skalldeltagande i EU-programmenvårtmåletdrasbör attavsom
sigtänkakannationella Manmed våraharmoniera väl enprogram.

täcks EU-program-områdenstöd inombefintligtreduktion som avav
skäl inteolikaforskningprioriteringmotsvarandeoch avsomavmen en

sådantangelägen. Ettändå bedömsEU-stöd,medräknakan men som
deltaganderimligtändå fårviförhoppningenske iagerande kan ettatt

finnsoch den kompetensintressedettacki EU-programmen somvare
områden.berördai landet på

påprioriteringarnanationelladeikan satsaAlternativt ävenman
då blikanFoU-miljöerSvenskaingår iområden EU-programmen.som

uppstååterkoppling kanpositivochsamarbetspartnersattraktiva ensom
påskyndakansvenska insatserna. Detdeochstödet från EUmellan

möjlig-det ökaskulleoch dessutomSverigeiinnovationsprocessema
deltagande i EU-vårtdetillbakafåmed rågeheterna att pengar som

kostar.programmen
EU-programmeninnebärakanförra strateginDen sägas att man ser

olikaför påkompenserakorrigera ellermåstestörning som mansom en
istället EU-programmenfrånmodellen utgården attIsätt. mansenare

målet blir dåochFoU-verksamhetvärdefullrepresenterar gemensamen
kan bl skeDetdessafördelarutnyttja deförsöka ager.att programsom

forskningsverksamhetvidmakthållandeochuppbyggnad av engenom
säkerställerochi EU-programmendeltagandeunderlättar vårt somsom

användaochför kunnamottagarkapacitetSverige har att emotvi i taatt
dessakommer fram inomFoU-resultatkunskaper och dede somoss av

program.
medvetandesker imodellen. Detandraförordar denUtredningen om

FoU-politik och FoU-programEU:sinnebärden attacceptansatt aven
fram-vadi Sverigeforskningsverksamhetenför änstyrande somär mer

inteförståsbörföljsamhetVårvolym.EU-programmensgår varaav
bedömningenskullesidasvenskfrån görafalli någotslavisk. Om man
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visst har felaktig inriktningEU-program och/eller låg kvalitetatt ett en
och relevans finns det givetvis ingen anledning nationellaävenatt styra
FoU-medel i riktningen eller främjaden svenskt deltagande i program-

ifråga.met
bör emellertid tilläggas det för litetDet så land Sverigeatt ett som

troligen inte möjligt ha heltäckande strategi i detta avseende.är att en
Vi kan inte lika områdenha ambitionen mycket på alla deatt satsa som
ingår gäller för enskildaEU-programmen och detta inomäven ramen

aktiv koncentration viktiga delområden blir därförEnsärprogram.
nödvändig.

inriktning definieradeStora delar harEU-programmen motenav
inte sällan relativt kort sikt nå praktiskttillämpningar och syftet påär att

resultat. eller delprogram bygger därvid inteanvändbara Dessa program
bara de grundläggande också på resultatpå EU-programmen utanmer

inomfrån det nationella FoU-arbetet. den nationella forskningenFör
därför enligt min mening naturligt medberörda områden blir det en

de grundläggandestrategi betonar basfinansiering och FoU-mersom
till deaspektema. då kan komplementEU-programmen ettses som

nationella delvis fortsättning dessa.insatserna och som en av
få enskilda områden får bedömasVilka konsekvenser detta skall på

FAF-förslag, utredningensbakgrund ansvariga myndighetersmot menav
FoU-områden böralltså inom de täcks EU-programär att som avsyn

ökad vikt vid sådan långsiktig kunskaps-sektorsforskningsorganen lägga
ifrågavarandeuppbyggnad, har hög prioritet inom EU-pro-inte såsom

nationella kompe-Därigenom skapas eller bibehålles också dengram.
längre siktforskningsbas behövs för påoch ävenatttens- som a

framgångsrikt kunna delta i EU-programmen.
finansiärFrågan kan ställas tillkomsten EU-programmen somavom

inriktning densvensk forskning kombination med den delvisi nya avav
leder tillsvenska sektorsforskningen här föreslås sammantaget attsom

inte. Mitttillämpningsinriktad ellerFoU-verksamheten i Sverige blir mer
sektorsforskningens inriktningförskjutningdenär att utan somsvar av

tydlig förskjutning ijag föreslår leda tillskulle EU-programmen en
bör däremot dentillämpad riktning. Med min modellprogramstyrd och

såvälhittills kunna integrerasvenska forskningen bättrepå sätt änett
främjaaspekter. sikt detgrundläggande tillämpade På kommer attsom

deltagandevårt isåväl forskningen i Sverige EU-programmen.som
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svensk tilläggsñnansieringBehov14.1.1O av

finansierade myndigheter deikraftträdande svenskaEES-avtaletFöre
från och medFoU-projekt antagitssvenska delarna EU,av mensomav
betalar emel-direkt från EU-kommissionen.sker finansiering EU1994

för projekt frågan tilläggs-kostnaden ochlertid normalt inte hela ett om
därförmotfinansiering "matching funds uppkommerfinansiering eller

handlardetmissförstånd bör här påpekasofta. undvikandeFör att omav
EU-kommissio-projekt fått stödfinansieringkompletterande av som av

till-inte kunnattill verksamhetinte stöd EUoch att gesomgenen om
räckligt hög prioritet.

för dennormalt själva ståförutsätts dessagäller företagendetNär
EU-kommissionen.betalasprojektkostnadema intehälft avsomav

emellertidandra EU-länder visarStudier gjorts i ävenatt egen-omsom
offentlig tilläggs-huvudregeln, så förekommer ocksåfinansiering är

andratilläggsfmansieringen till detandel den totalafinansiering. Dess av
Portugal ochi Belgien, i Italien, i% 20 % l5 %35ramprogrammet var

mindre företagSverige har beslutat förTyskland. NUTEKi I5 % att
kom-projektkostnadema. företagmed Dessavid behov bidra 10 % av

utsträckning detbetala själva. vilkenbehöva 40 % Ialltså då attmer
förhindrasvenska företag kommerställs påmotfinansieringskrav attsom

bedöma. Frågansvårtdeltagande äreller försvåra deras ännuär att
uppmärksamhet.för fortsattbli föremåloch den böremellertid viktig

liksomstatliga FoU-institut måsteoch andraIndustriforskningsinstitut
tillgängligaEnligtprojektkostnaden.för halvaindustriföretag själva stå
huvuddelenförinstituten där självaländeruppgifter från andra svarar

i Bel-och Italien och 60 %Tysklandtilläggsfmansieringen % i90av
medsmå institutoftast handlardet i Sverigegien. Med tanke på att om

läggadetta kommersin budget riskenflexibilitet iliten är attattstor
detEU-projekt.i relevanta Föraktivthinder i förvägen ett engagemang

viktigadessa institutideltagandet EU-programmensvenska är som
bryggorderas intressentkretsar ochföretagen idörröppnare för som

därför under-Utredningen villoch industrin.högskolemiljöemamellan
formkan lösas ochtilläggsfinansieringfråganstryka vikten att enomav

föreslås nedan.för detta
andra länder pekagjorda studier ioch högskolor tycksuniversitetFör

medel uppgårsker medtilläggsfinansieringandelen externaatt som
vidkommandei Italien. svensktfast % Förtill mellan och 40 % 7520

räknattidigaretilläggsfinansiering bli lägre vadkan behoven än manav
EU-kommissio-frånstandardavtalet för FoU-stödmed, eftersom det nya

medkostnadstäckningförhållandevis godtycks möjliggöra ennen
tillkostnader inkl löntillkomandeersättning för alla sompersoner
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endast delvis arbetar inom projekt och tillägg för overhead.20 %ett
Erfarenheterna deltagande i dessa villkorEU-programmen ärav

behovetemellertid begränsade, och det svårt uttala sig säkertär att om
särskiltOverhead-bidraget intetilläggsfinansiering. 20 % äromav

universitetendetta bidrag hanteras inomoch frågan hur ärgeneröst om
modell skulle kunnai sammanhanget. lämpligockså betydelse Enav

särskildalla sådana overhead-bidrag iuniversiteten samlaratt envara
välmotiveradetilläggsfinansiering skullefond från vilken kunna utgå när

sådana behov uppkom.
mellan och tredjedelarEU/FoU-rådet har uppskattat tvåatt av aven

universitet och högskolor kräver tilläggs-de EU-medel hamnarsom
kompletteringsñnansieringtotala årliga behovetfinansiering, och det av

milj kr.har beräknat till 250från statliga myndigheter caman
tillfrågatsmyndigheterna har utredningenprogramansvarigaDe av

ochtillgodose önskemål från universitetmöjligheternahur de på attser
skullefinansiering sådankompletterande i de fallforskningsinstitut om
hjälpatilldet finns positiv inställningbehövas. visarSvaren attatt en

svenskasärskilt ledsdet gäller projektentill vid behov och när av
företag proj ektdeltagama.koordinatörer eller det finns svenska blandnär

arbeta medsammanhang också bereddaMyndigheterna i dessaär att
bör tilläggasgäller ansökningstiderflexibla former vad Det attm m.

i dessamyndigheter automatiskt blir indragnaforskningsfinansierande
motfinansiering upphöravsedd förextemfinansieringdiskussioner när

löptid.under EU-projektens
formyndigheter huvudansvaretGenerellt emellertid några attanser

forskares hem-finansiering bör liggakompletterandesvensk respev
myndigheterna. KFBprogramansvarigapå demaorganisation änsnarare

konsortierskapa finansiellafall handlardet i många attatt omanser
UoHmedandet ekonomiska NUTEK:skan är attansvaret,ta synsom

erforderliga medel förkunna budgeteraoch institut sikt själva börpå att
Även högskolanprojektmedlen från inomEU.vid behov komplettera

kopplas dåmodell detta stödstöd för dennafinns principiellt gärnamen
ökade basresurser.till önskemål om

beredda bidra till finansierings-alltsåAnsvariga myndigheter är att
vanligt återkommandesamtidigt detfrågomas lösning, är syn-enmen

vetenskapligautomatik,medel bör utgå medpunkt inga attutanatt en
Projektet börtill fall.ske från fallprövning böroch budgetmässig

projektrelevanskriterier andraochkvalitets-därvid uppfylla somsamma
sharedkaraktärEU-projektetskan också berooch finansieringen

finansiering.basverksamhetenssvenskaconcertation och denellercost
harideltagande från Sverige EU-programmenindustrielltfrämjaFör att



Kapitel 23314SOU 1996:29

motfinansieringbidra tillendastför sin del beslutatNUTEK att om
projektet.företag deltar isvenska

fjärderamprogrammetlänge detsåockså konstateraskanDet att
eftersomgodatilläggsfinansiering relativtförförutsättningarnalöper är

forskningochutbildninghögreinternationaliseringförStiftelsen av
till deden ställermedel för detta,särskildaharSTINT program-som

bidrarförutsättning dessaunderförfogandemyndigheternasansvariga att
STINT-medlende själva disponerar.från de anslagmedelmed lika stora

avsättningartill årligavilketmilj kr,sammanlagt 650till översattuppgår
EU/-milj krmedelbehov 250dethälftendrygtmotsvarar somomav

fram.FoU-rådet räknat
tillupphovideltagandet EU-programmenSammanfattningsvis ettger

närvarandeförför vilkentilläggsfinansieringsvenskbehov ansvaretav
tilläggs-för sådanerforderliga medelsplittrat.oklart och Jag attär anser

motiverarutförandenivån. Detfinnas påväsentligt böralltfinansiering i
sektorsforsknings-i första handhögskolan påtillbasanslagutökade

förNUTEKbasanslag vialikaså ökadebekostnad, ochmyndigheternas
utförande-tillförspå såmedelindustriforskningsinstituten. De sättsom

ochändamålför dettaöronmärkasinledningsvisnivån bör åtminstone
EU-kommis-overhead-bidrag frånmed dehögskolan läggasi samman

diskuteratssionen ovan.som
destorlekenredovisningen kangivnabakgrund denMot ovanav

till 100kommande treårsperiodenför dentillskottenerforderliga anges
förmilj kr århögskolor ochoch 50universitetförmilj kr år perper

huvuddelenberäknatbeloppetförraforskningsinstituten. Det är avsom
ungefäroch detSTINTtäckasinte kandet behov somsenareavsom

behövainstituten kommermotfinansieringhälften den att svarasomav
befint-skemotfinansiering kanresterandealltsåför här attantas genom

regeringenföreslårinstitut. Jagramprogrammedel för dessa attliga
olikabakgrund EU-programmensEU/FoU-rådetuppdrar åt motatt av

strukturforskningsñnansieringssystemetssvenskaoch detkaraktär, ge
olikaöverföringen påföreslagnafördelning den stats-förslag till av

anslag.
myndigheternaskostnader förtilläggsmedel kommerTill behovet av

resebidrag,deltagandetsvenskafrämja detpå olikaarbete med sättatt
kompetensuppbyggnad etc.förtill nätverkstödför förstudier,medel

tilluppgåberäknasändamålsådanastöd tillmyndigheternasTotalt kan
och företag.instituthögskolor,universitet,tillkr årmilj50 perca

ochsammanhangframfört i dettaEU/FoU-rådetidéEn somsom
vissskullemyndigheterna ägnafinner intressantutredningen är att

avslagitskvalitethögprojektförslagsådanauppmärksamhet trotssom
deochansökningstryckethårdamycketEU-kommissionen. Detav
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särskilda prioriteringsmekanismer finns inom delEU gör attsom en
projektförslag de kvalitativt underlägsnakan avslås knappast ärtrots att
de projekt för finansiering. forskare företagDe och stårantassom som

projektförslag skulle begrän-bakom sådana finansierade kanske med
sade vidareutveckla och ytterligare stärka sinnationella insatser kunna
kompetens inom kritiska områden och därigenom öka sin framtida

modell givetvisinternationella konkurrenskraft. detta slag måsteEn av
utifrån strikta kvalitets- och relevans-tillämpas med selektivitet ochstor

kriterier.

anslagsminskningEffekter14.l.l1 av en

demyndigheternafråga till de programansvarigaytterligareEn var om
skydda verksamhetanslagsminskning skulle försökavid eventuellen

det iställetdeltagandet i ellerrelaterad till EU-programmen, omsom var
myndigheter intevisar flertaletdär de skulle börja skära. Svaren attvar

val.bereddda denär göraatt typen av
hårdareanslagsminskning leda tillmåsteNUTEK t att enanser ex

hela områden då måsteområden ochprioritering mellan olika över-att
forinte. sig haEU-koppling eller SNVsig de har säger ansvarges vare
be-därförEU-relaterad forskning och villbåde nationell och göra en

mervärdedet högstansökan ochdömning ansökan för satsa som ger
Även grundforsknings-relevansmässivetenskapliga ochimätt termer.ga

verksamhetfel priori skydda ellerråden det åattatt en annanvoreanser
bedö-forskning måsteinställningen allstället den generellaoch har i att

kvalitetskriterier.utifrån sammamas
vidsålundaavvikande kan KFBTvå röster attnoteras. man enanser

vilken delvis kanEU-medlenböranslagsminskning som en resurs,se
ned-blir då ioch slutsatsenbortfallna medlen,kompensera de att man

utnyttjandet EU-programmen.vikt vidskämingtider bör lägga ökad av
de nationella projekten,vilja skyddasig entydigtdäremotSSI säger

myndighetsutövning.institutet i dessde också stöderbl eftersoma

svenskaoch den14.1.12 EU-programmen
forskningsñnansieringsorganisationen

deprogramansvariga myndigheternasista fråga till deEn motvar om
ioch vårt deltagande EU:s FoU-i EUbakgrund medlemskapvårtav

svenska forsk-anledning justera dendet fannsansåg attattprogram
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motiverades detningsñnansieringsorganisationen. Frågan atta av
FoU-finansiärermed flertal sektoriellasvenska finansieringssystemet ett

behandlingforskningsråd hade lett till splittrad EU-och flertalett en av
aktualiserasändrade gränsdragningarkunde kanskefrågoma. Dessutom

programstruktur.till följd EU:sav
överad-avigsidor i formaktörermångaNUTEK noterar att avger

samti-påpekarminskad slagkraft,dubbelarbete ochministration, men
FoU-fi-sektoriellafördelningendigt, liksom KFB, ansvaretatt av

de in-ochsamverkan mellankan underlätta EU-programmennansiärer
jord-inte EU:snationella aktörer. SJFR attgörssatser ansersom av

organisationsändrinmotiverar någraF AIRbruksforskningsprogram gar
vadnödvändigtsamarbete med NUTEKpåpekari Sverige, ärattmen

ocksåSida och tyckerindustriella aspekter. SSIgäller attprogrammets
det finnsbra.ansvarfördelningen fungerar SNVden nuvarande attanser
förstärkavilloch samverkan ochökad samordningbehov tett exav

EU/FoU-rådet.
behovinte heller någraochGrundforskningsråden F RN orga-avser

forsknings-deltagande iföljd vårt EU:snisationsförändringar till av
ansvarigadeökad samverkan mellanFRNDäremot attanserprogram.

policyfrågor. MFRsärskilt det gällermyndigheterna skulle behövas, när
i deforskningsfinansiäremamellankontakternahar de tätanoterat att

faktiskt redande olikaför EU-programmensvenska ledningsgruppema
tvärvetenskaplig kompetens-samarbete ochförökat förutsättningarna

uppbyggnad.
foku-forskningspolitikens starkasvenskadenocksåNUTEK tar upp

ochfinansieradoffentligt FoUutförarehögskolansering på avsom
riktningförändringsbehov imedförEU-programmen motatt nyamenar
nationella FoU-högskola och industri. Desamverkansformer mellan

hän-denna och NUTEKmedverka ibörfinansierande processorganen
och kanbyggsvisar till de kompetenscentra vara enupp somsom nu

deltagande iplattform för EU-programmen.
samverkanbehovet iavsnitt berörti tidigareUtredningen har ett av

regeringskansliet.och inom Motpolitiska nivånfastare former på den
jag understrykasynpunktema villredovisadedebakgrund ovanav

myndig-effektiv samverkanförhitta formerbehovet ävenattav
erfordras vid deltagan-tilläggsfinansiering oftahetsnivån. Nationell som

vilketområde, påexempel påde i kanEU-programmen nämnas ettsom
och oklarutvecklats skilda rutinersamrådsformerbefintligatrots an-

svarsfördelning.
kapitelForskningsrådsstyrelse föreslås i 9för denInom somramen

deltagandet iför det svenskadet samlatkommer finnasatt ett ansvar
fyra olikasplittrad påidaghandläggningenflera därEU-program är
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myndigheter. kommer innebära ökade förutsättningarDetta foratt ett
starkt och koordinerat svenskt agerande inom berörda blprogram a pro-

för forskarutbildning forskarrörlighetoch Training and Mobi-grammet
lity of Researchers, omfattar flertaletTMR discipliner.som

EU/FoU-rådets uppgifter idag huvudsakligen operationellär av
karaktär eller servicekaraktär medan policy-uppgiftema med få undantag
ligger på de programansvariga myndigheterna. Samtidigt anlitar rege-
ringskansliet förEU/FoU-rådet uppgifter och uppdrag policy-karaktärav
och så har utredningdenna gjort. finns oklarhet inbyggdHäräven en

inte tillfredsställande. enkel lösningEn på detta problemär attsom vore
EU/FoU-rådet till renodlad servicemyndighet medan policyfrå-göra en

helt och hållet hanterades de programansvariga myndigheterna.gorna av
emellertid det myndighetsnivåJag på finns behovävenattanser av pro-

gramövergripande policy-arbete och ställningstaganden med genomslags-
kraft hela fältet. kan uppnås preciserade utökningarDettaöver genom

EU/FoU-rådets ellermandat ad hoc uppdrag från regeringen.av genom
Väljer den förra modellen utesluter det givetvis inte regeringenattman
vid behov kompletterar rådets instruktionsgivna med tillfälligamandat
uppgifter.

14.2. internationelltAnnat samarbete vid

forskningsfinansiering

14.2.1 Befintligt samarbete mellan forskningsfmansiärer

Utredningen skall enligt sina direktivundersöka möjligheterna till sam-
verkan inte bara mellan olika svenska forskningsfinansiärer ocksåutan
med finansiärer i andra länder.

Sverige litet land, och det gäller ofta forskningsom-påär ävenett
rådet. Sedan länge det därför etablerad praxis utländsk expertisär atten
anlitas för bedömning svensk forskningspolitik och svenskasom av
forskningsinsatser. kan de återkommande granskningar-Här nämnast ex

vår forskningspolitik och forskningsorganisation vårvår påna av som
begäran genomförs de utvärderingar svensk forskningOECD,av av
inom frånbredare eller smalare områden för vilka regelmässigt experter
andra länder anlitas och tjänstetillsättningar forskningsråd ochde vid
universitet vid vilka utländska sakkunniga tillkallas.

Uppbyggnad drift internationella forskningsinstitut på nordiskoch av
eller exempeleuropeisk bas på samverkan mellan olikaär ett annat
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handlarfall oftastdet i dessaforskningfmansiärer,länders även omom
täcks EU:sFoU-områdenderegeringsnivå. Inomsamarbete på avsom

harteknisk utvecklingochforskningför gemensammaramprogram
fall intehandlar i dettadetunionsnivå,påavsatts ommenresurser

fram-nationellasammanläggningfrivillig utan omsnarareresurserav
nationella.devid sidanfmansieringssystemeuropeisktväxt ett avav

minst två EU-frånha deltagareprojekt måstevarjegällerregelSom att
exakt.EES-länder förländer, eller att vara mera

finansieringinitiativ tilltagitsocksåNorden harInom avgemensam
inomregi, delsMinisterrådetsiNordiskadelsforskningsprojekt, ramen

Minis-bildat.forskningsrådennationelladesamarbetsorganför de som
till vissastödtidsbegränsatendastemellertidterrådets avserprogram

forskningsrådenmedeldeforskningsområden ochprioriterade som
skalldeltagarnabegränsade.mycket Attsamarbetenordisktför äravsatt

krav.i båda fallennordiska ländertvåminst är ettkomma från

hanteringförModell14.2.2 avgemensam
nationellasammanlagda resurser

utländskaochsvenskasamverkan mellanformlångtgåendeEn avmer
skullehittills knappast attprövats,forskningsfmansiärer, varasom

vadländer i Europaandragrannländer ellerfleraellermedsamarbeta ett
områden.olikaforskningsprojekt inomfinansieringreguljärgäller av

tillslåsskulle dåländerberördainomTillgängliga ensammanresurser
haskulledessa länder rättinom attforskareallaochbudgetgemensam

godatvååtminstonefinnsbudget. Detprojektstöd från dennaansöka om
nämligenmodellsådanskäl för en

forskaremellansamverkanoftare iutförs alltForskningsprojekt
komplika-dåoch detolika länderfrån ärforskargrupperoch en

ochnationella komponenteriprojektendelatvingastion att upp
projekt.delarmed dessafinansiärernationella etttillgå av

svårigheterdeelimineraskulleskapasbasbredare somDen som
forskaresvenskafåtal aktivaendastmedområdeninomfinns ett

projektförslagforskaressvenskaEnstakaforskargrupper.och
medjämförelserbedömas motsvaran-kunnalättareskulle genom

mellanpolaritetonödigochländer,andraikollegorfrånplanerde
kunnaskulle ersättassvenska nor-merenavett tre grupperpar

konkurrenssituation.mal
ochsamarbetenordiskttraditionelltigällervadskillnadTill mot som

blan-kravformellanågrafinnasinteskulle detEU-samarbetetinom
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dade forskargrupper. Flemationella projekt skulle konkurrera likapå
villkor med nationella projekt. Bedömnings- och beslutsprocessenrent
skulle däremot vara gemensam.

skall inteDet döljas denna modell också har potentiella problem.att
Starka och etablerade forskargrupper i land kan kanske konkurreraett

mindre forskarsamhällen under uppbyggnad i andra länder,ut detmen
sig därvid problem det finns erfarenhetrör hantera påattom som av na-

tionell nivå, i principoch inte blir svårare basen för verksam-attsom av
heten breddas.

Ett resultat denna samarbete skulle kunna bliannat typ ettav av
Ävennettoutflöde forskningsmedel från land till denett ett annat.av

problem finns det emellertid erfarenhet lösa inomtypen attav av ramen
för internationella organisationer där forskningsresurser t observa-ex
tionstid på astronomiska teleskop fördelas efter kvaliteten inkom-
mande och nationellaoftast ansökningar.

Svensk och internationell14.2.3 diskussion dennaav
modell

EU-kommissionens rådgivande för industriell forskning ochorgan
utveckling IndustrialIRDAC AdvisoryRD Committee har nyligen
uttalat sig för europeisk samverkan inom grundforskningen det slagav

beskrivits möjligEn därvid diskuterat deväg är attsom ovan. som man
nationella forskningsråden viss andel t 10 % sinaavsätter en ex av

Ävenbudgetar till europeisk EU-kommissionenpott.en gemensam
skulle kunna bidra till den skapas på detta medlensätt,resurs som men
skulle inte administreras EU på forskningsråden före-utan ettav av
skrivet självständigt Vad IRDAC vill uppnå ökad konkurrens påsätt. är
europeisk nivå, och minskad risk för forskarna slår sig till iatt enro
cosy and inward-looking attitude.

Royal Society i Storbritannien har, i brev till ScienceEuropeanett
Foundation ESF, nyligen föreslagit minst 10 % budgeten föratt av

och EU-programmen öronmärks for underpinning basicvart ett av
research the broad of that praogramme. föreslår oicksåMan attarea
EU-kommissionen uppdra andra oberoende europeiskaöverväger att

administrera olika eller särskilda uppgifter inom dessaattorgan program
förslagDessa handlar emellertid främst hur befintligaEU:sprogram. om

forskningsmedel skall utnyttjas bästapå möjliga och de skiljer sigsätt
därigenom från den modell frivillig sammanläggning nationellaom av

diskuteras i detta avsnitt. Tidskriften sannoliktkomNatureresurser som
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"Whetherskrevi ledare 1995-11-23modell dendenna närnärmare en
memberfederation of itsformalbecomesEurope states,not aor

research councilbebefore there has Europeanof timeonly tomatter aa
grant-makingcreating suchbymakewhykind...Soof startnot aasome

provedwhen hasintention that notwith theandhere now,agency
will extended.reference beofitsits worth, terms

forskningsrådet NWOdet holländskafrågor diskuterasLiknande av
ländernasdärkonstaterarfrån våren 1995. Manpolicy-dokumenti attett

forskningsrådeuropeisktidénforskningskulturerolika gör ettatt om
överskådlig tid.inom Men,genomföraskommer kunnasannolikt inte att

practicaltheexplorecontinue strivewillthe NWOskriver to toman,
countriesnumber ofsmallonlyoption,possibility of this canaeven

thispossibilities inof the setfound take One respect tobe part. upto
cooperation betweenmultilateralbilateralfund for rese-orcommona

likeof countriesparticularherethinkingNWOcouncils. Thearch
Sweden. DetSwitzerland andEngland,France,Belgium, Germany,

medtillsammansNederländerna,område därfaktiskt ocksåfinns ett
för dessagällerpraktiken.modell i Detdenna etttillämparBelgien,
litteraturlingvistik,nederländskinomländerbåda gemensamt program

och historia.
professorartikelimodellen finnsförpläderingsvenskEn aven

därtänker sig European1995-07-30 i SvD. HanPhilipson attLennart
förändringtillinitiativetskulle kunnaFoundation ESFScience ta en

riktningen.angivnai den
oktober 1995forskningsråden den 18svenskamed deVid möteett
internationellden härdiskussionutredningeninitierade typen avomen

menaderådsföreträdareblandad. Ettsamverkan. Rådens parvarrespons
tillbidrakundekanskeoch dendiskutera,värdmodellen attattatt var

hadedenområden därforskningen påsvenska stagnerat.stärka denatt
enligtkundefinansieringssidandetta slag påSamverkansmekanismer av
olikaiforskarekontakter mellanökadeleda tillockså förväntasdem

länder.europeiska
fannsdetemellertidmenadeför råden ten-företrädareAndra att en

lillamed detförknippadekanriskeröverdriva dedens att varasom
medeldepekade också påforskarsamhället. Mansvenska gemensamma

internationellagodadeochiredan finns EU-systemet samar-som
nationellsäkerställdmedforskareför svenskafinnsbetsmöjligheter som
forskareförocksåslutligenuttrycktesfinansiering. attDet yngreoro

konkurrens.internationellhårdarehävda sig iskulle svårareha att en
iblanddiskussiondenkan ocksåsammanhang nämnasI detta som

EU-landfrånforskaremöjligheten för attprincipiella ettförs denom
iFoU-stödjandenationellt annatforskningsmedel från ettsöka ett organ
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EU-land. det ovannämnda NWO-dokumentetI berörs också denna fråga,
och efter det citerade a fund skriverresonemanget om common man

another possibility make fundsNWO available researchersatt to to
outside the Netherlands. tillägger för säkerhetsMan skull dettaatt
givetvis skulle kräva principiell reciprocitet, såväl vad gäller penning-
flöde programutveckling. Såvitt utredningen känner till kan det fsom

inte auktoritativt på frågan finnsdet några lagligaettn ges svar om
grunder för förhindra sådant förfarande.att ett

Möjliga samarbetsmodeller14.2.4

Det ökande internationella forskningssamarbetet utmaning for deär en
nationella forskningsfmansiärema. samarbete sker mellanDet som
forskare forskargrupperoch inte begränsat till storforskningsprogram.är
Publiceringsstudier Melint Persson 1995 visar tvärtom ävenattex
små forskningsprojekt allt oftare genomförs forskare igemensamt av
olika länder. Möjligheter till effektiv internationell samverkan ökar
också dramatiskt i takt med informationsteknikens utveckling och ökade
användning svenskai forskarsamhället. den tveksamhet deTrots som
forskningsråden därför förhoppninggivit uttryck för det utredningensär

det internationella mellan forskningsfmansiärer skallsamarbetetatt
fortsätta utvecklas. bredare bas därvid skapas forDenatt som samver-
kan och konkurrens sikt endast forskningen.kan på den svenskagynna

for övrigt också ligga helt i linje främjandeDet med det krav påsynes
internationellt forskningssamarbete finns i rådens instruktion.av som

The explore the options with relevant sisterNWO will actively its
holländska forskningsrådet, fler tillorganizations skriver det så propåer

de alltså förväntas.svenska forskningråden kan
skulle möjligen, intresse förEuropean Science Foundation ESF om

detta fanns förinom organisationen, kunna tillhandahålla atten ram ex-
perimentera initiativmed sådana samarbetsformer, bilaterala ellermen
samarbete med endast mindre antal skulleländer inblandade troligenett

snabbare komma igång. ocksåFörmodligen detsättett attvara vore
klokt modellen inom forskningsområdebörja däratt ettprova samar-

vanligtbetsprojekt redan förekommande. Eftersomöver gränserna är
uttalat klart både förNWO har så intresse modellen sådan ochett som

för samarbete med Sverige inom för förefallerdenna modellramen en
diskussion mellan de svenska forskningsråden klart motive-NWO och
rad.

Samarbete övriga nordiska ocksådetta slag med länder näraärav en
till hands svensk sidaliggande möjlighet. Från bör diskussioner dettaav
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orskningsrådsssty-föreslagnamigsamordnas den Fledas ochslag avav
relsen jfr kapitel 9.

förslagochbedömningarSammanfattande14.3

detstrategi forstyranderegeringsnivå finnaspåmåsteDet en
och inrikt-målpåverkamed EU-programmenssvenska arbetet att

samladeregeringensdelstrategi börsådanochning vara en aven
FoU-politik.

börFoU-miljöerdeltagandekompetensuppbyggnad iBred vara en
utformning FoU-program.EU:sbeslutriktlinje vid avom

femtesin detbör ramprogrammetsRegeringen presentera syn
forskningsproposition.årsinriktning i 1996ochomfång

mellanstyrande for balansenSubsidiaritetsprincipen bör na-vara
FoU-verksamhetinternationelltionell och

FoU-pro-deltagandet i EU:ssvenskaför detmålövergripandeEtt
FoU-verk-svenskmellansynergieffekterskapabör attvaragram

europeiska FoU-programmen.desamhet och
medgranskasanslagsframställningar börfördjupadeMyndigheternas

svenskaoch detsambandet mellan EU:savseende på ramprogram
FoU-stödet.
Överlapp sektors-inomnationellaochmellan EU-program program

forskningsproposi-medarbetetiuppmärksammasbörforskningen
tillrelationistipendieprogramnationellagällertionen. Detsamma

stipendieordningar.EU:s
ochområdenforskningspolitik prioriteranationellai sinSverige bör

deltagande i EU-programmen.vårtfrämjarinsatser som
EU-programmenkompletterabör attSvenska sektorsorgan genom

områdenkunskapsuppbyggnad inomlångsiktigvikt vidökadlägga
deltagande iframgångsrikt EU-programmen.forbetydelse ettav

ideltagandetilltilläggsfmansiering i anslutningsvenskMedel för10.
bas-betyderutförandenivån. Det störrepåfinnasEU-projekt bör

forskningsinstitutenmilj kr och till+100universitetentillanslag
be-sektorsforskningsmyndighetemashuvudsakimilj kr på+50

overhead-tillanvända EU-bidragenUniversiteten börkostnad. även
projekt.motfinansiera EU-stöddabehovfor vidkostnader att

myndig-utvecklas demellanbörsamverkanför effektivare1 Former
deltagandet olika EU-pro-svenska iför detharheter ansvarsom

programöverskridan-fordärvidbörEU/FoU-rådet ansvargesgram.
policyarbete.de
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forsk-samarbete det holländskaforskningsråd bör i medBerörda12.
tillvidareutveckla det holländska förslagetningsrådet NWO samar-

forskningsfinansieringbete med gemensam
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kostnaderForskningsfinansieringens15

och effektivitet

Bakgrund15.1

forskningsfinansiärerolika olikaForskningsbidrag fördelas på sätt av
själva, eventuelltbidragsforskning forskarnasjälva idén med är attmen

projektbud-ansökan föreslår projekt ochfinansiären, ipå förslag av en
och/eller särskildasedan handläggarebehandlasAnsökningamaget. av

för därefter bli föremålprioriteringsordningplaceras ioch attgrupper
särskilt utvecklatmed prioriteringskommittéerför beslut. Systemet är

modellen förekommer inom Sektorsor-forskningsrådeninom ävenmen
stiftelser, särskilt deoch i många större.gan

oftaför fördelning bidrag harkompliceradeganskaDetta system av
alltför mycket tid både för sökande forskarnakosta dekritiserats for att

prioriteringskommittéer. kritiserasSamtidigtoch för i syste-personerna
in-arbetsinsatsen medeländå fördeladenför etttrots storamet att

för-ojämlikgälla svårigheter för tvärvetenskap,kanadekvat Detsätt.
kvinnor, vänskapskorruptiondelning mellan ochmän osv.

kännedom fördelningssystemensför få bättreUtredningen har att om
redovisasresultatenkätundersökningargenomfört olikafunktion tre vars

för för-modelltillfrågats vilkenharkapitel. Sektorsorganeni detta om
krävsanvänder, hur många handläggarebidrag dedelning samt somav
med-samtligaenkät sändes tillarbetet. ytterligaregenomföra Enför att

tillfrågadesprioriteringskommittéer,forskningsrådenslemmar somav
vilka övrigatid de lägger ned ochhur mycketpå arbetet,sinom syn

stickprovsenkätgranskningsuppdrag de har. harDärutöverliknande en
hjälpmedoch högskolor genomförtsvid universitettill forskare av

ochdoktorandanalyserats Bo Persssonförsta enkäten harSCB. Den av
resultat kom-universitet.vid Linköpings Derasdocent Ulf Sandström

bilagasammanfattning finns ioch kortkapitelockså i 10menteras en
utredningengenomfördasista enkätemade tvåAnalysema är avav

i bilagasvarsfrekvens, urvalgrundinformationoch osv gesom
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iVilka deltar systemet15.2

universitet ochSverige finns ungefär 000 disputerade forskare vid10I
forskningsbidraghuvudsakligahögskolor. deDe utgör mottagarna av

de allra flesta granskareoch det också dennaär veten-avgrupp somur
prioriteringskommittéer rådgivandeolika ochskaplig kvalitet i organ

rekryteras.
forska-prioriteringskommittéer sitter totalt 500forskningsrådensI c:a

utsträckningdessa utnyttjas de ifrånoch enligt enkätsvaren storre
i andra forskningsfmansierandeansökningarockså för granskaatt organ.

ungefär för deför sektorsorgan, 10 %ansökningar15-20 % granskade
stiftelser och förför mindre 5 %forskningsstiftelserna, 40 % czanya

stiftelser, företagstora osv.
ungefär tredje-avseende forskarna visar tvåEnkätundersökningen att

normal bak-där doktorsexamenmed tjänsterdelar alla forskare ärav
omfatta-1994/95. Hela populationenbidrag undergrund sökte minst ett

bidrag.dessa sannolikt söktevarför drygt 6 000de 9 500 avpersoner,
utsträckning ochganska olikaOlika kategorier söker dock bidrag i

där forskare inomtydligast skillnaden mellan fakultetsgruppemaär
frekvensenhög utsträckning söker bidrag medanmedicin i mycket är

ochFigurteknik, naturvetenskap och kulturvetenskapema 1lägre inom
2.

Andel% sökersom
100 M

80

60

40
å

20

0
Forskar Särsk.fo.Professor Lektor ass

1994/95 sökte minst% underAndelen forskareFigur 15:1. ett externtsom
medicin, odontologifakultetsgrupp. står förforskningsbidrag efter tjänst och M

föroch lantbruksuniversitetet,matematik-naturvetenskap Toch farmaci, förN
Enkätundersökning Bilagakulturvetenskaper.teknik och förK

kanskedär denrelativtmellan olika tjänstetyperSkillnaderna är stora
i litenkulturvetenskaper endastinomavvikelsen lektorertydligaste är att

inom dessadetvilken sannolikt beror påbidrag,utsträckning söker att
under-betungandemed mycketandel lektorerfakulteter finns störreen
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visningsuppdrag. andelen sökandelåga bland forskarassistenterDen
inom teknik till del niokan slumpmässig effekt endasten vara en svar
inom den kan också spegla annorlunda uppbyggnadgruppen enmen av
forskningsprojekten.

Andel% sökersom

100

80

60

40

20

O
Med, Farm, Naturv. Teknik Kulturv.
Odont SLU

under minstAndelen forskare % 1994/95 sökteFigur 15:2. ett externtsom
Bilagafakultetsgrupp och åldersklass. Enkätundersökningforskningsbidrag etter

densöker bidrag minskar, for inomAndelen forskare utomsom
med åldern.åldersgruppen,yngsta

åtmycket tid går15.3 Hur

denUtifrån utredningen genomfört det uppskattade enkäter går att grovt
forskningsbidrag.söka och granska ansökningartid åtgår for attsom om

förtotaltiden för projektgranskning dagar le-genomsnittliga l4Den var
arbets-damöter i rådens prioriteringskommittéer, vilket innebär 0007

årsarbetstid tilldagar. Forskarna använde i medeltal normal5,4 % attav
för hela populationensöka bidrag nedan, vilket omräknatse motsvarar

arbetsdagar.100 000ca
ändå storleks-mycket approximativ den beskriverKalkylen är men

uppenbartförhållanden for forsknngsfmansieringen.intresse Det ärav
särskiltgranskningsprocedur råden arbetar med inteden äratt ar-som

ned. ab-jämförelse med den tid de sökande läggerbetskrävande i Den
för skrivaligger i forskarnas arbetstidsolut kostnadenstörsta att pro-

rationalise-det alltså sannolikt här dejektansökningar och störstaär som
skulle kunnaringsvinstema göras.
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till sektorsorganen och med känne-Utgående från utredningens enkät
rådens kanslier ocksåhandläggare inom kandom antalet man upp-om

handläggningen inom råd ochför den administrativaskatta tidsåtgången
forsknings-redovisasfrån sektorsorganen 200sektorsorgan. I czasvaren
hur deleftersom uppgifter saknashandläggare. Siffran osäkerär storom

bidragsansökningar.beredning Detarbetstiden dessa ägnar avav
deråden väsentligt lägreantalet handläggare vidtotala ävenär om

arbetstid till handläggningdel sinmöjligen använder större avaven
vid ocharbetstiden för handläggare rådsammanlagdaansökningar. Den

den tidomständigheter betydligt kortareunder allasektorsorgan änär
projektansök-färdigställaför söka medel. Attforskarna lägger ned att

och planerandehel del sammanfattandeemellertidningar inkluderar en
ungefärmedeltidsâtgången för söka,varförändå måste göras, attsom

Tidsåtgångenförskräckande hög.normalarbetstid, inte kan%5 ansesav
fmansieringssys-genomgripande förändringari sig kan inte motivera av

temet.
andelen sök-dock, liksom i falletSkillnaderna fakultetermellan är

medi-grupperingenhelt dominerarför medicinare,ande, ochstora som
norrnalarbetstidenomkringtycks 9 %cin, odontologi och farrnaci, av

fmansieringskällor skiljerMedicinamasFiguransökningar 3.ägnas
övriga fakultetersganska mycket frånkapitelsig såsom konstaterats i 7

före-tycks detförklaring. Snarareenbart detta räcker knappast sommen
kultur-inomså forskareligga kulturell skillnad mellan attgruppernaen

tid bidrags-avstå ifrån läggavetenskapema kan tänka sig attatt ner
ivid medicinska fakultetema såforskare deansökningar medan stor ut-

forsk-projektmedel tillförväntas tillförasträckning möjligt egnasom
itill medicinsk forskningfaktum anslagenningen. detKanske kan att

övriga områdenutvecklingbetydligtstatsbudgeten haft änsämreen
för lantbruksvetenskaper jfrundantagmedunder de 20 årensenaste

utsträckning andramedicinama imedförtFigur ha än5:12 störreatt
delvisvilket ocksåfinansieringentid förbättra sätt,ägnat annatatt

Medicinamafinansieringsbilden.den annorlundaskulle kunna förklara
genomsnittligthar bidragen.också de största externa
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% normaiarbetstidav
Utländskindustri10 fvenskindustri

ZKommuniåLandst.8 internat.organis.
Störrestiftelser

6 " Småstiftelser

4
EU
Sektorsorgan2

Forskningsrád
0

Kulturv. Teknik Naturv.+ Medicin,Odont,
SLU Farm.

ansökningar till olikanormalarbetstid åtgick förAndelFigur 15:3 somav
Enkätundersökning Bilagafinansiärer fördelade på fakultetsgrupper.

tilltidsåtgången för ansökningarjämförasärskilt intresseAv är att
vilkaskulle kunna antydanfinansiärer eftersom dettaolika ge omen

effektivt.detta avseende fungerarisom
for-flesttid i anspråk samtidigtAnsökningar till råden mesttar som

totaltAnsökningar till sektorsorganskare söker bidrag från dessa. tar
enkäten underskattarmindre tid i undersökningenbetydligtsett avmen

nämligen jäm-betydelse. Utredningen harallt sektorsorganensdömaatt
Högskole-medelstilldelning med data frånuppgifterfört forskarnas om

överenstämmelsenfinansiärerflestaintäkter. de allraverket För äröver
extrapola-sektorsorganen.haltande för Enöverraskande god den ärmen

projektbidraghälften dedrygtenkätens siffror intetion än avmergerav
statistiken.finns i den officiellasom

förstiftelsema och EUstod deutdelade medelförhållande tillI nya
förklarasvilketsöktiden,andeloproportionerligt attstor avaven

medanfallenansökningsåret i bäggeegentligadet första1994/95 var
således svårtförrän 1995/96 och Detprojekten inte är attstartas senare.

effektiv.tidsaspektenansökningsmodellemabedöma ärurom
i påandra finansiärer visarför ansökan frånTidsåtgången settstort

medicinfakultetsområdena därmellanskillnader föreliggerde som
framförsektorsforskning och finansiering frånlitenutmärks storav en

landsting.företag ochstiftelser, frånallt ävenmen
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olika finansiärerkrona för15.4 Insats per

jämförakan uppskattasEffektiviteten i forskningssystemet attgenom
bidrag enkätenned med hur erhålles. Somden tid läggs stora somsom

försiktighetsådan jämförelse tolkas medutformad bör dock storenvar
och erhållna medeleftersom frågorna avsåg sökta projekt under 1994/95

redovisning bidragProjektmedlen således inteunder år. är avsamma en
för sökts föreredovisade sökta projekten projektför de utan som

1994/95.

Kkr/dag
160

120

80

40

0

underdividerade nedlagd tidErhållna under 1994/95 med15:4 medelFigur
Fördelat efter finansiär.1994/95.

finan-nedlagd arbetsdag för deErhållna projektmedel störreärper
forskarna arbetarungefär utgångspunkt frånsiärema lika Med attstora.

proportion till hur mycketrationellt och lägger ned tid står i pengarsom
avvikelsemalogiskt resultat. tydligastekan erhållas detta Deär ettsom

nedlagd tidbetydligt medelföretag, vilkakommuner ochär mer perger
fallet kom-betydligt mindre.och de och Istiftelsema EU som gernya

ochannorlundaansökningsförfarandet ofta heltoch företag ärmuner
Möjlig-informellautsträckning på beslutsvägar.bygger i betydligt större

förtroendefulltetableratheten till ofta beroendebidrag är ett samar-av
bete och kontakter.personliga

ide stiftelsema ochlåga värdena för EUDe är nämnts storsomnya
bakgrund har riktatsutsträckning artefakt, den kritikmot av somen men

följastungrodda bör undersökningenkomplicerade ochEU:s systemmot
normalnivå.EU-deltagandet har nåttdet svenskanär enupp senare



Kapitel 24915SOU 1996:29

stiftelsema, bidrag, ochjämförelse mellan deEn större störresom ger
bidragsgivare och projektde mindre antyder större störreatt ger en

de forskningsstiftelsemaeffektivare hantering. Rimligen bör även nya
allvar hamna minst nivåverksamheten kommit i gång på pånär samma

stiftelse.och Alice WallenbergsCancerfonden och Knutsom ex.

fårsöker och pengar15.5 Vem vem

förhållande till ålderiBidragl5.5.1

kvaliteter ochbåde till projektförslagetsForskningsfinansiärer pro-ser
Bedömningengenomföra forskningen.förmågajektledarens att av

verksamhet,utsträckning grundas tidigarei hög påprojektledaren måste
bidragforskare har erhållasvårarevarför kan änatt attanta yngreman

bidragsamtliga de söktför forskareMedelbidragetäldre. oavsett om
vilketlägre för forskare Figur 5,betydligtinte ocksåeller är yngre

svårig-forskningssystemets problembedömningenstöder äratt ett av
forskare. Enetablera sig självständigadoktorerförheten att somyngre

i kapitel här konstaterasdetta förs ochdiskussion 17utförligare om
fungerarutsträckninginte i någonbidragsforskningenendast störreatt

forskare.stöd förett yngresom

Kkr/forskare
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50

40
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20
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0
I I|

45-54 5435 35-44
ålders-fördelatforskare i enkätensamtligaMedelbidraget förFigur 15:5

klasser.
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Skillnad mellan forskningsbidrag till kvinnor15.5

och män

Skillnader i medelbidrag mellan kvinnor och påverkas skillnadermän av
fakultetstillhörighet, finansierings-i antalet ansökningar, tjänst, ålder och

källor. erhåller dock kvinnor bara hälften bidragmedeltal såI stora som
alla åldersgrupper särskildoch skillnaden figur 6. Enmän är överstor

jämställdhetsaspekter ñnansieringssystemet fors i kapi-diskussion påom
följandediskussionen i det det väsentligt konstateratel för17 är attmen

till effektiv forskning betydligtmöjligheterkvinnors sämre änäratt
finansieringssystem.i dagensmännens

Kkr/forskare
70
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20

10

0
35 35-44 45-54 54

ålders-Medelbidraget för samtliga forskare i enkäten fördelatFigur 15.6
klasser och kön.

påFördelning tjänster15.5.3

överraskande genomsnittsbidrag. fårProfessorer får inte Destörst unge-
forskarassistenter och särskilda forskarefär dubbelt mycketså som

finansiärermedan lektorema får något mindre. till olikaSerännu man
förmellan tjänstegrupper mindrevisar det sig skillnaderna någotäratt

finansiärerbidrag från medan stiftelser och övrigaråd och sektorsorgan
professorerfördelar genomsnittsbidrag tillfyra gånger änän störremer

till övriga forskare.
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Andelen bidrag15.5.4 stora

Medelbidragen har i detta avsnitt redovisats hänsyn till högtutan ettom
medelvärde förklaras många forskare fått bidrag elleratt att ettav av
fåtal har fått mycket bidrag. till deSer enskilda forskarnasstora man
totala bidrag bilden något annorlunda för medelbidragen.ärexterna än

andelen riktigt bidragsmottagareDen finns blandstörsta stora gruppen
professorer dessutom karaktäriseras förhållandevis litenattsom av en
andel, drygt saknar bidrag Figur20 %, 7. Det notabelt utifrånär att
enkätens data har professorema40 % bidrag överstigernära av som en
miljon kronor lektorerår. Fler forskarassistenter och särskildaänper
forskare har bidrag eftersom andelen saknar bidragstora ärmen som

%, medelbidraget mindre för lektorerna.55 ärstor,

Andel i bidragsklass Andel bidrag% % utan
35 60

30 50
25 40
20

30
15

2010
105

0 0
Professorer Forskarass Lektorermm

Frekvenser storleken på forskningsbidragFigur 15:7 externasummanav av
forskare fördelade efter tjänst. Ljusaste stapeln bidrag under 100motsvararper

kkr och därefter följer med ökad skuggning 100-499 kkr, 599-999 kkr, 1000-
1999 kkr och mörkast kkr. Markeringama andelen1999 på linjen anger
forskare inom tjänstegruppen saknade bidrag.som

Andelen forskare med bidrag ökar med forskarnas ålder. Samti-stora
digt ökar emellertid andelen saknar bidrag bortser från densom om man

åldergruppen kan lärar/forskarkol-Figur 8. tyda påMönstretyngsta att
lektivet med åldern utvecklas antingen forskargrupper medmot stora

bidrag eller minskande forskningsaktivitet medstora externa mot en
inga eller små bidrag.
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bidragAndel i bidragsklass Andel% % utan
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forskningsbidragpåstorlekenFrekvenser15:8 externaFigur summan avav
under 100bidragLjusaste stapelnålder.fördelade efterforskare motsvararper
kkr, 1000-kkr, 599-999ökad skuggning 100-499följer meddärefterkkr och

andelenlinjenMarkeringama påkkr.kkr och mörkast 19991999 anger
bidrag.saknadeinom åldersgruppenforskare som

ñnansieringssystemet15.6 Fungerar

konstateragenomfört kanutredningen attUtifrån de studier mansom
rådsliknandemedsektorsorganråd ochvidfördelningsprocessensjälva
tid läggseffektivt.förhållandevis Denfungerarfördelningsmodeller som

hållaskantjänstemänoch antaletorimligt långintened granskama ärav
granskar-genomförsprioriteringsarbetethuvuddeleneftersom avavnere

gransknings-tillpositivt inställdaocksågranskareflestaallraDe ärna.
för detstårsärskilda handläggaremodeller därdeMöjligenarbetet. är

skulle kunnavilketeffektiva,mindreprioriteringsarbetethuvudsakliga
expertisutnyttjautsträckning måstei högde ändå externförklaras attav

prio-skallvilka deforskningsfält inomdetillfredsställande täckaför att
ansökningar.ritera

mindreaspekterdock flerabidragsforskning fungerarförSystemet ur
jämställd-ochförnyelsepåFinansieringens effekterutföramivån.bra på

effektivitets-endastvarför jag härkapitel 17,het redovisas i tar upp
söka bidraganvänder förforskarnatidentotala attaspekten. Den som

möjli-genomsnittlång,norrnalarbetstidtilli förhållande ettär sommen
medicinskaframför allt devidforskarnatidförsvarbar. Den somgen

min-dockbordebidrag, drygt 9%,sökaförläggerfakultetema attner
for-medicinskautnyttjande deeffektivtkan inteskas. Det ett avvara

förveckahalv daggenomsnitt attde i änskarna ägnaratt en permer
söka pengar.
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åtgärdEn minskar söktiden och samtidigt förbättrar trygghetensom
för de bidragsfmansierade forskarna förlänga projekttidema.är Avatt
forskningsrådens granskare ansåg överväldigande majoritet 81% atten
projekt bör tredje år eller sällan,prövas kan samtidigtvart mer men man
från forskarenkäten konstatera och tvååriga projekt betydligtatt ett är
vanligare längre. baraDet de stiftelsemaän och i vissär mån rådennya

i högre utsträckning utnyttjar längre projekttider och således kansom
förvänta sig då EU-forskningen och de stiftelsema blivitatt,man nya

inarbetade i fmansieringssystemet, kommer medeltidsâtgången former
projektansökningar minska.att

Andel% projektlängreän 2
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Figur Andel15:9: erhållna projekt löper minst år fördelade eftertreav som
finansiär. frånData enkäten till forskarna.

harJag i andra sammanhang konstaterat med bidrags-att systemet
forskning viktig ingrediens i finansieringssystemet. Detär ut-en ger

självständighetför forskarnas kreativitet och samtidigt detrymme som
finansiärema inflytande inriktningen på forsk-övergaranterar ett stort

ningen. åsamkar forskarnaDe tidsforsluster i det perspek-ärsystemet
tivet acceptabla de föroch övrigt svåra påverka från statsmakts-är att
nivån. ankommer iställetDet på högskolorna och högskoleförbundet att
förhandla med finansiärer och eventuellt införa regler kan minskasom
tidsåtgången. sektoriella forskningsråd jag föreslagitDe liksom inrätt-
andet tillForskningsrådsstyrelse leder minskat antal oberoendeettav en
finansiärer och underlätta överblickbör således och harmonisering i sys-

Ökat informationsteknikutnyttjande modern bör vidaretemet. ytter-av
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extemfi-medel frånför sökakrävsarbeteförenkla detligare attsom
nansiärer.

forskningsfinansieringenochIT15.7

användandetdet gällerdåföregångarevaritForskarsamhället har av
alltframförHittills har dettaverksamhet.sininformationsteknologi i

informa-representation,grafiskberäkning,förmöjligheterinneburit nya
elek-ochInternationella datornätkommunikation.ochtionssökning

wide web.worldförehjälpmedel långtnaturligavarithartronisk post
bragenomprojektettillkopplad är ettdatabasinternationella ärDen som

forskningsverksamheten.iutnyttjaskanexempel på hur IT
medvälförseddaocksåhögskolorochuniversitet ärvidForskarna

utnyttjande IT.effektivtförbehövsutrustning och ett avprogram som
denuppkoppladdator mothar ärmajoritetenDen stora somegenen

universitetsdatanä-kopplat tillsinvilket i ärhögskolansenskilda turnät,
knapp-enklamedflesta kanallrainternet. Detilldet vidareoch fråntet

tillskickauniversitet,amerikanska e-postviddatabaserslå itryckningar
universitetsbiblioteken,de svenskavidbokbeståndetsöka igenomJapan,

utveck-ämnesområde Ensittinomartiklarnadeigenom senaste osv.
tekniktillgängligberoendenaturligtvisIT-användningenling är avav

de möjlig-utnyttjaförmågaforskningssystemets attframför allt avmen
föränd-ganskautvecklingenvisarhittills storochheter ensom ges

ringsvilja.
Marklund vidKariochBergströmuppdrog LennartUtredningen
betydelse förinformationsteknikensanalysMitthögskolan göraatt aven

breda ochsingrundhar påforskningsfmansieringen. Deras rapport av
Utbildningsdeparte-tillöverlämnatshelhetredovisning i sinomfattande

fråndatavissaredovisakortfattattillmig härbegränsarJag attmentet.
utvecklingstenden-ochteknikerkändabeskriverblrapporten nusom a

fram-Författarnaforskningsvärlden.ianvändningen ITgällervad avser
inomskesannolikt kommerförändringar attdeframför allthåller som

in-forskningsinformation,forskare,mellankommunikationpublicering,
Forskamassamverkan.tidsoberoendeochochformationssökning rums-

punktermångaförändras påradikaltsåledeskommerarbetsmetoder att
finansiering.ochfinansiärerocksåpåverkasdärmedoch

använda elek-börjatutsträckninghögrei alltForskningsråden har
försöksproj ektutlandet förekommeriinformation ochmedia förtroniska

sådanEndatanätet.hållet skerhelt ochansökningsförfarandet överdär
för-Sverige och den kommeri attsannolikmycketutveckling ävenär
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enkla och effektivisera ansöknings- och granskningsförfarandet. Rationa-
liseringsvinsten kan i och för sig bli substantiell kommersystemetmen

fortsattäven bygga på review, varföratt både själva ansöknings-peer
skrivandet och granskningen kommer ungefär lika lång tidatt ta som
idag. Möjligheterna för finansiärer snabbt och enkelt få fram komp-att
letterande uppgifter, liksom effektivt samordnaatt ansökningar till flera
finansiärer dock kangör effektiviseras.att systemet

En effekt uppföljningär ochatt utvärdering finansiäremasannan av
verksamhet underlättas då underlagetavsevärt till finansieringsbeslut
finns enkelt tillgängligt för de har sådana uppdrag. riskEn åärsom
andra sidan tilldelningsbeslut i allför högatt grad kommer grundasatt
på just mekaniska sammanställningar sådan information kanav som
uttryckas i kvantitativa termer.

Statens forskningsplanering bör kunna bli väsentligt bättre bl a
IT-baserad kunskap tillgångenatt på forskare inomgenom ettom om-

råde kan i beslutvägas satsningar speciella problem.om
för forskningsfinansiäremaEn mycket väsentlig förändring i forsk-

ningssystemet den allt intensivareär samverkan sker mellan forska-som
i olika länder. Hittills har internationella forskningsprojekt normaltre

fungerat antal förhållandevis friståendeatt ett delprojekt vidgenom
olika institutioner har samlats under projektledning ochen gemensam
sedan erhållit finansiering från internationell finansiär. Utvecklingenen
sådan den speglas publiceringsstudier se exempelvis MelinPerssonav
1995 tycks gå de små delprojektenäven blir internationella,mot att dvs

projekt består exempelvis fyra forskareatt ett vid fyra olika universi-av
i fyra olika länder. Ett projekt dentet storleken har hittills finan-av

sierats nationella forskningsfinansiärer och det finns idag inte någonav
finansieringsfonn för sådana små internationella projekt.

En ökad samverkan mellan forskningsråd i olika länder borde kunna
finansieringen till forskningens utveckling och möjligheterna tillanpassa

samverkan ökar också drastiskt tack informationstekniken. för-Ivare
längningen torde dock finansieringen behöva intemationaliseras på

forskningen.sätt Denna fråga diskuteras utförligt isamma som mer
kapitel 14.

15.8 Sammanfattande bedömningar och förslag

Den kostnaden för ansökningshanteringenstörsta inom bidragsforsk-
ningen ligger i forskarnas arbetstiden för skriva ansökningar. Den-att

i medeltal %är 5 normalarbetstid vilket inte kanna av anses vara en
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emellertid tidsåt-områdetmedicinskadet ärtid. Inomorimligt lång
%.dubbelt så 9gången stornästan

doktorsexa-därmed tjänsterforskareallatredjedelarUngefär två av
Skill-1994/95.bidrag underminstbakgrund söktenormal ettärmen

bidrag min-sökerAndelentjänstetypermellan ärnaderna stor. som
Bidragsmottagamamed åldern.denförskar, yngstautom gruppen,

fåroch professoremaäldre debidragemellertid ärfår större som
bidrag.störstväntat

innebärainformationsteknik kommer storamodern attAnvändning av
Visserligenfinansiärer.ochforskarebådepåverkarförändringar som

gransk-ochansökningsskrivandetrationaliseringsvinster,uppstår men
forsk-Statenstid idag.långungefär likakommerningen att ta som
forsk-kunskapIT-baseradförbättraskanningsplanering omgenom

områden.olikaning inom
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Pluralism och16 profilering i

forskningen och
forskningsfinansieringen

Bakgrund16.1

svenska forskningsverksamhetenDen har framgått i det föregåendesom
starka pluralistiska inslag. Med pluralism i detta fall ett systemmenas

präglas mångfald antal oberoendenärvaron ett stortsom av genom av
aktörer med åtminstone delvis överlappande ansvarsområden. Universitet
och högskolor definierar själva inom vida den forskningsverksam-ramar
het de bedriver vilket innebär i många fall arbetar inomatt man samma
områden. Forskningsmedel till universiteten anvisas dels direkt som
fakultetsmedel dels via forskningsråd och sektorsorgan och redan i detta

för medelsfördelning ligger grundläggande pluralism. Råd,system en
sektorsorgan och finansiärerandra bidrar med och ökande andelstoren

forskningsmedlen, särskilt rörliga såsom projekt- och utrust-av resurser
ningsmedel.

Pluralismen finns i hög utsträckning både i utförande och finansie-
ring den allra tydligast finansieringssidan.även är Forsknings-om
genomförandet inehåller inslag enhetlighetstörre och det kan ävenav
beskrivas sammanhållet i den meningen högskolan fungerarattsom som
genomförare den helt dominerande delen den offentligt finan-av av
sierade forskningsverksamheten. Skillnaderna mellan enskilda högskolor

dock varför denna delär kanstor även beskrivassystemetav som
övervägande pluralistisk. Pluralismen har dessutom ökat ytterligare
under år tillkomsten icke-statliga aktörer t.ex.senare genom av nya
forskningsstiftelser och bolagiserade högskolor och EU-med-genom
lemskapet.

16.2 Pluralistiska och sammanhållna system

Utredningsdirektiven det finns fördelar mednämner antalatt ett stort
forskningsfinansiärer konstaterar samtidigt mångfalden försvårarattmen
överblick och samordning. Problemet med försvårad överblick gäller

9 16-0361
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perspektivsåväl i forskningspolitisktenligt utredningens mening ett som
Forskningspolitisk överblicksynpunkt.från de enskilda forskarnas är

avvägningardenvill kunnanödvändig statsmakterna göra typ avom
utrednings-jag fått. Samtidigt haruppdragexemplifieras i det somsom

lättillgänglig i dagens svenskaöverblick intesådanarbetet visat äratt
underlagi tillhandahållandetingen kontinuitetfinnsDetFoU-system. av

diskussioner och beslut,forskningspolitiskaför strategiskt även om
olikagjorts ochviktiga punktinsatser har görs av organ.

sammanhålletpluralistiskt respektivedåkarakteriserarVad ettett
regering,under riksdag ochförsta hand nivåernabeskrivs isystem Här

forskningsutförande uni-myndigheter ochforskningsfmansierandedvs
finansiärer,ingår också privatafl. bildenversitet och högskolor I t.ex.m

i kapitelbeskrivits tidigareStatsmaktsnivån harolika stiftelser.
före-i detpluralistiskt hariMångfalden aktörer nämntssystemettav

forskningsråd skarpasmågående. innebära många gränserDet kan utan
för sigrad myndighetersektorsforskningsmedel hosoch varsomen

perspektivleder till olikaområde.för smalt Detendast attettansvarar
forskningsmedelsökerdenbedömningama,kommer i attt.ex. som

från olika utgångs-handläggare ochsakkunniga ellergranskas fleraav
finansiärer.bedömd olikatillfälle blieventuellt fårpunkter och att av
personligaförhållanden,särskildaskolbildningar ochDominerande t.ex.

förhoppningsvis ökargenomslag ochmindrerelationer får därigenom
stöd.inriktningarforskningsidéer ochinnovativachansen att gesnya

olika aktöreröverblickfåSamtidigt blir det svårare över systemet,att
den enskil-bedömningsgrunder ochannorlundasinsemellankan använda
med skildafinansiärerkontakt med mångahakan behövade forskaren

till merarbete.rutiner vilket leder
kommu-rätlinjigt med rakenkelt ochblirsammanhålletEtt system

innebäragränslinjer. kanDetoch klaranikation mellan nivåerna att en
till forskning.stödetoch beslutarförenda myndighet omansvarar
verksamhet ieftersom varjebegränsadför forskarnaValfriheten är

blir effektivtfinansieras bestämt Detpåallmänhet attsätt.ett genom
utförande-ochbåde på finansierings-eliminerasdubbelarbete i hög grad

Genomslagetiorientera sigForskare och andra kan lättnivån. systemet.
Dubbelarbete och överlapptydligare.ochbeslut blir snabbareför olika

eliminerasutsträckningihögskoleenheter kanmellan stor genom pro-
Storskalig elleransvarsfördelning.tydligfilering, vilket innebär en

universitet eller hög-enstaka eller fåsamlas tillforskningsärskilt dyrbar
koncentrerassmå uddavissaForskning inomskolor. ämnenämnen, t ex

arbetsfördelning mellan enheterna.med klartill enhet enen
Allaenkel.verkligheten såintenaturligtvis systempraktikenI är

blandninginnehållerplanekonomiskamöjligen de mest avutom en
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pluralism och enhetlighet. Det gäller i praktiken finnaatt ett system
på optimalt på bägge fördelarmodellemas ochsättett tarsom vara

eliminerar nackdelarna långt möjligt.så svenska fmansieringssyste-Det
jämförelsevis pluralistiskt och jag det väsentligtärmet attser som

bibehålla sådan grundstruktur. måsteDet emellertid möjligt atten vara
också tillvara vissa fördelarna i sammanhålletta ett system, t.ex.av mer
överblicken. behålla mångfaldenKan ändå sammanförat.ex.man men
sådana verksamheter skulle kunna fördeldra starkare organi-som av en
sation åstadkomma bättreKan koordinering friståendeman en av

arbete det följande beskrivs pluralismenI olika perspek-treorgans ur
tiv, statsmaktemas, forskningsfinansiäremas och forskningsutföramas.

16.3 Riksdag och regering

Riksdag och regering får underlagen for sina forskningspolitiska ställ-
ningstaganden från bl. forskningsfmansierande myndigheter ocha.
universitet och högskolor anslagsframställningar, årsredovis-genom
ningar redovisningar uppdrag och utredningsbe-etc. samt genom av
tänkanden pluralistiskt medverkar fler iI ett systemm m. organ pro-

och inför den slutliga behandlingen måste frångörassyntescessen en
antal ofta okoordinerade kanske motstridiga underlag. Deett t o m

slutliga avvägningarna självfalletmåste de politiskt ansvariga.göras av
förbättratEtt övergripande beslutsunderlag dock väsentligt. harJagär

i kapitel 9 föreslagit inrättandet forskningsrådsstyrelse inomav en som
grundforskningsområdet kan lämna sådant underlag för statsmakter-ett

bedömning.nas

16.4 Forskningsfinansiärer

Forskningsfinansiärer i ettpluralistiskt inte aktörerärsystem ensamma
inom hela eller del sitt ansvarsområde. Ett samarbete mellannäraen av
dem krävs för säkerställa rimlig grad likformighet förochatt atten av

verksamheteringa faller mellan stolarna. ochVargarantera att en an-
för sin planering och administration och försvarar egen resurserna

policyarbete och långsiktig planering begränsade i de småär organ som
blir följden pluralistiskt kanMan också i anslagsfram-ett system.av
ställningar och motsvarande myndigheters utredningsmaterialatt storase

omfattande, nedlagda internaär studier Enärstörre etc.mer resurser
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informationmedtillräckligt brettnåsvårtkan också haliten aktör att ut
forskningsstöd.sittom

väldefinieradeallmänhetisektorsområdet har aktörernaInom sam-
mindrei allmänhetpluralismenvarför änverksamhet ärhällsmål för sin

finansiärdockhargrundforskningsområdet. NUTEKinom storsom
Mil-andra aktörer.alltid skarpintetekniskinom FoU gränsyta moten
ochforskningsrådochrad sektorsorganstödsjöinriktad forskning enav

utsträckningi vissöverlappargenerellaNaturvårdsverkets ansvarmer
andra aktörer.

många finan-splittringeninnebärgrundforskningsområdetInom
forskarin-tillhuvuddelenforskningsråd avsättssiärer att resursernaav

tillanvändsmindre deloch endastprojektititerade att program somen
och-gällerdettydligt dettaSärskilt störredefinierat. är närfinansiären

samarbete ochfordrargenomförandeförövergripande program sommer
finansiärer. Denna ärolikasamfinansiering mellan typ programav

härtillförklaringrimligochsvenskaovanliga i detsåledes systemet en
finansiärer.nationellaantaletsannolikt detär stora

ökad plura-ytterligareinnebäroch EUstiftelserfinansiärer,Privata
finans-kompletterandede fungeratfall harvissalism i Isystemet. som

tydligttill.inte räckt Ettstatligadäriärer inom områden ex-resurser
dyrbarstöd tillstiftelsesWallenbergsAliceoch utrust-empel Knutär

funnitsdet inteför vilkaviktiga behov stat-tillgodosening kunnatsom
in-jubileumsfondRiksbankensharmotsvarandeliga På sättresurser.

forskning inomangelägenfinansieringskälla föralternativneburit en
kommerforskningssstiftelsemasamhällsvetenskaperna. Defrämst nya

sektorsforsk-bådefinansieringskälla föralternativockså utgöraatt en
grundforskning.ochning

forskningjämförbarpluralisminnebärforskningsfinansiärFör atten
sektorsor-Råd ochorganisationer.skildaiolika forskarekan utföras av

forskningsinstituthögskolor,från olikatill förslaghar ställningatt tagan
ställer.de kravbästutförared och välja den motsvarar som mansome

Forskarna16.5

frånverksamhetmedel för sinpluralistisktiForskarna söker systemett
sökamedöverlappar varandra. Arbetetoftaolika källor attmånga som
fåtalellertillkan vända sig ettblir därmedmedel näränstörre enman

sig isvårt orienteraså attkan systemetfinansiärer. Det attt varao m
ansökningari olikaForskaren kommermöjligheterallainte attserman .
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lyfta fram olika aspekter sin forskning för visa hur den inattav passar
i den aktuella finansiärens Som exempel kan miljöre-nämnasprogram.
laterad grundforskning där naturligtvis i ansökan medel frånman en om
SNV särskilt belyser miljörelevansen medan i vanlig forsk-man en
ningsrådsansökan lyfter fram de inomvetenskapliga kvalitetema. Om
särskilda medel förfogandeställdes till för tvärvetenskaplig forsk-t.ex.
ning skulle dessa element särskilt framhållas i sådan ansökan etc.en
Som kan forskare eller anledning intenämnts ovan som av en annan
lyckas hävda sig i lokalade maktstrukturema möjligheten attgenom
söka medel från källor få fler chanser.externa

Dualismen mellan fakultetsmedel och blirmedel särskiltexterna
viktig för tillgodose forskare eller anledning inteatt som av en annan
lyckas hävda sig i de lokala maktstrukturema. Möjligheten sökaatt
medel från källor andra chans och avsaknad medelexterna ger en en av
från fakultetsanslaget kan således kompensereras medel. Detexternaav
finns exempel verksamheter får nationelltstarkt stöd påettsom

hög inomvetenskapliggrund kvalitet eller på hög samhälls-grundav av
relevans där stödet från den lokala högskoleenheten obetydligt.ärmen

Pluralism16.6 i kvalitetsbedömning

inomvetenskapliga kvalitetenDen i forskning i allmänhetbedöms ge-
forskareandra utvärderar genomförd forskning eller granskarattnom

ansökningar forskningsmedel. Systemet oftast med denbeskrivsom
engelska peer review och det accepteradallmäntärtermen en upp-
fattning detta bra och inga alternativlikvärdigaäratt ett system att
finns. svårighet dock iEn litet land finns olika slag bind-är att ett av
ningar mellan många dem verkar inom givet område. Ut-ettav som
ländska forskare därför i och växande utsträckning i be-storengageras
dömningar forskning.svensk Exempel de internationellaär utvär-av
deringar där många forskare, både utländska och svenskagörssom

i olika delar arbetet. Risken för jävs- och kollegiali-engageras av
tetsproblem har också medfört forskningsråd och sektorsorgan iatt
ökande utsträckning använder utländska granskare enskildaäven av
ansökningar. Systemet med oberoende granskare bör enligtexterna
utredningen bibehållas och ytterligare byggas dels fler änut, attgenom

granskare alltid utnyttjas där så möjligt, dels ökat utnyttjan-ären genom
de internationella granskare. Det också motiverat introduceraär attav
denna internationell granskning inom områden där det i dagäventyp av
inte så vanligt, inom sektorsforskningen. Risken för felaktigaär t.ex.
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endabyggerdenalltidbedömningar störreär persons om-enom
Även forskning börmålinriktadrelevansbedömningviddöme. ex-av

utsträckning.i ökadutnyttjaskunnaexperterterna
eventuelltnaturliga skäl minskaskullesamordningökadEn av

med granskareetablera kontaktergällerdetbådedubbelarbete när att
läggsuppdragantaletoch minimera ut.som

grundforskningenbetydande deliliggerpluralismDen att avensom
vilkaenskilda forskaredefinieratsforskningsprojektbestår avsomav

väsentligtresursanvändning bör i alltmetoder ochinriktning,valtsjälva
såledesmedel börforskningsrådensövervägande delenbestå. Den av

modelldenprojekt enligtsådanaanvändas föri framtidenäven som
for-innebärvilketbottom upengelskabeskrivs med den atttermen

uteslutermedelsanvändningen. Dettaansökningarsinaskarna styrgenom
daggäller ivaddelemellertid inte änstörreatt somav resursernaen

områdendärinitieradenationelltföranvändasbör kunna somprogram
konkretellerforskarsamhälletidentifierats ettmot sam-svararsomav

avgränsadeoch i tidenför koncentreradeföremåltillhällsbehov görs
användningensamordningdockkräversatsningar. störreDetta avaven

forskningsrådsresursema.

Profilering16.7

forskning kanjämförbarocksåutförandeledet innebärPluralism i att ge-
landlitetorganisationer. Ii skildaforskareolika ettnomföras somav

miljöerunderkritiskafallismå,leda till mångakan detSverige värsta
naturligtdärvidkommerdubbelarbete.till Manoch dessutom

motverkardelvispluralismen ocksåeftersomprofilering,frågan om
mellanarbetsfördelningenskulleprofileratprofilering. I systemett mer

representeradeområden endast fannsvissaleda tillhögskolorolika att
arbetsfördelningbegränsadforskningsenheter. Enfåtalvid eller etten

ochprioriteringarlokalaberoendei Sverigevuxit framhar delvis
sammanhålletslumpmässig. Ettdenlokal kompetens är mermermen

styrning.medvetenåstadkommakunnaskulle enklaresystem en
detipluralismengrundforskningsområdetFramförallt inom är stor

forskningsråd ochantaletsuccessivt ökatVi harsvenska systemet.
utvecklatsgradhar i hög närmarehögskoloruniversitet och utan sam-

tillgjortsolika försökharUnder årenvarandra.planering mellan pro-
Stockholm Upp-exempelnärliggande lärosätenfilering, mellant.ex. -

också,harRegeringenmisslyckats.hadessasala i kan sägasstortmen
profileraviljaaviseratforskningsproposition atti års1993t.ex. en
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universitetens forskning framhålla god samordning ochatt attgenom en
rimlig arbetsfördelning mellan universitet och högskolor viktigären

inom exempelvis fysikområdet. följdesDetta med ettsenare upp upp-
drag till naturvetenskapliga forskningsrådet. Ett motiv här har varit att
särskilt dyrbar storskalig forskning bör samlas till eller fåtaletten
högskoleenheter har särskild kompetens härför. Uppbyggnadensom av
de nationella forskningsanläggningama kan också åtgärd ises som en
denna riktning.

Åtgärder16.8 för åstadkomma ökadatt

profilering

Genom ökad profilering kan effektivititeten i högskolesystemet ökas.
Som har profilering inte förekommitnämnts i väsentlig utsträck-ovan
ning deti svenska forskningssystemet har naturligutan snarare en men
ofullständig kompetensfördelnin uppstått. Många de instrumentg av som
kan användas för profilering, inrättandet professurer, har vidaret.ex. av

led i högskolans decentralisering blivit oanvändbaraett attsom genom
besluten fattas lokalt. profileringarDe riksdag och regeringnu som
tidigare åstadkom omprövningar har dock enbart varit föränd-genom
ringar på marginalen och i huvudsak varit kopplade till resursförstärk-
ningar tillförts vissa högskolor i anslutning till professurer. Vidsom nya
omprövningar ledigblivande professurer har få förändringar åstad-av

UHÄkommits. tidigareDet centrala ämbetsverket, har inte heller under
den tid hade för omprövningen ledigblivande professor-ansvaretman av

åstadkommit några betydandeänster förändringar inriktningar.mer av
De förändringar professurer gjorts har istället enbart inneburitav som
anpassningar till den inomvetenskapliga utvecklingen inom disciplinema.

försökEtt med fakultetsvisa forskningsprogram initierades 1979 harsom
heller inte lett till väsentliga profileringar. Högskoleverket bör få i
uppdrag utveckla frågan hur fakultetsanslagen skall kunnaatt om an-
vändas styrmedel för ökad profilering mellan högskoleenheter.ettsom

Avgörande för möjligheterna centrala beslut åstadkommaatt genom
profilering nationellt naturligtvis den grundläggandeär medels-utöver-
anvisningen och regleringsbrevsanvisningama för användningen av an-
slagen de ytterligare anvisningar statsmakterna eller centralasom myn--
digheter för medlens användning. dettaOm instrument skall kunnager
utnyttjas erfordras god kunskap verksamheten lokalt. Beställarkom-om

hos regeringen därförmåste ökas. Nationella myndigheterpetensen
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regeringenkunnaforskningsråd måsteochHögskoleverketsåsom ge
beslut.förunderlagerforderligt

mening i alltminenligtbörsvenskai detPluralismen systemet
nationellbättrenödvändigt meddockväsentligt bestå. Jag äratt enanser

fallet förvad i dagforskning ärför attänplanering somresursernaav
merkostnader förforskningsinsatser,dubbleringonödigundvika av

enheter ochunderkritiskaför mångapåsplittringlokaler,utrustning och
ekonomiskabegränsadeanvändningenoptimeraför resurser.att av

planeringsdoku-andraochanslagsframställningariHögskoleverket bör
forskningförbasresursemaförändringartillförslag somment avge

Forskningsrådsstyrel-mig föreslagnaprofilering. Denökadtillbidrar av
olikaförslag inomlämnakunnaregeringenfrånuppdragefterbörsen

underlag.medbidrakunnaNUTEKfall börområden. många ävenI
1993infördesprofilering,förinstrumentYtterligare genomett som

Huvud-anläggningar.nationellabegreppetforskningsproposition ärårs
medel för delokalabestrideslokalkostnaderdriftmedlendelen urav

forskningsrådnationellt viaanvisasanläggningarna ettnationella som
anläggningen.förresursbehovetperspektivnationellt avvägeri ett

inga förut-tid finnsrelativt kort ännuunderfunnitsEftersom systemet
nationellaberördafungerathur det ävenbedömasättningar att om

bedömersjälvaanläggningarna systemetochforskningsorgan som
frånhögskolordeinställning haravvaktandeändamålsenligt. En mer

överförts.anslag resursernavars

forskningenutbyggnadvidProfilering16.9 av

till orternya

min redo-framgårharhögskolornamedelstoraochmindreDe avsom
forskningsverk-sinomfattningenväsentligt ökatkapitelvisning i 7 av
högskolor medÄven ochuniversitetmedi jämförelsedensamhet. om

viktighärfinnslitenfortfarandeforskningsorganisation ärfast resursen
bas-finansieringdagensproblem med är attbyggas Ettbör ut.som

extemfinans-medeltal, ochicirka 34 %låg,resursandelen är extremt
förstärkningMitt förslag tillhög.måni motsvarandeieringsandelen av

innebärkapitel 7högskolormedelstora semindre ochvidforskningen
desavidåtgärderforskningsstödjandeanslaget försärskildadetatt

i nivåtotalt kommerexternfinansieringsgradenökas såhögskolor att
före-ocksåhartekniska högskolorna. Jagvid degällermed vad som

kompetensupp-långsiktigatill denbidragextemfinansiäremasslagit att
sitt bidrag.påpåslagde betalarväsentligtbyggnaden höjs ettattgenom
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förslag kommer innebära ytterligareDetta basresursförstärkningatt en
för mindre och medelstora högskolor.

särskilda basresursförstärkning jag föreslårDen kan läggas påut
olika antingen proportionellt fördelad eller medsätt, som en resurs
utnyttjande möjligheterna till profilering och koncentration. Jagav
förespråkar modellen, dvs initialt fårstarkt den högskolornaattsenare

fördelas regeringen beaktande möjlig-ansöka medel medom som av av
heterna till profilering de olika högskolornas forskningsprogram ochav
koncentration områden omfattandeinsatserna till inte kräversomav

internationelltytterligare för konkurrenskraftig verksam-att enresurser
het skall kunna utvecklas.

utvecklingsåledes inte rimlig mindre och medelstoraDet är atten
högskolor miniuniversitetutvecklas till med forskningsprogramett som
omfattar hela högskolans grundutbildningsområde. innebärDetta natur-
ligtvis vissa problem forskningsanknytningenför vissa utbildningar,av

viktig kvalitetsfråga för grundläggandeden utbildningen, dessaen men
problem måste lösas medpå samarbetesätt, näraannat t.ex. genom
universiteten.

16.10 Sammanfattande bedömningar och

förslag

Den statliga svenska forskningsfmansieringen karakteriseras av en
hög grad pluralism. värdefulltDenna inslag iutgör ett systemetav

koordinerande åtgärder bör vidtas för eliminera vissa nack-attmen
delar. Statsmaktema behöver förbättra sin beställarkompetens och det
splittrade nationella myndighetsnivå måste samlas särskiltansvaret
på grundforskningsområdet.

effektivt begränsade forskningsresurser2. Ett utnyttjande i Sverigeav
kräver åtgärder för ökad profilering. Nationella myndigheter, t ex
Högskoleverket och den föreslagna Forskningsrådsstyrelsen bör ges
i uppdrag fram underlag härför. Fakultetsmedlen bör i vissatt ta ut-
sträckning fördelas med beaktande sådana aspekter. Basresurserav
för forskning vid mindre och medelstora högskolor bör initialt för-
delas baserat frånpå ansökningar dessa och med styrning till veten-
skapsområden individuelltdär de kan vidareutveckla hög vetenskap-
lig kompetens.
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17 Kvalitet, förnyelse och jämställdhet

l7.l Kvalitet förnyelse-

Vetenskapen har under flera århundraden visat sig oöverträffadvara en
metod för ständigt utveckla och förnya kunskapen. Den bärandeatt
principen ständigt söka kunskapär samtidigt kraftatt ägna storny men
åt ifrågasätta reultat och teorier.att

Kritiken kunskap och de ständiga försöken motbevisaattav ny nya
teorier forskarna den kunskapsgrund de bygger vidare pågaranterar att

någorlunda säker samtidigt byggsär antal konserverande ele-ettmen
in i Systemet med review, där etablerade forskarement systemet. peer

bedömer de resultat, de bärande principerna för kontrolläryngres en av
sådant medför självklart risk för forsknings-ett system attmen nya

områden har få fotfästesvårt och och tjänster fördelas tillatt att pengar
forskare delar de etablerades åsikter till forskare med deänsom snarare
bästa förutsättningarna och idema.

Forskarsamhället har tid fått hel del kritik för vänskaps-senare en
korruption, för konservatism och för inte kunna sig tillatt anpassa
dagens verklighet och dagens problemformuleringar. kan inte härJag
bedöma i vilken grad kritiken berättigad konstaterarär att systemetmen

lättmanipulerat för de etablerade forskarna.är måste understrykasDet
längre tid har forskarsamhälletöver lyckatsatt utomordentligt välsett

med kombinera förnyelse med kritisk granskning.att
Med utgångspunkt i det historiskt väl fungerande forskarsam-sett

hället bör förändringar i hög utsträckning ske forskarsamhällets
villkor. Den kvalitetsgaranti vad gäller forskningsresultatens sanningshalt
och generaliserbarhet det disciplinärt inriktade granskningssystemetsom
för med sig måste till och det finns goda skäl utgå fråntas att attvara
fömyelsekraften i forskningen fortsatt skall Staten måsteäven stor.vara

forskningsfinansiär också hänsyn till uppenbarata systemetssom svag-
heter. gäller riskernaDet för hindrar utvecklingenatt systemet av nya
forskningsfält, inte sina problemformuleringar efter samhälletsanpassar
och näringslivets förutsättningar och fördelar forskningsmedel på ett
felaktigt exempelvis mellan och kvinnor.sätt män
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utvecklingKvalitetsbegreppets17.2

kvalitetsbegrepputvidgatiblanddiskussionentid har avsett ettPå senare
medkompletteraskvalitetsdimensioneninomvetenskapligadär den en

betydelsedessmening,i någonrelevansforskningens t.ex.värdering av
forskningsproposition sägs1993 årssamhällsutveckling. Igodför en

samtidigtforskningallgrundläggande förkvalitetskraven är menatt
forskningteknisk sägsoch Omanvändbarhetpåkraven nytta.betonas

godkarakteriserardemsidanvidkvalitetsmåttviktiga somattt.ex. av
nyttoaspekterochrelevans-kalladesåkvalitetinomvetenskaplig är att

överordnatalltså häranvändsKvalitet ettuppfyllda.välockså är som
relevansaspektema.innefattandebegrepp även

önskanuniversitetenstalas attutredningenfördirektiven attI om
forsk-verksamhet måstesin vägas motplaneraochkunna styra egen

samhällelioch sektorsorganenskvalitetssäkringnationellaningsrådens
be-i denkvalitetanvänds såledesprioriteringar. Härmotiverade mer

kvalitet.inomvetenskapligmeningengränsade
relevansochkvalitetinomvetenskapligförutomkankvalitetenI

medochgenomförs effektivt rättforskningenligga resurs-också att
väsentliga.kvalitetaspekternanämndadeallainsatser. Jag somavser

centraladetkvaliteteninomvetenskapligadengrundforskninggod ärI
sektorsforskningsin-bedömningenroll ispelarrelevansenmedan stor av

slagolikamellandärsituationen gränsernaaktuelladen avIsatser.
allaviktigareblir dettidigare attännuskarpalikainteforskning är som

ochföreslagnabedömningenmed ikommerkvalitetsaspekter genom-av
forskningsprojekt.förda

relevansochKvalitet17.3

ikvalitetforskningensstodforskningspropositioner cen-1980-taletsI
skrevpropositionårs t1984sektorsforskningen. Ivadäventrum avser

ochFoU-systemetdelarallagällerKvalitetskravenregeringen avex
forskning...tillämpadgrundforskningsåvälforskning,alla somtyper av

forsk-beslutfattari allabevakasmåsteKvalitetskraven omsomorgan
rädslaharforskning. Det sortsmedel till attsagtsfördelarning eller en

tid.dennaunderSverigeråda iföreföllprovinsialismkvalitetsmässigför
forskningspropositionårsi 1990behandladessektorsforskningenNär

förKriteriemablickpunkten:ikommitrelevansfrågoma enhade även
förstadetslag. Förolikatvåsektorsforskning ärfungerandeväl av

berördaför derelevantafrågor ärinriktasverksamheten motmåste som
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sektorema. det andraFör måste forskningen uppfylla krav godpå veten-
skaplig kvalitet. Sektorsforskningens vetenskapliga kvalitet bör utvär-
deras liknandepå forskning på Ocksåsätt egetsom programansvar.
forskningens samhällsrelevans skall bedömas. utvärderingEn av sam-
hällsrelevansen bör innefatta analys dels forskningsresultatensen av
användbarhet, dels i vilken omfattning forskningsresultaten faktiskt har

naturligtvis uppgift för varjeDet sektorsorgananvänts. är atten svara
för uppföljning och utvärdering sin FoU-verksamhet. Sektorsor-av egen

bör emellertid i vissa avseenden förkompletteraseget attganens ansvar
få fram bättre underlag för forskningspolitiska krävsbeslut. Detett att
samhällsrelevansen utvärderas också inom områden vadstörre än ett
enstaka sektorsorgan för. ankommer tillDet på regeringen attsvarar se

sådana utvärderingarövergripande kommer till stånd.att
forskningspropositionI 1993 års kvalitetskravenangavs som

grundläggande all forskning,för samtidigt kraven påbetonadesmen
användbarhet och nytta och på de statliga förmedlar stödorgan som
till forskning för särskilda syften ställdes kravet löpande utvärderaatt

kvaliteten betydelsen.såväl denna användes iblandI propositionsom
också kvalitet överordnat begrepp innefattande relevansa-ett ävensom

Beträffande forskningenspektema. vid institutioner tekniskainom det
sades Viktiga kvalitetsmåttområdet för deras forskning, vid sidant ex:

dem karakteriserar god inomvetenskaplig kvalitet, såär attav som
kallade relevans- och nyttokriterier också väl uppfyllda.är

Sektorsforskningen diskuterades också i den k uppföljande forsk-s
ningspropositionen 1993/94: sades bl sektorsorga-prop 177. Där atta

karakteriseras autonomi vetenskaplig kvali-arbete måste inens av
tetsprövning. Samtidigt erinrades en del forsknings-att storom av

förarbetet utförs vid universitet och högskolor haräven attansvarsom
den vetenskapliga kvaliteten upprätthålls.

påpekandet tillsistnämnda intressant. skulle kunnaDet Detär tas
intäkt för det alls inte harsektorsorganenärett attresonemang om som

för kvaliteten den forskning de stöderpå dettautan attansvar ansvar
helt åvilar högskolan leverantör det FoU-arbete sektors-som av som

beställer. projektstöd från sektorsorgan skulle med detEtt ettorganen
jämföras uppdrag givet till konsultföretag.kunna medsynsättet ett ett

parallell, kan till-Jag emellertid denna mycket välatt som varaanser
beställare,det gäller uppdragsforskning för kommersiellämplig när en

inte ankommer finansiärentillämplig på bidragsforskning. påDetär
projektansökningar och det skulle underligtprioriteraatt om manvara

därvid hänsyn till den vetenskapliga kvaliteten.inte tog
sektorsforskningHögskolan bör hantera på sätt annansamma som

sek-kvalitetskontroll. betyderforskningsverksamhet vad Det attavser
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institutionens samlade forskningspro-integreras itorsforskningen skall
Institutionsstyrelsens ochliv.och inte tillåtas leva ett eget pre-gram

seminariersektorsforskning ochledningsansvar omfattarfektens även m
för fakultets- och rådsfmansieradordnasbör sättsamma somm

vad debeställaransvarfinansiärenforskning. Samtidigt har ett avser
finnas kriterierrelevans och det måsteprojektens kvalitet ochföreslagna

ansökningar.prioritering mellan inkomnamöjliggöroch metoder som

Förnyelse17.4

snabbt ochoch tillväxerforskningsområden skapaskunskaps- ochNya
härmed aktualitet och rele-discipliner förlora ietableradekanparallellt

oftast just den iförnyelseforskningensdet talasNär avsesomvans.
kandess inriktning. Manfömyelsennämndautredningsdirektiven av

etableradinom förförnyelsetänka sigemellertid också enramenen
effektivi-förkan utvecklasmetodikforskningsinriktning. En attt exny
fenomenellerstudium frågormöjliggöraforskningsarbetet och avsera

oåtkomliga.tidigare varsom
främjaforskningsresultat kanochForskningsfinansiärer avnämare av

kaninansiäremaflera olika Fförnyelse påforskningens sätt. styra re-
skapandetfrämjaforskningsområden i vardande ochmot avsurserna

ökad rörlighettillkan också bidrasamarbete.ämnesöverskridande De
vilket erfa-forskningsmiljöer,forskningsinstitutioner ocholikamellan

gäller dendetoch förnyelse. Närkreativitetrenhetsmässigt främjar mer
forskningensstimuleraforskningen kantillämpade även avnämama

identifiera rele-forskningsmål ochformuleraförnyelse att nyagenom
mellan högskola,forskareproblem. Utbyteforskningsbaraochvanta av

forskningenstillnäringsliv bidrar ocksåochoffentlig verksamhetövrig
förnyelse.metodologiskaproblemmässiga och

förnyelse ochför beskrivainga givna mätafinnsDet attparametrar
förnyelsepåinnehåller de olika måttenfömyelsetakten, storatvärtom

påinnehåll. måttvad gäller deras Ettframför alltosäkerheter veten-
i brapublicerasutsträckning resultaten kanförnyelse i vilkenskaplig är

andramångaberoendepublikationsfrekvensentidskrifter är avmen
konkurrens Ettpubliceringsstrategi,ämnesområde,parametrar osv.som

professurerämnesbenämningen påiförändringarmöjligt mått ärannat
dessa.informationrelevantfå fram någonoerhörtdet svårtär att urmen

förändringar"kemi" kan innebäraämnesbeskrivningbredEn storasom
jämförandeoch"molekylärförändring fråni innehållet medan exen

immunologi"jämförande"molekylärgenetisk ochtillimmunologi"
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egentligen inte medför förändringnågon alls. heller omfördelningInte
forskningsmedel mellan områden någon god bild faktiska för-av ger av

eftersomnyelse omrâdesdefmitionema innehåller överlappningarstora
mellan områden.

Förnyelse17.5 inom universitet och högskolor

Universitet och högskolor har utförare huvuddelen den of-som av av
fentligt finansierade forskningen rollcentral i fömyelsearbetet.ävenen
Samtidigt står de för forskningens basorganisation flera skäl intesom av
kan förnyas i takt forskningsrådens projektportfölj.tsamma som ex
Deras möjligheter åstadkomma betydande föränd-och snabbaatt mer
ringar begränsas deras arbetsgivaransvar, grundutbild-kraven påav
ningens forskningsanknytning och kraven förvalta den nationellaatt
kunskapsmassan. fått till själv-De möjligheter universitetennya som
ständig planering själva inrättar professurerde och omprövarattgenom
har emellertid betytt för fömyelsende i dag kan störreatt ta ett ansvar

tidigare. i undersökningen användning-Den kapitel redovisade7än om
den särskilda universitetfakultetsresursen visar emellertid ochatten av

högskolor särskilda medel inte åstadkommatillförsel lyckatstrots av
någon väsentlig förnyelse.

Högskolan har i vissa fall unika möjligheter bidra till förnyelse.att
bäst förutsättningar identifiera särskildaDen har forskare medatt yngre

förutsättningar för förnya forskningen och kan därmed på tidigtatt ett
därför oroväckande antalet rekryterings-stadium stödja dessa. Det är att

tjänster form framför allt forskarassistenter så litet eftersom deti ärav
begränsar möjligheterna begåvningar tidig plattform föratt enge yngre

verksamheten. har också unika möjligheterden fortsatta Lärosätena att
forskningsfält finansiärema eftersom finansi-stödja helt jämfört mednya

knytning kan fattaseringen har så till verksamheten beslutnära att utan
forskningen lett fram resultat. kan alltså stödjatill publicerbara Deatt

projekt har få extemfinansiering i inledningsskedet ochsvårt attsom
således fungera slags forskningens riskkapitalbolag.någotsom

forskarsamhället högskolordel deltar universitet ochSom en av
självklart i fömyelsearbetet andra krav uppbundna medel harochmen
begränsat aktiviteten. emellertid viktigt högskolorna fulltDet är utatt

dettautnyttjar sina förutsättningar och ekonomiska förincitamentatt
fördelningen högreskapas. Mina förslag fakultetsanslagen iattom av

utsträckning fakultetemas verksamhet och påslagskall baseras på ettom
för långsiktig kunskapsuppbyggnad riktningen.bör verka i den
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rollExternflnansiärernas i17.6

förnyelsearbetet

deroll i fömyelsearbetetForskningsråden spelar attstor genomen
integrundforskningsmedelbetydande del deförfogar äröver somaven

såväl ansök-vetenskapliga utvecklingenbundna.långsiktigt Den styr
bedömningutformning de sakkunnigasningamas innehåll och avsom

automatisk fömyelseprocess.leder tilldessa ansökningar och det en
påverkaskan emellertid ocksåansökningarnaRådens bedömning avav

områden och deninom olikaansökningstrycketandra faktorer, såsom
prioriteringen dessa områden.angivna eller upplevda av

fömyelsen, begärtfå bildmed avsiktUtredningen har, att en av
användas idärvid kanforskningsråden. måttEtt ärinformation somav

avslutas påprojektportföljen Inom NFRutsträckningvilken omsätts. en
sexårperiod återståroch efterprojektentreårsperiod cirka 40 % enav

hade 56 % dehälften projekten. Inom TFRmindrebetydligt än avav
siniefter år och SJFRavslutats 2,5bidragprojekt uppgersom gavs

varje år. Omsätt-projektenårsredovisning cirka 30 % omsättsatt av
fömyelsetermeröverföra iden svårtsåledesningen är attär stor men

gamla ochpåfortsättningarmycket väl kanprojekteftersom varanya
ochhuvudmanförnyelseväsentliginnehållagamla projekt kan trots att

oförändrade.projekttitel är
till forskarebidragredovisa antaletfömyelsenmått påEtt är attannat
ansökning-antaletrådet. NFRinte tidigare Inom utgörstötts nyaavsom
ochansökningarantaletdet totalahälftennormalt drygt nyenavar

fortsätt-beviljaschanshälften såungefäransökan har attstor som en
varje tillår går70-tal bidragdettainnebärningsansökan. Totalt att ett

fjärde-1995rådet. Inom TFRtidigare treforskare inte stötts varavsom
här knapptbeviljandeandelenoch ävendelar ansökningarna varnyaav

Omsättningen inomfortsättningsansökningamas.hälften gruppen avav
relativtsåledesforskarerådsfmansierade stor.är

resultatbaraprojektstöd inteforskningsrådens ärömyelsen ettF av
medvetnaRåden ocksåprojekt.enskilda görprioriteringen om-avav

fastställer budget-områden,mellan närflyttningar t.ex. manresurserav
föreligger pekarofullständiga datadelområden. Deför olika somramar

begränsad utsträckning.utnyttjas imekanismdennaemellertid på att
åstadkommitinsatsområdensärskildatillskapandetharNFR avgenom

dynamiskmedtid. arbetarTFRunderomfördelningarsmärre ensenare
teknikområdena base-medlen fördelas mellanmodell där viss delen av

disputeradeantaletansökningstrycket ochvissapå parametrar, t.ex.rat
inför varjemålocksåharinom området. TFRforskare attsatt upp som
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forskningsmedlen. Denedéiomfördela %ansökningsomgång 30 avca
genomfört kan användas för studeratill utredningenforskarna attsom

åldersklasser ochfördelning medel till olikaforskningsfinansiäremas av
bidragsmedlen tillfördeladestjänster. vårt stickprov 50 %I pro-av

tillsärskilda forskare och %till lektorer, till 7fessorer, 30 % 12 %
tillfördelade drygt 40 %forskarassistenter. Råden och sektorsorganen

övriga bidrags-forskarassistenter. Stiftelser ochprofessorer och till9 %
ungefär tillprofessorer och 4 %givare fördelade ungefär 60 till%

fåri kategoriernaUtslaget antaletforskarassistenter. pro-personer
kkr,lektorer ungefär 300kkr i bidrag år,fessorena drygt 0001 per

kkr/årsärskilda forskare knappt 500forskarassistenter och250c:a
forskaretydligtålderklass framgår detFördelas bidragen efter att

rådenfrån andra finansiärerbidragår får mycket små35 änänyngre
med ungefärfinansierasåldersgrupperFigur medan övriga1, samma

forskare.summa per

Kkr/forskare
250 Åldersklasser

35002 35-44
45-54150
54
/100

50

0
ÖvrigaStiftelserRåd Sektorsorg.

enkätunderök-forskare i utredningenssamtligaMedelbidraget förFigur 17:1
åldersklasser.finansiärsgrupper ochfördelade påning

forskning-för fömyelsenvikttill forskareStödet är stor avavyngre
erhållamöjlighetstadium hatidigtforskare bör på attYngre etten.

utveck-plattformsjälvständigde fåri sådan omfattningmedel attatt en
delta ifrånde avstårinnebäraalls behöverlas från, vilket inte attatt en

roll ochsärskildtagit på sigavseendehar i dettaforskargrupp. Råden en
Med tankeövriga finansiärer.medel tillbetydligtfördelar änyngremer

bidrags-ökningenochfinansieringsstrukturpå övriga finansiärers att av
övrigaochstiftelserske inommedel främst kommer att ansergrupperna

iregeringenbörSåledesförstärkas.roll ytterligare måstejag dennaatt
stöd tilltydligt anvisarådsorganisationeninstruktion tillsin att yngre

verksam-i deMålet finns redanfinansieringen.mål förforskare är ett
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hetsmål regeringen angivit regleringsbrevi det bör lyftas framsom men
och återredovisningen i årsredovisningen utförlig medbör möjlig-vara
heter till jämförelser mellan råden regeringen preciserart.ex attgenom
de redovisas.mått skallsom

Rådens förmåga medvetna omprioriteringar sitt forsk-göraatt av
ningsstöd disciplingränser deras förmåga prioriteraöver är än attsvagare
mellan projekt inom enskilda discipliner. längre tidSett över görsen
naturligtvis ändå sådana förändringar kopplade till samhälls-, forsknings-
och kompetensutvecklingen. väsentliga förändringarna fördelning-De i

rådens forskningsstöd liksom mellan forskningsråden har dock påen av
varit relaterade till statsmaktsbeslut där särskildatidsenare resurser an-

visats för prioriterade områden och där medlen kommit ingåattsenare
i förbättra möjligheterna till omprioriteringarrådens basresurser. För att
mellan discipliner och mellan råd behövs dels medveten policy fören
förnyelse, för relativt omfattandedels omvärldsbevakningresurser en

utredningsverksamhet. Sådana finnsoch i mycket begränsad ut-resurser
sträckning hos råden i dag. organisationer skräddarsydda förDe är som

ansökningar och saknar i övergripandehantera utsträckningatt stor
planering och prioritering. Skillnader finns råden.härvid mellan

Omfördelning från kanområde till heltett annatett nor-av resurser
malt inte grundval inomvetenskapliga kriterierpågöras sammaav

disciplinema.prioriterar sina forskningsprojekt inområdensätt som
i stället övergripande forsknings-Omfördelningarna måste bygga på

behovet profilering, omvärlds-politiska bedömningar vägersom av
enskilda forskargruppersförändringar, samhällsbehov och kunskap om

nuvarande forskningsråden har ikompetens i globalt perspektiv. Deett
planeringsarbete dettaallmänhet alltför begränsade för ett avresurser

i det före-slag. Rådsövergripande bedömningar heller inte. Dengörs
kunnagående föreslagna forskningsrådsstyrelsen kommer däremot att

ändamål.erforderlig kompetens och för dettaavsätta resurser
näringslivSektorsorgan och privata finansiärer stiftelser ochsom

medförbidrar till förnyelse deras forskningsbehovattgenom en an-
norlunda problemfonnulering den inomvetenskapliga. Problemen harän
ofta sin utgångspunkt i problemkomplex där olika disciplinershelt
forskning blandas, vilket kan leda till väsentlig förnyelse också inomen

rågeställningama ofta tvärvetenskapliga vilketgrundvetenskapema. F är
kräver kompetens, samarbetsmönster och metodik. Den storany nya ny

effektiv total kvalitetsbe-svårigheten ligger i dessa fall i uppnåatt en
dömning kvalificerade bedömare forskning-eftersom det ofta saknas av

disciplinemaskvalitet. måste således i hög utsträckning lita tillManens
mellankvalitetsgranskning för uppnå den nödvändiga balansenatt
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förnyelse självkritik. problem forsk-och bedömningenEtt ärannat av
ningens relevans kapitel 10.se

utbyteSamspelet med samhället utanför högskolan innebär också ett
personal. högskoleforskare tillkompetens och Rekrytering nä-av av

tidigareringslivet den slutenhet omvärldenleder till att gentemot som
bidrar tillkarakteriserat delar högskolan minskar samtidigt detav som

ochbåde inom högskolan inom näringslivet. Dettaförnyelse senareen
dock mindre genomgripande slagslag förnyelse änär ett annatavav

metodik problemställningar.utveckling ochden ligger i avsom
stabilt, problemställningama ändras inteSamtidigt sektorssystemetär

därigenom verkatiden. Sektorsforskningen kansärskilt mycket över
sektorsforskningmotverka förnyelse. omfattandekonserverande och En

forskningens möjligheter förnyasden friakan vidare begränsa att genom
bedrivsvilken forskning i praktikenkraftigt styrande påden äratt som

för forskarnas initiativ blir begränsat.inom högskolan. Utrymmet egna

behandling kvinnor och mänLika17.7 av

mansdominerad värld därhelaForskarsamhället på detär tageten
underUtvecklingen debesättstopptjänstema till 93% män. senasteav

det andelenfrämst idock förändring påantyder20 åren är väg attatt en
1994/95kontinuerligt förhar ökatexaminerade doktorerkvinnliga att

i den fortsattarelativt sakta ochUtvecklingen går dockligga på 33%.
vadkvinnor i varje tjänstestegminskar andelenforskarkarriären änmer

det skiktförhållandet och kvinnor imellanförklaras män somavsom
kan söka tjänster.

identifierakönsfördelnin svåratill den snedaOrsakerna är att mengen
skallför forskningsñnansieringssytemetutredningen konstaterar att att

forskarbegåvningamaoptimalt de bästakunna fungera måste motta-vara
kvinnligabegåvningsresursen inom denvilket innebärbidrag, attgare av

dock haforskare tycksutnyttjas. Kvinnligadelen befolkningen måsteav
studiebibliometriskochmanligaframtoning än storen nyen annan

visar liksomScientist, Febr. 1995and Holton, AmericanSonnert
samtidigtfärre artiklarpublicerartidigare studier kvinnor attatt men

konstate-utsträckning. Författarnabetydligt högredessa artiklar citeras i
möjligtdocknoteworthy".resultat Detkvinnornas "more är attärattra

erhålla bidragminskar möjligheternapubliceringsstrategisådan atten
Även möjlig-påverkai kanandra skillnaderoch tjänster. sättet att vara

studeravarför det viktigtfinansiering,heterna erhålla är attatt om
tillförhållandekvinnor imissgynnar män.ñnansieringssystemet
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Frågan behandlingen kvinnor vid fördelningen forsknings-om av av
rådens stöd har uppmärksammats i massmedia under föregående åra
och råden har kritiserats för missgynna kvinnor vid medelsfördel-att
ningen. Rådens viktigainsatser särskilt bakgrund derasär mot attav
medel rörliga basresursema och med tanke deras förpåär änmer ansvar
forskningens förnyelse. Utredningen insatser för ochkvinno- jäm-om
ställdhetsforskning har viss statistik från rådens medelsför-presenterat
delning och i sammanfattning kan resultatet i nedan-presenteras som
stående diagram.

sökande% män beviljademän%60100
sökandekvinnor% beviljadekvinnor%

80

60

Forskningsråd Sektorsorgan Forskningsrád Sektorsorgan

erhållna bidrag och kvinnorFigur 17:2 Andelen sökta för mänprocent avsom
andelen kvinnor bidragssökande. frånData SOU 1995:1 10 s.46.samt av

skillnaden mellan kvinnor och gäller andelen sökandeDen mänstora
medan den beviljadeskillnaden vad gäller andelen inte särskiltär stor.
Skillnaden dock och det bör uppgift för de forsknings-tydligär vara en
finansierande utreda varför skillnaden finns. tillSerattorganen man
enskilda bidragsgivare det svårt urskilja särskiltnågotär mönsteratt

möjligen antal tende-har kvinnliga sökandeutom att ett stortorgan som
i högre grad kvinnor.missgynnaattrar

Skillnaden i antalet beviljade bidrag relativt liten skillnadenär men
i bidragens konstaterats i kapitel betydligtstorlek 14 Dataär större.som
från enkätundersökningen forskarnas bidrag visaroch ansökningar påav
mycket skillnader vad gäller totala bidrag för de olikastora grupperna

forskningsfinansiärer kön,Figur 17:2. Med denna indelning i ål-av
dersklass och finansiär blir antalet i varje cell ibland relativt litetsvar
varför slumpmässiga variationer kan förskjuta stickprovets värden gan-
ska kraftigt Enskilda såle-från poulationens. punkter i diagrammen har



Kapitel 17 277SOU 1996:29

mycketändåtotala intrycketdetfelmarginal ärdes relativt stor menen
övertygande.

såhälftenerhålla drygtmedeltal intesåledes itycks änKvinnor mer
delendast till ålder. Enhänsynbidragmycket män tas avomsom

bidragsmot-deprofessorernaturligtvis i störstaligger ärförklaringen att
Studerarutsträckningmycket högi män.och dessutom mantagarna

kvinnli-tjänst finnerförhållande tillkönskillnadema i attemellertid man
kvinn-ochmanligas bidragdeerhåller 40%endast attprofessorer avga

2/3erhåller knapptforskaresärskildaochforskarassistenterliga lektorer,
bidrag.kollegersmanligamotsvarandeav

bidragfärresöker något mänkvinnor änskillnadEn är attannan
ansök-framställatidmycket pålikadesamtidigt lägger attnermen

tillliggerenskild ansökan. Detvarje näratid påalltsåningarna och mer
skillnadernamedsöka bidragiskillnadernajämförahands sättet attatt

forskarnaskvinnligaskulle deresultatpubliceringvad gäller menav
resultatenbetydelsefulla ärartiklarna,liksomansökningar, avmervara

alarmerande.enkätundersökningen

bKkr/forskareaKkr/forskare
125250 o

0100200 -
75150 -

2 50 ç100 .
2550 -

00 lIIlI| 5445-5435-443545-54 5435-4435

C dKkr/forskareKkr/forskare
3080

d
60

20
40

10 920

0O lIIllI 5445-5435-4454 3545-5435-4435

åldersklasser.iforskaremanligaochkvinnligaMedelbidrag tillFigur 17:3
övriga finan-dochstiftelsercsektorsorgan,forskningsråd, baDiagram är

siärer.
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Utifrån de här redovisade resultaten det uppenbart regeringenär att
bör uppdra statliga forskningsfinansiäremade i detalj studeraatt
fördelningen bidrag med avseende utfalletpå för kvinnor och män.av

här redovisade studien alltför litenDen för dra säkra slut-någraär att
ändå tillräckligt förtydlig väsentlig insats från forsk-satser attmen en

Ävenningsfinansiärema skall befogad. de ickestatliga finansierings-vara
bör förhoppningsvis kunna delta i effektenstudie så attorganen en av

det totala forskningsfmansieringssystemet på jämställdheten mellan
kvinnor och kan analyseras.män

torde också motiverat kontinuerligt följa jämställdhets-Det attvara
utvecklingen inom universitetsforskningen både finansiärs och ut-
förarsidan. centralt Högskoleverket bör därförEtt t.ex.organ, ansvara
för genomförande jämställdhetsrevisioner vid högskolorna och deav
statliga forskningsfmansiärema. Revisionema bör leda till statsmakt-att

underlag för åtgärder väsentligt förbättras de också funge-och kanemas
utvecklingen fakultets-incitament för påskyndaatt attra som genom

anslaget beroende revisionema jfr kapiteltill viss del 7.görs av
föreslagit rådsorganisationen kompletterasJag har i det föregående att

med styrelse, Forskningsrådsstyrelsen. fåöverordnad Dennaen avses
för övergripande frågorstrategiska och forskningspolitiskaansvaret

inom grundforskningsområdet. betydelsefull uppgift för styrelsenEn
blir jämställdhetsfrågoma där styrelsen bör planera jämställdhetsarbetet,
fastställa riktlinjer för rådens arbete och så de skev-styra attresurser

indikerar utförligare be-heter mina undersökningar till. Enrättassom
skrivning forskningsrådsstyrelsens arbetsuppgifter har lämnats iav
kapitel

sina bästa förläge då Sverige behöver begåvningsresurserI ett satsa
och kunskap misshus-utveckla landets välfärd skapa detäratt nya en

hållning fullt potential ochmed inte utnyttja den be-utattresurserna
utgångspunkt mina förslaggåvningsreserv kvinnorna En förutgör.som

skall ingåjämställdhet naturligt i målsättningen för allpåär sättatt ett
forskningsverksamhet forskningsfinansiärer och forsknings-och allaatt

innebär jag tveksam tillgenomförare måste beakta detta. Det äratt att
enbart för fördelningbygga särskilda organisationer som ansvararupp

eftersom till ökadför kvinnoforskning sådana bidrar enav resurser
splittring och kan fungera alibi för andrai ñnansieringssystemet ettsom

frågorna. tillägg högskoleförordningenaktörer försumma De istörre att
instruktioneroch i forskningsrådens ålägger berörda beaktaattsom

jämställdhetsaspektema viktig åtgärd och jag förutsätterär att mot-en
svarande förändringar i bestämmelsema för forskningsfinan-andragörs
sierande myndigheter.
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universitet och högskolor byggsJämställdhetsarbetet inom nu upp
med derad initiativ och i enlighet åt-lokalt på grundval av en egna

följd riksdagens beslut med anledninggärdskrav ställts till avavsom
Forskningsrådsstyrelsen bör medeljämställdhetspropositionen. avsätta

för erforderlig och erfaren-för olika åtgärder samordningsamt ansvara
fakultetsanslagens fördelninghetsutbyte mellan lärosäten. börDessutom

avhängig hur väl fakultetema sköter jäm-mellan lärosäten delvis göras
åtgärder förligger inte i mitt uppdrag föreslåställdhetsarbetet. Det att

kanforskningsutförama fakultetemajämställdhetsarbetet hos men ur
varför genomgri-flera synvinklar finansiärer, krav påsamma enses som

bör dessa.pande snedfördelning mellan könen ställas på Mananalys av
jämställdhetsplaner och åtgärderarbeta med lokalabör också aktivtmer

från underrepresenterat kön.för stöd forskare Inomresurscentrasom
underrepresentation kvinnorflertalet fakulteter handlar det menom av

omvårdnadsforskningen där andelendet finns områden, inom mänt.ex.
mycket låg.är

forskningsbidragkapitel fördelningenframgått 14Som är avav
fördelningen inomoch i hög grad beroendemellan kvinnor män av

inomutjämna könskillnademaolika tjänster, varför åtgärder för att
bidragen.betydelse för utjämningtjänstestrukturen blir stor avenav

till propositionensitt ställningstagandeRiksdagen har genom
och inom utbildningsom-mellan kvinnor1994/95: Jämställdhetl 64, män

ställning iför stärka kvinnornasrad åtgärderrådet, beslutat attom en
exempelvis särskil-åtgärder finnsforskning. Bland dessautbildning och

och forskarassistenttjänsterprofessurerda medel för inrättande av nya
Univer-forskarkarriär.förbättra kvinnors möjligheteri syfte göraattatt

jämställdhetsmål.särskildasitet högskolor skall ocksåoch sätta upp
betänkandetWitt Brattström har i SOUsärskild utredare EbbaEn -

förslag till in-viljan förstå, redovisatViljan och1995:110, attatt veta
remissBetänkandet påkvinno- jämställdhetsforskning.för och ärsatser

avgivitforskningsfinansieringsutredningen hartill och1996 re-mars
missyttrande utredningen.över

åtgärdermed eventuellaåtgärder tillsammansRegeringens beslutade
kunnaförslagWitt-Brattströms börtill följd mina och Ebba avsevärtav

forskning.jämställd Enriktningpåskynda utvecklingen i mot en mer
allt och högsko-vid framför universitetförutsättning dock arbetetär att

ekonomiska incita-och effektivitet ochlor genomförs entusiasmmed
lyckosamt resultat.viktig faktor förär ettment en
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Sammanfattande bedömningar och17.8

förslag

kvalitetskontroll bör utnyttjasinomvetenskapligaForskningssystemets1
. därförforskning. Sektorsforskningen måstefullt för allut typ av

motiveradeden inomvetenskapligtgranskas sätt somsamma
utförarledet, samtidigt ocksåi fmansiärs- ochforskningen både men

ingår.kvalitetsbegrepp där relevansutifrån vidgatbedömas ävenett
själv-forskare tidigtfömyelsefaktorväsentligEn är att ges enyngre

uttalatForskningsråden börständig plattfonn. änett ansvarges mer
börprojektbidrag högskolornamed ochforskareför stödjaatt yngre

rekryteringstjänster. Fakultets-utsträckning inrättai betydligt större
avhängigttill delmellan lärosäten börfördelninganslagens varaen

fungerar.förnyelsearbetethur väl
bedömningarkapacitet deForskningsrådssystemets göraatt som

denökasmellan områdenomfördelaerfordras för att genomresurser
forskningsrådsstyrelseinrättandesamordning som av enresursernaav

innebär.
betyd-ibidragkvinnor erhållerstudier visarUtredningens att externa

tjänste-ellersig ålderomfattning ochligt mindre än män, att vare
skillna-hurgenomgripande analysförklarar detta. Enstruktur storav
orsakatförhållandenvilka påverkbaramöjligtochden är somom

bör uppdraRegeringenfinansiärema.genomförasbörskillnaderna av
studiesådangenomföraforskningsfinansiäremastatligadeåt att en
förvidtaskommeråtgärderredovisa vilkasamtidigt attoch attsom

statligaickeockså önskvärtförhållandet. Det äventill atträtta vore
medverkade.finansiärer

ochforskningsfmansiärergenomföras vidJämställdhetsrevisioner bör
forskningsutförare.
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tvärvetenskapFinansiering18 av

Inledning18.1

gränsöverskridandenförnyelse leder ofta tillinriktningForskningens mot
Ämnesfloran högskolorvid universitet ochoch uppkomst ämnen.av nya

afrikanistik, dator-socialmedicinmedförbär ämnensägen somsyn ,
konfliktforsk-humanekologi, freds- ochfysikalisk biologi,lingvistik,
eller för långnyligenekotoxikologi, limnologining, ämnenosv. som-

Vetenskap-tvärvetenskapliga problemställningar.tid sedan vuxit fram ur
oftagränsöverskridande, vilketdefinitionsmässiutveckling innebärlig
frånutgångspunktandra Medtillinnebär ämnengränseratt passeras.
hit-forskningssystemetframgång kan konstateravetenskapens attman

utvecklasmycket bra ochdessa någottills klarat nytt urprocesser
områden.och metodik från flera olikakunskapsbas, begreppsapparat

kravalltkomplexitet ökar dock ochForskningsproblemens större
måsteanlitade ansökningsgranskamafinansieringssystemetDeställs på

harfält och granskningssystemetforskning inomkunna bedömat nyaex
Finansiering tvärvetenskapligafinansieringen.inflytande pådirektett av

etablerade kanalernahuvudsak deforskningsprojekt sker i mengenom
särskildaleder tilltvärvetenskapens karaktärfrågan bör ställas om

forsknings-likvälBasfinansierings-strukturenñnansieringsproblem. som
traditionella fakul-grundval denrådsorganisationen uppbyggd påär av

dennadet kan finnas anledning studeratetsorganisationen och att om
hindraroch såledeskonserverande nödvändigtuppbyggnad änär mer

förnyelse.
Utbildningsdepartementetgivit forskningsråden underRegeringen har

främjaåtgärder förForskningsrådsnämnden i uppdrag föreslåoch attatt
enlighetgenomförandet detta iforskning. har vidtvärvetenskaplig De av

med utredningen.med direktiven samrått

särskildakaraktär ochTvärvetenskapens18.2

finansieringsproblem

vetenskapli-utgångspunkt problem,forskning sin iTvärvetenskaplig tar
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eller eller andra, kräver insatser från flera olika vetenskapsgrenarga som
för sin lösning. All god forskning kan gränsöverskridande,sägas vara

tvärvetenskaplig forskning överskrider alltså inte bara forgränsernamen
vår kunskap också mellan de olika discipliner for-gränsernautan som
skarsamhället från tid till definierar.annan

Tillhörigheten till disciplin forskaren referensram och etten ger en
Tvärvetenskap måste utnyttja kombination måttstock-normsystem. en av

från olika har fråndiscipliner och den början inte tilltillgång etable-ar
Ändårade forskare, kan fungera granskare, inom området.som som

måste for tvärvetenskap gälla kvalitets- och relevanskrav församma som
forskning.annan

Kreativa forskare initiativ tillälva gränsöverskridande forskningtar
problemställningama kräver det. den meningen fungerarI detnär

hela det disciplinärt uppbyggda forskningssystemet och det ärtaget
sällan förproblem sådan tvärvetenskap för nydanandestörre än annan
forskning.

Universitetsinstitutionemas förmåga skapa positiv och kon-att en
struktivt miljö för forskningenkritisk emellertid med spännviddenavtar
inom tvärvetenskapliga projektetdet eller för uttrycka det påatt ett

infallsvinklar känns fruktbara för övriga forskare påsätt,annat nya som
institution antingen de tvärvetenskapliga eller inomdis-äraccepterasen

ciplinära.
disciplinära kan därmed förväntas fungeraDet betydligtsystemet

problemet formulerats utanför det eller närliggandesämre om egna
Projekt lösa problem formulerats myndig-ämnen. attsom avser som av

heter eller kommerindustri ställa frågor falli de flesta inteatt som
känns fruktbara för övriga forskares verksamhet, varför sådana projekt
får svårt integreras i den normala vetenskapliga aktiviteten.att

Med dagens alltmer integrerade kunskapsproduktion där kunskaper
och ideer i hög utsträckning skapas också på andra ställen i högsko-än
lan och där tvärvetenskap utifrån problem formulerade näringsliv ochav
samhälle ofta visat sig produktiva i grundforskningsperpektiväven ett

det emellertid viktigt högskolan forskningsfmansiärernaoch aktivtär att
bidrar till forskning tvärvetenskapliga problem. Universitets- ochrunt
fakultetsledningar har därför för skapa och vidmakthållaett attansvar
forskningsmiljöer främjar samarbete Deöver ämnesgränsema.som
försök gjorts syfte etablera sådanai långsiktigt tvärvetenskapligaattsom
forskarmiljöer har ofta fått formen Centrumbildningar ellerav gemen-

institutioner fakultets- eller sektionsgränser. Vanligt ock-över ärsamma
så samlokalisering fysiskskapa närhet särskilda organi-att utangenom
satoriska åtgärder. Tema-institutionen i Linköping modell.är annanen

Om innebärtvärvetenskap samarbete mellan forskare från närliggan-
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de överskrids visserligen disciplingränsema, projektan-ämnen men en
sökan från dessa forskare kan kanske fortfarande hanteras ochav en

forskningsfinansiär, under förutsättning denne har utveck-attsamma av
lat lämpliga former för bedömning sådana tvärvetenskapliga projekt.av
Några råd arbetar med särskilda tvärvetenskapliga bedömnings-t ex
grupper.

Tvärvetenskapliga projekt innefattar samverkan traditio-mellansom
nellt åtskilda specialiteter från olikat fakultetsområden inommer ex
högskolan upphov till svårigheter från finansieringssyn-större settger
punkt. knappast möjligt få integreradDet tvärvetenskapligär att en

bedömd tillfredsställandeansökan på i disciplinärt forsknings-sättett ett
råd, och det inte säkert det bättre skicka sådan ansökanär äratt att en
till alla de råd eller andra finansiärer enligt bedömningde sökandessom
borde intresserade. det skall fungera rimligaFör och leda tillattvara
beslut fordras nämligen för det första berörda finansiärer värdetatt ser
i den ämnesöverskridande och for det andra samråd skeransatsen att
mellan dessa finansiärer, och helst också med de sökande.

En möjlighet till buds för deltagarna tvärvetenskapligtstår i ettsom
projekt finansiellt dela projektet och lämna dess olika delarär att upp
till olika finansiärer lämpligade bedöms för ändamålet. Projektetssom
intellektuella emellertid då eftersomsynergieffekter går förlorade, och
ingen finansiär helheten finns det risk för suboptimering i besluts-ser en
fattandet.

Att bedöma tvärvetenskapliga forskningsprojekt förhållande-alltsåär
vis svårt. ofta forskningsområden fram inomDessutom växer nya pro-
jekten med krav teori- och metodutveckling. tidpå Det tarny senare
och det kan därför motiverat låta finansieringsbesluten bliattvara
relativt långsiktiga. förDärigenom skapas också bättre förutsättningar
uppbyggnad tvärvetenskaplig kompetens.av

Forskningsrâdsnämnden skall enligt främjaFRN sin instruktion
forskningsrådensamordning och samarbete mellan Social-,inom Ut-

bildnings-, Jordbruks- Näringsdepartementensoch verksamhetsområden
och främja samarbetet mellan forskningsråden, å sidan, ochäven ena
andra myndigheter och den andra, i frågor initiativåorgan, som avser
till forskning, vetenskaplig bedömning forskning eller finansiering avav
forskning. Konkret kan dessa mål nämndaha nåtts de rådennäransetts
och myndigheterna, tillsammans med samfinansierarFRN, tvärveten-ev
skapliga eller andra forskningsprojekt. oftaemellertid inte särskiltDet är

detta sker och huvuddelen de har ingenFRN-stödda projektensom av
finansiär.annan

har därför fungera finansiärFRN kommit tvärvetenskapatt som av
sektorsövergripandeoch forskning samhällspro-motiverasav avsom
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hela forsk-fylla rollenuppgift densvårmycket överblem. Det attär en
i endadet möjligtställaskanningsfältet, och frågan är ettatt organom

ochbedömaför kunnavetenskaplig kompetensupprätthålla önskvärd att
område. Etthela detta gränslösaforskningsprojekt ibeslutfatta om

vetenskapligaforskning inom allafinansierarprincipiannat organ som
bredddennajubileumsfond. SamtidigtRiksbankensdiscipliner är som

tillanledningprojekt dentvärvetenskapligastöd tillmöjliggör ger
beträffande FRN.frågor somsamma

Å finansieringfragmenteradrisk fördet ocksåsidan finnsandra en
Småtvärvetenskapliga insatser.forskningsområden kräver spe-somav

andramedbehöva samverkakansektorsforskningsorgancialiserade
kvalitetsbedöm-säkerställa hög nivå påförforskningsfmansiärer att en

teori- ochgällertillförlitligheten vadför optimeraochningarna att
destatsmakterna kunnaskulleAlternativt störremetodutveckling. ge

försärskilda tvärveten-sektorsforskningsorganenellerråden resurser
problemområde.visstanslutning tillforskning iskaplig ett

tvärvetenskapligkravsådanaställer oftaSektorsforskningen att en
miljöforskningenexempelproblemlösningen. Etterfordras för äransats

teknik ochmellan naturvetenskap,på samverkanofta bygger sam-som
sällan sinaformulerarområdeinom dettahällsvetenskap. Avnämarna

dendisciplinema,etableradedehelt inomproblem de fallerså utanatt
Sektorsforsk-tvärvetenskaplig till sinerfordrasforskning natur.ärsom

anpassad tillmening bättrei denna tvär-såledesningsorganisationen är
utförandeorgani-grundforskningsorganisationen. Eftersomvetenskap än

svårigheteruppstådet ocksådisciplinbaserad kansationen i högskolan är
kompetentavilliga ochforskarefinnaför attsektorsorganen äratt som

efterfrågas.forskningbedriva den som

förslag förRådsorganisationens18.3 att

tvärvetenskaplig forskningfrämja

och FRNTFRHSFR, MFR, NFR,uppdrog 1995-06-21Regeringen
åtgärderföreslåforskningsfmansieringsutredningenmedi samrådatt

och kom-följtforskning. Utredningen harfrämjar tvärvetenskapligsom
från derasmina förslagutgår imyndigheternas arbete. Jagmenterat

förslag i övrigt.minadet bakgrundvidareutvecklarochförslag mot av
forsk-beskrivningsammanfattandemeddärför motiveratDet är aven

förslag.rådensningsrådsnämndens och
regeringenuppdrag skrivertill dettabakgrundsbeskrivningenI att
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medan tvärvetenskapen under 1960- och 1970-talen ofta politisktvar
initierad samhällsmotiverad och byråkratiskt styrd, finns det idag
starka vetenskapliga skäl för stärkt tvärvetenskap. Vetenskapligaen
framsteg sker nämligen ofta i gränsområdena mellan discipliner eller i
samverkan mellan grundforskning, tillämpad forskning och utvecklings-
arbete. Samtidigt konstaterar regeringen det interdisciplinäraatt samar-
betet forskningens ökade komplexitet måste från fortsattutgåp g a en
och kanske fördjupad specialisering. Det också det kansket sägs atto m
viktigaste skälet för stärkt tvärvetenskapligt fortfarandeett synsätt ges

samhällsutvecklingen, där problemen i ökad utsträckning behöverav
hjälp forskning i vilken olika discipliner samverkar.av

Uppdraget gick inom rådenpå skapa prioriterings- och be-ut att
slutsstrukturer det möjligt värdera och stödja tvärvetenskap.gör attsom
Forskningssamverkan omfattar flera forskningsråd sades ocksåsom vara
angelägen och särskilt underströks vikten broar mellan humani-av
ora/samhällsvetenskap och naturvetenskap/medicin/teknik. Förslagen
kunde såväl samverkansstrukturer mellan forskningsfmansiäremaavse

långtgående förändringar forskningsrådens organisation ochsom mer av
arbetssätt. Forskningsråden och har i januariFRN 1996 redovisat upp-
draget till regeringen. beskriver i principiellt olikaDe tvårapporten
organisationsforrner, dels satsning ad hoc samverkan mellanen
inomvetenskapligt starka forskargrupper, dels institutionaliserad tvärve-
tenskap. Inomvetenskapliga kvalitetsskäl talar för den första modellen
medan kostnadseffektivitet förtalar den avvägningDensenare. som
råden och innebär de föreslårFRN samverkan mellan forskar-gör att att

kopplat med mäklar- och tolkfunktion i fmansieringsstruktu-grupper en
Samverkan kan sikt leda till fast institutionaliseradprövas.ren

samverkan.
I myndigheternas beskrivs svårigheterna för forskarerapport som

på tvärvetenskaplig karriär. Det svårare få forsknings-satsar är atten
bidrag, svårare få resultaten publicerade och tjänstetillsättningvidatt är
forskningen ofta mindre meriterande. Tvärvetenskaplig forskning be-
döms ofta lägre inomvetenskaplig kvalitet, bl. beroende attvara av a.
den har osäkrare vetenskaplig bas och genomförs inom områdeetten
där inomdisciplinära kvalitetskriterier inte färdigutvecklade. Trotsär
detta kan insats föra forskningsfronten framåt. Förståelsegenombrotten
sker ofta i gränsområden mellan discipliner.

Råden och föreslår åtgärderFRN på fyra plan, intagning veten-av
skapsteori i all forskarutbildning, förändring universitetenav genom
förändrad meritvärdering vid tjänstetillsättning, bildande storinstitu-av
tioner, tilldelning riktade bidrag till vetenskapliga tids-centra m m, av
krifter med tvärvetenskaplig profil för förbättra publiceringsmöjlig-att
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erhållaunderlätta för forskarnaföråtgärdertill sistheterna attattsamt
perspektivutredningensåtgärdensistaforskningsanslag. Den är avur

särskilt intresse.
bygger påfå anslagforskarnaunderlätta förFörslaget attatt en upp-

forsk-efterstorlek ocheftertvärvetenskapendelning stegens omav
samhällsmotiverad.forskarinitierad ellerningen är

råd eller iinomkan hanterasområdennärliggande ettFör sommer
sitt hit-rådenförslagetvidareutvecklar enligtrådolikamellansamarbete

insatsområdenåtgärderExempel på NFR:stillsvarande arbete. är som
insatsområden,naturvetenskapligaolikamellan t.ex.berör gränsytoma

jämföran-föreller HSFR:sbiogeosfarsdynamikglobalområdet program
tvärvetenskap in-forskarinitieradfrämjakulturforskning. Förde att

identifieramed uppgiftberedningsgruppochråden FRN atträttar uren
där-beslutargränssnitt. Rådenlovandesärskiltsynpunktvetenskaplig

förkostnadernaföroch stårstöd till områdena FRNsittefter själva om
arbetet.administrationen av

ikunskapsbehovidentifieratmotiverasforskningFör ettavsom
funge-skall RNtvärvetenskapliga Finnebärsamhället och stegstorasom

fasttolkroll. Enochmed mäklar-initieringsfunktionaktiv enra som en
erfarenhet tvär-särskilt kunskapscentrum,bildarsådan ett avvarsresurs

framtidaförtransaktionskostnademasänkerinitieringvetenskaplig
Även fortsättninginnebärförslagdettasatsningar.tvärvetenskapliga en

bedrivit.hittillsdet arbete F RNförändringarstörreutan somav

forskningsfinansiärermellanSamverkan18.4

beskriva ochuppdra åt FRNbeslöt 1995-08-18Utredningen attatt
icke-statliga,olika finansiärermellansamverkanbefintligbedöma

utvecklingsmöjligheter-utländska bedömainternationella,statliga, samt
sinapådärvid byggaNämnden kundesamverkan.sådanför egnana

svenska FoU-samverkan i detfrämjamedarbeteterfarenheter attav
från andradatainsamlingockså krävtharuppdragetsystemet avmen

håll.
forsk-svenskSamverkan iiredovisasuppdragFRN:s rapporten

finansieringkapitel1996:2.ningsfinansiering, SOU Ett ägnas av
beskrivning pågå-ocksåoch i dettaforskningtvärvetenskaplig avenges

Förslag-forskningsrådsssystemet.tvärvetenskap inomförende insatser
forskningtvärvetenskapliggrundläggandefrämjandevad gäller aven

och rådenförslag FRNhuvudsak med deiöverensstämmer gemen-som
uppdra-redovisaderegeringentillbeskrivnadet tidigarelämnat isamt
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Man har också uppmärksammat deget. problem uppstår på grundsom
den andelen fakultetsanknuten universitetsforskningstora inom striktav

ämnesinriktade institutioner. Till de få undantagen från denna struktur
hör Tema-institutionen vid Linköpings universitet. Fakulteternas forsk-
ningsorganisation det svårt bredagör fakultets- och disciplin-att ta upp
överskridande problem och särskilda ansträngningar erfordras. F kan,RN
enligt lämna viktiga bidrag irapporten, samverkan med någotattgenom
eller universitetnågra skapa incitament for få universiteten inomatt att
universitetsorganisationen direkt under rektorsämbetena, inrätta särskilda
institut inom vilka forskare från flera discipliner samverkar över
längre tidsperioder. Utredningen har diskuterat denna fråga i kapitel

Sektorsforskning innebär ofta tvärvetenskaplig forskningssamverkan
involverar både finansiärer och forskare. Milj öforskningen braärsom ett

exempel. I Forskning och utveckling för bättre miljörapporten 1996, En
från svenska finansiärerrapport miljöforskningtretton Naturvårds-av

verkets förlag lyfter fram möjligheterna bilda nätverk medattman
forskare, näringsliv, kommuner och samhällsrepresentanter för mång -
och tvärvetenskapliga programområden liksom behovet initiera ochatt
stöda tvärvetenskapliga forskargrupper. Miljöproblemens komplexitet
kräver forskningen sig hela system.ochatt inrättartar flervetenskapli-an

och problemorienterade programområden där ledningsgruppemaga ar-
betar tvärvetenskapligt medan enskilda forskare arbetar inom sina re-
spektive ämnesområden eller i tvärvetenskapliga forskargrupper.

18.5 Utredningens bedömning

Forskningsrådsnämnden och forskningsråden har i sin utredning valt att
dela tvärvetenskapen i två sinsemellan olika kategorier efter deupp
tvärvetenskapliga storlek. Den första kategorin karakteriserasstegens av

tvärvetenskapen finns i gränssnittetatt mellan två närliggande vetenska-
pliga fält, fysik och kemi medan den andrat.ex. representerar stora steg

mellan teknik och beteendevetenskap.t.ex. Det slaget motiverassenare
också ofta olika samhälleliga problem.av

Även jag denna uppdelning ändamålsenlig jagser attsom men anser
råden och FRN underskattat betydelsen problemformuleringen. Tvär-av
vetenskap formulerats utifrån disciplinär forskning har betydligtsom
lättare få vid universitet och högskoloratt sådanacceptans än som
formulerats utifrån andra aspekter samhällsmotiv stegläng-t.ex. även om
den i det förra fallet betydligt längre.är En uppdelning efter steglängd

dock det praktiska förär beskriva de åtgärder erfordrasmest att som
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normalteftersomforskningtvärvetenskaplig stegstorafrämjaför att
utveckling.positivförinsatsergenomgripandekräver enmer

skerföregåendelämnats i detredovisningardeframgårSom somav
riktningutveckling istrukturen motnuvarandedeninom meräven en

for-ochforskareInomvetenskapligt starkaforskning.tvärvetenskaplig
forskare inomandramedsamarbetenochkontakteretablerarskargrupper

svårtvisserligendiscipliner. Det attäravlägsnanärliggande eller mer
deteftersomtvärvetenskapliga samverkandennabeskrivaexaktmer

och forskargrupperforskaremellansamverkanad hochandlar somom
situationenanslagen, ärdisciplinärareguljäradefinansieras menav
tvärvetenska-utvecklingvidareföri dagredansåledes avengynnsam

kanåtgärderekonomiskaelleradministrativaytterligareDe sompen.
redan pågår.utvecklingtill denstödblikan intevidtas än ettannat som

strukturersådana tvärveten-åstadkomma attuppgiftviktig ärEn att
nivåer. För-åtgärder olikarad påskekanfrämjas.skap Det genom en

ochtillskapandetoch störreforskarutbildningeniändringar merav
kanåtgärderCentrumbildningaroch ärinstitutionermångsidiga som

dettaÄven idiskuteraskan behövafakultetsindelningenlokalt.vidtas
insatsernaredovisningoch krav påmålangivnaTydligtsammanhang. av

formutveckla denna tvärveten-tillbidrabörårsredovisningari att av
ytterligare.skap

arbete kunnaför sittinombörfakulteterForskningsråd och ramen
den förstahuvudsakitvärvetenskap motsvararden formfrämja somav

indelningenskisserade tvärveten-föregåendedetden ikategorien i av
avseendedettaarbete ihögskolansuppföljningochUtvärderingskap. av

eller denHögskoleverketutomståendenågotbör t.ex. avgöras organ,av
Öronmärkta medmedelForskningsrådsstyrelsen.föreslagnamig ses

fram-deterfarenheterna visar ärforskarsamhället attskepsis i enmen
komlig väg.

fram-tvärvetenskapen,samhällsmotiveradedendelarFör stora av
discipliner,skildavittmellansamverkaninnebärdenförallt ansersom

Öronmärkta medelorganisation.fastarebehövsdetemellertidjag att en
främja godförinstrumenttillräckligainte attsamfinansieringoch är

kriteri-ochmetoderheltkrävsdär detforskningtvärvetenskaplig att nya
beskrivstolkfunktionochmäklar-aktivadenutvecklas. Jag somserer

förinstrumentbraregeringentilloch rådens etti FRN:s rapport som
för kvali-metoderochbegreppsapparatkunskapssyn,detta. Arbetssätt,

samhällsve-inomdisciplinermellanstarktvarierartetsbedömning ex.
be-ochforskningshandläggareForskare,naturvetenskap.ochtenskaper

vidare,ierfarenhetersinadelta medsiglärabehöverslutsfattare att
dettautvecklingendärförrelationer. Jagtvärvetenskapliga att avanser

övergripandefårfrämjasbäst etttvärvetenskap att ettslag organavav



KapitelSOU1996:29 18 289

med överblick fältet.helaöveransvar
har i det föregående föreslagit starkare samordningsstrukturJag en

inom rådssystemet tillskapandet Forskningsrådsstyrelsegenom av en
för hela rådsorganisationen.med Om denna styrelse bådeövertaransvar

de uppgifter råden föreslagits för rådens samordningsgrupp ochsom av
den verksamhet i åvilar möjliggörsdag FRN effektiv samord-som en
ning och överblick. Styrelsen kan lätt tillsätta rådsövergripande grupper
för planering och genomförande tvärvetenskapliga och ställaav program
erforderliga till förfogande. Styrelsen bör också utveckla ettresurser

samarbete med sektorsorgan och högskolor. orskningsrådsstyrelsenFnära
kommer således få överblick både den tvärvetenskapligaöveratt
forskning bedrivs inom de enskilda råden och den samhällsmotive-som
rade forskning i dag för.FRN Styrelsen bör kunnasom ansvarar ge
erforderliga direktiv till forskningsråden och vid behov tillse till-att
räckliga fmns för tvärvetenskaplig verksamhet. bör ocksåDenresurser

aktiv bevakning och internationella följa utveck-kontaktergenom en
lingen, anordna fortbildningsymposier, etc.

Styrelsens primärt övergripande frågor planering,ansvar avser som
initiering och utvärdering medan forskningsråden förut-i normalfallet

för prioritering och genomförande enskilda projekt. Närsätts ansvara av
bedömningen kräver sakkunniga från olika discipliner bör styrelsen
fastställa hur denna skall genomföras och hur fördelas mellanansvaret
råden. bör också initiativ ellerDen på uppdrag regeringeneget av
kunna genomföra utredningar rörande intressanta interdisciplinäranya
insatsområden. Tvärvetenskap helt faller inom enskilt forsk-ettsom
ningsråd bör framgent kunna planeras och genomföras det be-även av
rörda rådet. Styrelsen kan då begränsa sina insatser till fastställaatt
övergripande medelsramar generella direktivoch till utvärdering av
genomförd verksamhet.

jämförelseI med dagens där har för samhälls-FRNsystem ansvaret
motiverad tvärvetenskaplig forskning och råden för tvärveten-ansvarar
skap inom de områdena kommer planering och samordning attegna
förbättras. Forskningsrådsstyrelsen har överblick och kan vidta över-
gripande åtgärder för främja tvärvetenskap i hela rådssystemet medanatt
råden med sin höga vetenskapliga kompetens kommer föratt ansvara
vetenskaplig bedömning alla tvärvetenskapliga projekt inklusive demav

i dag helt drivs FRN kontakt med rådennärmareutansom av .
Utvecklingen inom tvärvetenskapen får aldrig ställas i tillmotsats

den interdisciplinära utvecklingen. De relaterade till varandraär nära
och resursfördelningen bör inte beskrivas i föratermer att resurserav
från interdisciplinär forskning till tvärvetenskaplig forskning. före-Den
slagna Forskningsrådsstyrelsen bör således i sina avvägningar medel-av

l0 16-0361
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oberoendefrämja god forskninghelheten ochsanvändningen till avse
Forskningsrådeninomdisciplinär.ellertvärvetenskapligden ärom

faller inom derasverksamhetoch för ansvarsom-somansvarar var en
stark ställningforskningsråden fårdisciplinäraderåden. Genom att en

den dis-styrelsen försummarriskheller ingeni styrelsen uppstår att
forskningen.etableradeciplinära, mer

etable-blivitkan samarbetesamverkanTvärvetenskaplig när ett mer
organisationsstrukturenlokalautveckling denfå bättrerat omen

institutCentrumbildningar,härpåExempelutförandenivå äranpassas.
konsortiebildningar.och fastare Enhögskolorinom universitet och vä-

tillhjälpaForskningsrådsstyrelsen kanuppgift forsentlig attattvara
finnas såvälsåledes inom styrelsenbörsådana strukturer. Detbygga upp

lokalrådgivare påfungerapersonal kanstimulansmedel som somsom
fungerarstrukturerbyggahandlanivå. kan ocksåDet att somuppom

Även sektor-universitet och högskolor.fleranationellt och berörsom
orskningsråds-motiverat.strukturer så Fsådanabör ingå i när ärsorgan

sådan verksamhet.medel förvissastyrelsen bör avsätta

ochSammanfattande bedömningar18.6

förslag

inom forsk-tvärvetenskaplig forskning skerutvecklingEn mot mer
åtgärderbehöver stödjas,utvecklingningen och denna t.ex. genom

Centrumbildningarochforskarutbildningeninom m m.genom
områden där dettolkfunktion behövs inomochmäklar-aktivEn

Forskningsrådsor-och kriterier utvecklas.metoderkrävs heltatt nya
Forsk-väsentlig roll och den föreslagnahärvidganisationen har en

samordna detta arbete.effektivtkanningsrådsstyrelsen
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forskningsflnansieringssystem19 Ett
i balans

19.1 Bakgrund

Utredningsdirektiven utredningens förslag exempelvis kan gällaattanger
avvägningar mellan stöd till olika slags forskning grundforskning, till-
lämpad forskning Direktiven talar ocksåetc.. avvägningar mellanom
olika för forskningsfinansiering fakultetsanslag, forskningsråd,vägar
sektorsorgan, stiftelser, företag, etc och mellan stöd till inomveten-EU
skapligt motiverad forskning respektive målinriktad samhällsmotiverad
forskning.

dimensioner i vilka avvägningamaDe uttrycks i direktiven ärtre
emellertid inte oberoende varandra. för de flestaTvärtom kanav man
praktiska syften betrakta dem mycket varandra.kopplade tillnärsom
Med fakultetsmedel och forskningsrådsbidrag finansieras inomveten-
skapligt motiverad grundforskning medan sektorsorganen finansierar till-
lämpad samhällsmotiverad forskning.

direktivens förslag balansfrågorUtöver på avvägningar radutgör en
underlag för utredningens ställningstaganden och jag dethar ansett som
klargörande samla dessa överväganden i detta särskilda kapitel. Av-att
slutningsvis också samlad redovisninghär förslagens konse-ges en av
kvenser för statsbudgeten.

19.2 Forskningens och forskarutbildningens
omfattning

Traditionellt förhållandevisSveriges FoU-volym andelutgör stor aven
Ävenvår jämfört med iBNP motsvarande mått andra OECD-länder. om

andelen följdvarierat del till konjunktursvängningar tycksen av mm
den trendmässigt ökande. Motsvarande också i övrigatendens finnsvara
OECD-länder till civil allmänna trenden såle-FoU. Den ärom man ser
des andelökar nationernas totala verksamhet, vilketFoUatt som av
knappast förvåna med tanke det ökade kunskapsinnehålletpåär ägnat att
i både produktion och nämnda skillnaden mellan Sverigestjänster. Den
och övriga OECD-länders relativa slutetFoU-voym minskade under av

Statistiken80-talet. för 1993/94 visar dock återhämtning detpå en av
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offentligt finansieradvad gäller privat ochförlorade försprånget både
FoU-utgifter och minskad BNP.både ökadeberoende påFoU

väsentlig faktor föri kapitelutförligt diskuterades 4 FoUSom är en
konkurrenskraft ochlands ekonomiskaupprätthålla och förstärka ettatt

skallviktig för produktervälfärd. Forskningendess medborgares är att
skall hållaför den högre utbildningenförädlingsvärde,ha högt attett

miljöförändringar iskall kunnakvalitet, för samhällethög möta yttreatt
upprätthålla kultur kun-och för densamhällsorganisationoch att av

universiteten.utmärker framför alltfri kritikskapssökande och som
förskulle kunnapositiva effekterForskningens utgöra argument en

forskningensjälvklart måsteforskningsvolymökandeständigt men
statsfmansiella lägesamhällets sida. detfrån Iandra insatservägas mot

helstgranskas ochalla utgifterbefinner sig i måsteSverige statenssom
undantag.forskningsfinansiering kan intestatligminskas och ettvara

långsiktigtinvesteringar i forskningSamtidigt jag sättär attettattanser
livskvalitet, varför forskning, påvårförbättra allas sätt somsamma

budgetlägetbör upprätthållas dåsatsningar, ärinfrastrukturella även
det viktigtSamtidigtdärför inga besparingar.föreslårbesvärligt. ärJag
finansernadär besparingar skulle kunna skede områdenvisaatt om

det.skulle kräva
FoU-för lejonpartenföretagssektomOECD-sfären stårInom av

forsk-statligadenställer dessutom krav påIndustrinverksamheten. att
koppla-frågeställningartillutsträckning ärningen i större somanpassas

påställer den kravframför alltutveckling,näringslivetsde till attmen
Besvärliga balans-personal.kompetentutbildardet statliga systemet

personal.forskarutbildad Prognoserbrister påbli följdenproblem kan av
kalkyleroch dedoktorerbrister pårisk förfrån pekar påUSA storaen

eller kanfinnsproblemindikerarkapitelredovisas i 5 att sammasom
kortsiktigtokloktutgångspunkt detSverige. Med dennauppstå i attvore

den,ökatillåter det återför då finansernaminska forskningsvolymen att
verksam-sannolikhet skulle leda till FoUdetta medeftersom attstörsta
personalbrist på kompetentskulle begränsasefter sekelskiftetheten av

Även högskolornavidforskningsvolymenbrist påän ompengar.snarare
förriskfinnsunder de årenden gjort 15i taktökar senastesamma som

utveck-förnyckelfaktorforskarutbildningvarförkompetensbrist, är en
lingen svensk FoU.av
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19.3 Forskning och industriell utveckling

Under 90-talet har del den forskningspolitiska debatten hand-storen av
lat hur forskningen bäst kan leda till bättre utveckling för svenskom en
industri. kritikhel del har därvid riktatsEn högskolan, för denmot att
bedriver forskning inte leder till kommersialiserbara resultat utanen som
endast tidskriftsartiklartill syfte främja forskarnas akademiskaär attvars
karriär. Jämförelser med andra länder, främst brukaroch USA,Japan
framföras för det svenska forskningssystemet fel-ärargument attsom
aktigt med inriktninguppbyggt och alltför akademisk. Mycketären som

det decenniets grundforskning har emellertid snabbt resulteratsenasteav
i både tillämpad forskningprodukter och och utvecklingsarbetenya ger
upphov till frågor, problemställningar och resultat användbara iärsom
grundforskningen. huvuduppgift för forskningenEn ocksåär att vara

och spridare information i övrigaforskningsresultatmottagare av om
världen.

har framfört förslag till förbättrad immateriellaJag hanteringen av
resultat vid högskolorna, min övergripande välståndpunkt är att ettmen
fungerande informationsflöde mellan högskolan, och det övrigaindustrin
samhället fråga vilka och attity-befinner sig därär om personeren som
dema hos dessa helt för forsk-Det avgörande integreratettpersoner.
ningssystem forskarutbildade anställs företagen och kom-är att attav
mersialisering resultat blir naturlig vidmöjlighet för forskarnaav en
högskolan.

forskarutbildningen,ökad examination i utbyteEn störreett av
forskare mellan näringslivet och högskolan fungerande systemsamt ett
för hantering immateriella resultat jag fundamentaladeanserav vara
förutsättningarna forskningsverksamhet ledaför också skallatt statens
till med fler och bättre tjänster produkter.industriell utveckling och

kan tillämpas gäller teknik-Samma då detäventyp av resonemang
spridning. bäst högskolesystemetsådan sker harEn att storagenom
naturliga kontaktytor näringsliv och samhälle överföringsåmot att av
kunskap naturlig och be-blir inte något forskarnaen process som av
traktas arbetsuppgift. viktiga inteDet såledesär avsättaextra attsom en

bidrag förvissa eller viss andel anslag ochen summa pengar en av
information för inte-verka det svenska forskningssystemetattutan att

pluralistiska finansieringen universitet och högskolorDen ärgreras. av
föri detta avseende positivt och med de ökade ansträngningamanågot

goda förut-öka särskilt näringslivets kontakter med högskolan finnsatt
viktigastesättningar for integrerat forskningssystem. absolutDenett mer

förutsättningen härför dock ökat personellt utbyte.är ett
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Balans mellan vetenskapsområden19.4

direktiven ingår föreslå avvägningar mellan vetenskapsområdeninteI att
beskriva förändringarna i dettautredningen har ändå, för attmen av-

utvecklingen. ocksåseende, statistik har detJagöver settpresenterat
beskriva de finansiäremasväsentligt inverkan.attsom nya
naturvetenskap och humaniora/samhällsvetenskapMedicin, teknik, är

vetenskapliga områdena inom högskolesek-i nämnd ordning de största
med och de totala utgifterna. Bildenvardera 32, 23, 18 16 %tom av

ländernavarierar väsentligt mellan de nordiska där naturvetenskapt ex
andelar i Sverige jfroch medicin ombytta Danmark och SOUhar

forskningen har jämfört andra ländersvenska med1996:28. Den ut-
medicinsk forskning.märkts stark inriktning har ocksåDennamotav en

framgångsrik. statliga forskningsfinansieringenvarit utomordentligt Den
emellertid endast ökat marginellt sedanmed denna inriktning har 1980,

finansieringenstiftelsers andel ökat. medi-medan istället privata Denav
tillsammans med skogs- och jordbruksforsk-cinska forskningen har nu

andelen statligt styrda medel. område statliganing den minsta Det vars
ökat kulturvetenskapema.forskningsmedel i relativa ärtermer mest

naturvetenskap har också ökat väsentligttill teknik ochStatens stöd men
mycket jfr fig 5.12.inte lika

medelforskningsstiftelsemas förväntade fördelning ochDe avnya
Riksbankens Jubileumsfond kommermedelstillskott tilldet attsom gavs
kulturvetenskaper får relativtdessa tendenser såförstärka störstsettatt

medicin och lantbruk får minst jfrforskningsbidrag medanökning av
kapitel 12.

troligenforskningsprogram kommerForskningen inom EUs att
hel del i riktning teknik ochförskjuta tyngdpunkten naturveten-moten

förändringen finansiärsstrukturenskap totalbilden blir ändå att avmen
mellanförändringar prioriteringarnainte medför några större veten-av

skapsområden.

forskningen19.5 Makten över

finansiärema.forskarna ochVilken forskning utförs bestäms av avsom
finansiären och har såle-formulerar problemetuppdragsforskningI ren

forskarna själva står förforskningen medandes inflytande överstort
medforskning finansierasdet gäller denproblemformuleringen när som
intarfinansierad sektorsorganenForskningfakultets- och rådsanslag. av

mellanställning.en
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Balansen mellan dessa former har betydelse för forskningssyste-stor
funktion. Fri forskning nödvändig för till fullo utnyttjaärmets att

forskarnas kreativitet, för långsiktig forskning och föratt garantera att
säkra det fria och kritiska kunskapssökandet. Helt forskarstyrd finansi-
ering kan dock knappast skattebetalarna eftersomaccepteras statenav
då skulle betala för verksamhet utanför samhällelig kontroll. Mitt för-en
slag tydligare fördelningen fakultetsanslag mellan lärosä-att styraom av

utifrån statsmaktemas mål med verksamheten innebär ökatten sam-
Ävenhällsinflytande basresursfördelningen. den föreslagna Forsk-över

ningsrådsstyrelsen innebär tydligare samhällelig styrning.en
ändrade relationen mellanDen universitetens basanslag och de ex-

bidragen har väsentligt förskjutit inflytandet vilka forsknings-terna över
problem skall behandlas från universitet, högskolor, fakulteter ochsom
institutioner till olika bidragsgivare. Denna utveckling har pågåttexterna
under de decennierna och förstärks relativt kraftigt desenaste av nya
stiftelsema och EU-programmen. kan de fmansiäremaMan säga att nya
på år genomför vad trendmässigt hade tagit de-ett ettpar som annars
cennium. Balansen mellan den fria forskningen och den samhälletav
eller näringslivet forskningen långsamt friastyrda har förskjutits till den
forskningens nackdel. inte denna utveckling forsk-Jag attanser gagnar
ningen och jag har därför föreslagit extemfinansiärema skall med-att

tillverka högskolorna får ökade för långsiktig kompeten-att resurser
suppbyggnad och vissa förstärkningar basanslagen.görsatt av

Översikt19.6 det svenskaöver

forskningsfinansieringssystemet

modell för klassificering forskningsfinansiäremasEn inriktning är attav
placera dem i dimensionen inomvetenskapligt motiverad forskning -

näringslivsmotiveradsamhälls- eller forskning och dimensionen som
går från små forskarinitierade och forskarstyrda projekt till finans-stora
iärsinitierade och i högre grad finansiärsstyrda sådantprojekt. På ett
plan faller de olika fmansiärema relativt iåtskilda från varandraut
enlighet med figur 19.1. Högskolans basfinansiering företagensoch
egenfinansiering inte figurenmedtagna i eftersom de svåraär är att
placera vad projektstorlek och styrning.avser

Både de forskningsstiftelsema och de forsk-EU-finansieradenya
ningsprogrammen fyller med detta områden tidigare varitsynsätt ut som
dåligt täckta relativt överlappningar med andra finansiäreräven storaom
sannolikt förekommer. Effekten de fmansiärema blir såledesav nya en
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andel samhälls-projekt ochstorskaligainriktningökad störremot en
inriktningensådan ändringforskning.näringslivsmotiverad Eneller av

de forsk-medi överensstämmelsedennaturligtvis diskuteraskan ärmen
forskningspropositio-i deställningstagandenaningspolitiska senaste

nema.

Stora projekt

åuaéirihälls-Hmm
vetenskapligt produkt
motiverad motiverad

Små projekt

finan-volymen dehursäkerhet bedömamedsvårtDet är att av nya
finans-till tidigareförhålla sig dekommerforskningsstödsiäremas att

verksamhetutfallet defaktiskadeteftersomiäremas insatser, nyasav
fortsättningsvisbörbedömningsådantydligt. Eninteännu är genom-

Forsknings-mig föreslagnadär denkontinuitetvissföras med aven
framförmedspela tillsammansrollväsentligharådsstyrelsen bör atten

emellertid konstaterakanUtredningenhögskolan. attochallt NUTEK
kort tideftersom de påinitialt blirfinansiäremadeeffekten storav nya

tid forskarnadenmärks inte minst påmedel.betydande Dettatillför nya
vissstiftelsema och EU. Idefrånsökalägger ned på att nyapengar

minskningdärför kompenserasbalansförskjutningarnamån bör genom
de fi-medöverlapparverksamhettill deanslagen nyavarsorgan,av

förstärkamedel fördessaanvändning attnansiärema och avgenom
behov.särskildafinnsfinansieringen där det
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19.7 Utredningens allmänna bedömningar

Balansen mellan högskolan deoch statliga finansiärerna

Balansen deti svenska forskningsfinansieringssystemet har nämnaresom
redovisas i kapitel förändrats de5 decennierna. Extern-över senaste
fmansieringsandelen har ökat kontinuerligt i finan-högskolornas totala
siering. det varken realistiskt eller vrida klock-Jag önskvärt attser som

tillbaka till den situation gällde för två decennier sedan. Däre-an som
detkan med fog hävdas vi nått punkt högskolansmot näratt nu en

möjligheter sin verksamhet inte får ytterligare be-överatt styra egen
skäras. stället åtgärder vidtas flyttar balansen bas-I måste så attsom

andel ökar, åtminstone i någon mån. har därför före-Jagresursemas
slagit extemfmansiäremas bidrag till den långsiktiga kompetensupp-att
byggnaden högskolansbör ökas för oberoende och utveck-att garantera
ling. handlar här inte på dramatiskt förändraDet något sättattom
balansen till högskolornas fördel. innebär sektors-Förslaget dessutom att

och forskningsråd kompenseras för den merkostnad uppstår.organ som
förändringar bör bas för den fortsatta utvecklingen. detDessa Ige en

pluralistiska inte möjligtoch decentraliserade svenska detärsystemet
eller utvecklingen och exaktönskvärt detaljstyra det svårtär attatt
förutsäga därförhur kommer fungera i praktiken. finnsDetsystemet att
anledning effekterna förändringar ochfölja de görsatt av somnoga
återkomma behövs för hindra fortsatt relativså attt.ex.senare om en
minskning emellertid blibasfinansieringen. Sådana åtgärder börav
aktuella först erfarenheter vunnits föreslagna förändringar, dnär sav v
tidigast inför fråga centralsekelskiftet. jag bedömerDen mestsom som

bevaka högskolor kan fullgöra bådeuniversitet och fortsattäratt om
uppgiften forskning utföra samhällsmoti-stå för oberoende fri ochatt en

forskning högskolan denverad på bra Om klararsätt.ett senareav
tilluppgiften oberoendet minskar bör balansen ytterligare förskjutasmen

förmån överföringarför universitet och högskolor, där direktat o avrn
högskolan intefrån sektorsorgan och råd kan bli aktuella Omresurser

uppbyggnadklarar lösningaruppgiften måste andra övervägas, tav ex
fristående forskningsinstitut.av

forskningsrådBalansen mellan sektorsorgan och

statistiska inte tillräckligt för med någonDet underlaget störreär att
forskningsrådprecision hur balansen mellan sektorsorgan ochange
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allmänna iaktta-studerade perioden. Utredningensförändrats under den
finansiering ökat starktandel högskolansgelse forskningsrådensär att av
förra del och ökat igenunder 80-taletsunder och 70-talen,60- stagnerat

90-talet. Sektorsorganens andeloch börjanunder slutet 80- avav av
och 70-talen har totaltockså starkt under 60-högskolans ökade settmen

förändringBetydelsefullt också denoch 90-talen.inte ökat under 80- är
under årrådslika arbetsformer sketttill förmån för t.ex.som senaremer

framtidadenoch bildandet SFR och Förförändringen TFR.SJF R avav
tillkomstenemellertid helt annorlundasituationenutvecklingen är genom

forskningstöd till svenskforskningsstiftelsema och EU:sde somav nya
sektorsforskningens fördel.balansen tillbägge förändrar

förändringar råd ochföreslagit antalföregåendehar i detJag ett av
dramatiskainnebär någraför sig intedesektorsorgan även om varsom,

tydligare rollökad tyngd ochinnebärakursändringar, kommer att en en
sålunda skapasforskningen. kommerför den sektoriella Det störreatt

ochsamhällsinflytande inom sektorsforskningentydligtmed ettorgan
samhällsrelevansen kommeruppdrag däri viss vidgatmening ett

punktform innebär förslagenarbete. Ii rådenssättannat
utsträckningsektorsforskning sker iFinansieringen större genom0 av

områdesvisa sektorsorgan.större
forsk-imed samhällsinflytandeforskningsrådsstyrelse änEn större0

grundforsk-frågor inomför övergripandeningsråden får ansvaret
jämställdhet, EU-kontakter m.tvärvetenskap,ningsområdet m

de fårsektorsprofiltydligarefårochSFR SJFR att an-genomen0
infly-ökatsektorsforskningsuppgifter ochflerför ettsvaret genom

för samhällsintressena.tande
kommerforskningsstiftelser och EUmedel frånTillkommande att

jagsektorsforskning och åter-handförstaför iinnebära ökade resurser
bedömningsammanfattandeföljande. Mini det är attkommer till detta

relativade svenska sektorsorganenskonsekvensdetta få tillmåste att
till följdi framtidenkunna minskasforskningsmedlen börandel avav

destärkt ställningforskning ändå fårsektorsrelevantatt genom nyaen
finansiärerna.

ochhögskolanforskningsstiftelsema, övrigamellan deBalansen nya
finansiärer

medelbildats medforskningsstiftelsema,Tillkomsten de somav nya
situationförändradinnebärlöntagarfondema,från de k som merens

miljarderungefär 1,2konstaterasi kapitel 12. Därutförligt redovisas att
sektorsorganensmed rådens ochjämförasprojektmedel kankr/år är som
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finansiering. Figur indikerar19.1 den delen stiftelsemasstörstaatt av
medel inte helt jämförbara med andra finansiärers delär attmen en
överlappningar tydliga. Avkastningen på de 1,5 miljarder kronorär som

till Riksbankens Jubileumsfond bör till del betraktasavsattes stor som
komplement till medel från HSFR. Vårdalstiftelsens forskningsstöd kom-
pletterar på motsvarande medel.MFR:s SSF och MISTRA verk-sätt är

på områden NUTEK, Naturvårdsverket, TFR, NFRsamma samma som
och MFR med annorlunda projektmodell lik-har störstmen en som
heteter med kompetenscentra.NUTEK:s

Stiftelsema tillför ökade främst inom områden motsva-resurser som
de grundforskningsinriktade delarna sektorsorganensrar mera av an-

svarsområde det finns också visst överlapp forskningsråden.medmen
insatserDeras också kraftfullt ökat stöd till forskarutbildningen.utgör ett

Endast viss stiftelsemedlendel kan tillkommande finans-en av ses som
iering inom existerande områden och det i dag möjligt medinteär att

hurnoggrannhet den delenstörre är.storange
Övriga bedöms inte hastiftelser något överlapp betydelsestörreav

sektorsorgan eller forskningsråd. bidragTvå stiftelsemagentemot av ger
betrakta basresurser för forskning. KK-stiftelsen fördelarär attsom som

sålunda medel för forskning vid mindre och högskolor ochmedelstora
Östersjöstiftelsen bidrar till forskningen vid Södertörns högskola.

tillkomsten de forskningsstiftelsemaJag innebärattanser av nya en
i och för sig motiverad resursiörstärkning inom strategiska områden som
delvis faller utanför tidigare sektorsorgans och forskningsråds intres-
seområden och delvis överlappar med såväl sektorsorgan råd. Detsom
bör därför inte nödvändigt de samlade frånatt statvara om resurserna
och stiftelser bibehålls nuvarande nivå omedelbara balans-någragöra
justeringar statsmaktsnivåpå med anledning stiftelsema. Detav vore
emellertid önskvärt beredningsprocess angelägen-att prövagenom en
heten insatser inom olika områden. krävs, vilket jag harDessutomav
beskrivit i kapitel utökat och formaliserat12, samarbete mellanett
Forskningsrådsstyrelsen, sektorsorgan och berörda stiftelser över-samt
läggningar på politisk nivå.

däremotOm resursläget vad tillgången på statliga forsknings-avser
medel besparingar nödvändiga förespråkar resursminskningjaggör en
inom de områden angivits vad gäller berörda statliga finansi-som ovan

bör därvid beaktas stiftelsemasDet medel inte i sin helhetärer. över-att
lappar med existerande finansiärer det gäller insatsområden ochnär
former.

Omfattningen de medel stiftelsema förut-enligt gällandeav som nu
förväntassättningar fördela till universitet mil-och högskolor, cirka 1,4

jarder kr år vid fullt utbyggd verksamhet i början 2000-talet, ärper av
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densådan denabsoluta störstai relativa och utgörbåde atttermer en-
utredningen harde två decennierunderiförändringenskilda systemet

Övriga ochförändrats långsammareandelar harfinansiärersstuderat.
snabbtså ochförändrasframtiden kommaiinte hellerkan rimligen att

departementspromemoriastiftelsefmansieringen. Endramatiskt omsom
politiska be-stiftelser bildatsinflytandedet allmännas över genomsom

kan kom-väsentligtpåinnehåller förslag sätt1995:62slut Ds ettsom
prioritering-och därmed ocksåarbetastiftelsemapåverka sätt attattma

ställningtagitregeringen inteEftersommedelsanvändningen.i ännuarna
denbedömningarpromemoria måste minatill förslagen i denna om

osäkerhet.måttmedutvecklingenframtida göras ett stort av

och finansieringfinansieringBalansen mellan E Uss annan

tillkapitel stöddetalj i 14, EU:siutvecklatvilket attJag meranser,
sektorsforskning iförutökadeinnebärforskningsvensk somresurser

kompletterings-stödet eftersomfaktiskadetrealiteten änmotsvarar mer
balansföränd-dock dennakrävs. Jagprincip 50 %finansiering på i ser

ochEU-medlemskapetsvenskadetkonsekvensrimligring avensom
forsk-svenskadenanpassning bör skevissförutsatthar attt aveno m

svenskadär deingår i EUtill områdenningen -programmen mensom
överlappar EU:sinteaspekterlångsiktigafokuserasinsatserna som

svenskabesparingar i denförtill intäktEU-stödetverksamhet. Om tas
berörda sek-fördelasi huvudsakdessaforskningsñnansieringen bör över

torsorgan.

1995/96budgetåretBesparingar19.8 mo

forskningenresursutvecklingen inomredovisningUtredningens av
basispåRiksdagen har,1994/95.budgetåretpå databygger avt o m
beslutatföregående årbudgetproposition,i årsregeringens förslag 1995

innevarande bud-forskningsområdetbesparingar inomrad moom en
besparingarsåledesföreslogsbilagaUtbildningsdepartementetsgetår. I

ytterligare be-aviserades1995/96 ochavseendeforskningsområdetinom
1995/96Besparingarnaoch 1998.1997för budgetårensparingar mo-

ochbudgetåren 1997förlägetstatsfmansiellativerades med det men
minsk-nödvändighetenockså på göraregeringenpekade att1998 av

till de be-hänvisningmedforskningsanslagenordinariedeningar av
Miljöde-innebär. Iforskningsstiftelsemadetydande tillskott nyasom
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för 1995/96 besparing miljö- ochbilaga föreslogs påpartementets en av-
och med innevarande budgetår med hän-fallsforskningen redan från

Närings-de stiftelsema. Jordbruks- ochvisning både till och IEU nya
också från och medföreslogs besparingardepartementens bilagor

statsfmansiella Regeringenshänvisning till det läget.1995/96 med
och de följande åren kommerförslag avseende budgetåret 1997slutliga

forsknings- och budgetpropositioner.i års1996att presenteras
till-eventuella besparingar motiveraderedovisat hurharJag avovan

skulleforskningsstiftelsema finansieringen från EUkomsten respav
och framåtbesparingar från 1997Vid beräkningenkunna läggas ut. av

gjorda.till de besparingar redan Mot-givetvis hänsynmåste ärtas som
finansiärer.överföringar medel mellan Jagsvarande gäller också vid av

medel från NUTEKföreslagit överföringhar denna bakgrundmot en av
förslagochför långsiktig kompetensuppbyggnadtill högskolan samma

intemiljöforskningenmotiverat inom andra sektorer,skulle t omexvara
med hän-områdenminskat inom dessastatsmakterna redan resurserna

till stiftelsema.visning EU och

konsekvenserEkonomiska19.9 av

förslagutredningens

kompetensuppbyggnadlångsiktigBidrag till

direktiv ingamed givnai enlighetförslag innebärUtredningens mer-
fi-medel mellanöverföringarradinnebär dekostnader. Däremot aven

balans-vissaprincipiella utgångspunktenföranledda dennansiärer attav
kompetensuppbyggna-långsiktigastärka denbör ske förförändringar att

omfat-kvantitativaihögskolor.vid universitet och Denden mesttermer
ända-overheadkostnad för dettainförandetförändringentande är enav

inte angivitextemfinansiärer. harJagsamtligaskall betalasmål, avsom
fastställasbeskrivit i kapiteljag 7den skallnivån på denna utan avsom

berördaefter höranderegeringen organ.av
kompetensuppbyggnadenlångsiktigaYtterligare bidrag till denett

tillfrån NUTEKskall överförasföreslårfrån de medel jagkommer som
beloppmilj kr. dettatill Avuppskattat 300universitet och högskolor

vid mindreverksamhetforskningsanknytandetillmil kr stöd80avser
högskolor.medelstoraoch
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Kompletteringsfinansiering forskningEUav -

harJag i kapitel föreslagit milj kr14 150 år överförs från sektor-att per
och råd till universitet och högskolor 100 milj kr tillsamtsorgan

forskningsinstut milj kr i syfte50 lägga dessa medel hos utföramaatt
EU-forskning.av

Permanentning särskild fakultetsresursav

har i kapitel föreslagit de tillfälligaJag 7 medel anvisats tillatt ma-som
tematisk-naturvetenskapliga och humanistiska fakulteter fortsätt-iäven
ningen skall ligga kvar där. Kostnad milj kr/år.50

Övriga förändringar

de förändringar angivits föreslårUtöver utredningen radsom ovan en
organisatoriska förändringar, bildandet Forskningsrådsstyrelse.t ex av en

har förändringarJag också angivit rad bör inom sek-övervägasen som
torsforskningsorganisationen. dessa förändringarInga innebär någraav

Ävenökade kostnader. de kommer leda till ökad effektivitet iattom
i de interad avseenden bör till intäkt för besparingar.systemet tasen

De kan komma friställas bör istället utnyttjas för för-att attresurser som
stärka verksamheterna.

budgetkonsekvenser förslagSammanställning utredningensav av

enligt 1994/95: endastFörslagen redovisas med littera 00.1 Här tasprop
angivit med belopp.förändringar utredningenupp som

ochAnslaget Teknisk forskning kr-300 000 000XII, F 1
utveckling uppskattat belopp

Sektorsforskningsanslag och râdsanslag under kr-150 000 000
överföring förskilda littera medel kompletterings-av

finansiering EU-projektav

Anslaget kr000 000XII, F 1 50+rn
överföring medel till forskningsinstitutav

EU-projektför kompletteringsñnansiering av
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000 kr+100 000Anslagen 2,4,6,8,l0,12,14,16,l8VIII C
och högskolormedel till universitetöverföring av

EU-projektkompletteringsñnansieringför av

000 krForskningsstödjande åtgärder 80 000Anslaget VIII C 49 +
och medelstora högskolorvid mindre

000 000 krsärskild fakultetsresurs+ 50Anslagen C 2,4,6,8,1OVIII

kr000+170 0002,4,6,8,10,12,l4,l6,18Anslagen CVIII m
Överföring till universitet ochmedelav

kompetensuppbyggnadför långsiktighögskolor
uppskattat belopp





sou 1996:29 Bilaga 1 305

Kommittédirektiv

Dir.

1995:41

forskningsfinansieringstrukturen förOversyn av

regeringssammanträde den 23 1995Beslut vid mars

uppdragetSammanfattning av

i uppdrag genomförasärskild utredareEn översynatt avges en

forskning, ba-för tilldelning tillsvenskadet systemet av resurser-
ochfrån olika forskningsfmansiärermellan medellansen

och uni-forskningsfmansiärer sidanå denrelationerna mellan ena-
den andra.versitet och högskolor å

försvenska strukturendenUtvecklingen av
forskningsfinansiering

under långvuxit framforskningsfmansieringssystemet harsvenskaDet
slut ochvärldskrigetsskapades efter andraforskningsrådFlertalettid.

forskningsrådetTeknikvetenskapligasedan dess.gradvis byggtshar ut
samhälls-olikaForskning till stöd för utvecklinginrättades år 1990. av

laboratori-utvecklats inom statligasektorsforskning, hars.k.funktioner,
ochuniversitetforskning vidfinansieringinstitut,och avgenomer

näringslivetochfinansierasinstituthögskolor vid statensamt avsom
delmyndigheterfinansieratsforskning harDennagemensamt. somav

sektorsansvar.derasav
mångfaldforskningfinansierar DennaAntalet är stort.organ som

Överblick samordningochmedför också problem.har fördelar men
skallansökningarmerarbete dåleda tillförsvåras. Pluralismen kan

högskoleinsti-universitets- ochprojekthantering inomoch vidutarbetas
olikai deframstående forskaremångatutionerna. Dessutom engageras

måstelandet och inom EUforskningsfmansiärer inomgrupper som
ansökningar.och prioriteringanlita för bedömning av
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Den övervägande delen den offentligt finansierade forskningenav
utförs oftai Sverige inom universitet och högskolor forskare därförvars

finansierasengagerade i projekt från olika källor. Fördelen medär som
forsk-detta bl.a. forskningsresursema inte splittras ochär attsystem att

bedrivs vidningen kan få samband med den utbildningnäraett som
dock formerna för alloke-universitet och högskolor. problemEtt är att

svårigheter för universitet och högskolormedel oftaring externa gerav
sitt arbetsgivaransvar.leva tillatt upp

sidan fakultetsanslagen och å andra sidanåAvvägningen mellan ena
viktig forsk-forskningsfinansiärerstatligafrån olika är enresurserna

önskan kunnaUniversitetens och högskolornasfråga.ningspolitisk att
forskningsrådensverksamhet måsteoch planera sin vägas motstyra egen

motiveradesamhälleligtoch sektorsorganenskvalitetssäkringnationella
prioriteringar.

innebärhögskolorforskningen till universitet ochKoncentrationen av
fallet i de flestavidare uppgifter vadtilldelatsi Sverige ärdessa änatt

förmågahögskolor haruniversitet ochförutsättsländer. Bl.a.andra att
tillförlagtsFoU-verksamhet i andra ländersådan sär-bedrivaatt som

avgörandeforskningspolitikför svenskforskningsinstitut. Enskilda
kombinera dennaoch högskolor inom sig kanuniversitetfråga är om

utbildnings-sina traditionella akademiskasamhällsfunktion medvidare
forskningsuppgifter.och

föränd-internationella konkurrens allt snabbareochhårdnandeDen
medförindustriinriktade forskningendenpräglar bl.a.ringstakt som
hittillsgradhögskola i högreuniversitet ochrespektive änkrav att

sina specifika förutsättningar.forskning utifrånoch förnya sinprofilera
god förmågafinansieringssystemet harställer ökade krav attDetta att

förnyelse.forskningensstödja
forskningsfinansiäremas situa-påverkaromvärldsförändringarFlera

behovhögskolornasde mindrekanExempel dettation. på avvara
tillinställningföretags förändradevissaforskningsanknytning, större

kunskap ochförändrade behovsamhällssektorersolikaochFoU av
teknik.

årsedan fleraforskningsmyndigheter harolikaRegeringen och
forsk-fördeltagande i EU:soch svensktstöttuppmuntrat ramprogram

avveckladesstödriktade inhemskautveckling.ning och teknisk Detta
ställetmedlem i lSveriges inträde EU.vidtill delemellertid stor som

finansiär.viktigsvensk forskningblivit forEG-kommissionenhar en
dockkräverforskningsprogramdeltagande iforskares EU:sSvenska

får delfinan-projekt endastgodkändaeftersominom landetfortsatt stöd
FoU-budget.siering EU:söver
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ökande iEn del svensk forskning sker olika slags internationellav
samverkan, inte bara inom Avvägningen mellan internationellEuropa.
och inhemsk verksamhet alltmer aktuell fråga för svenskamångaär en
forskningsfinansiärer.

budgetåret 1995/96 redovisade regeringenbudgetpropositionen förI
forskningsfinansieringsstrukturen.sin avsikt den totala Dettaöveratt se

främstde förändringar inträffatbör bakgrundske storamot av som
högskolor har fått be-under Universitet ochår. störreen egensenare

forsk-fakultetetsanslagen, rådsanslagen och de förslutanderätt. Utöver
avsevärdakommerhos sektorsorgan,ning avsedda ävenresurserna

forskning till del de under år 1994svenskmedel kommaatt genom
tidigare löntagarfondema.medel destiftelsema medinrättade ur

för budgetårethar regeringenstatsfmansiella lägetgrund detPå av
forskningsrådsmedelfakultetsmedel,besparingarföreslagit1995/96 av

besparingaraviserat ytterligareoch harsektorsorganoch medel från att
Regeringen meddeladeoch 1998. ävenför budgetåren 1997är väntaatt

debesparingar med anledningytterligareföreslåsin avsikt att av-av
forskningsstiftelser-nämndadenytillskottsevärda ovansomresurserav

innebär.medelnas

Uppdraget

försvenskadetbakgrunddennaskall över systemetUtredaren mot se
forskning.finansiering av

förforskningförhuröversiktligt beskrivaskallUtredaren resurserna
denhar utvecklatskunskapsområden överoch olikaolika syften på

fördelningenskall vidare belysaUtredarentjugoårsperioden.senaste av
fakultetsanslagen. Eventu-forskningsfinansiärerolikamedel mellan samt

och målin-motiveradinomvetenskapligtmellanbalansförskjutningarella
Vidare börhärtill, skall belysas.orsakernaliksomriktad forskning,

hänsynmedresursfördelningen bedömasframtidautvecklingen denav
tillforskningsstiftelsemamedelstilldelning fråntill bl.a. samttagen

forskningsprogram.ideltagandet EU:sförresurserna
forsknings-statligaväl det svenskahurskall analyseraUtredaren

statligasåväl detillmed hänsynfungerarfmansieringssystemet tagen
nuvarandeEU-finansieringen. Dentillprivata aktörernade samtsom

forskningsrådvarjeinnebär ettorganisationsgrunden, motsvararattsom
samhällsom-visstvarje sektorsorganochfakultetsområdeneller flera ett

diskuteras.strukturellaalternativavärderas och synsättråde, skall
detfinns ieventuella problemderedovisaskallUtredaren som

dettaoch hurforskningsñnansieringssystemetsvenska systemnuvarande
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utförandenivån, universitetför resurstilldelning påverkar särskilt och
övergripande fråga utredaren därvid skall belysahögskolor. En ärsom

sin nuvarande utformning kan bidra tillhur finansieringssystemet i en
inriktning.förnyelse forskningen och dessfortlöpande profilering och av

ändamålsenligheten i fördelningensärskilt belysaUtredaren skall av
detta sammanhang skall möj-forskningsfinansiärer.till olika Iresurser

forskningsfinansiärerstatligamellan olikaligheterna till ökad samverkan
forskningsfinans-till samverkan medmöjligheternabelysas. Vidare skall

i andra länderoch med finansiärersektorni den icke-statligaiärer
undersökas.

förändringarförslag tillsådanaUtredaren skall lämna översynensom
gällaexempelvisFörslagen kanföranleda.och analysen kan

samverkans-organisation rådsstruktur,forskningsfinansieringens-
former etc.,

fakultets-forskningsfinansieringförmellan olikaavvägningar vägar-
etc.,företag, EUstiftelser,forskningsråd, sektorsorgan,anslag,

grundforskning,forskningslagstill olikamellan stödavvägningar-
forskning etc.,tillämpad

respektivemotiveradinomvetenskapligtstöd tillmellanavvägningar-
forskning,samhällsmotiveradmålinriktad,

stipendier etc.,garanti,bidragsandel,forskningstöd tillformer för-
och

forskningsstöd.utnyttjande EU:sförformer av-

förnettoutgifterökademedföra staten.får inteFörslagen sammantaget
skildafakultetsområden harochdisciplinerolikaForskning inom

vidanalysen ochvidskall beaktasstöd.behov Dettavillkor och av
debeaktaskall utredarenLikasåförändringar.förslag tilleventuella nya

ochforskningensutvecklaförinformationsteknikenmöjligheter attger
skall ske i ljusetBedömningareffektivitet.forskningsfinansieringens av

erfarenheter.internationella
från bl.a.uppgifterexisterandeanvändaskall utredarenarbetetI

ochNärings-högskoleserviceVerket förcentralbyrån,Statistiska samt
teknikutvecklingsverket.

årsuppföljning 1993kommittén församråda medUtredaren skall av
tilläggsdir. 1994:126högskolereform dir. 1993:143,universitets- och
omstrukturering ochförmed kommittén1995:28,tilläggsdir.samt

meddir. 1994:62industriforskningsinstituten samtförstärkning av
dir.jämställdhetsforskningkvinno- ochförför insatserutredaren

1995:8.
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1996.regeringen den 1slutredovisas tillskallUppdraget senast mars

kommittéersamtligadirektiv tillregeringensskall beaktaUtredaren
dir.konsekvenserregionalpolitiskaredovisasärskilda utredareoch att

124,konsekvenser dir. 1994:jämställdhetspolitiska samt att1992:50,
dir. 1994:23.åtagandenoffentligapröva

Utbildningsdepartementet
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användbarhetForskningsstatistikens

omräkningarstatistikserier och olikaolikaJämförelser av

Tillgängliga data

huvudsakligenfinnsforskningsfinansiering attsvenskStatistik över
forskningsstatistik SCBfo, SCB:s stats-källor: SCB:sfrånhämta tre

verksamhetsredo-ekonomiskahögskolornasbudgetanalys STBG samt
täcker deochåromfattarForskningsstatistikenEVR. vartannatvisning

ochfinansieringbådeinkluderarochfinansiärerochutförareflesta
innehållerochårligengenomförsStatsbudgetanalysemaårsverkesanalys.
Serienmyndigheter.olika ärforskning viatillanslagenbedömningar av

naturligtvisden1977/78sig från ärsträckerochlångförhållandevis men
schablonmässigtendastforskningsfinansiering ochbegränsad till statlig

verksamhets-ekonomiskaUniversitetensforskningsutförare.uppdelbar i
samtligainkluderarhögskolantillbegränsadredovisning EVR är men
angivnafinnsfinansiärsgrupperfördeladekostnadernadärfinansiärer

förkostnaderfördelning mellaningendockfinns1981/82. Härsedan
verksamhet,övriggrundutbildning ochforskarutbildning,forskning,
1993/94 harmedFrån ochhär.tillämpasmåsteschabloner ävenvarför

statistikeninneburitvilketredovisningssystem, atthögskolorna bytt
grundut-forskning/forskarutbildning,verksamhetsområdenfördelas på

verksamhetövriguppdragsutbildninguppdragsforskning, samtbildning,
redovisas.kostnaderföriställetockså intäkterattmen

följa olikadet svårtserier typerdessasamtliga är attFör tre av
särskiltväsentligt,förändratsharstrukturForskningsrådensanslag.
kraftiginnebarDettaoch 1991.SFRTFRtillkomsten enavgenom

statistikenirådsforskningtillsektorsforskningfrånförskjutning men
bildandetredan föreutvecklingtekniskförstyrelsendåvarandeeftersom

teknikområdetgrundforskningsinriktade bidrag inomfördeladeTFRav
deneffektenmindre. EVRväsentligt I ärförändringenden realaär

forskningsrådräknades ibörjanfråneftersom STUomvända gruppen
tillförflyttadesmedan NUTEKTFRsedermera gruppenersattes avmen

Motsvarandesektorsforskning.huvudsakifinansiärerstatligaövriga
rådochfakultetermedel mellanförflyttningarproblem finns avgenom

statistik-igenomslagetoch sektorsorganfakulteteroch mellan även om
tydligt.fall inte likai dessa ären
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fleraserierna skiljer sig i väsentliga avseenden. STBG harDe tre ett
helt perspektiv de övriga serierna och innehåller endasttvåänannant

anslagstatliga anslagen fördelade efter ändamål därmedel. Därutöver är
högskolor hjälpligt kan skiljas allmäntill universitet och veten-ut som

fördelasanslag till sektorsorganenskaplig utveckling där sommen
utförare. SCBfo sinforskningsbidrag inte kan fördelasvidare tarsom

för FoU-statistik, vilket innebärutgångspunkt från regler OECD:s att
forskarutbildningen inteadministration och vissa delarförkostnader av

för-kostnaderredovisas universitetensslutligen,räknas med. EVR,I
kan dock ganska väl klassasbidragstyper. Dessadelade anslags- ochpå

forskarutbild-forskning ochverksamhetsområdetfinansieringså att av
SCBfo medräknas i EVR kost-skillnad frånTillning kan beskrivas.

forskarutbildning ochför alladministration ochtillhörandenader för
finansie-deltillbidrag och anslagklassningenlederdärutöver att enav

in-övrig verksamhet också kommerochgrundutbildningring attav
isåledes resulteraSCBfo börmellan ochjämförelse EVRkluderas. En

ikostnader EVR.tydligt högre

Penningvärdesomräkningar vissasamt

schablonberäkningar

räknasbidragochgenomföras anslagendasttid kanJämförelser över om
ökadmedföromräkningarSådanapenningvärde.fasttill ett enom

aldrig heltanvändsomräkningsfaktor över-denosäkerhet eftersom som
forsknings-helalöneförskj utningar. Dåpris ochmed faktiskaenstämmer

statligförspecifika måttinte hellerkanskall analyseras re-systemet
måttUtredningen haranvändas.sektorenskild använtspektive samma

1994/95och därvidBNP-deflatorimplicit använtSCB dvs somsom
berormellan sektorerförskjutningarkanbasår. Metoden avsomge

denföljd år börlöneutvecklingolikaväsentligt över ge enen avmen
penningvärde.i fastutvecklingengod bild av

bidragutländskastorleken påsjälvfalletpåverkarValutaförändringar
med-svenska kronanförsvagadelångsiktigtdentänkbartoch det är att

bidra-svenska kronoriökning bidragentrendmässigfört attutanaven
till detta.tagitshar dockhänsynvaluta ökat. Ingeni utländskgen

statsför-momsreform inomgenomfördes1991/92och medFrån en
samti-momsbefriades ochmyndigheternainnebarvaltningen. attDen att

min-förväntadeskostnadernamycketminskade likadigt anslagen som
fakultetsanslagenmedeltal minskademomsbefrielsen. Iföljdska till av

således ansågsvilketmed 3,5%,rådsanslagenmed och motsvara2,5%
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högskolan gjorde. kompensera för detta harden momsvinst För attsom
räknats med motsvarande procenttal.anslagen före 1991/92 Detner

införtsmomsbefrielse bidrag från övriga givareförsystem somav
varförförs direkt tillbidrageninnebär %8 statenatt moms,somav

Övriga bidrag harminskat i motsvarande grad.och intäkterkostnader
för kompensera detta.med 8% försåledes räknats attner

SLU.1993/94 Sveriges Lantbruksuniversitetfram tillsaknasI EVR
för till värdekostnaderna SLUanalyserna harvidaredeI ansatts ett som

högskolesystemetskostnaden för hela FoUandeldessmotsvarar av
andel varit konstantkorrekt endast SLU:sFörfarandet1993/94. är om

inte varit fallet. Feletperioden, vilketunder undersöktaden som upp-
fåtalintekan dockkommer än procent.ettmotsvara mer
lokalkostnadema förändra-uppkommitsvårighetEn är attsomannan

Byggnadsstyrelsendåvarande 1991och medrelativt kraftigt ides att
dem.marknadsanpassa Dennagradi högrehyrorna förändrade att

betraktasforskningsñnansieringssynpunkthöjning frånmåste som en
1991/92lokalkostnademaförändring varförredovisningsteknisk o m

härdenikostnaderna för FoUmedförindex.med Dettaräknats attupp
Högskoleverket.statistik frånblir lägre istatistiken någotredovisade än

högskolansstatistikseriema förmellanJämförelser

forskning

finansiering.för högskolansjämförasstatistikseriema kanolikaDe
anslagensuppbyggd kringnormaltvisserligenStatsbudgetanalysen är

serietagit framuppdrag,utredningenshar, påSCBändamål enmen
i vissfinansiär ochmottagandeuppdelad på1985/86-1993/94, ärsom

lokalkostnadsanslag osv.rådsanslag,basanslag,anslagmån på typ av
forsknings-medaninsamlas årligenochStatsbudgetanalysen EVRBåde

redovisasföljande diagrammendeår. Igenomförsstatistiken vartannat
vartannatsårsvärden.endastskulljämförbarhetensför
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ekonomiska verksamhetsredovis-högskolansJämförelse mellanFigur B2:1
fo. Bidrag från enskild sektor ochforskningsstatistiken,ning, SCBochEVR,

från utlandet.

stiftelserföretagssektom och från privata ochbidrag frånVad gäller
värdenaförväntade så EVRdetstatistikenfonder följer mönstret att

Skillnadenforskningsstatistiken.mellan och 20%ligger 10 äröver
förefaller såledesdefinitioner. Statistikenolikarimlig utifrån seriemas

tillförlitlig.avseendei detta
högre värdentill högskolan visar påstatliga bidragStatistiken över
orimligt medför vilket måsteforskningsstatistiken EVR,för än anses

1993/94 får seriernaFigur 2.från definitionernautgångspunkt ett mer
forsknings-för det främsttalarutseende och mycketförväntat äratt

förbättrats.statistiken som

O i I I l I i
81/82 83/84 85/86 87/88 89/90 91/92 93/94

till univer-totala statliga bidragstatistikserierJämförelseFigur B2:2 överav
verksamhetsredovisning,ekonomiskahögskolanssitet och högskolor. EVR är

statsbudgetanalysen.siffror frånforskningsstatistiken och STBGfoSCB ärär
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mycket osannolikt den ekonomiskaDet verksamhetsredovis-är att
högskolornasningen, helt baseras på ekonomiska redovisning tillsom

skulle för låga värden vad gäller kostnader för forskning.staten ge
Istället bör statistiken den redovisas här överskatta kostnaderna ochsom
därutöver med administration och forskarutbildning, vilka verk-räkna

exkluderats från forskningsstatistiken.samheter helt eller delvis skall ha
omfattar endast finansiering för All-Siffrorna från statbudgetanalysen

sektorsforskningsbidragutveckling, varför hel delvetenskapligmän en
således åt-värdena i statsbudgetanalysen kanfaller utanför. lägreDe
anslag ochMinskningen statligadelvis förklaras detta.minstone avav

SCB-statistiken90-talet kan avläsas ibidrag till underUoH synssom
sannoliktstatsbudgetanalys och denellerinte sig i EVR är envare
i hanteringendefinitioner och förändringarförändradeartefakt skapad av

forskningsstatistiken i dettahögskolan.inom AttSCB:s enkäterav
styrks förstärkningarfelaktig bild deavseende något somavger en

forskningspropositionema.efter i debeslutats förslag senaste
fakul-basanslagfinansieringen sker medstatligaHuvuddelen denav
övrigaför klinisk forskninganslagtetsanslag, lokalkostnadsanslag, samt

god ochsärskiltöverenstämmelsendessaanslag. heller forInte är
90-taletolika serierna undermellan deskillnaderna i trender är mer

MedFigurfinansieringen 3.statligaden totalaframträdande förän
statliga anslagenför totaladeutgångspunkt i somsamma resonemang

minskatökatbasanslagen under 90-taletdet troligt änär att somsnarare
trendenuppåtgåendetydligaindikerar. mycketforskningsstatistiken Den

ytterligare stöd för detta.i statsbudgetanalysen ger

0 I | I I I I | i81/82 83/8 85/86 87/88 89/90 91/92 93/94

tillbasanslagetJämförelse mellan statistikserier avseendeFigur B2:3
verksamhetsredovisning,ekonomiskahögskolan. högskolansEVR är

statsbudgetana-siffror frånfo forskningsstatistiken och STBGSCB ärär
lysen.
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statligastatistikserier avseendemellanJämförelse externaB2:4Figur
verksamhets-ekonomiskahögskolanstill högskolan. EVRbidrag är

frånsiffrorforskningsstatistiken och STBG ärforedovisning, SCB är
statsbudgetanalysen.

gälleröverensstämmelsen vadforskningsstatistikenochmellan EVR
basanslagenförhögskolantill sämre änbidrag från ärstatenexterna

under 1993/94.dock likatrendenallmänna är utomFigur 4. Den
dåvisar sig,1991/92-93/94mellansiffrorna från EVRiNedgången

mellannedgångtillhänföra sigheltstuderas,för varje årsiffrorna enen
ned-visarHögskoleverketstatistik från1993/94. attoch Ny1992/93

statligaminskningenkanDelvis1994/95.underfortsattgången av
ändra-redovisningssystemetförklarasstatistikenanslag i attexterna av

verksamhetsom-rdovisas efterkostnaderochintäkter1993/94 sådes att
grundutbild-tillha räknatsbordebidragtidigaredelråde och att aven

betydligtsannoliktskäl störreverksamhet. Ettövrigning eller annat av
högskolor-baserasforskningsstatistiken,liksomEVR,dignitet är att

sakvilka intekostnader,och/eller ärredovisade intäkter somsammanas
ochförskottkanForskningsbidragbidragen.faktiskt erhållnade ses som
kanverksamhetförräni bokslutenintäktinteredovisas då ensom

redovisasintäktfall innebärallaiförredovisas, vilket attsettstort en
intäktbetraktaskan ocksåBidragenuppstår.kostnaddå ensomen

intedemåni den använtslärosätenför olikagällerolika system men
redovisar under åretbokslutet intesåintäktenperiodiserasunder året att

intehögskolankommit in till använtsbidrag. Bidragerhållna mensom
medför någraintevilket på lång sikti statistiken,såledesförsvinner

kort sikt kanbidrag påfel i uppskattningen externa gestora menav
förskjutningar.väsentliga
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Sedan 1993/94 har högskolorna ändrat sitt ekonomiska beteende
ide hög grad utnyttjat möjligheterna överskott iatt attgenom spara

verksamheten till god hos riksgäldskontoret. har fått till följdDettaränta
de samlade Överskotten under 1993/94-1994/95 ökat mycket snabbtatt

så de idag ligger den för medelreserverade l0%näraatt övre gränsen
Överskottenomslutningen. dock helt genererade statliga anslagärav av

och overheadkostnader eftersom dessa betraktas intäktuttagna som en
då högskolan erhåller medlen. Bidragsmedel definitionsmässigtgenererar
mycket eftersomsmå överskott Överskotten antingen periodiseras eller
mycket sällan eftersom intäkter för bidragsmedel vissauppstår vid
högskolor inte uppstår förrän motsvarande kostnad bokförs.en

uppgifter bidragden nationella statistiken saknas hur mycketl om
högskolan erhållit storleken på de bidragsmedel de senastemen som

balanskonton, förskott eller periodiserade överskott,åren legat på som
finns tillgängligt de enskilda högskoleenhetema. Utredningen har
begärt in uppgifter från de enskilda högskolorna och sammanställningen

utnyttjats.visar väsentligt ökande del erhållna bidrag inteatt aven
1994/95 ökade andelen medel fanns till-Mellan 1993/94 och som

inte redovisades intäkt med vid de femgängliga eller 8%7men som
erhållit 1992/93lärosäten från vilka utredningen uppgifter. periodenFör

uppgifter eftersom redovisningssystemettill 1993/94 finns bara två
ändrades i dessa fall ökar andelen förskottsmedel med 8%.då ävenmen

tillfällig effektAckumuleringen bidragsmedel ochär av nyaav en
lånefinansie-möjligheter och osäkerhet vid högskolorna. Kravetstor

ring material torde medfört tillfälligt minskadockså ha utrust-enav
initialt.ningsanskaffning, vilken dessutom inte medför kostnaderstora

forskningsfinansieringsutredningens syften medför dock denFör
beskrivna verkliga finansieringssituationen förackumuleringen denatt
högskolan varför intäkterna från bidrag hari statistikengöms externa
räknats för 1994/95. har antagitåren 1993/94 och Utredningen attupp

normalvärde ochden andel bidragen inte 1992/93använts är ettav som
räknat efterföljande med belopp sådant denbidragen för år attettupp

1994/95 bliricke använda andelen bidragen under 1993/94 ochav
innebär med respek-densamma för 1992/93. uppräkning 8Detta ensom

tive för respektive år.16%

bedömningSammantagen

från ekonomiskadatamaterialet högskolornasTillsammantaget ger
medverksamhetsredovisning, intryck bästEVR, överenstämmaattav
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kraftigasvårförklarligaheller inteinnehållerbeslut.statsmaktemas Det
höga kost-oförklarligtsiffror.andra Destödsförändringar inte avsom

använda80-talet talar ocksåunderforskningsstatistikennaderna i mot att
utvecklingforskning ochfinansieringstatligför beskrivadenna att av

bildgodforskningsstatistikenförefallervid högskolan. Däremot ge en
vidare analysenoch i densektornenskildadenfrånfinansieringenav

EVR.statistik inte täckssådanförsiffroranvänds dessa att avsom
forskningsstati-haltande eftersomnågotdettaStatistiken blir sätt

Samtidigti EVR.kostnadernanågotkostnader änstikens annatavser
överskattat80-taletunderforskningsstatistikenjämförelsenvisar attovan

sannoliktändåvarför EVR80-talet,underbidragochstatliga anslag ger
ochsektornenskildadenfrånfinansieringmedjämförbarhetbättreen

hålla idockböruppgifter. Manforskningsstatistikensutlandet än egna
överskattarföljande någoti dethögskolanförstatistikenminnet att

finansiering.högskolanspåstorleken
itrendernaolika seriermellanskillnaderna ärganskadeTrots stora

brukarkvoterantaldetta iTydligtlikartade. ett somsettstort syns
statligaAndelenFigur 5.debattenforskningsplitiskadenutnyttjas i

statligaoch andelenmedelandelen externahögskolan,medel till externa
utgångspunktensig ärkurvorheladetföljer påmedel taget varesamma

forskningsstatistiken.ellerEVR

100 -
å80 Andelstatliga

EVR
60 SCB Andelexterna
40 i

20 frånAndel enskild-
sektor

v I I I r r93/9481/82 85/86 89/90

andelanslagstypersolikastatistikserierJämförelse över avFigur B2:5 av
verk-ekonomiskahögskolansvid UoH. EVRforskning ärförtotalkostnaden

forskningsstatistikenfooch SCBsamhetsredovisning är
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orskningsrådsorganisationenF i några
länder

utförligare beskrivningEn de nordiska forskningsrådssnukturerna ochav
aktuella förändringar återfinnes i utredningens forsk-Detrapport,
ningspolitiska landskapet i Norden på 1990-talet, SOU 1996:28

Danmark

Efter OECD-utvärdering dansk forskning under tillsatte1994aven
kommittéForskningsministeriet med uppgift föreslå entydigtatt etten

rådgivningssystem,sammenhaangende på forskningsområdet kanog som
rådgive Folketing forskningsfmansierende ministerier.regering, deog

betänkande BetzenkningKommittén forskningsrådgivning ladesom
fram i april 1995.

forskningsråden föreslås i antaletFör det betänkandet reduktion aven
råd från till nuvarande råden täcker följande områdenDetre.sex

Naturvidenskab
Jordbrugs- veterincervidenskabog

videnskabTeknisk
Samfimdsvidenskab
Humaniora
Sundhedsvidenskab

Betänkandet rekommenderade rådsstruktur forskningsrådmed treen
indelning.med följande

Naturvidenskab, teknik jordbruksvidenskabog
Sundhetsvidenskab

samfimdsvidenskabHumaniora og

skäl för omorganisationen för det första det skerSom attanges
genombrott inom forskningen mellan de traditionella fackuppdelningama
och det finns behov särskilda insatser flera områdenpåatt att av som
idag återfinns mellan eller flera forskningsråd. motiveringtvå andraEn

forskningsråden i framtiden kommer få uppgifter i anslutningär att att
till den nationella forskningstrategin bredare idag.är änsom
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1995framlade höstenregeringendanskadenlagförslagdetI som
forskningsrådfråntill följdrådsindelningendock protesterändrades av
beståenderådgivningsstrukturtredeladföreslåsså avatt ennum

antal of-ochforskningsrådstatliga ettForskningsråd, fyraDanmarks
Forsk-forskningskommittéer.ministeriellaforskningsudvalgfentliga

således:blirningsråden

tekniknaturvidenskapJordbrug, og
Sundhetsvidenskap
Humaniora
Samfimdsvidenskap

mycketoch det1996 ärvårenkommerFolketingsbehandling ägaatt rum
strukturen.denkommerfolketinget accepteraattosäkert nyaom

Finland

kommissio-kmed sjuorganisationtidigarehadeAkademi sFinlands en
följandeenligtner

kommissionenHumanistiska
kommissionenNaturvetenskapliga

kommissionenMedicinska
kommissionenforstvetenskapligaochAgronomie-

kommissionenekniskvetenskapligaT
kommissionenSamhällsvetenskapliga

kommissionenMiljövetenskapliga

Grund-framladesorganistiondennaförändringartill avFörslag av
organisationAkademinsansåg89. Den att varforskningsarbetsgruppen

sjufrånkommissionerantaletminskningföreslogochsplittradför aven
växandedenmedmotiverades ocksåomorganisationsådantill Entre.
med detochdisciplingränsemaöverskriderforskningandelen som

skullekommissionemamedför. Dedetta tresamordningsbehov nyasom
representera

forskningBiovetenskaplig
forskningHumanistisk-samhällsvetenskaplig

forskningtekniskochNaturvetenskaplig
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Förslaget stöddes delvis Akademin, den föreslog modellav men en
med fyra kommissioner med hälsovetenskaplig kommission denen som
fjärde.

För ytterligare konkretisera frågan tillsatte Undervisningsminis-att
teriet Utvecklingsarbetsgruppen för Finlands Akademi i sitt förslagsom

februarii hade fjärde1991 också med hälsovetenskaplig kommission.en
flesta befintligaDet kommissioner ville dock behålla sina discipli-egna

självständigaså möjligt och högskolorna allmäntävenner som var
skeptiska till förändring och våren föll därför förslaget.1991en

En internationell utvärdering Finlands Akademi redovisadesav som
januarii emellertid åter denna fråga och föreslog1993 tog attupp

kommissionemas antal skulle begränsas till eller fyra. skriftenI Kurstre
93, Finlands Akademis mål och strategi skrev Akademin modellatt en
med fyra forskningsråd det ändamålsenligaste alternativet och före-var
slog följande fyra råd

och samhälleForskningsrådet för kultur
ochForskningsrådet för naturvetenskap teknik

Forskningsrådet för hälsa
för miljö ochForskningrådet naturresurser

ochföreslogs omfatta lantbruks-Rådet för miljö och naturresurser
skulle alltså iforskning miljöforskning ochskogsvetenskaplig samt

Biovetenska-forskningsnämnd.ungefär SJF SNV:sSverige R +motsvara
forskningsrådet för hälsa forskningsrådet föri eller iskulle ingåpema

efter hur de bäst dessa forskningsrådsmiljö och naturresurser passar
profil.

Akademi fastställde iFinlands regeringenförordningI sep-omen
iAkademin föreslagna strukturen och den träddedentember 1994 av

kraft den januari 1995.1

Norge

Orga-lade i augusti 1991 fram betänkandek GrøholtutvalgetDet etts
mangfold i norsk forskning. förslogsfor helhetnisering Där enog

avsågs leda till bedre forsk-omorganisation forskningssystemet somav
förenkling logikk i strukturen,ning h kvalitet relevans, størret ogogm

fleksibilitet overfor behovbedre ressursutnyttelse, større nye og enen
forskningsresultater.effektiv utnyttelsemer av

antal huvudprinciper ochframtidaden organisationenFör ettangavs
skulle grundforskning ochforskningsråden Delsvad gäller de två.var

ll 16-0361
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skeforskningsråd, dels borde detintegreras itillämpad forskning ett en
utförandenivån.forskningsrådsnivån tillfråndelegeringlångtgående

principer.den första dessahär baraFortsättningsvis diskuteras av
samord-skulleforskningsrådsfunktionerallaföreslogUtredningen att
medforskningsråd NFRforskningsrådetenda Norgesi det trenas

före-Fackrådenadministration.ochfackstrategiska råd en gemensam
sinafrågor inomforskningspolitiskabefogenheter ilångtgåendefåslogs

forsknings-fördela de medelmandatochområdenrespektive att som
bliråd föreslogsFöljandeförfogande.till derasställdestyrelserådets tre

inrättade

helsevitenskapmiljøbiologi,forRådet og
naturvitenskapteknologiRådet for og

samfunnsvitenskapkultur-Rådet for og

prin-uppslutningallmänråddeföljderemissomgångdenI omsom
grundforskningintegrationochforskningsrådendacipen med ett avom

användar-däremotansågråd. Mångai dettaforskning atttillämpadoch
organisa-föreslagnatillgodosedda i dendåligtsektorsintressenaoch var

rådfackstrategiskaiindelningenföreslagnadendet gällertionen. När
enlighetiorganiserasbordehälsamedicin och separatdet påpekades att

övrigskiljas frånbordebiologi inte natur-praxis,internationellmed att
ochtillgodoseddatillräckligtinte attmiljöaspektemavetenskap, att var
grund-naturvetenskapligintegreradet svårtgjordekulturskillnader att

forskning.inriktadindustrielltanvändarstyrdochforskning
forsk-iändringar199l-92St.meld. 43förslagRegeringens omnr

främja alla departe-utgångspunkthade blningsrådsstmkturen attsoma
tillvarataforskningspolitik,ochforskningi attaktivaments engagemang

integrationoch få bättrebehovanvändarnasoch attsektorernas en
skulldenförtillämpad forskningochgrundforskning attutanmellan

forsk-Vad detroll. gällergrundforskningensfriadenifrågasätta nya
områdesstyrelserkföljandeföreslogsindelningningsrådets att sex s

huvudstyrelserådetsunderskulle inrättas

industri energiog
foredlingochbioproduksjon

utviklingmiljø og
helsemedisin og

samfünnkultur og
teknologinaturvetenskap og
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Grundforskning inom naturvetenskap och teknologi skiljs alltså från
den näringslivsinriktade forskningen. Detta ansågs bl underlätta föra

för verksamhet iNFR gränsområdet mellan forskningävenatt ta ansvar
och näringslivsutveckling. svenskaDe motsvarighetema till områdena
industri energi och naturvitenskap teknologi NUTEKärog og
respektive NFR+TFR.

Området bioproduksjon foredling täcker forskning for jord- ochog
havsbruk ochskogsbruk, veterinärmedicin, fiske, livsmedelsindustri och

svenska området miljø utvikling ställsalltså SJF R. Inommotsvarar og
mellan ochkrav tvärvetenskapliga insatser särskilt naturvetenskaperpå

till alla de andra. det svenskasamhällsvetenskaper och området Igränsar
forskningsnämnd ochlandskapet det SNV:snärmast eventu-motsvarar

medisin helse motsvarande svenskaellt Vad gäller områdetFRN. og
kulturremissopinionen och områdetföljde regeringenMFR og sam-

oproblematiskt.ocksåfunn motsvarande HSFR var

Nederländerna

forskningsrådsorganisation i formsamladNederländerna har aven
Onderzoek WO.Wetenschappelijk NOrganisatie"Nederlandse voor

forskningen landets univer-vidorganisation finansierar %15Denna av
forskningstrategiskbåde grundläggande ochsitet. mandatDess avser

forsk-ungefärforskningsprojekt påoch den finansierar sätt somsamma
från deskiljer sig NWOländer. På punkterningsråd i andra ett par

forskningsin-första driverforskningsråden. det NWOsvenska För egna
skall organisa-budget. det andrastitut till vilket dess Föråtgår 35 % av

lagfästtionen forskning och NWO harstödja tillämpadockså t o m en
skyldighet främja kunskapsöverföring.att

forskningsråd för följandestyrelseUnder NWO:s sorterar sex om-
benämningar:engelskaråden NWO användaav

Humanities
Social Sciences
Physical Sciences

BiosphereGeosphere and Sciences
Medical Sciences
Technical Sciences

identifie-Committee har sedan försöktNational oresight 1992En F
samhälleliga behov eller på denprioritetsområden baserade på veten-ra
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medmodellenvaritharskapliga utvecklingen. En strävan övergeatt
forskarstuderandeantal forskare ellerprojektstöd till mycket stortett

programstöd.långsiktiga Demedselektivtistället arbetaför att mermer
tema-orientera-och Pionier,Talentperson-orienteradekan varasenare

struktur-orienteradeellersamhällstemanellerforskningstemande
Stimulans.forskarskoleprogrammet

doktorandforskning,finansierathuvudsakitidigareharNWO men
uppgift. NWOuniversitetensforskningsmåskaligsådan mer somses nu

ochforskningsprojektstorskaligasig påkoncentreraistället attavser
inriktning forsk-ökadvill ocksåforskare. Manseniora uppmuntra aven

satsning påproblem blsamhälleligaväsentliganingen mot genoma
industrin.medsamverkanformerskildaochstrategiska avprogram

urvalskriteriet.förbli det viktigasteemellertidskallkvalitetForskningens
för-tekniskaochmedicinskadetnämligenforskningsrådenTvå av

högsko-ochuniversitetforskningsprojekt vidtillmedel direktsinadelar
i sinFoundations”. vilkadem påfördelar turfyraandramedan delor

forsknings-Beslutsina områden.inomforskningsrådfungerar omsom
kommittéermed hjälpFoundations antingendessafattasstöd avav

konsultationskriftligvilket innebärjury,kallasmed vadeller avensom
alltidberedssökandeochi dearbetetskerfallenbådaI etapperexperter.

denavgivits undersakkunnigyttrandendemöjlighet kommenteraatt som
detfinnsforskningsrådennågragranskningsomgången. Inomförsta av

forskningsinstitut.antal särskildaocksåFoundationsbara ettinte utan
antaletvarigenomomorganisation NWOgenomfördes1994 aven

till30frånminskadesorganisationen överinomadministrativa enheter
samhällsve-humaniora,stödet tillavsågförändringarna20. De störstaca

dessabiosfären.och Inomgeosfáren treforskningochtenskaper om
medSyftettillFoundations från 19antaletminskadeforskningsråd

minskagränsdragningar,avskaffa onödigaomorganisationdenna attvar
organisationenssmådelar och ökai mångabudgetenuppdelningen av

effektivitet.
Sciences finnsand BiosphereGeosphereforskningsrådet förInom
Life SciencesFoundation GOA,Geosciencesdet t enenex nu

NIOZ.havsforskningsinstitutFoundation SLW ettsamt
andCultureof Education,MinistryHuvudfmansiär NWO ärav

underplaceradesforskningsrådet, 1990tekniskadetScience, sommen
forsk-Affairs.Economic DettaofMinistrydelfinansierasNWO, av

vetenskapematekniskadeforskning inom utaninte baraningsråd stöder
fysik, kemisåväldisciplinerandraallaforskning inomtillämpadockså

Vidsamhällsvetenskaper.medochoch tillbiologimatematikoch som
kvali-vetenskapligaprojektetstilllika viktforskningsprojektval gesav

användning,komma tillkanresultaten tmöjligheternaoch att extet
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inom nederländsk industri. tekniska forskningsrådetDet kan därför sägas
matrisstruktur för stöd till tillämpad forskning oberoendevara en av

inriktning, övrigadess medan de råden huvudsakligen stöder grund-
och strategisk forskning.läggande

Schweiz

forskningsrådet stöder grundforskning inom allaschweiziska NFDet
har dessutom för 20-talvetenskapsområden och störreettansvar na-

angivna problemområden. Sedanregeringentionella inom avprogram
genomförandet antal prioriteradeförockså1992 NF ett pro-avsvarar

strategiskregeringen bedömts haforskningsområdeninom som avgram
inga forskningsinstitut.harbetydelse. NFDäremot egna

enskilda forsk-medel används för stöd tillforskningsrådets75 % av
får användas för de nationellaningsprojekt. %Högst 12 programmen

till stipen-till de prioriterade ochresterande medel gäroch programmen
dieprogrammen m m.

ochhärbeslutande "The Council"högsta FoundationNF:s ärorgan
hargenomgående benämningaranvänds NF:s engelskanedan somegna

regeringen,representerande universiteten, federaladenmedlemmar56
organisa-vetenskapliga, kulturella och ekonomiskakantonema samt

"Thei"Foundation Council" de flesta ledamöternationer. Detta utser
i budget- ochnedan och beslutar övrigt i viktigaResearch Council" se

har fördelade påResearch Council" ledamöterplaneringsfrågor. "The 71
för följande områden:de förstafyra avdelningar, tre ansvararvarav

and Social ISciencesHumanities
andNatural Sciences IIMathematics, Engineering

MedicineBiology and III

särskildahandhar de ovannämndafjärde avdelningenDen programmen.
sektioner; föravdelning uppdelad i tvåIIIbör tilläggasDet äratt en

för klinisk, social ochexperimentell medicin ochbiologi och preven-en
Även tankarna tilldenna avdelning förtiv medicin. ettnamnetom

uppdelad ialltså i praktikenforskningsråd denlivsvetenskapligt är ett
medicinskaförts närliggandebiologisk forskning, till vilketråd för

forskningsråd.medicinskttraditionelltforskningsområden och ett mer
"Executivearbete sker ide fyra avdelningamasSamordningen enav

dettaCouncil". också iResearch DetCommittee of the är organ som
ocksåslutligen 15fattas. finnsprojektbidrag Inom NFbesluten om
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olikahänför sig till deuppgifter främstCommissions""Research vars
stipendieprogrammen.

Storbritannien

tid oftadiskussionen har på rörtforskningspolitiskabrittiskaDen senare
forskning högharsvenska.den Manproblemkringsig avsomsamma

artiklar.vetenskapligakvalificeradeproduktionmedochklass stor av
Nobelpris. Däremotoch mångaanseendeinternationelltharDet gett

tillha lettutsträckningi någoninteforskningsresultaten störretycks
industrinsDärtill kommerindustri.brittiskinom attinnovationer egen

ungdomarochomfattande, barnsärskiltforskning inte attstrategiska är
ochforskareskolorna ochteknik iochnaturvetenskap attbortväljer

allmänhetensanseende i ögon.förhållandevis lågtingenjörer har ett
Storbritannien varitnyckelfråga ibakgrund hardennaMot av-en

mellan denforskning,tillämpadochgrundforskningmellanvägningama
universitetenoch mellanforskningssektomprivatadenochoffentliga

fruktbarkontakter ochförtroendefullaskapaindustrin. Attoch sam-en
viktigtvarituniversitetsvärlden harochnäringslivet ettmellanverkan

omorganisa-prägel densinocksåöverväganden har sattmål. Dessa
femdetfannsTidigaregenomfördes 1994.forskningsrådention somav

nämligenforskningsråd

CouncilResearchFoodandagriculturalAFRC
CouncilResearchSocialEconomicESRC

CouncilResearchMedicalMRC
CouncilResearchNatural EnvironmentNERC

Research CouncilEngineeringSERC Science

Potential: StrategyARealisingtitelnmedPaperWhiteI ett our
publicerades 1993,TechnologyandEngineeringScience,for som

thehamesstodess målregeringenbrittiskaklargjorde den att var
improvebaseengineeringandscience toof theintellectual resources

prioriteringarFramtidalife.ofqualitytheandperformanceeconomic
themeetingrelatedclearlymuchskulle be toFoU-stöd coun-moreav
country,theofcapacitywealth-creatingenhancing theneeds andtrys

ombildadesdärförBlforskningsråden.gällaskulleoch detta även a
forskningsrådföljandeskapadesapril 1994denoch 1dessa nyasexper

CouncilResearchBiological SciencesandBiotechnologyBBSRC
CouncilResearchSocialandEconomicsESRC
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MRC Medical Research Council
NERC Natural Environment Research Council
EPSRC and PhysicalEngineering Sciences Research Council

Particle Physics andPPARC Astronomy Research Council

förändringarnaDe avsåg det tidigare SERC förestörsta som om-
organisationen det jämförelse forskningsrådet. Partikel-störstautanvar
fysiken och astronomin bröts sålunda och fick råd i detut ett eget nya
PPARC. Vidare kombinerades forskningsstöd inom områdenaSERC:s
biologi bioteknologioch med motsvarande verksamheter inom gamla

för tillsammans bilda det Slutligen överfördesAFRC BBSRC.att nya
också för jordobservation och atmosfärsforskning till det detansvaret

gamla blev det EngineeringNERC. det SERC EPSRCKvarnya av nya
and Physical Sciences Research Council, fortfarande detär störstasom
forskningsrådet rådens budget.med % totala30 av

Varje har vetenskapsman heltidsarbetandeforskningsråd en som
direktör ordförande från industrin eller andraoch deltidsarbetandeen
användarkretsar. har det skett ökning antalet rådsledamöterVidare en av

företräder användarsidan, inklusive industrin.som
tjänst inrättadesOmorganisationen innebar också att en ny som

Research Councils. innehavare råd-Director General of the Dess är
ansvarige ministern vad gäller rådens budget ochgivare till den gräns-

effektivitetemellan också i frågor rörande derasdragningen dem men
och arbetsformer.

perspektiv den brittiska omorganisationen intei svensktSett ärett
särskilt forskningsråd för partikelfysik ochointressant. skapaAtt ett

denknappast efter. Därtillastronomi visserligen något ärär att ta sven-
alltför erbjuderdessa områden små. deska verksamheten inom Däremot

forskningi vilken stöd till mycket grundläggandeandra råden modellen
sektoriella aspekter.hanteras tillämpade ochorgan som merav samma

deregeringen denna dubbla inriktningStorbritannienI t ex nyaser av
betydelsefull för utveck-mycket faktorEPSRC och BBSRC som en

kunskapsbaseradhögteknologisk och industrilingen såväl som avenav
kemi och biologide basämnen inom teknik, fysik, vilka utgör en oum-

för dennabärlig grund utveckling.
programform de forskningsråden gårigångsattsEn av nyany som

beteckningen Realising in-under ROPA Potential Awards. Denour
ellernebär universitetslärare forskning industriellastödsatt vars av

kommersiella intressen, och alltså arbetar inomåtminstone delvissom
bedömts ha relevans för de ansöka råds-områden kansom senare, om

medel för grundläggande forskning inom fritt valda områden.mer
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särskildaDen fakultetsresursen till de
humanistiska och matematisk-

naturvetenskapliga fakultetema

Utredningen sände 1995-08-29 enkät med frågor användningenen om
den särskilda till följd regeringens förslag i 1990 årsav resurs som av

budgetproposition anvisades till de humanistiska och matematisk-
naturvetenskapliga fakultetema till berörda universitet. gälldeFrågorna
bl hantering och användning medlen. Samtliga universitet hara av

Professorema StockholmInge Jonsson, och Carl-Ivar Brändán,svarat.
Grenoble har på utredningens uppdrag analyserat inkomna svar.

särskilda fakultetsresursens1 Den användning vid de
humanistiska fakultetema

Inge Jonsson

enlighetI med regeringens förslag i 1990 års forskningsproposition
beslöt riksdagen anvisaår sammanlagt miljoner kronor50attsamma
årligen till de humanistiska och matematisk-naturvetenskapliga fakulte-

under försöksperiod fram till den juni Syftet30 1997.tema atten var
dessa fakulteters ledningsorgan tillfälle utveckla kompetensatt attge

arbeta med fördelning forskningsresurser utifrån kvali-typav samma av
tetsbedömning, forskningsråden tillämpar. villeDärutöver stats-som
makterna universitetslektorersdem möjlighet finansiera forskningattge

villkor motsvarande dem, gäller för rådens forskartjänster.som
Forskningsfmansieringsutredningen begärde i början höstterminenav

i år från berörda universitets rektorer på frågor angåendetrettonsvar
utnyttjandet infordradesdenna särskilda Svaren till den 25av resurs.
september, tidsram flesta också lyckadesde hålla sig inom.en som
Rektorema valde låta vederbörliga fakultetsorgan utarbeta dessaatt svar
och överlämnade dem yttrande. Det reflekterar iutan eget ett svaren
bestyrkt faktum, universitetens ledning inte har deltagit i hanteringenatt

dessa medel. sin illustrerar det tydligt,I hur långt decentralise-turav
ringen beslutsfattandet har vid universiteten,gått vilket skulle kunnaav

anledning till åtskilliga kommentarer. skallJag dock nöja mig medge
påminna hur just forskningens finansiering låter klyftan mellanatt om
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reelladerasochkraftfullt ledarskapkraven på rektorema utöva ettatt
djupast.siguppfylla dessamöjligheter öppnaatt

jag konstatera,materialet kaninsändadet attigenomEfter ha gåttatt
precisionutförlighet ochskillnader ibetydandeuppvisarvisserligendet

innehållsrikadeStockholmochGöteborgfrån är mest mensvaren --
följande skalldetbedömning. Iunderlag förtillräckligtändå utgör ett

slutsatser,någraläsning och draminintryckenförsökajag avsummera
ochfrågorsamtligasystematiskt kommenteradock svar.utan att

utgårtransfereringenÄven internadenberörtlärosäteendast ettom
skick,obeskuretibehandlatsöveralltsärskildafrån denjag att resursen

eljeständamål görstillavsättningardedvs avsomutan gemensamma
deredovisat,därutöverharfakulteter attFlerastyrelser.universitetens

för-kunnatsärskildadenmedel frånmedgjortsinsatser resursensom
fakultetsanslaget.omprioriteringarstärkas avgenom

särskil-denuppskattninghögadenuttryckpåtagligtDet avettger
explicit ellermaterialet,utläsagårfakultetsresursen,da att somursom

överraskning,direktdet ingen attinnebärNaturligtvisundertext. en
tveklöstfördela,ökadefåfakultetsledning gläds att menatt resurser

disponerakunnasnabbtfritt ochrelativtmöjlighetjust dennahar att
humaniorasammanhang ettrepresenterarimedel,tillkommande som

fakultetensstimulerandeovanligtverkatbelopp,betydandemycket
harmotsv.fakultetsnämnderSamtligaplanering.ochdebattinterna

Någotprövning.vetenskapligomsorgsfulleftermedelfördelat dessa en
förekommit. Jaghar ickerättvisedistributioninspireradfackligtslags

Umeåifakultetenutvärderamaelogei deninstämmer gärna avsom
ellerefterfördelalyckatsdenförformulerat omprogramatt pengar -

rättvisemodell,efter allmäninteochforskningsprincipvillså enman -
hands".tillallt lågvilken näratrots

flestai depraktikendärmed iochprojektUrvalet personeravav -
ochinstitutionerallai vilkenfortskriditfall har process,genom en-

ledde tillsynpunkter. Detoch attförslagtillfälle lämnaberetts attcentra
Fakultetsnämndema iutformades.programförslagmängdavsevärden

ställningförslagfemtiotvåmindre att tasålunda intehade änStockholm
ochdekanersektionernasbådadeberedningEftertill i första steg.ett av

samtligamedöverläggninginnefattadevilken blprodekaner, pro-ena
utarbetaförslagsställaretolvinbjöds attfakulteten,vidfessorer meren

frånanslagsedan åttatilldeladesdessaprojektbeskrivning. Avdetaljerad
Urvalspro-fakultetsnämndema.beslutsärskildaden avgenomresursen

särdraglokalanaturligtuppvisarövriga lärosätenvid mennogcessen
ambitionsnivå.elleruppläggningallmäninte iskiljer sig

Göteborgs-markant undantag.medlikartat,ocksåblev ettResultatet
forskningsprogram.till feminsatsersamla sina störrevaldefakulteten att
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Dessa omfattade problemområden, bedömdes särskilt lovandesom vara
och dessutom förutsatte samarbete mellan institutioner och Inomämnen.
dessa inrättades två befattningar universitetslektor, medanprogram som
medlen i övrigt främst utnyttjades för tilldela forskningstid åt redanatt
anställda lektorer. Kring dessa har forskningsmiljön sedanpersoner
breddats medel fakultetsanslaget tillförts furatt att tgenom ur ex an-
ställa forskarassistenter och doktorander. fyra harI externaprogram
medel medgivit ytterligare tillskott kompetens. femde verksam-Avav
hetsberättelser och utvärderingsrapporter, återfinns i insänttre som
material, framgår aktiviteten i de flesta varit ochhögatt programmen
givit respektingivande vetenskapliga resultat. Den modell valt iman
Göteborg torde väsentligt ökade möjligheter främja samarbetetattge
mellan fakultetens institutioner i förhållande till den projektbaserade
fördelningen vid övriga fakulteter. i GöteborgMen har givetvisäven
tillgången på goda forskare hemmavid och de lokala forskningspro-
filerna i utsträckning fått bestämma valet anslagsmottagare,stor av
vilket klart framgår så andel medlen till tilldelaatt stor använts attav av
forskningstid anställda lektorer. Göteborg ochI Umeå har ändå några
befattningshavare rekryterats från andra lärosäten, allamedan andra
fakulteter har besatt de nyinrättade forskningslektoraten med hemmadöt-

och finns ingen anledningDet för den skull misstänka-söner,trar att
brister vid tillsättningen det fanns sökande skettnär änsom mer en- -
i normal. ordning tjänsteförslagsnämndi och efter sedvanlig utlysning.
Eftersom de flesta projekten återfinns inom fakultetema prioriteradeav

UHÄ:sområden, vilka flera utstakades redan under arbetet medav
fakultetsprogram för tio år sedan, det alldelesän är tvärtom natur-mer
ligt, de kompetenta sökande lokalt gripbara. Samtidigtatt mest var

jagmåste konkludera, den särskilda fakultetsresursen långtså häratt
inte kan ha medfört tydlig förnyelsenågon fakultetemas forsk-sägas av
ning.

har urvalsprocedurenDäremot i sig uppenbarligen tillinspirerat en
betydande produktion idéer, vilket på längre sikt kan tillleda attav nya
den vetenskapliga debatten vitaliseras och känslan delaktighet iav
fakultetens angelägenheter naturligtvis för-Detta endastväxer. är en
hoppning. tillskapandet den särskilda fakultetsresursen fåttMen att av
till följd ökat utbyte erfarenheter mellan berörda fakulteter kanett av
bestyrkas. Arbetet med fördela dessa inleddesnytillkomna medelatt
nämligen med nationell konferens initiativ,på dåvarande dekanersen
och därefter har dekanema träffats varje år just för redovisa huratta
medlen inom deras respektive fögderi. uppfattar dennaJaganvänts
samverkan värdefull subsidiär effekt fakultetema fått ökatattsom en av

självständigt.utrymme att agera
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i vad månbedöma,förunderlagingetnaturligtMaterialet attnogger
formnågoninnefattar utvär-meningsutbytekollegiala ävendetta av

dekanemastarkthuråtskilligtdäremot sägahardering. attDet om
uppfölj-kontinuerligadenförberedelsearbetet ochbådesig iengagerat

femdeTregå olikavalthär vägar.också attningen, aväven manom
medanutvärderingar,slagskildagenomförtredanharfakultetema av

försöksperiodens slut.dröja tillLundochUppsalatvå attövriga avser
till-tvåvidverksamhetenutvärderatdekangruppenharStockholmI
ochfortlevnad,projektensbeslutfattatharnämndernainnanfällen, om

former-företas:utvärderingsamladskallförsöketförtiden är ute,när en
anlitatUmeå harochGöteborgfastställts. Idockhar manännuna

avgivitharsamtligavilkakompetensnivå,högpåbedömare avexterna
åtskilligainnehållerDeinformativamycket rapporter.ochutförliga

jäm-positiv. Igenomgåendegrundtonen ärsynpunkter,kritiska men
ifonder,forskningsfinansierandeochforskningsrådmed somförelse

möjligheterbegränsade atthaft vidahumanioraområdetpåvarje fall mer
ursprungli-degranskatillanslagbeviljat änprojekt attdefölja manupp

balansbättreuppnåtthafakultetsnämndemaansökningarna, ensynesga
utvärdering.ochförhandsprövningmellan

Sveri-ibara-intehumaniorainomproblemvälkäntlängesedanEtt
språkvetenska-vid dedoktorerexaminationenlågadenfö utgör avge - fördelningenvidviss månåterspeglas i även avsektionerna. Detpliga

medlenharStockholmUppsala ochIfakultetsresursen.särskildaden
övrigavidsektionerna,bådadelika påfördelatsprinciptydligen i men

klarsigvisathistorisk-filosofiska ämnesgruppendenfakulteter har som
följer logisktResultatet uppsattakonkurrensen.lokaladenvinnare avav
förhållandet börinvända. Men noterasingetfinnsoch detkriterier, att

förintressetstärkaförmåstenågot göras attförbelägg attännu ettsom
studenterna.blandforskningspråkvetenskaplig

finans-ochsjälvafakultetemabåde externaföruppgiftDetta är en
fastamellanellermellan dessaansvarsfördelningenidealaiärer. Den -

bestämma.notoriskt svår attrörliga ärochfakultetsmedel resurser -
uppdelningenhittillsvarandedentilltveksammycket avjagSjälv är

forskning/forskarutbildning,respektivegrundutbildningtillstatsanslagen
universi-inskränkningbetydandeinnebärdendärförminstinte avatt en

hafakultetemaSamtidigt måstesjälvbestämmande.till enrätttetens
sinafullgörakunnamedel för attnågorlunda permanentabred bas av

medfinansiärer motsva-andraochForskningsråden externauppgifter.
gällerendastområdehumanioraspåvilketansökningsförfarande,rande
kvali-rollviktigtvekanspelarJubileumsfond,Riksbankens utan somen

andelenöverblick. Men externabesitterde storatttetsgaranter genom
långtidsplaneringuniversitetensdominerande,bli så attfår inteanslag
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försvåras intill det omöjligas Försöket med den särskilda fakul-gräns.
har enligt min bestämda mening visat, de humanistiskatetsresursen att

fakultetema förvärvat god kompetens fördela medel efter vetenska-att
plig prövning sina beslutande har också förmåttDessagenom organ.
väcka bland forskarna institutionerna.på effek-Deett stort engagemang

kan beläggas i materialet och dem kan hysa grundadeter som som man
förhoppningar förefaller mig betydelsefulla,så försöket bordeattom,
leda till tilldelning fria medel i minst utsträck-permanenten av samma
ning. naturligtvis beklagligt, detta skulle leda tillDet mot-vore om en
svarande reduktion rådsanslagen, jag allt inte dettatrotsav men ser som
någon avgörande invändning.
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användning vid desärskilda fakultetsresursens2 Den
fakultetemamatematisk-naturvetenskapliga

BrändénCarl-Ivar

de humanistiskamilj kr årligen tillanvisa 50Riksdagen beslöt 1990 att
femårig för-fakultetema undermatematisk-naturvetenskapigaoch en

dessa medel dels stimu-Avsikten medtill 30/6söksperiod 1997. attvar
kvali-utsträckning arbeta efterökadilera fakultetsorganen att samma

finansieradet möjligtforskningsråden, delstetskriterier göra attattsom
gäller förhuvudsak de villkorforskning på ihögskolelektorers som

forskartjänster.
forskningsfinansieringsutred-det materialigenomhar gåttJag som

användningenförfakulteter belysaberördaningen begärt frånhar att av
Äventillunder åren 1992 1995. ärrörligadenna om svarenresurs

precision lärosätenasig i mellanoch skiljer utgörknapphändigarelativt
bedömning. har främst kon-Jagunderlag förde tillräckligtdock en

inrättanderelationen mellangranskning delsmincentrerat nyaav
dels på tillsättnings-tjänsteinnehavare,existerandetilltjänster och stöd

fömyel-speciellt angåendede tjänsternautfalletförfarandet och av nya
förnyelsekvantitativt mått påformfå någonseaspekten. För att avav

sökande tilltillsättningenjagforskningen har använt externa nyaav
lektorerför friköpharmåttstock. Medeltjänster använts avsomsom

jag betraktattjänster harsökandetillsättning internaeller somnyaav
förvissoforskning. uppdelningDennaexisterandekonsolidering ärav

medlenmått på hurändå använts.icke motsägelsefri grovtettmen ger
fakulte-har inom samtligatjänstervid tillsättningFörfarandet nyaav

Prioriteradeinkommit.enligt delikartatskett på sättettter somsvar
efterframkommit och bestämtsharför dessa tjänsterämnesområden

där varjefakultetema,inomutredningardiskussioner ochingående
och delta imed förslaginkommamöjlighethar berettsinstitution att

för förstärkninginrättatsfakulteterhar inom allatjänsterNyaprocessen.
offentligtutlystshartjänsternaprioriterade områden. Dedessa nyaav

sakkunnigbe-eftersketttillsättning harordning, ochi vanlig extern
forsk-likartat med detiförfaringssättdömning. Detta är settstort som
fakul-avseende hari dettakonstaterarningsråden använder, och jag att

kvalitetskriterier forsknings-formellaarbetat eftertetema somsamma
råden.
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det gällerNär fördelningen och det reella utfalletav resurserna av
tjänstetillsättningar detalj granskning de enskilda fakulte-nya ger en av

följande bild:terna
Uppsala har helflnanserierat 10 tjänster,universitet 1nya varav

forskningsingenjör, för kostnad ungefär 4 milj kr år. Resteran-en av per
de medel har budgeterats för undervisning inom de institutioner som er-
hållit de tjänsterna. interna och sökande har tillsatts7 3 påexternanya
de 10 tjänsterna. medlen har25 % således för förnyelseanväntsnya av
och till konsolidering.75 %

Göteborgs har heltidsfinans-90 % medlen föruniversitet använt av
iering tjänster l professor.9 Resterande 10% har använtsnya varavav
för tjänstenedsättning lektorer. Huvuddelen tjänsterna4 de 9av av nya
har tillsatts med sökande, i flera fall med mycket kvalificeradeexterna
utländska forskare. Göteborg redovisa utvärderingär ensamt attom en

forskningde tjänsteinnehavamas under denna tidsperiod. Dennaav nya
utvärdering har gjorts och det framgår mycket klartexperterexternaav

den fall harsärskilda i detta sådantpåanväntsatt sättett attresursen en
förnyelse forskningenoch kvalitetshöjning har erhållits.av

Umeå har delfmansierat tjänster för medel10universitet nya som
ungefär tilldelade medel; har30 % dessa tjänster 7motsvarar av av

tillsatts med sökande. Resterande har till tjäns-70 % använtsexterna
tenedsättning för lektorer inom brett spektrum ämnesområdenett av
inom fakulteten. tillkan därför möjligen verka logiskt dennaDet att

oprioriterade användning harde rörligamerpartensynes av av resurserna
lett till fakulteten sedan l/7 sammanslagit den särskilda1994att resursen
med fakultetens rörliga förnormala 20 % medlen har använtsresurs. av
förnyelse och för konsolidering.80 %

Lunds har finansierat lektorstjänster dokto-6,5 2universitet +nya
randtjänster. Resterande medel, ungefär %, har enligt uppgift ställts50
till forskarnas disposition specifikation. lektorstjänst har1närmareutan
tillsatts med sökande. Ungefär medlen har således7 %extern av an-

förför förnyelse och % konsolidering.93vänts
finansieratStockholms har 6,5 tjänster och resterandeuniversitet nya

har tjänstenedsättningmedel för lektorer. Samtligaanvänts av nya
tjänster har tillsatts med interna sökande.100 har således% medlenav

för konsolidering existerande forskning. någotEttanvänts säregetav
intryck det forskarassistenttjänstutlyst i neurokemi,gör äratt etten som

Sveriges och framgångsrika forskningsområden inomstörsta mestav
sökande Stockholmslivsvetenskapema, endast erhåller 1 intern. uni-

versitet har dessutom medlen används för delfinansieringuppgivit att av
anställningsansvar.tjänster där fakulteten använda11 har Attett an-
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särskildaför användning denurvalskriteriumställningsansvar avsom
kvalitetskriterier.forskningsrådensenlighet medicke iärresursen

ochtill tjänsterrelationen mellan stödkan konstateraMan att nya
fakultetemaolikastarkt mellan devarierarexisterande lektorerfriköp av

varierarLikasåtill i Umeå.i Uppsala 30 %tjänsterfrån 100 % nya
kraftigt, frånkandidatermedtjänstertillsättningen dessa externanyaav

Stockholm. Omtill ingen iGöteborgihuvuddelen tjänsterna manav
genomsnittifakultetemaövrigahar de 4undantar Göteborg använt

konsolideringtillförnyelse och 90 %tillmedlenungefär 10% avav
ochnationelltForskningsråden arbetar medexisterande forskning. ett

eventuell kompe-baserade påLokala intressenperspektiv.internationellt
för-inte forskningsresursemasuniversitet bestämmerlokalainomtens

fi-forskare ellerrekryteringgällerspeciellt detdelning, när yngreav
forskningsinriktningen.förnyatillsiktarprojektnansiering attsomav

möjlighetskallmedeldessaprincipenefterrådenstället arbetar attI ge
internationell nivå.nationell ellerpåforskarelovanderekryteraatt

huvuddelenvisarde friaanvändningen attResultatet resursernaavav
kriterier förforskningsrådensenligtharicke använtsresursernaav
konsolideraförställethar iforskningen. De använts attförnyelse av

lokalatillstödfakultetemavidtjänstesituationexisterande yngregenom
existerandefriköpformiantingenforskaremedelålderseller avav
Med någratill tjänster.kandidaterlokalatillsättningellerlektorer nyaav

väsentlig för-icke skett någondetharGöteborg,främst iundantag,få
hjälp dessamedmeningforskningsrådensiforskningennyelse avav

enligtmedel visardessaanvändningenresultatetreellamedel. Det avav
harickearbete ifakultetsorganens settmening resultatet stortmin att av

formelltdeforskningsråden,resultatkvalitativa trots attgett somsamma
särskildamed dennaavsiktenkriterier. Omefterarbetathar samma

forskningen ochmatematisk-naturvetenskapligaförnya denär attresurs
begränsadekvalitet medmöjligahögstaåstadkomma satsning på resurser

Omfördelaforskningsråden fårbättreåstadkommes detta resursen.om
ochforskningennuvarandedenkonsolideraavsikten däremot är att

behållafakultetemaänsteförhållanden börexisterandestabilisera resur-

serna.
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påverkan påExtemfinansieringens
organisation inomfakultetsanslag och

högskoloruniversitet och

och Stefan OdebergSjölundMaivor

medtagits denna tryckta versioninledande harViss iintetext

forskningsfinansieringsutredningen HögskoleverketharuppdragPå av
frågor:tvåutrett

finansiering direkt eller indirektpåverkar olikaHur typer externav
fakultetsanslagenfördelningen av

forskningenextemfinansieringen tendensHar att styra moten en-
nyskapade, utanför institutionernabefintliga eller Uppmuntrarheter,

demlösningar eller försöker undvikahögskolan sådana man
och/ellerhar vi intervjuat rektorergenomföra utredningenFör att

ochdekanerförvaltingschefer, universitetsdirektörer liksomprorektorer,
universitetenIntervjuerna har gjorts vidför fakulteter.andra företrädare

UppsalaLund, Stockholm, Umeå ochLinköping,i Göteborg, samt
Kungl Tekniskahögskola ochChalmers TekniskaKarolinska Institutet,

högskolan KTH.
följande:i studienfakulteter ingårDe ärsom

Lund och Umeå.universiteten ifakultetema vidhumanistiskaDe
universiteten imatematisk-naturvetenskapliga fakultetema vidDe

Göteborg och Umeå.Lund,
Linkö-i Lund, Umeå,vid universitetenmedicinska fakultetemaDe

Karolinska Institutet.ochping
i Uppsala,vid universitetensamhällsvetenskapliga fakultetemaDe

Umeå.Stockholm ochLund, Göteborg,
ChalmersTek-Linköpings universitet,fakultetema vidtekniskaDe

Kungliga Tekniska högsk0lanKTH.högskola ochniska
vid Linköpings universitet.filosofiska fakultetenDen

universitet.fakulteten vid UmeåodontologiskaDen

i enlighet med frågornauppdragVi redovisar vårt ovan.
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Extemñnansieringens påverkan fördelningen1 . på fakultets-av
anslaget

Syftet föreliggerhär huruvida det samband mellanär utrönaatt ett
institutionemas tilldra sigförmåga medel och deras tilldel-externaatt
ning från samband kanfakultetema. tänkas både positivt ochDetta vara
negativt. koppling kan motiveraspositiv med den incitamentseffektEn

mellandet skapar. negativt samband ochEtt mängden medelexterna
tilldelningen kan motiverasfakultetsanslag med fakultetema villattav
stödja institutioner har mindre möjligheter dra sigtillatt externasom
medel, icke desto mindre bedöms bedriva viktig verksam-men som en
het.

indirekt, implicit.Sambandet direkt eller explicit eller Omkan vara
fakultetsanslagetdet finns formel för fördelningen där mängdenaven

direkt och ochmedel ingår explicit samband. direktEttexterna ettges
beaktandeimplicit samband betyder mängden medel iexternaatt tas

förfarandet forrnaliserat. indirekta kopplingenDenärutan att ges om
variabel har samband med medel på-någon mängdenett externasom

verkar fördelningen fakultetsanslaget. motsvarandePå sätt somav
tidigare explicit eller implicit.kan detta vara

respektiveFördelningen fakultetsanslaget institutioner inompåav
självafakultetemafakultet något själva. bestämmerDegörsär som av

självbe-ska använda. Med anledning fakultetemasvilken metod de av
olikanödvändigheten jämka ihop hos destämmande och viljomaattav

fakultet-institutionerna det olika för fördelningenskapas avnormer
mellan olika inomsanslaget. råder skilda fakulteterDet sammanormer

mellan fakulteter de olikauniversitet och påäven typersamma av
universiteten. gäller för de medlens påverkan påDetta även externa
fördelningen fakultetsanslaget.av

Explicit och/eller implicit

standard för fördelningen.vikt varje fakultet etablerarDet är att enav
fallmedelstilldelningen förutsägbar för, och i bästaDärmed blir accepte-

varje fakultet. Starka skäl talarrad de olika institutionerna inomav,
samband beskrivna bördärför för eventuellt sortatt ett varaav ovan

explicit.
explicita.fördelningen fakultetsanslagen DetVår slutsats ärär att av

svårareligger för sakens implicita sambandi och sig i är attnatur att
för förutsägbarhetfinna erfarenheter talar dockexplicita. Våraän att

Vi ifördelningssystem. kanviktigt kriterium för dessaettanses vara
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urskilja skillnader mellan olika universitet elleravseende inte någradetta
fakulteter.mellan olika typer av

indirektDirekt och/eller

institutionemasdirekt koppling mellanfakulteter tillämparMånga en
institutionemas fakultets-medel och delförmåga erhålla externaatt av

fakultetema det styckende undersökta 10anslaget. 19Av ärnärmare
tecken påsamband bilaga finns ingatillämpar direkt se Detettsom

fakulteter skulle tillämpavissavissa universitet eller typeratt enav
från exempelvisundantag detta kanliknande Someller norm.gemensam

någonStockholms universitet haringen fakultetema pånämnas att av
och fördelningenmedelkoppling mellan förekomstendirekt externaav

fakultetsanslagetl. de medicinska fakultetema.exempelEtt ärannatav
Linköpingsfakultetema Lunds universitet,medicinskaundersöktaDe
samtligaKarolinska institutet haruniversitet ochuniversitet, Umeå en
medel ochinstitutionemas erhållnamellandirekt koppling externa
kopplingfakultetsanslaget. Vid denna direktafördelningen ärtyp avav

forskningsrådenviktas. Medel frånmedlenvanligt dedet att externa
fakul-vid fördelningenfrån sektorsorganmedelofta änväger tyngre av

tetsanslaget.
samband hardetta direktainte harfakulteter närmastBland de som

och för-medelmellan mängdenindirekt sambandsamtliga externaett
fakultetsanslagetz. doktorsex-avlagda licentiat- ochAntaletdelningen av

grundandemajoritet fakultetemaöverväldigandeamina blandär aven
extemfinans-förekomstenfakultetsanslaget. Dåför fördelningen avav

detvanlig företeelse innebärrelativtierade doktorander attär enen
fakultetsanslaget skapas.medel ochmellanindirekt koppling externa

undersökningen.universitet ingår ipå StockholmsSamtliga institutionerl
ledning.för universitetetsmed företrädarepå samtaluppgift byggerDenna

universitet harvid UmeåOdontologiska fakultetetemaHumanistiska och2
fakul-fördelningenmedel ochmellansambandinget fonnaliserat externa av

fakultetsanslagetså deltill det ärAnledningentetsanslaget. är att stor av
uppbundet i tjänster.
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Positiv eller negativ

Med få har fakultetema direkt eller indirekt sambandnågra undantag ett
mellan institutionemas tillgång till medel och deras andelexterna av
fakultetsanslaget. samtliga dessa fakulteter sambandet positivt.Bland är

Skäl anförs för det positiva sambandet det incitamentär att gersom
deoch ställer krav på institutionerna. Ett är attannat argument externa

visar det kvalitet forsk-medlen, har erhållits i konkurrens, ärattsom
ningen.

flestadirekta sambandet de fakulteterDet positiva ses som en
fakultetsanslagetföreteelse marginalen. högst 10 %på Det är av som

till delen fakul-fördelas detta vis. Anledningen dettapå är störreatt av
i tjänster.tetsanslaget de flesta institutioner låstpåär

forskningentendens2a extemfinansieringenHar motatt styraen
utanför institutionernaenheter, befintliga eller nyskapade,

undvikaförsöker2b högskolan sådana lösningar ellerUppmuntrar man
dem

fakultetsanslaget, visat påTill skillnad fördelningenfrån storaav som
högskolornasvariationer bilden beträffandemellan fakultetema, är syn

vid sidan institutionerna mycketpå framväxten enheter samstäm-avav
mig.

forsk-bedriver grundutbildning,enheterMed institutioner somavses
första delfrågan,forskarutbildning. på denning och Svaret extern-om

befint-forskningen enheter,finansieringen har tendens motatt styraen
besvaras medkan generelltutanför institutionerna,liga eller nyskapade,

forskningspoli-och ija. Dock bör detta sättas ettett nyanserassvar
tiskt perspektiv.

framväxtenhögskolandelfrågan,Svaret på den andra uppmuntrarom
besvaras medinstitutionsstrukturen, kan generelltenheter utanför ettav

Även inomemellertid utvecklas ochnej. detta bör ennyanserassvar
forskningspolitisk diskussion.

Ett forskningspolitiskt perspektiv

för skapa kunskap.talas idag DetDet sättetsättett nytt att nyaom ny
skillnad från det traditionella inomvetenskapligatill sättet,är, externt

kunskapsproduktion. boken Thesyftar till effektivdrivet och I newen
dynamics of and researchscienceproduction of knowledge. The
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societies3 ochtraditionellamellan detskillnadenbeskrivscontemporary
teck-modellernatvåkunskap. Deframfördet sättet att ta somnynya

för diskussionutgångspunktboken kan tjäna extern-i omensomnas
därför kortfattat.dembeskriverVifinansieringen.

utveck-kunskapframförFörfattarna sätt att taatt ett nytt nymenar
förfat-skull harenkelhetenstraditionella Förmed detjämsideslas sättet.

ModeMed loch ModeModetill 1döpt modellerna menartarna
kun-skapainomvetenskapliga,traditionella,det sättetförfattarna att ny
driv-främstadensanningssökandeochnyfikenhet ärskap. Forskamas

Detkunskapen.med denavseende pådirektkraften nyttanutan nya
bemärkelsekunskapen i någonprövandettänkandet ochkritiska attav

inomvetenskapli-i denna modell. Deingrediensercentralautgörär sann
Mode lforskningen. Ikvaliteten iförstårkriterierna garantsomga

ämnesdisciplinema.forskningsfrågoma inomformas och löses
i denställsproblemdrivet. FrågornaochflerdisciplinärtMode 2 är

karaktäriserasMedan Mode 1skall appliceras.kunskapenmiljö där av
Modekännetecknasorganiseringbevarandehierarkiskochhomogenitet
olikainkluderarorganisering.föränderlig Denochheterogenitet2 av

speciell ochidefinieratsproblemsamarbetaraktörer ett ensomomsom
lokal kontext.

kvalitetskontroll. IolikapåbyggermodellernabådaDe typer av
kvali-kriteriernainomvetenskapliga utgördet deMode l gängseär som

kun-denochinomdisciplinäraFrågeställningamatetskontrollen. är nya
frågancentrala ärerfarenheter. Dentidigareskapen prövas ommot

andaförs iDiskussionenbemärkelsei någonkunskapen är avensann.
Poppers4 terminologi.KarlanvändaförJustificationofContext att

skull.för kunskapenskunskapssökandeDrivkraften är ett egen
for någon,nyttigskallkunskapenDrivkraften i Mode 2 är att vara

miljöiutvecklasKunskapensamhället iellerindustrin, stort. enstaten
förutsättning föraktörer.mellan En attförhandlingarpräglas avsom

ochkommit framintressenallakunskapproducerakunna är attny

dyna-Theknowledge.production ofal. 1994. TheMichelGibbons,3 et new
Publi-societies. London: Sageresearchandmics of science contemporary

boken.tilldelfmansiäremaFRNForskningsrådsnämndencation. är en av

of Scien-GrowthRefutations. TheandConjectures1972.Karl4 R. Popper.
Paul.andRoutledge KeganKnowledge. London:tiñc
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tillgodosetts. Effektiviteten i kunskapsprocessen och dennyttan av
framtagna kunskapen de centrala kriterierna på kvalitet i Modeär
Författarna pekar på komplementärt förhållande mellan modellerna.ett
Mode nödvändigl förutsättning för problemlösningär enligt Modeen

Men Mode intel alltid tillräcklig därför kompletteras de inom-är
vetenskapliga kriterierna för kvalitetskontroll med effektivitets- och
nyttoaspektema i Mode enheter, befintliga eller nyskapade, utanför
institutionerna

kunnaFör fråganpå hur universiteten framväxtenpåatt svara ser av
enheter sidanvid institutionsstrukturen behöver begreppet enhetav
definieras. Här allt tänkbart skalapå från löst kopplade tillfälligaär en
nätverk till enheter med lokaler och anställd personal utanför denegna

institutionsstrukturen, dvs fysiskt välgängse avgränsade organisationer.
den följande framställningenI kommer tala nätverk deatt om som

löst kopplade samarbetsforrnema. Nästa skalan benämnsmest steg
centrumbildningar. har fastareDessa något form nätverken. Detänen
kan fråga bokföringsmässig enhet ett konto eller resultat-vara om en en
enhet och i vissa fall administratör eller föreståndare på halvtid. Ien
den andra ytteränden skalan har vi institut. fastaDessa motsvararav

för organisering formi tjänster och lokaler. vissa fall kanIresurser av
det handla byggnader med institutets portalen.överom egna namn

Extemfinansieringens tendens skapa enheter vid sidan institu-att av
tionerna Vid sidan den finansiering forskning sker frånav av som
statsmakterna, forskningsråden sektorsorganenoch har sedan 1994 nya
forskningsfinansiärer tillkommit. Däribland märks de stiftelser som
inrättades med från löntagarfondema Stiftelsen för mil jöstra-tpengar ex
tegisk forskning Stiftelsen förMISTRA, kunskaps- och kompeten-
sutveckling KK-stiftelsen och Stiftelsen för strategisk forskning. En

forskningssatsning kNUTEKs Kompetenscentra. Dessutomärannan s
har Sverige medlemsland i möjligheter deEU söka forsk-attsom nya
ningsmedel förvaltar.EUsom

forskningsñnansiäremaDe och kompetenscentraNUTEKS ärnya
alla exempel forskningsansatser enligt syftarMode tillDe att
bygga forskningsmiljöer med eller mindre fast organisering mellanmer
högskolor och näringsliv. uttalat förbehåll från finansiäremaEtt är att
kunskapen skall ha praktisk ochrelevans nyttig. Stiftelsen förvara
strategisk forskning vill bidra till utvecklingen svensk forskning ochav
forskarutbildning i syfte stärka Sveriges konkurrenskraft. KK-stiftel-att

vill stödja högre akademisk utbildning, licenciatater och dokto-tsen ex
med stark anknytning till svenskt näringsliv. Stiftelsen Mistra skallrer

främja utvecklingen starka forskningsmiljöer högsta internationellaav av
klass med betydelse för Sveriges framtida konkurrenskraft. Forskningen
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och förmiljöproblemlösandet viktigabetydelse förskall ha enav
kriterier församhällsutveckling. NUTEKsmiljöanpassad Ett attav

förskall angelägenverksamhetenbygga kompetenscentra är attett vara
forskarutbyte med företag.innebäraverksamhet ochindustriell

denledning har det framgåtthögskolornasmedintervjuernaI att
vid sidanskapa enhetertendensfinansieringen har attexterna aven

förhållandemedför dettahögskolornainstitutionsstrukturen. För en
Å draintresseradsidanhandlingsstrategi.dualistisk är attman avena

Å självsidan villhögskolan. den andratillforskningsresurser mannya
användningen dessaochbehålla initiativet styra av pengar.

strategiHögskolornas

framträdandehögskolorna visar påledningarna förmedIntervjuerna tre
fyllerorganisationefter skapaHögskolomadrag. strävar att somen

haregenskaperflexibilitet och Dessastabilitet, autonomi.påkraven tre
samhällsupp-genomföra sittmöjligheterhögskolornasförbetydelse att

nämligendrag,
beprövadgrund ochvetenskapligavilar påutbildningbedrivaatt som-

erfarenhet,
forskningbedrivaatt-

och erfaren-kunskaperverksamheten,kännedomspridaatt nyaom-
dentrecüeomnämndiblandtillämpasdessa kanheter hursamt som

uppgiften5.
kun-förutsättningslösalångsiktiga ochför denStabiliteten behövs

verksamhet. Detförbasen dennaInstitutionemaskapsutvecklingen. är
ochkunskapsutvecklingenämnesdisciplinäradeninom dessaär som

enhetorganisatorisksker. Somkvalitetskontrolleninomvetenskapliga
forskarut-ochforskninggrundutbildning,för bådeinstitutionernasvarar

utbildning påförförutsättningardärigenomskaparbildning. De en
grund.vetenskaplig

uppnåhögskolanförsökerverksamheten attiFlexibilitet genom
högskolan,inomCentrumbildningarellernätverkkoppladeskapa löst

näringsliv. Dessahögskolor och ärmellanellerhögskolormellan som
pålösningarsökande efteroch drivsflerdisciplinäraregel ett gemen-av

forskareCentrumbildningar bestårproblem.formulerade Dessasamt av
ochfrån företagmedverkandefalli vissadoktoranderoch ävensamt av

paragrafen.andrakap.Högskolelagen 15 se
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näringsliv.
Högskolans autonomi bygger på det inomvetenskapligadeäratt

kriterierna och de förutsättningslösa kunskapssökandet ligger tillsom
grund för beslut utbildningens och forskningens inriktning. Intervju-om

visar högskoleledningarna efter densträvaratt värnaatt veten-erna om
skapliga miljöns autonomi. Detta i första hand slågör attman genom
vakt förutsättningarna för Mode Detta sker exempelvis attom genom
fakultetsanslagen förstärks för de institutioner fått medelexternasom
från forskningsråd eftersom dessa genomgått inomvetenskapligen
granskning. Samtidigt positiv till skapa och utveckla arbets-är attman
former enligt Mode

praktiska framträderDen strategi, tydligt vid intervjuerna, är attsom
alla verksamma inom högskolan skall ha sin anställninghemvist, och
identitet i ämnesinstitution. gäller såväl doktorander-Det lärarnaen som

stabila basen i högskolorna institutionerna. Utifrån dennaDen basärna.
kan sedan nätverk och Centrumbildningar avvecklas iutvecklas och takt

forskningsområdenmed frågeställningar och förändras. institutio-Iatt
bedrivs den traditionella forskningen ochgrundforskning kun-nerna

skapssökandet enligt Mode avseende direktal kunskapensutan
produktiva centrumbildningama doktoranderforskare, ochI mötsnytta.
praktiker för formuleradelösa problem. denna ModeI 2gemensamtatt
liknande kunskap problemlösningen. Dennaprocess genereras ny genom
kan forskarnasedan återföras till institutionerna. sker dels viaDetta som
i sin och behandlar delsundervisning den kunskapen, viatar upp nya
doktoranderna i sitt avhandlingsarbete undervisning tillämparochsom
och utvecklar den kunskapen.nya

finnsDet organisatoriska kamerala såväl innehållsmässiga skälsom
för denna strategi. administrativtDet krångligt med lösningarär som
innebär och skall uppbära frånlön ochatt semesteren samma person
olika organisatoriska enheter inom högskolan. kompliceratocksåDet är

bokföra doktorander olika konton. det nuvarandeInte minst talaratt
med prestationsersättning för varje disputerad doktorand tillsystemet

förmån för fast knytning till ämnesinstitution. doktorandenOm ären en
organisatoriskt flervetenskaplig forskarut-knuten till enhet utanen egen
bildning grannlaga uppgift fördelauppstår doktorandens prestatio-atten

mellan denna och den examinerande institutionen.ner
Denna strategi innebär högskolorna lösningarmotverkaratt som

innebär fasta enheter med lokaler och anställd personal växeratt egna
fram vid sidan institutionsstrukturen. innebärenheterDenna typav av

låser sig vissa konstruktioner hämmande föri kan bli denatt man som
framtida utvecklingen och flexibiliteten. forskningsfrågorNär de som
legat till grund för bildandet speciellt institut sikt blir obsoletaettav
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kommer de trögheter och hinder förändring. Avveck-utgöraatt mot en
ling personal och lokaler drar regel och energi iav som resurser en
organisation. all hemvistOm personal har sin vid institution kan deen

iåtergå tjänst vid denna eller igå centrumbildning föröver atten ny-
itu med problem. På institutionernaså står för stabiliteten isättta nya

verksamheten medan centrumbildningama skapar den flexibilitet ärsom
nödvändig, både för söka kunskap och för sprida densättett nytt att att

kunskapen till användare och det omgivande samhället.nya nya
faktor den långsiktiga kunskapsutvecklingen.En Dennaär ägerannan

främst inom den ämnesdisciplinära forskningen avseende påutanrum
kunskapen skall ha direkt praktisk relevans. kanske först iDetatt är ett

perspektiv till 20 år, eller längre,på 10 denna kunskap kanännu som
visa sig ha direkt praktisk tillämpning. Vid intervjuerna har deten mer
framkommit högskolornas ledningar och för fakulteter-att representanter

hyser för möjligheten driva denviss långsiktiga kunskapsut-attna oro
vecklingen. detta skall möjligt krävs i storlekFör balansatt vara en

fakultetsmedel och finansiering.mellan Högskolorna uttryckerextern
farhågor för fakultetsmedlen minskar i förhållande till denatt externa
finansieringen. sådan utveckling skulle reducera högskolorna ochEn
fakultetemas möjlighet själva verksamheten.att styra

Samtidigt finns positiv de förutsättningarpå stiftel-en syn nya som
forskningsmedel medföra.och kan möjligheterEUs De attserna ger nya

utveckla organisera forskningen. Kunskapsutvecklingen idagoch är mer
komplicerad och vilket innebär forskare från flera äm-sammansatt att

för vinnanesområden måste samverka kunskap. Denatt typenny nya
forskningsfinansiering skapar förutsättningar för sådan samverkan.av

speciellt framträdande vid de tekniska-,Detta matematiska-naturve-är
tenskapliga- och medicinska fakultetema. finnsPå detsättsamma en

forskarskolor Stiftelsenpositiv på de för strategisk forskningsyn som
initierat. tillskott i verksamheten skapar bättreDessa ettses som som
förutsättningar för doktorandemas utbildning.

Centrumbildningar och institut

finns tendens hos extemfinansiärema försöka till-Det att motstyraen
skapande fasta enheter. kan bero på finansiär harDet att externav en

densvårt identifiera sin del forskningen vid institution, däratt av en
uppfatt-ofta blir integrerad del i helhet. kan finnasDet ävenen enen

flervetenskap bättre inomdis-ning hos finansiärer änärattexterna om
ciplinär forskning.

enheteremellertid i intervjuerna inte kunnat hitta några fastaVi har
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fasta enheterextemfmansiäremas initiativ. Deframvuxit genomsom
statsmakterna.beslut Dettillkommitregelfinns har genom avsom som

heltenhet tillkommitsvårtkan också ettavgöraatt genomom envara
interaktionOfta handlar detaktör.ensidigt initiativ extern enomenav
har idéforskare,forskare, ellermellan enskild som engrupp avenen

aktör.medintresseoch externett gemensamt en
skapaskompetenscentra,heller NUTEKsInte en sam-genomsom

givitsnäringslivet, harhögskolan ochfmansiering mellan NUTEK, en
syfte harpersonal.anställd NUTEKsmed lokaler ochorganisationegen

medkoncentrationåruthållig 5-10varit skapaatt resurser enaven
organisato-funnits avsikt skapaharkritisk massa.tillräcklig Det atten

skylt såmedidentitet i dessa kompetenscentrahemvisst ochrisk egen
förhand-vidforskningsmiljön.i Menskall kunna hittaföretagen lättatt

formengivitskompetenscentrahar dessalingar med högskolorna mer
hardockfrån NUTEKkravcentrumbildningar. Ett är att centrat enav
finnasskallredovisningen.i Detenhet ävenföreståndare och är en egen

näringslivet. Menfrånmedstyrelse för varje representantercentrumen
institutioner.högskolansanställning vidhar sinde verksamma forskarna

ochambitionerextemfinansiäremasmellanfinns spänningDet en
miljö förbraför skapastrategifakulteternas eller högskolornas att en

för uni-gällergrundsatsforskning.utbildning långsiktig Denoch som
haskallutbildning och forskning tätversitetens konstruktion är att en

tillförsforskningenförsvårassamverkan kankoppling. utDenna om
grundutbildningen. Manforinstitutionernaenheter utanför svararsom

någrautbildningen. Låttillkopplingendirektadå den tatappar oss
Stockholmsvidfakultetensamhällsvetenskapligafrån denexempel

universitet.
initiativpåtillkomekonomi,internationellförInstitutet avsom

professorvidaredrivitsårunderMyrdal ochprofessor Gunnar avsenare
forsknings-internationellt käntframgångsrikt ochLindbeck,Assar är ett
lätt i skug-institutionennationalekonomiskadeninstitut. Dock hamnar

svårig-därmed fåInstitutionen kanframgångsrika institut.dettagan av
undervisning. Nuför forskning ochforskarnaattrahera de bästaheter att

in-avtal medhar skrivitinstitutionenproblemet löstshar attgenom
undervisningsskyldighet påfullgör sinforskare dessastitutets så att

ochforskningkoppling mellanupprätthållsinstitutionen. På så sätt en
knutitinstitutionerandraharmotsvarandeundervisning. På ävensätt

grundutbildning.till respektivefrån institutforskare
medbildandetuppstå vidkanproblem centraEtt annat avsom
for-påmoderdisciplinenforskningsinriktningspecifik är utarmasatt
förCentrumuniversitet finnsStockholmsskingsproblem. Vid t ex

statsmakterna ochbeslutefterinrättat ettinvandringsforskning av
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för forskning den offentliga sektorn SCORE beslutatcentrum om av
statsmakterna efter förhandlingar med fakulteten. innebär in-Det att
vandringsforskningens problem och analyser den offentliga sektornsom
problem har lämnat respektive ämnesinstitution. Institutionema kan
därmed ha blivit fattigare på innehåll.sägas

Detta får dessa forskningsfrågor kan ha utvecklatsvägas mot att
positivt i miljö. finnsMen det risk med inrättaäven atten egen en
alltför definierade forskningsområden. Sådana forskningsmiljöersnävt
kan siktpå inifrån därför miljön kan bli alltför ensartad.utarmas att
Bristen på regelbunden kontakt med grundstudenter forskarstude-ochen
rande kan också på sikt medföra miljönatt tunnas ut.

märkasDet kan viss förändring i på finansiering forsk-en synen av
ning Mode hos högkolornas2-typ ledningar och fakultetsrepresentan-av

Utveckling har inneburit högskoleledningama fått direktter. att en mer
förhandlande position finansiärema. till skillnad frånDettagentemot
rådsmedlen affär mellan den enskilde forskaren och rådet.ärsom en

ÄvenvillNUTEK skriva kontrakt med högskolans ledning. EUst ex
forskningsmedel kan tänkas ställa krav. skeptiskFrån någotsamma en
inställning till förhandla finansiering och forskningens organise-att om
ring högskolorna offensivt på denna roll. finns positivDetser nu mer en

knyta forskningenpå kontakter till kan bidra medatt externasyn som
problemformulering och för deMen denna blandas medresurser. oroen
framtida villkoren för grundutbildningen kunskap-och den långsiktiga
sutvecklingen. kan beskrivas WrightsDenna med Georg Henrikoro von

samhällsutvecklingenord teknosystemets dominans Medöverom
teknosystmet Wright allians ochmellan vetenskap, teknikavser envon
näringsliv. Teknosystemet hotar den självständiga efter kunskapsträvan
för kunskapens skull. sådant tenderar forskning ochI ett systemegen
akademisk utbildning grad blii allt högre inriktad på målen ekono-att

tekniskamisk tillväxt, konkurrenskraft och innovationer.
högskolornaframtida strategi från för sin basverksam-En värnaatt

het, grundutbildning och forskning, det deras unika funktiondvs ärsom
i samhället, kan ställa villkor innebär extemfmansiärer-att attvara som

får betala för grundutbildning och långsiktig kunskaputveckling.na
skulle overhead-kostnader medkunna i kontraktenDessa ex-ses som

temfinansiärema. skulle institutionerna, långsiktig-På så sätt värnaman
heten och stabiliteten i verksamheten samtidigt flexibel ochärsom man

Wright, med6 G H. 1993. Myten framsteget. Tankar 1987-1992von om en
intellektuell självbiografi. Stockholm: Bonniers.
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högskoleled-bedömning frånsamverkansformer. Eni olikadeltar annan
strategiskaalltmerkrävas övervägan-det kommerningarna attär att av

högsko-Riskenverksamheten.framtiden för är attden i att styra annars
kommandeutifrånpåendastorganisationblirlorna reagerarsomen

denoch vidmakthållautveckladärförgäller auto-signaler. Det att egna
framtiden.ivälja riktningnomin för kunnaatt

Sammanfattning

extemfmansieringenpåverkan frånfinnsdetuppenbartDet attär en-
universitetsvä-svenskainom detfakultetsanslagetfördelningenpå av

vidtillämpaskopplingindirekt närmastellerdirektpositivsendet. En
kopplingenEmellertidfakultetema.undersökta ärdesamtliga av

fakultetsanslaget.delmindrerelaterad tillendast aven
med-vilketurholkasfakultetsmedlen siktforfinnsDet attoroen-

forsk-möjligheterhögskolornasoch styrafor fakultetemas attatt
sådanförsvåras. Ivetenskapliga principerutifrånningen rent en

Forsk-enligt Modeforskningbedrivabli svårtdetsituation kan att
forsk-förordarextemfmansiärerstyrdutifrånningen blir då somav

och samhäl-näringslivförrelevansmed direktMode 2ningen enligt
le.

forskningenextemñnansieringntendens hosfinns att styraDet en-
institutionerna.utanförliggerinstitutellerenheter centrummot som

skapandetundvikahögskolornatendens hosfinns klarDet att aven-
formorganisation ifastmed alltförinstitut eller enheter av egna
framväxtenhögskolanlokaler och tjänster. Däremot uppmuntrar av

skapakannätverk.kopplade DessalöstCentrumbildningar och nya
forsk-upplösalättaforskningsmiljöer närstimulerande är attsom

obsoleta.blirningsproblemen
enheter, harorganisatoriskasjälvständigafinns, dvsinstitutDe som-

statsmakterna.beslutefterregel tillkommit avsom
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Utredningens enkät till sektorsorganen

Utredningen tillskrev under hösten samtliga1995 sektorsorgan med en
uppskattad volym på det FoU-stödet milj kr med0,5externa över ett
antal frågor myndigheternas FoU-stöd. Frågorna i huvudsakavsågom
formerna för beredning och beslut projektstöd till forskningav som
utförs utanför myndigheten. Myndighetens FoU-arbete berördeseget
således inte och myndigheter enbart utför inteFoU-arbete har ingåttsom
i enkäten. områdenDe togssom upp var

basuppgifter myndigheternasa F0 U-stöd,externaom
Volym och fördelning på mottagarkategorier stödoch typ av
b U-stödets koppling till andra myndighetsuppgzfierF0 förej rena

forskningsmyndigheter
Relation till målen för myndighetens övriga uppföljning,verksamhet,
policy

bedömning projektansökningarc av
Bedömning vetenskaplig kvalitet och sektoriell relevans, kriterier,av
anlitande expertisexterrnav
d handläggning FoU-frågorav
Organisation för handläggningen, antal handläggare för FoU-frågor
och deras utbildning

högskolan myndighetense FoU-stöd.mottagaresom av
Bedömning universitet och högskolor arbetethanterar på ettav om

Ärtillfredsställande forskningsinstitut alternativsätt. ett
Utredningens frågor ställdes till myndigheter och inkom från29 svar

Samtliga27 avseende punkterna d och harest. utomsvar ovan
bearbetats nuvarande bildningschefen i Linköpings Michaelkommun,av

tillNydén i anslutning uppdrag för rad sektorsmyndigheter.ett annat en
Svaren under punkt d har bearbetats doktorand och do-Bo Perssonav

Ulf Sandström, Teknik och socialTema förändring, Linköpingscent
universitet. under punktSvaren e har sammanställts utredningss-av
sekretariatet.

sammanställning vissaEn basdata uppgifter sektorsorga-samtav om
bedömning kvalitet och relevans i nedanstående tabellnens av ges som

sammanställts Nydén.av
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NydénMichael

forskningKvalitetsbedömning av

Bakgrund

fråganhararbeteForskningsfinansieringsutredningensmedsambandl
forhar inomrelevansbedömningar Jagsektorsorganens rests. ramenom

forskningsfinan-nio svenskagenomförjagutredningsuppdragdet
frågordedelmöjligheterhållitmyndighetersierande att ta svarenav
tillställtForskningsfinansieringsutredningen ettrörande relevans som

frågor:följandeställde bl.a.Utredningenmyndigheter.30-tal
hosrelevansensektorielladenbedömningenorganiserasHur av-

kriterierellerVilka kriterierFOU-stödansökningar typer an-avom
anlitas expertis iutsträckningvilkenochvilketvänds På externisätt

relevansbedömningen
kvaliteten påvetenskapligadenbedömningenHur organiseras av-

detta arbetesärskilda kriterier iAnvändsU-stödF0ansökningar om
vilket sättsåfall påochbedömningsarbete iexpertis iUtnyttjas extern

tillkoppladekvalitetsbedömningarnaochrelevans-Hur var-är-
tenderarbedömningardessa attskerhur avvägningarandra och om

slutsatsertill olikaleda
olikahurredovisafrågordessapå attSammantaget svarenavser

vetenskapligochrelevansbedömningarsinaorganiseratmyndigheter av
bedöm-resultatetmellankonflikterhanteraroch hurkvalitet, avman

ningarna.
påmyndigheternasolikadekortfattatredovisastabellenI svarovan

utredning-myndigheternastolkningenVidolika frågorna.de svarav
höga kravrelativtd.v.s.stränghetsprincip använts,harfrågor enens

Sålunda harkolumn.i någonja svaretmarkeraförhar ställts ettatt
granskningenideltarforskningenanvändarepotentiellaolikaatt av

relevanskriterier,förnej i kolumnenmyndighetenrenderat menett
bedömare. Förförkolumnen atthoc" iadja, externadäremot ett

ochdessarelevanskriterier måsteforkolumnenja ierhålla anges,ett
myndigheten.fonnfastställa i någondessutom avvara

erhållitharmyndigheterfådettabellen ärframgårSom somovanav
bokstavligt.tolkasrelevanskriterier. skallDettaförkolumnenja iett

angivit någrainteutredningens frågoriharMyndigheterna svaret
myndigheten inteinte tolkas sådäremotskallrelevanskriterier. Det att

rele-tolkas såhellerskall inte attrelevansbedömning. Dethar någon
artikulerad.den inteenbartgenomtänkt- ärintevansbedömningen attär
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finns flera fall bland myndigheternaDet där uppenbarligenovan man
lägger ned ganska arbete på fånga olika uppfatt-stort att avnämares
ningar projektförslag remissförfaranden mellan myndigheter,om -
referensgrupper med vanliga metoder.avnämarrepresentanter Iärm.m.

kan de kontaktade myndigheterna det enbartsägastort sett att ärman av
två vilka helt förlitar sig till interna arbetsprocesser vid bedömning av
forskningsprojekt.

detta förefallerTrots det på de ställda frågorna visarsvaretomsom
på svårigheterna med relevanshanteringen. Svårighetema kan delas in i

olika delmoment: Relationen till policydokument, relationen tilltre
relationen till kvalitetsbegreppetavnämarna samt

Relationen till policydokument

så samtligaI fall redovisar myndigheterna hargott att ettsom man
relativt nyligen fastställt policyprogram för forskning inom arbetsom-
rådet. Policydokumentet kan allt från korta sidor t.ex.ettvara par
Brottsoffermyndigheten till mycket omfattande produktatt vara en
t.ex. FMV. Dock förefaller från policydokument till operationa-steget
lisering detsamma förskräckande långt. enbartDet i något fallärav vara
där frågorna kan konstaterapå myndigheten söktattman av svaren
överföra policydokumentets strategiska formuleringar till operativa
definitioner för välja forskningsprojekt.att ut

Ofta framkommer från myndighetens sida har förväntningaratt man
arbetet inom den organisationen skall trohetatt garantera emotegna

policy, d.v.s. det till handläggare och enhetschefer överföraär attupp
policydokumentet till urval. Måhända detta i praktiken väl funge-är en
rande metod den såväl skör svårutvärderad, särskilt förärmen som-
den fått avslag projektansökan.på sinsom

alternativ till handläggarmodellenEtt den representativa modellen,är
där relevansbedömning genomförs inom för nämnd eller ettramen en
råd, där finns representerade i varierande grad. blirHärexterna grupper
möjligheten till operationalisering policy möjligt besvärligare.änav om
Dels de flesta i olika nämnder utifrånvalda deär representantema att
antingen väl definierad användargrupp till vilken FoU-representerar en

eller ocksåarbetet riktar sig, utifrån de särskild expertis inomägeratt
området. båda fallen detI tveksamt kan de prioriär säga attom man a

lämpade operationalisera myndighetens policyarbete.är att

12 16-0361
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Relationen till avnämarna

nyttigt ibedrivna FoU-arbetet skalldetflera fallI poängteras att vara
föra kunskapendet skall hjälpa tilloperationell meningnågon attmer -

samhällsutveckling förpositivframåt, bidra tillsamhällssektominom en
minskning hotbidra tillflertalet medborgare, av m.m.

tankemässigflesta fall fiktion,avnämama i deSamtidigt är enen
myndigheten arbetarsektorn därgrundkonstruktion. Antingen på attav

och/ellerfallet med Vägverketsamhället, isig helasträcker t.ex.genom
meningdjuparedärför det i någonellerByggforskningsrådet, äratt

den direktatala någontveksamt kan avnämare änannanommanom
Rymdstyrelsen.oftast Dettauppdragsgivaren staten, gör attt.ex. av-

hörasspridda de inte kanoch såantingen så många utanär attnämama
i någondeinte medvetnasvårigheter alternativt är avnämareär attom

faktiskadenblir dåomfattning. Resultatet ersätterattstörre man av-
anting-acceptabla substitutet, vilket kannämaren med det närmast vara

i vissa fallför ellerföreträdare branscheretablerade intressegrupper,en
emellertidsamtliga fall detmyndigheter.företrädare för andra I är

hög grad kandessa till såtalatveksamt kan att engrupperomom man
relevansbedömning blir bättre denderasföreträda avnämaren änatt

helst.vilkenområdet insattinomkan presteras sompersonav ensom
m.fl ställföreträdareintressegrupperrepresentativitet mellanFrågan om

central.blir i sammanhanget Detskall företrädasoch de grupper som
använderlyktstolpssyndrom, d.v.s.föruppenbar riskfinns att manen

därför finnsorganiserade ochförde äravnämamarepresentanter som
hands.till

och generellallmänförefaller korrektGenerellt det sägaatt att mer
det hittadesto svåraretilltänkta FoUden ärär, attavnämaren enav

vilketföreträdatillförlitligt kanpå avnämarensättrepresentant ettsom -
etablerandeläggasmåsteockså alltinnebär störreatt avresurser

denockså allmänkommerrelationen dettatill Ur attavnämaren. mer
det läggaviktigaredestotilltänkta ärär, attavnämare resursergruppen

nyttig i någonforskning skallpå relationen till avnämama varaom-
förkrävs insatseroch heterogenbemärkelse för attstörrestor grupp,en

och homogen.den litendefiniera behov ärän omgruppens
definitio-med dettaperspektiv blirsektorsmyndigheternasUr synsätt

det för alla privataLiksomnyckelfråga.avnämargruppen ennen av
blir detdefiniera kunderna,företag blir allt viktigare nogsamtatt av

befolk-definiera vilken delmyndigheternabetydelse förkritisk att av
bemärkelsen.forskningspolitiska Försti denningen är avnämaresom

utsträckningi vilkenmöjligt analyseragjort detta blir detnär attman
kanoch företrädare inombefintliga organisationer avnämargmppen
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representativa för hela eller insatser måsteantas extravara gruppen, om
in för tillförsäkra myndigheten avnämarsynpunkter.sättas att

Relationen till kvaliteten

myndigheterna förefallerOm ha svårt relevansbedöm-organiseraatt
ningarna har de regelmässigt lättare organisera kontrollen denatt av
inomvetenskapliga kvaliteten. återfinnsHär så inom samtligagott som
myndigheter olika vetenskapliga råd och nämnder med uppgift att an-
tingen genomföra bedömningar projektförslagens inomvetenskapligaav
kvalitet eller desamma.bistå vid utvärderingar av

frågan sedan ställs hur myndighetenNär konflikten mellanavgörom
relevans bliroch kvalitet stundom skruvade. flera fall undvikerlsvaren

frågan frankt konstatera problemet inte uppstår därföratt attman genom
bedömningen relevans och kvalitet samtidigt andra fall. Igörsatt av

konstateras relevansen viktig och har lagt beslutetär överatt att man
frågan myndighetens chef för dess beaktande,att attgarantera men

sällan går den mening rådet meddelar.emotman som
operativt inriktadede få på frågan NUTEK,Ett beståsav svaren av

där konstaterar relevansen viktigast, kvaliteten inteochärattman om
förändra kantillfredsställande så söker projektet kvalitetensåär attman

garanteras.
får lätt intrycket lyktstolpssyndrom återSammantaget att ettman

för handen. grund det förhållandevis enkelt erhållaPåär äratt attav
vad kvalificerade uppfattningar den vetenskapli-uppfattassom vara om

kvaliteten har kraft och lagts organiseraså ned på attga engagemang
betydligtdetta. Eftersom relevansgranskningen harsvårareär avsevärt

lägre grad lagts ned för detta problem.mötaattengagemangav
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Sandströmoch UlfBo Persson

effektivitetochHandläggningsprocesser
Sammanfattning opublicerad rapportav en

dessa:behandlasenkätfrågorDe ärsom
för handläggning FoU-organisation har myndighetenVilken av

stödet
myndigheten förårsarbetskrafter harhandläggaremångaHur

forskarutbildadedessahur mångaFoU-frågor och ärav
användersektorsorganenframkommerpromemorianI grovt settatt

benämnes:FoU-anslag.för beredning Dessamodellerolikatre av
tjänstemannamodellen,-

ochforskningssekreterarmodellen-
rådsmodellen.-

ansök-tjänstemannamodellen beredningenKarakteristiskt för är att av
Myndigheternaoperativa verksamheten.med densker parallelltningar

speciellamedinte särskild personalregelmässigtdenna kategori hari
dessaBedömningsarbetet sköts internt ochFoU-arbetsuppgifter. organ

ellersärskilda rådgivnings-organiserathar i de flesta fall inte expert-
dennai beslut FoU-anslag. Ichefen eller GDför biträdaatt omgrupper

Banverket, AMS, Försvars-Vägverket,myndigheterkategori ingår som
Folkhälsoinstitutet.makten och

beredningenkännetecknasForskningssekreterarmodellen att avav
forskningshandläggare inomsköts särskildaansökningar i huvudsak av

inrättat olikahar dessutomMyndigheterna i dennaorganisationen. grupp
expertis-remissfunktioner variochformer rådgivande externgrupperav

kvalitet och/eller relevans. Detvetenskapligför bedömning avengageras
delegationmyndighetschefen ellerfattasslutgiltiga beslutet avav

Kommunikationsforskningsbe-ochByggforskningsrådetdenne. NUTEK,
i dennamyndigheter ingårredningen denågra störreär grupp.-somav

i berednings-direkta medverkanexpertisensRådsmodellen präglas av
forskardominerade styrelser,sker i formoch beslutsprocessen. Detta av

grundläggandeförfaranden.och/eller peer-review Ettvetenskapliga råd
egentliga-efterlikna demyndigheterdrag dessa strävar mot attär att

resultatSannolikt dettarådifiering.arbetsmodellforskningsrådens är ett
Rådsmodellensektorsforskningen.tidigare riktatsden kritik motsomav

Naturvårdsverket,arbetslivsforskning,Rådet fortillämpas SIDA,av
m.fl.Skolverket

antalethandläggningsproduktivitet definierasSektorsorganens som
forskningssekre-FoU-medel avsertio miljoner kronorhandläggare per
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terarmodellen och rådsmodellen. Analysen visar det finnsatt storen
spridning mellan de undersökta myndigheterna spännvidd mellanen-
0,3 till handläggare3,5 milj kr10 uppvisas i materialet. Någotper
tydligt i det analyserade materialetmönster inte lätt finna. En delär att

spridningen kan sannolikt förklaras med harstora olik-attav organen
Åtminstoneartade arbetsuppgifter och skilda anslagstyper. antydningsvis

finns det anledning tala stordriftsfördelar, deatt även störreom men
sektorsorganen större milj kr i50 FoU-budget uppvisarän avsevärden
spridning i produktiviteten. När det gäller dessa sektorsorganstörre
framstår valet beredningsmodell tänkbar förklaring till skill-av som en
naderna. myndigheterDe tillämpar rådsmodellen har generellt settsom

högre produktivitet, dvs. lägre antal handläggare enhet FoU--etten per
jämförtmedel, med dem praktiserar forskningssekreterarmodellen.som

Utjämnas produktiviteten vi hänsyn till rådsmodellens eventuellttarom
högre kostnader för vetenskapliga råd och experter En under-externa
sökning de sektorsorganen visar denna faktor intestörre kanattav
förklara skillnaderna i produktivitet mellan de båda modellerna. Materia-
lets brister till kan följande konstateras:trots

spridningen i handläggningsproduktivitet mellan de olika sektorsorga--
förefaller omotiverat stor,nen

det verkar svårt uppnå god produktivitet i handläggningattvara av-
FoU-medel mindre milj kr,50är änsom
det lättare goduppnå handläggningsproduktivitet iattsynes vara-
myndigheter har minst 200 milj kr i FoU-budget,som

förefallerdet ekonomiskt effektivt använda rådsmodell iattvara en-
bedömningsarbetet under förutsättning FoU-budgeten relativtäratt
stor.
Grunddata redovisas i tabell Siffran2. inom i handläggarko-parentes
lumnen disputerade handläggare.avser
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Tabell 2

Tjänstemannamodellen

HandläTillFoU-budget UoHndi hetM aregggy MkrMkr

Internt20,0850Försvarsmakten
7,6 Internt369matr.verk FMVFörsvarets

Internt23,0148verketVä
Internt15,835hälsoinstitutetF0
Internt6,030Banverket
Internt2,625civil beredskapOverstyr.
Internt12,012Jordbruksverket
Internt2,94,3Arbetsmarknadsstyrelsen
Internt0,62,2kulturrådStatens
Internt11,6Konsumentverket
Internt0,50,5Lantrnäterverket

Forskningssekreterarmodellen

Hand/ Mkr10Hand-Till Uol-IFoU-Myndighet
läggarebudget

0,620635 731501NUTEK
1,428 7200 117ByâgforskningsrâdetBFR
1,250 14 1115K
1,86 3 316RAA
2,05 1 15Geologiska SGUSveriges

Rådsmodellen

Handl Mkr10Hand-Till UoHFoU-Myndighet
läggarebudget

0,411150 15394SIDA
0,616 7132263RALF
0,3324 7230relsenRymds
1,03 120orskningsrådet 30Avfalls ARF
1,22 22425Skolverket
1,43 31421Strålskyddsinstitutet SSI
3,03 36institutionsstyrelse 10Statens
1,4l7 17RFUH

10 3,51 25,6Brottsoffermyndigheten
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Högskolan utförare sektoriellt motiverad forsk-som av
ning fråga e

För få uppfattning hur väl högskolan kan fylla sinatt uppgift vaden om
sektoriellt motiverad forskning har utredningen frågat de forsk-avser

ningsfmansierande sektorsorganen deras erfarenheter universitetom av
och högskolor utförare det FoU-arbete de finansierar.som av

Några myndigheter olika skäl har begränsade erfarenhetersom av -
Brottsoffermyndigheten, Konsumentverket, Försvarsmakten svarade
direkt på frågan. de övrigaAv uttrycktes allmän tillfredsställelse av ca
hälften Avfallsforskningsrådet, Arbetslivsfonden, AMS, Banverket,
Expertgruppen for arbetsmarknadspolitiska utvärderingsstudier, För-

materielverk, Fiskeriverket, SGU, Statens institutionsstyrelse,svarets
ÖverstyrelsenStatens kulturråd, Statens skolverk, for civil beredskap,

medan Övriga myndigheter inte sigansåg kunna allmängiltigtettge svar
eller hade reservationer olika slag. Försvarsmyndigheter påpekar attav
all forskning på grund verksamhetens karaktär inte kan läggas utav
UoH. finnsDet emellertid önskan ökad samverkan mellan för-en om
svarssektom och högskolesektom och sådan samverkan börattom avse
både FoU-finansierande och FoU-utförande myndigheter.

Ett antal myndigheter Byggforskningsrådet, Kommunikations-stora
forskningsberedningen, NUTEK, Naturvårdsverket har blandade erfa-
renheter. Man påpekar det inom UoH finns goda och dåligaatt FoU-
ledare och FoU-miljöer, och redovisade resultat skiftandeatt är av
kvalitet och relevans. få tillAtt stånd samarbete och fakul-över ämnes-

RAÄbedöms svårt KFB,tetsgränser NUTEK, och SNV ochsom av
deras erfarenheter därför inte entydigt positivaär tvärvetenska-när ett
pligt arbetssätt behövs. NUTEK också högskolans internaattanser
prioriteringsformer missgynnar problem- och industriorienterad FoU.
ALF understryker för oU-arbetetsF kvalitet delat mellanatt ansvaret är
finansiären och den mottagande/utförande högskolan.

ÖCB skrivsibland på beställarensatt rapporter sättettanser som
praktiker har svårt till erkännersig, det också haratt ta att göraattmen
med beställarens kompetens. NUTEK på sätt att mottag-anser samma
ningskapaciteten i industrin ofta begränsad.är

Sida/SAREC betonar vikten forskningens förankring inom univer-av
sitetens discipliner, vilket bidrar till internationalisering och u-landsin-
riktning högre utbildning forskning.och KFB examinering for-av ser av
skarstuderande sitt viktigaste mål, det kan kommaäven i kon-som om
flikt med sektorns behov långsiktig kompetensutveckling. BFRav
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arbeta medfåfrån högskolankravlegitimtpåpekar det attär ettatt
forskningsprojektensinomkompetensutvecklinglångsiktig ram.

Sida/SAREC,SGU,KFB, NUTEK,ALF,myndigheter AFR,Flera
kostnadsredovisningkostnader,frågorJordbruksverket, SV tar omupp

full kost-principenifrågasätteruppföljning. Ingenekonomiskoch om
och intekostnadsredovisningarordentligavill hanadstäckning, men man

avgifter.ellerpåläggomotiveradeantalett
har ocksåochbyråkratiska problemiblandJordbruksverket möter
sjuk ellerbliransvarig projektledaresvårigheter när ensamtmött en

avtaladealdrig hållertycker UoHVägverket nästanbyter tjänst. att
bristande förståelsehögskolansallmänttalarochtidsramar, ALF ommer

tillkontraktsförhållandeistå part.innebörden att annanavav
FoU-projektoftaläggermyndigheter nämnts utFörsvarets ovansom

Fiskeri-myndigheter ALF,flera andrainstitut,sinapå ävenmenegna
Jord-Rymdstyrelsen, SIS,NUTEK,Konsumentverket,verket, KFB,

det iblandditkomplement,viktigainstitutenbruksverket, SSI somser
område.visstinomforskningenkoncentreraskäl ettockså kan finnas att
det gäl-uppgifterviktigaharinstituten närmyndigheterNågra attanser

beredskapochbevakningkunskap,kontinuerligtillhandahållaler att
högskoleinsti-instituten bättreAndra änsina områden.inom att enanser

kostnadskrävandeexperimentella ochförkantution störreta ansvar
projekt.

kul-StatensRymdstyrelsen, SI,NUTEK,Fiskeriverket,AMS,ALF,
utbyggnad in-uteslutadärför intevillJordbruksverketturråd och aven

angelägen ellerdenoch FVstitutsorganisationen. ALF t varao manser
liksom AFRemellertid samtidigt,önskvärd. NUTEKåtminstone anser

det kandärförfrämstgå,felprincip attdet ioch vägBFR, är attatt
forskning.ochutbildningmellankopplingenbryta

ochklararUoHsammanhangetviktig fråga i attEn är anpassaavom
och BFRpåpekar NUTEKpunktenoch på densina arbetsformer,förnya

kompetens-Centrumbildningar,positivt meddelhänderdet justatt ennu
utanförinstitut UoH.inrättandetavstyrkerSida/SARECcentra etc. av

ochmellan UoHoch samverkansamarbetesynpunktvanligEn är att
viktiga forsk-kringbyggasnätverk börochbör ökainstituten att upp

konkur-samtidigtSNV,FMV, KFB,Banverket, FHI,ningsfrågor som
RymdstyrelsenBanverket.positivtocksårenselementet nämns avsom

och institut åmellan UoHfördjupad dialogockså viljaskulle enase en
andra.myndigheter å denforskningsñnansierandeochsidan
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översiktDepartementsvis över

bör inomförändringar övervägassom

sektorsforskningen

Justitiedepartementet

MkrBrottsoffennyndigheten 5,7-

Brottsofferfondenadministrerar medel frånBrottsoffermyndigheten
mindreprojekt. Endastsektorsforskning och andraför både typer enav

organisationertill forskningsgenomförandemedlen fördelasdel av
högskolor, forskningsinstitut.universitet och

BRÅ sektorsforsk-rådet disponerade tidigareBrottsförebyggande
forskningsproposition överför-efter förslag i årsningsmedel, 1993men

forskningsrådetHumanistisk-samhällsvetenskapligatilldes dessa
intepropositionenenligt den nämndaDärmed fanns det,HSFR.

forskningkriminologiskdela bidrag tilllängre behov att ut genomav
BRÅ:s forskningkriminalvetenskapligmedlen förförsorg. särskildaDe

f till milj kr år.uppgår 4inom HSFR n per
Brottsofferfondens medelörändringsmodell: delDenF avsersomav

underanslag direktoch läggsfrån myndighetenforskning förs ettsom
fördelningför medlensbeslutar formerjustitiedepartementet omsom

sektorsforsk-ellerunder departementet forskningsrådberedningsgrupp
BRÅ bered-medverka iBrottsoffermyndigheten börochningsorgan.

fördelas.ningsarbetet medlennär

Utrikesdepartementet

Mkr/SAREC 394Sida-

myndigheterna SIDA,1995/96 de tidigarebudgetåretFr utgöro m
Sida.myndighet medSwedecorpochBITS, SAREC namneten ny

områdeinom departementetsforskningsresursemaHärigenom samlas
svenskautredningens synpunkt relevantainom myndighet. Den uren
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avdelninghuvudsak inom det SARECforskningen finns i ärnya ensom
övervägandeheltforskningsstöd till deninom Sida. Sidazs övriga avser
för forskningverksamheter WHO:sdelen internationella t.ex. program

intresseområde.utredningensfaller således utanföroch
forskningsråd beslutenochfungerar SARECallt väsentligtI ettsom

framstående forskaremajoritetbeståri nämndfattas avav ensomen
områden.u-landsrelevantainom

för forsk-organisation föreliggerFörändringsmodell: Den somnya
i princip denområdeUtrikesdepartementetsningen inom motsvarar

förändringar föreslås.varför ingautredningenmodell föreslagits avsom
för allmä-intedockdiskuterasfråga börEn representanterär omsom

u-landsinriktad verk-organisationer medförföreträdarenintresset, t.ex.
bakgrundmedverka i beslutenutsträckning bordeökadsamhet, i mot

sektorsforskningsaspektema.av

Försvarsdepartementet

Mkr850Försvarsmakten FM-
medelmedlen ingår i FMmaterielverk FMVFörsvarets-

ÖCBÖverstyrelsen Mkrberedskap 25för civil-
Mkr26räddningsverk SRVStatens-
Mkr2psykologiskt försvar SPFStyrelsen för-

anslagstilldelning förstrukturen förförändradesjuli 1994Den l
medområde. EttFörsvarsdepartementetsmyndigheterna inom systern

ÖCBochFörsvarsmakteninfördes ochuppdragsstymingutvidgad gavs
mellanRollfördelningensektornsför styrning FoU.större avansvar

FM/FMV/ÖCB industrin,och utförare MHS,FOA, FFA,beställare
blev tydligare.UoH

forsk-objektbundenfrämst ickesammanhangintresse i dettaAv är
FoU-verk-omfattandefinnsteknikutveckling.ning och Härutöver en

införföreberedelserutvecklingindustriellkaraktärensamhet somav
projektet.materielprojekt, JASspecificeradeproduktion t.ex.av -

huvuddelen tillprojekt gårfördelar tillmedelde FMVAv externa
tillfördelasmindre deloch Enindustrin till FOA FFA. ävensamt

Mkr1994/95budgetåret 369fördeladehögskolor. FMVuniversitet och
och högskolor.till universitetMkr gicktill projekt 8externa varav

ÖCB:s huvud-Mkruppgick 1994/95 tillFoU-stöd 25externa varav
högskoloroch 3del till universitetmindredelen gick till ochFOA en

Mkr.
Försvarsmakteninternt inomgenomfördesUnder 1994/95 ut-en
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redning med arbetsnamnet Effektivisering försvarets FoU-verksam-av
het. Utredningen UtvärderingFörslagen bereds f försvaretsn. av

UTFÖRledning och struktur systematisk översikt försvaretsgör en av
uppdrags- och ägarstyming försvarsforskningen. Slut-gentemot a
betänkande kommer publiceras under 1996.att senare

Försvarsmyndighetema arbetar också med stärka kontakterna medatt
universitet och högskolorforskningen vid bl med avsikten identifi-atta

intresse dual-use.områden gemensamtera av
Förändringsmodell: utvärdering denEn nyligen förändrade finans-av

ieringsstrukturen pågår, sammanhållen Resul-Försvarsdepartementet.av
utvärderingen bör avvaktas. Därför föreslås inte för-här någrataten av

ändringar.

Socialdepartementet

Folkhälsoinstitutet FHI Mkr23-
Statens institutionsstyrelse SIS Mkr30-

Under Socialdepartementet Socialvetenskapliga forsknings-sorterar
rådet, bildades efter förslag i års forskningsproposition.1990 Detsom
skall betydel-enligt sin instruktion främja och stödja socialvetenskapligt
sefull disponerar årlig budget drygt milj kr.forskning och det 90en om

myndigheternamindre forskningsbudgetar de två ovannämndaDe som
disponerar givetvis väsentligt smalare positivtområden. Det är attavser
forskningsarbete och stöds inom dessa områden,ävenuppmuntras men

det rationellt sektorsforskningkan fråga sig arbeta medär attman om
med definerade Stödet till folkhälsoområdet idagså ärsnävt ramar.
dessutom splittrat på myndigheter och verk-FHI, MFR SFR. Atttre

folkhälsoinsti-samheten skall ha vetenskaplig förankring det står isom
tillräckligt motivinstruktion enligt utredningens mening inteärtutets ett

för det fördela medel för forskning vid universitet och högsko-skallatt
belastarlor. kan tilläggas de administrativa kostnader FHI:sDet att som

relativt vadoch forskningsstöd mycketSIS:s störreär änt sett somex
gäller för SFR.

projektstöd dis-Förändringsmodell: forskningsresurser förDe som
överförsoch institutionsstyrelseFolkhälsoinstitutet Statensponeras av

sektorntill blir forskningsråd för hela den socialaSFR, därmed ettsom
Medicinskaalternativt del FHI-medlen istället föras tillkan en av

rele-samrådet med och det gällerforskningsrådet. FHI SISSFR när
myndighetersforskning med anknytning till dessavansbedömning av
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till högskoleinstitu-basstöd antalansvarsområden. FHIDet ettgersom
istället för tilltioner överföres till högskolan SFR.

ommunikationsdepartementetK

MkrKommunikationsforskningsberedningen KFB 115-
30 MkrBanverket BV-

Mkr148Vägverket VV-

kommunika-för ochnuvarande fmansieringssystemetDet transport-
forskningsproposition.förslag i års Entionsforskning tillkom efter 1993

FoU-fmansierande medcentral roll spelas KFB är ett organsomav
sektorsforsk-kunskapsuppbyggandeför all långsiktigmyndighetsansvar

Ävenverksamhetsområde. dening inom kommunikationsdepartementets
disponerar emellertid betydandemyndigheternabåda andra ovannämnda

förovannämnda proposition haFoU-medel de skall enligtoch ansvar
tillämpad karaktär samtidigt KFB:sövergripande forskning somav

omfattarkunskapsuppbyggande sektorsforskningför ävenansvar
verksamhetsområden.Banverkets och Vägverkets

sålunda inte skarp.ochGränsdragningen mellan KFB, BV VV är
vara oförhindrat stödjapropositionen börstår det i KFBTvärtom attatt

verk-Banverkets och Vägverketstillämpningskaraktär inomprojekt av
detta.det finns särskilda skäl förbedömersamhetsområde attom man

Även för området.stöder med relevans Avoch FoUNUTEK, BFR SNV
kommunikationsdeparte-myndigheterna inomde FoU-finansierandetre

Vägverket de klart FoU-resurser-verksamhetsområde har störstamentets
varken dessaTraditionellt harmilj 1996.250 kr årper o mna

oU-medel återfunnitsomfattandeeller Banverkets mindre Fmedel --
anvisats inomforskningspropositioner. har iställeti regeringens De

ordinarie driftsanslag.myndighetersför dessaramen
FoU-planeringen inom dennauppfattningutredningensDet är att

regerings-och ambitiös, såväl påsektor förhållandevis sammanhållenär
de flesta dehos myndigheter. uppfyllernivå berörda KFB avsom

sektorsforsk-kriterier angivit för organisationenutredningen har avsom
frågetecken beträffande rollför-ningen. framgått kanSom sättasettovan

välkomnar detoch utredningendelningen för berörda myndigheterm m
för helagivituppdrag Kommunikationsdepartementet RRV attsom

därvidfinansieringssystemet ochsektorn år gamlautvärdera det tre
samverkanformerna foransvarsfördelningen ochfrämst följa upp

organisationer.mellan berörda
för långsiktigklargörs tydligareörändringsmodell: DetF att ansvaret
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övrigasektorn åvilar eftersomkunskapsutveckling för hela KFB myn-
behövskan förutsättas ha den kompetensdigheter inom sektorn inte som

forskningsstöd.hantera sådantolika avseenden föri att

Utbildningsdepartementet

Mkr26skolverkStatens-
Mkr6,8universitet och högskolorRådet för forskning om-

diskutera-behandlats iSkolforskningen har nyligen Ds 1995:60 som
sektorsforskningsansvarbibehålletmodeller nämligende alternativatre

forsk-tillskolforskningsmedlen någotöverföringför Skolverket, av
Kommunför-Svenskakonsortium medningsråd och upprättande ettav

enligthögskolor skalluniversitet ochför forskningbundet. Rådet om
forskningsrådsorganisationen.riksdagsbeslut inordnas i

förmedlenskolforskningsmedlenFörändringsmodell: Såväl som
för-inordnas ioch högskolor HSFR. Dettaforskning universitetom

gällervadKommunförbundetsamverkan medhindrar intetpå sätt
utsträckningangeläget idet HSFRskolforskning. Tvärtom är att stor
relevansbe-forskarsamhället vidutanföranvänder sig kompetensav

sektorell anknytningmeddömning forskningav

Jordbruksdepartementet

Mkr17jordbruksverk SJVStatens-
Mkr3,7Fiskeriverket-

ochför skogs-rådStatensUnder Jordbruksdepartementet sorterar
milj kr.budget 250 Dessutommed årligjordbruksforskning om caen

ochundersöknings-forskning förtillämpadmedel förfördelas samtmer
ovannämnda myndigheterna. Dentvådeutvecklingsverksamhet av

forskningsfinan-kunnat bygga förharorganisation de uppsenaresom
skriver SJVtill utredningenbrister.har uppenbara Isiering tett exsvar

växtskyddbekämpningsmedel/områdetsitt FoU-stöd inom attom
ansök-vetenskapliga kvaliteten pådenbedömningingen speciell av

genomförs.ningarna
fiskeriverketsjordbruksverketsdelar ochörändringsmodell: DeF av

ställs kravforskning överförs till SamtidigtSJF R.FoU-medel som avser
den sektori-organisation säkerställer såvältydligrådet hapå att somen

FoU-arbetet.kvalitetenfördelning dessa påella relevansen vid somav
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Arbetsmarknadsdepartementet

Rådet for Arbetslivsforskning Mkr263-
MkrArbetsmarknadsstyrelsen AMS 4,3-

för arbetsmarknads-Expertgruppen 3,5 Mkr-
politiska utvärderingsstudier EFA

Inom området arbetsliv finns forskningsfmansiär Rådet förstoren
arbetslivsforskning och oU-utförande institutF Arbetslivsinsti-ett stort
tutet, vilka båda tillkom 1995-07-01 samtidigt tidigare myndig-tresom
heter lades Både rådet och institutet finansierar forskningsprojektner.
vid universitet och högskolor.

Området arbetsmarknad täcks kommitté inom Ar-permanentav en
betsmarknadsdepartementet stöder utvärderingsforskningEFA som om
arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Vidare finns grundläggandemedel för
forskning arbetsmarknaden inom Humanistisk-samhällsvetenskapligaom
forskningsrådet finnsHSFR. också forskningsmedel inomDet numera
AMS och i mindre utsträckning inom Socialvetenskapliga forsknings-
rådet och Folkhälsoinstitutet. forskningsproposition1993 års uttaladeI
regeringen borde till Arbetsmarknadsdepartemen-EFA ersättasatt ettav

knutet vetenskapligt råd. Riksdagen ansåg emellertid forskningtet att
skulle bedrivas i från regeringskansliet oberoende det framgårorgan
inte propositionen det regeringens avsikt det rådettänktaattav om var
skulle bedriva eller stödja forskning och avslog förslagetdärför om
EFA:s nedläggning.

HSFR och fördelar sinaEF basis inkomna ansökning-A pengar av
medan AMS-projekten initieras myndigheten själv. Projektansök-ar av

ningar till bedöms iHSF R med forskare medan EFA:sen programgrupp
sammansättning innebär forskaresåväl andra sakkunniga inklu-att som
sive från på arbetsmarknaden deltar bedömningariexperter parter av
ansökningar och beslut projektstöd.om

På det regionalpolitiska området verkar för regionalExpertgruppen
utveckling ERU. har karaktärenDet forskningsinstitut,närmast ettav

kan också finansiera eller delñnansiera universitetsforskaremen som
deltar i ERU-projekt. Ansökningsförfarande saknas.

Förändringsmodell: medelDe EFA, HSFR, AMS och RALFsom
disponerar för forskning arbetsmarknaden läggs i sekto-ettom samman
riellt forskningsråd under arbetsmarknadsdepartementet stöder såvälsom
tillämpningsinriktad grundforskningsbetonad forskning medsom mer
arbetsmarknadspolitisk relevans. Modellen innebär splittradealltså att

samlas i sektoriellt forskningsråd samtidigt EFAettresurser som av-
vecklas i enlighet med regeringens tidigare förslag. erfarenhetNär mer
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utvärdering ske därorganisationen börnuvarandevunnits den nya enav
funktio-ñnansierande och utföranderenodling defråganbl ava om en

tasnerna upp.

Kulturdepartementet

Mkr2,2KulturrådStatens-
Mkr6,5Riksantikvarieämbetet-

huvudsak till uppdrag läggsFoU-medel används iKulturrådets som
förutvecklingsverksamhetuppföljnings- ochtill rådetsstöd samtut som

Endastkulturpolitiska sektorn.forskningsinformation avseende den en
ochuniversitetforskningsprojekt vidmedlen går tillbegränsad del av

högskolor.
kulturmiljö-idisponerar för sektorsforskningRiksantikvarieämbetet
MkrMkr 1994/95. detta 6,5vården sammanlagt 16,1 Av utgör externt

Kulturut-universitet och högskolor.huvudsak gått tillstöd iFoU som
helasektorsforskningen inomhar granskat1995:84redningen SOU

tvärvetenskapligthar föreslagitUtredningenkulturområdet. centrumett
universitets-replierar olikamed medelför kulturforskning somegna

institutioner
forsk-myndighetersdel berördaörändringsmodell: DenF externaav

föroch inte utnyttjasforskningklassificerasningsmedel kan somsom
fördelartilld bör överföras HSFRinformationutvärderingar, some

ILÅÄ beredningsarbetet.i För-bör medverkaKulturrådet ochmedlen.
kunskapsuppbyggnad inomför långsiktigmedlenslaget innebär att

samlas till HSFR.kulturområdet ett organ,

Näringsdepartementet

Mkrteknikutvecklingsverket NUTEK 1 445ochNärings--
Mkr194byggnadsforskning BFRråd förStatens-
Mkr230Rymdstyrelsen-
Mkr5,0geologiska undersökning SGUSveriges-

näringsli-inom teknisk förcentrala aktörer FoUochNUTEK BFR är
ansvarsområden.inom sina respektivesamhällsutvecklingenochvet

forskningtekniskñnansiärenenskiltockså denNUTEK störstaär av
endastfakultetsanslagenvid sidaninom högskolan trots att. enom
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mindre del anslag tillNUTEK:s går teknisk forskning. Under bud- iav
getåret 1994/95 fördelade NUTEK totalt Mkr till högskoleforsk- l640ca

lning, 90 Mkr avsåg deltagande i projekt. HuvuddelenEUvarav ca av-
detta fakultet. iteknisk SamverkansmönsterI i tekniskrapportenavser

lforskning framtagits på utredningens uppdrag uppskattas andelensom
forskning direkthar grundforskningskaraktär till 300 Mkr.som mer

SGU sektorsmyndighet för det områdetgeovetenskapliga därär
dock den FoU-verksamheten betydligt omfattning.mindreärexterna av

Rymdstyrelsen både sektorsorgan för rymdverksamheten ochär ett
forskningsråd för grundforskning inom rymdområdet. Styrelsenett

disponerade budgetåret 1994/95 Mkr under Utbildningsdepartemen-42
huvudtitel för grundforskning under villkor forsknings-tets samma som

råden under detta departement. Medelsfördelningen sker på sättsamma
inom forskningsråden med den skillnaden det beslutandeatt organetsom

majoritet forskarutseddaRymdstyrelsen inte har ledamöter.av
Förändringsmodell: Både ochNUTEK BFR finansierar teknisk FoU

i hela spektrat från grundforskning till utvecklingsarbete. rimligEn
förändringsinriktning koncentration deras insatser inomenvore av
teknisk forskning näringslivs-till klart och samhällsinriktad verksamhet
eftersom stödet till grundforskning kan förväntas komma från andra
aktörer Stiftelsen för strategisk forskning. förslag iDettat.ex. som
första beskrivitshand gäller har i kapitel rollNUTEK 13. NUTEK:s
skulle därigenom renodlas till för innova-utvecklingenatt ansvara av
tionssystemet näringslivoch överbryggningen mellan högskola och och

distinktare rollfördelning mellan finansiärer följden.skulle bli SGU:sen
medel skulle kunna föras till det Naturvetenskapliga forskningsrådet,

med hänvisning till forskningsnära och speciellaNFR SGU:smen
orimligtkompetens inom landet det inte medlen i fortsättnin-är att även

finns hos myndigheten medelsfördelningen isker samrådattgen men
med NFR.

Civildepartementet

MkrKonsumentverket KOV 1,7-

Under ansvarsområde faller konsumentforskning.civildepartementets
rörande konsumentsforskning harcivilministem tillsatt utredningEn av

vardagi februari betänkandet Forskning för SOU1996 framlagt vår
forskningsråd medUtredningen föreslår bl1996:10. ettatt ett nytta

fråninrättas, belopp Mkr överförsårligt anslag Mkr 1250 att ett omom
huvudsakligenandra forskningsfinansiärer, forskningen inom områdetatt
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Sverige initiativ till för-högskolanskall bedrivas inom att tarsamt en
konsumentområdet.forskningspolitik inomstärkning EU:sav

ungdoms-initierat utredning rörandeCivildepartementet har också en
ungdoms-fått i uppdragUngdomsstyrelsenforskning där överatt se

ii januari 1996 redovisatsUppdraget harforskningen. rapporten
finansiering.-inriktning, organisation ochungdomsforskningSvensk

ellerforskningsråden SFRföreslås HSFRI att ettrapporten gesav
bildas,för ungdomsforskning,huvudansvar att att nyaen programgrupp

miljtillgängliga med krnivån på medel höjs 3tjänster inrättas samt att
ar.per

förutsätt-Ideell verksamhetutredare har isärskildEn rapporten
tioårigtbetydelse föreslagitorganisering och Ds 1995:30ningar, ett

fördelaforskning. föreslås utredaren 10handlingsprogram för HSFR av
ändamålet.förMkr årper

för flera för sigörändringsmodell: CivildepartementetF ansvarar var
Omfattningen dessa områdensektorsforskningsområden.begränsade av

sektorforsk-för motivera inrättandet någoninte tillräckligtär attstor av
departementet.ningsmyndighet under

ungdomsforskningkonsumentforskning och för börMedlen för
forskningsrådet eller HSFR.fördelas Socialvetenskapliga SFRav

Miljödepartementet

Mkrnaturvårdsverk 157SNVStatens-
Mkr30Avfallsforskningsrådet AFR-
Mkrstrålskyddsinstitut 21SSIStatens-

kämkraftinspektionStatens-
Mkrlantmäteriverk 0,5LMVStatens-

forskningsfinansi-denNaturvårdsverket SNV,Inom är storasom
FoU-frågorverksamhetsområde, hanterasinom miljödepartementetsären
regeringen.ledamöterforskningsnämnd,särskild utses avvarsav en

Forskningsnämndenaktiva forskare.Ungefär hälften dem brukar varaav
i alltmiljöforskning och den fungerarstatsanslaget fördisponerar vä-
bedöms iforskningsråd. Projektansökningarsentligt sektorielltettsom

stöd fattasforskare och beslutkommittéer med majoritet avav omen
förslag från dessa kommittéer. Nämn-basisforskningsnämnden av

FoU-avdel-samverkan mellansjälvständighet hindrar intedens näraen
möjligheter nåoch verketsövriga avdelningar inom SNVningen och att

forskarkontakterkunskap ochunderlättas den tillgång påsina mål av
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finns inom dess FoU-avdelning.som
Naturvårdsverket har aktivt bidragit till bygga samverkanatt upp en

mellan det dussintal myndigheter och andra organisationer bidrarsom
till finansieringen miljöforskning i Sverige och det nyligen publicera-av
de planeringsdokumentet Forskning och utveckling för bättre miljö är

exempel på denna samverkan.ett
Avfallsforskningsrådet sedan inordnat1995-07-01 i SNV därär

verksamheten leds särskild avfallsforskningsnämnd.av en
SSI:s för strålskyddsforskning behandlades i betänkandetansvar

Långsiktig strålskyddsforskning SOU 1994:40, 1994som avgavs av
Utredningen strålskyddsforskning. föreslogs forskarsam-Där attom a
hället skulle ha forslagsrätt beträffande majoritet ledamöterna ien av

forskningsnämndSSI:s och nämnden skulle få beslutanderätt vadatt
gäller stöd till riktad grundläggande strålskyddsforskning. bådaDessa
forslag har inte genomförts.

Tillkomsten innebar betydandeMISTRA tillskott medel forettav av
lösningsorienterad och åtgärdsinriktad forskning, ofta i form storska-av
liga projekt. Samtidigt har det skett neddragningar anslagen till vissaav
myndigheter AFR, SJF och stöder småskalig, grund-R SNV som mer
läggande och problem- effektinriktad forskning miljörelevans.eller med

örändringsmodell: sektoriellt forskningsråd harF Sett SNV:settsom
forskningsnämnd rimlig sammansättning. diskuterasDet kan däremoten

representationen från näringsliv och andra isamhällssektorer nämn-om
dens beredande tillräckligt bred För allsidig rele-medgeär attorgan en
vansbedömning. emellertid inte fråga bör hanterasDetta påär en som
statsmaktsnivå utredningen tillfredsställelse erfaritoch har med SNVatt

verka för förändring i riktning ökat avnämarengage-att motavser en
i dessa sammanhang.mang

Strålskyddsforskningen har inte någon anknytning till dennära
miljöforskning stöds och det därför motiverat slåSNV inteär attsom av

SSI:s och forskningsmedel.SNV:s bör förslagen iDäremotsamman
beträffandeSOU 1994:40 styrningen grund-SSI:s stöd till riktadav

forskning inom strålskyddsområdet genomföras.
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Forskningsñnansieringsutredningens
granskarerådensochforskaretillenkäter

Inledning

fmansieringssystemetsfrågoringick fleradirektivutredningensI om
förunderlagdet saknadesfannUtredningenfunktion.ocheffektivitet att

därföroch harfmansieringssystemetpåaspekterantalbedöma ettatt
tillgodose behovet.försöktuppdragochförfrågningarantalettgenom

ochbilaga 6setill sektorsorganendirekt ettenkät gicksärskildEn
Uppsalatillforskningsprojektredovisadetaljiuppdrag att gavs

kapiteluniversitet 7.se
delsenskildatilltvå enkätergenomfördes ettDärutöver personer,

granskare.forskningsrådensdels tillhögskolan,vidforskareurval av
uppdrag,utredningenspågenomförts SCBharförsta dessaDen avav

biståndmedutredningengenomförtsandra harden avav
kanslier.forskningsrådens

iflertal ställenredovisas påenkätemadeResultat från ettsenare
redovisasNedanoch 17.kapitlen 15särskilt iutredningen men

bedömningförinformation betydelsemedtillsammansenkätfrågoma av
giltighet.resultatensav
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rådensEnkäten till granskare

Enkätens frågor framgår nedanstående förenkladenågotav
frågeformulär. Enkäten sändes till rådens samtliga granskare ca 500

och Svarsfrekvensen uppgick till drygtpersoner 70%.

föredragning ansökningarEnkät granskning och avom

forskningsstödom

medel för forskningsprojekt ochEnkäten gäller endast ansökningar om
forskningsutrustning.

sakkunniguppdrag vid tjänstetillsättningar.alltså InteDen inteavser
medtas. Med granskningheller ansökningar resebidrag böretc avsesom
förekommande fall inklusiveallt till ansökan,arbete relaterat ien

föredragning rådet.arbetet yttrande och förberedamed skriva iatt en

forskningsjinansierandevilka ellerstatligaFör privata organ
ansökningarinternationella har granskatsvenska, utländska och Du

under 1994/95
granska för något1994/95 avböjt ansökningarunderHar Du att

och så fall vilketiorgan
totalt granskat under årethar angemånga ansökningar DuHur sett

ungefärligt antal det svårt precisär att varaom
harmånga dagars eller veckors arbete uppskattar DuHur Du att

lagt dettapå arbetener
granskningsarbetetHur Du påser

enbart belastningSvar: en-
belastning tillgångänmer en en-

lika mycket belastning tillgångsom enen-
tillgång belastningänmer en en-

vilket granskningsarbetet tillgång PrioriteraPå sätt är en
svarsalternativen med 3 osv

forskningsområdetSvar: det överblick överger-
sökande, andraforskarsamhället dedet kontakt medger-

granskare m
fördelningen befintligadet inflytande över resurserger av-

det forskningsarbetetimpulser för detger egna-
övrigt, nämligen...-
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medarbetetpåtid lägger Du genomsnittmycket iHur attner
ansökanenskildgranska en

halvtimmemindreSvar: än en-
och timmehalvtimmemellan enen

timmaroch tvåmellan en
och timmarmellan två tre

timmaroch femmellan tre
hel arbetsdagochtimmarmellan fem en

arbetsdaghelän enmer-
ansökanellerskickaforskareönskarIbland nästan sammasammaen

åretunderprojekt. DuHarförolika finansiärertill i settstort samma
snarlikasådanagranskaolika finansiärerombeddblivit attav

gälltdetharfinansiärervilkaOm ja,ansökningar. ärsvaret
medgranskningförnyadofta förforskningsprojektLöpande utsätts

mellanrum.årsnågra
skeböråterkommandesådan prövningofta DuHur attanser

tredje årSvar: vartca-
oftare"-

oftamindre"-
granskningsarbetetsynpunkter påandranågraDu10. Har
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Enkäten forskarnatill

uppfattning vilkenEnkäten till forskarna avsåg bl tidatt ge en aom
forskarna lägger hur mycket medel de erhåller, vilka finansiärerner,

projekttidemaviktiga och hur långa normalt Enkätenär.ärsom
varefter genomfördekonstruerades utredningen SCB urval,av

enkäterna.utsändning och inkodning av
till stickprov forskare. UrvalsramenEnkäten sändes ett av

register personal vid universitetkonstruerades med hjälp SCBs överav
professorer, lektorer, forskarassistenteroch högskolor och omfattade

forskartjänster. Bruttopopulationen 9med särskildasamt varpersoner
464 personer.

fakultetsgrupperi tjänstegrupperPopulationen delades tre samt sex
totaltgjordes slumpmässigt urvaltill och dessatotalt 18 ettstrata avur

611 personer.
vilket måste betraktasbesvarades 460 75 %,Enkäten personerav

Även blir urvaletmed denna svarsfrekvensresultat.mycket gottettsom
jämfördavarför statistik där småi varje relativt litet, ärstrata grupper

utredningen dockskillnader redovisas iblir osäker.relativt Stora ärsom
signifikanta %-nivån.på 95

jämförelser kangenomförtsbortfallsanalys har inteNågon görasmen
medeltilldeladeframför allt vad totaltmed kända förhållanden avser

för olikavisar totalbeloppenfrån forskningsstatistiken. sådanEn att
frånavviker 20%finansiärer forskningsstatistiken intei änmer

fårenkätresultaten, vilketberäknade värden utifrån anses vara en
finns docköverensstämmelse. väsentligt undantagtillfredsställande Ett

projektsummor inteför sektorsforskningen där enkätens utgör änmer
orsakat dennafördelade medlen. Vaddrygt hälften de faktiskt somav

snedhet inte klarlagt.är
innehåller enkäten till forskarnastatistiska felFörutom samma

granskama.tidsuppskattningar enkäten tillsvårigheter vad gäller som

Enkätformuläret

fåtal frågor ålder kön ochFormuläret innehöll inledningsvis ett om
enkätenfakultetstillhörighet, vilka inte redovisas här. Huvuddelen av

bestod nedanstående tabell.av
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ansökningar bidragTabell och5. över

sådana medfrågor ansökningarna gällerOBS Notera att om
sådanafrågorna bidrag gällerunder 94/95 medanansökningsdag om

tidigare.kan ha årflerårsbidrag sökts någraavsåg 94/95, även somsom
fungerarinte direkt jämförbarabidrag såledesAnsökningar och är utan

statistiskt underlag.för sig somvar
situationolika tjänstekategoriersfå bildUtredningen försöker aven

där dumedel, varför både ansökningarvad ärexternaavser
du medsökande intressanta.huvudsökande och där ärär

avgränsadsökande forMedsökande definieras här att enansvararsom
projektledarefungerari praktikenprojektet ellersjälvständig del somav

erhållnagäller bidrag börprojektet. Då dethela eller delför summaav
delavgränsadedinbidragetden delmedel endast som avseravavse

huvudsökande.gäller även

Bidragsgivare

Forskningsråd
Sektorsorgan
"Löntagarfondsstiftelser"
Andra stiftelserstörre
Övrigastiftelser
Landstingochkommuner
Privatasvenskaföretag
Privatautländskaföretag
EU
Övrigainternal.organisationer

Gäller ansökningarmed Gäller bidrag 1994/95somavser
ansökningsdag 94/95under

inlämnadeAntal Total Antalbeviljadebidrag erhållnaSumma Detstörsta
ansökningar tids- bidrag bidragetssom somavser

åtgångHuvud- Med- års års årsl 2 3 1994/95 andel%
sökande sökande dagar bidrag bidrag bidragtusentalkronor avsumman

orskningsrådBidragsgivare:F FRN, SFR,HSFR,MFR,NFR, SJFR,TFRochRymdstyrelsenär
Sektorsforskningsørganstatligamyndigheterochverk projektanslag, SNVär NUTEKochsomger ex
Andra stiftelse RMC,RBJochKnutoch WallenbergsAlice stiftelsestörre ärr



utredningarStatens 1996offentliga

förteckningKronologisk

trafikpolitiken Bilagor. K.gymnasieskolan hur går det 26. Ny kurs i- Den U. +nya -. livslångtSamverkansmönsteri forsknings- strategiför kunskapslyftoch lärande.svensk 27. En. finansiering. U. U.
Fritid i förändring. forskningspolitiskalandskapeti28. Det Norden. Om kön och fördelning fritidsresurser.C. 1990-talet.U.av

bestämmer interna inför ForskningochVem vad EU:s spelregler 29. Pengar.U.. regeringskonferensen1996.UD.
Politikomráden förstaunderlupp. Frågor EU:som. pelareinför regeringskonferensen1996.UD.

årEtt med EU. Svenskastatstjänstemäns. erfarenheter arbeteti EU. UD.av
vitalt intresse.Av EU:s utrikes-och. säkerhetspolitikinför regeringskonferensen.UD.

Batterierna laddadfråga. M.en-. järnvägenstrañkledningOm K.m.m.. förForskning vår C.10. vardag.
Ålders-EU-mopeden. och behörighetskravförll . och trehjuligatvá- motorfordon.K.

och12.Kommuner landstingmedbetalnings-
svårigheter.Fi.
Offentlig djurskyddstillsyn.13. Jo.
Budgetlag14. regeringensbefogenheterpâ-
finansmaktensomrâde.Fi.
Union för både15. och Politiska, rättsligaöst väst.
och ekonomiskaaspekter EU:s sjätteav
utvidgning. UD.
Förankring16. och rättigheter.Om folkomröstningar,
utträdesrätt,medborgarskapoch mänskliga
rättigheteri EU. UD.

trafikl7. Bättre medväginformatik.K.
Totalförsvarspliktiga18. m95. Förslag jobb/studierom
efter muck, bostadsbidrag,dagpenning,
försäkringar. Fö.

19.Sverige,EU och framtiden.EU 96-kommitténs
införbedömningar regeringskonferensen1996.

UD.
rollfördelning20. Samordnad inom tekniskforskning.

UReform förändring.och Organisation2 och. verksamhetvid universitetoch efterhögskolor
års universitets-1993 ochhögskolereform.U.

på22. Inflytande riktigt Om elevers tillrätt-
inflytande,delaktighetoch U.ansvar.
Kartläggningoch offentliga23. analys den sektornsav
upphandling och tjänstermedav varor
miljöpåverkan.N.
Från Maastrichttill24. Turin. Bakgrundoch övriga

förslagEU-länders ochdebattinför
regeringskonferensen1996.UD.

25. Frånmassmediatill multimedia-
digitalisera television.svensk Ku.att



1996utredningaroffentligaStatens

förteckningSystematisk

landskapeti NordenforskningspolitiskaDetUtrikesdepartementet
1990-talet.28införspelreglervad EU:s internabestämmerVem 29ochForskning Pengar.1996.4regeringskonferensen

förstaFrågor EUzsPolitikomrädenunderlupp. om Jordbruksdepartementet
regeringskonferensen1996.5införpelare 13djurskyddstillsyn.OffentligstatstjänstemänsSvenskaår medEU.Ett

i 6erfarenheter arbetet EU.av Kulturdepartementetutrikes-ochvitalt intresse.EU:sAv
multimediamassmediatillFrånregeringskonferensen.7säkerhetspolitikinför -

25television.digitaliserasvenskattPolitiska, rättsligaför både ochUnion väst.öst
sjätteekonomiskaaspekter EUzsoch av Näringsdepartementetutvidgning. 15

offentliga sektornsdenoch analysKartläggningOm folkomröstningar, avFörankringoch rättigheter.
medoch tjänsterupphandlingmedborgarskapoch mänskligautträdesrätt, av varor

miljöpåverkan.2316rättigheteri EU.
96-kommitténsframtiden.EUSverige,EU och Civildepartementet19regeringskonferensen1996.införbedömningar

förändring.Fritid iBakgrundoch övrigaMaastrichttill Turin.Från
3fritidsresurser.fördelninginför Om kön ochoch debattEU-ländersförslag av

Forskningför vår vardag. 10regeringskonferensen1996.24

MiljödepartementetFörsvarsdepartementet
8jobb/studier laddadfråga.Förslag Batteriernam95.Totalförsvarspliktiga enom -

dagpenning,bostadsbidrag,efter muck,
försäkringar. 18

Kommunikationsdepartementet
trañkledning 9Omjärnvägens m.m.

Ålders- behörighetskravförochEU-mopeden.
11motorfordon.tvâ- och trehjuliga

väginformatik.17trafik medBättre
26trañkpolitiken Bilagor.iNy kurs +

Finansdepartementet
betalnings-landstingmedochKommuner

12svårigheter.
befogenheterregeringensBudgetlag-

omrâde.14ñnansmaktens

Utbildningsdepartementet
det lhur gärgymnasieskolanDennya - forskningsfinansiering.2i svenskSamverkansmönster

20teknisk forskning.rollfördelning inomSamordnad
och verksamhetOrganisationförändring.Reformoch

ârsefter 1993högskoloruniversitetochvid
21högskolereform.ochuniversitets-

tilleleversriktigt Om rättInflytande -
22delaktighetochinflytande, ansvar.

lärande.27livslångtkunskapslyftochstrategiförEn
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