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1 Sammanfattning

Uppdraget bilaga l

Utredningens uppgift har varit undersöka möjligheterna inrättaatt att
tekniskt forskningsinstitut i Göteborg lämna förslag till inrikt-ett samt

ning, organisation och finansiering institutet.av

Utgångspunkter kap. 4

Utgångspunktema för utredningens förslag har varit vad statsmakterna
framhållit samverkan mellan högskolan och det omgivandeom sam-
hället, Göteborgsregionens näringsliv den akade-ochavnämaresom
miska kompetensprofilen vid regionens lärosäten.

Göteborgsregionens näringsliv har småmängd och medelstoraen
företag inom tillverkningsindustrin. Eftersom teknikinnehållet i pro-
dukterna ökar, tilltar också behovet för företagen del forsk-att ta av
ningens landvinningar.

Utredningen har diskuterat olika inriktningar för mikro-och stannat
elektronik det bästa alternativet eftersom mikroelektronik harsom
mycket användningsområden.stora

Tekniskt forskningsinstitut i Göteborg förslag kapitel 5-

Utredningen föreslår tekniskt forskningsinstitut inrättas i Göte-att ett
Institutetborg. skall bedriva tillämpad forskning och utvecklingsarbete
områdetinom mikroelektronikbaserade system.

Forskningen vid institutet föreslås bedrivas i projektforrn och före-
trädesvis på frånuppdrag näringslivet. Till institutet bör knytas refe-

med olika kompetens, miljö och design.t.ex.rensgrupper
Verksamheten vid institutet bör ske i samverkan med universi-nära
och högskolor i Göteborgsregionen.tet
Institutet bör ledas styrelse tillsatt med företrä-regeringenav en av

dare för högskola och näringsliv. Institutets chef bör tillsättas styrel-av
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professurer inom högskolan bör ha sin huvudsakliga verksam-Tresen.
Änmesinriktningamahet förlagd till institutet. kan elektronikkon-vara

struktion, elektroniska och elektronisk kommunikation. Desystem pro-
fessurer i elektronikproduktion beslutats riksdagen med anled-som av

förslag i budgetpropositionen för 1997ning regeringensav
utgiftsområde två16 kan dessa.utgöra av

MöjligheterInstitutet bör ha liten andel fast anställd personal.en
få från del-bör för forskare tjänstledigt högskolan föratt attyngreges

Även i vissi projekt vid institutet. studenter bör kunnataga engageras
utsträckning.

inled-Institutet bör bedrivas i aktiebolagsform. Bolaget bör i ett
utvärderingenda samband med denningsskede ha Iägare.staten som

årföreslås ske efter fem bör det undersökas insti-institutet omav som
intres-kan främjas näringslivet i formverksamhet atttutets av av en

delägare i institutet.sentförening blir
föreslås anslut-lokaliseras centralt i Göteborg och iInstitutet nära

Chal-universitet och mikroelektronikcentrum vidning till Göteborgs
Två områden sjukhushögskola tänkbara Vasatekniska AB. ärmers

Medicinarberget.och det s.k.
böranvisat för institutetmiljoner kronor riksdagen100De som

de in-förfogande användas tilltill organisationskommitténsställas att
uppbyggnadsskede.för institutet inödvändigavesteringar är ettsom

periodensuccessivt undervid institutet skall byggasVerksamheten upp
utvärde-år skall verksamheten vid institutetår till Därefter1998 2002.

ras.

förslagen kapitel 6Genomförande av

under höstenföreslår organisationskommitté tillsättsUtredningen att en
forskningsinstitutetår påbörja planeringen för det tekniskaför1997 att

årigång under 1998. Orga-så verksamheten kan kommai Göteborg att
innehålla för näringsliv ochnisationskommittén bör representanter

högskola.
för det praktiska genomfö-Organisationskommittén bör kunna ansvara

institutet.beslut inrättandetrandet statsmaktemas om avav
således få medel statsmakternaförfoga deKommittén bör över som

förerforderliga beslutoch bemyndigas fattaanvisat för institutet att
genomförandeåtgärder.verkställigheten olikaav
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högskola och näringsliv kapitel 7Samverkan mellan

olika former för samverkan mellan hög-Utredningen har studerat de
industriforsk-finns i Sverige, exempelvisskola och näringsliv som

studeratUtredningen har vidareningsinstitut och kompetenscentrum.
tänkbari Tyskland i direktivenFraunhofer-institut nämnts som ensom

förebild för institutet i Göteborg.
utredningar gjorts rele-har tagit del olikaUtredningen avav som

särskilt Kommit-forskningsinstitutet i Göteborg,för det tekniskavans
industriforskningsinstitutenoch förstärkningtén för omstrukturering av

nyttiggörandet forskningsresultatKommittén förKOFI och av
NYFOR.
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2 Ordlista

Application-specific-integrated-circuitASIC
Chip Halvledarbricka med komponenter i ICen
CMOS Complimentary Metal Oxide Semiconductor,

transistorteknologi grunden förutgörsom
integrerade kretsar.

CTH Chalmers tekniska högskola AB
GU Göteborgs universitet
IC Integrated circuit, integrerad krets
IT Informationsteknologi
KOFI Kommittén för omstrukturering och

förstärkning industriforskningsinstitutenav
LCD Liquid Crystal Display
MCM Multi-chip-module, elektronisk krets som

integreras och kapslas enhet.som en
Mikrosystem miniatyriseradeIntelligenta kansystem som

innehålla bl.a. sensorfunktioner,
databehandling och utförarfunktioner.

NUTEK Närings- och teknikutvecklingsverket
NYFOR Kommittén för nyttiggörandet av

forskningsresultat
Periferik Delsystem för växelverkan mellan elektroniska

och människan och omgivningen isystern
övrigt, bildskärmar ochex. sensorer.
Del dator bearbetar och flödetProcessor styrav som av
data

Telematik Teknik för kombinera telekommunikationatt
inforrnationstjänsteroch
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3 Utredningens uppdrag och
arbetsformer

Enligt direktiven skall utredningen lärrma förslag till inriktning, organi-
sation och finansiering tekniskt forskningsinstitutett med placering iav
Göteborg.

I direktiven framhålls det angelägetär forskningenatt bättreatt sva-
näringslivets behovmot samarbetet mellanrar samt universitetatt och

högskolor och näringslivet ökar.
I Göteborg finns bred industriell bas omfattande blanden annat sto-
företag och underleverantörer till dessa. Göteborgs universitetra och

Chalmers tekniska högskola AB framgångsrikautgör grundforsk-
ningsmiljöer med bredd. Ett tekniskt forskningsinstitutstor skulle kun-

nationell forskningsresurs för samverkanna nära mellanvara hög-en
skoleforskning och industri fåoch betydelse för regionens framtidastor
utveckling. Direktiven bifogas bilagasom

Utredningen har träffat företrädare för Göteborgsregionens närings-
liv, Göteborgs stad, Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län samt
Chalmers tekniska högskola AB och Göteborgs universitet. Utredning-

har särskilt velat uppmärksamma de små- och medelstora företagen.en
Vidare har utredningen träffat företrädare för Women in technology
WITEC och Arbetsgruppen för jämställdhet i högre utbildning och

JÄST-gmppen.forskning Samtal har förts med företrädare för fackli-
organisationer, näringslivets forsknings- och utvecklingorganisatio-ga

myndigheter och andrasamt med anknytning tillner, forskningorgan
och samverkan med näringslivet såsom Närings- och teknikutveck-
lingsverket NUTEK och forskningsinstitut.

Utredningen har gjort studiebesökäven i Tyskland vid olika Fraun-
hofer-institut vilka i direktiven nämns tänkbar förebild för in-som en
stitutet i Göteborg.
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4 Samverkan mellan högskola och
näringsliv i Göteborgsregionen

Utgångspunktema för utredningens förslag vadär statsmakterna beslu-
samverkan mellantat högskolan och det omgivandeom samhället, Gö-

teborgsregionens näringsliv ochavnämare den akademiska kom-som
i regionen.petensen

4.1 Högskolans samverkan med det
omgivande samhället- effektivare
kunskapsöverföring

Riksdagen beslutade i december 1997 med anledning regeringensav
förslag i budgetpropositionen för år 1997 prop. 1996/97:1, utgiftsom-
råde 16, bet. 1996/97:1, rskr. 1996/97:100 högskolan i ökadatt ut-
sträckning skall samverka med det omgivande samhället och informera

sin verksamhet. Högskolelagen har ändrats med dennaom innebörd. I
propositionen framhålls samverkan med bl.a. näringsliv, organisatio-

kulturliv och folkbildning. högskolansI uppgifter ingårner, spridning
forskningsresultat. Genom sprida såväl nationella interna-av att som

tionella forskningsresultat kan universitet och högskolor bidra till att
kunskap kommer till De har viktig roll inytta. medverkany tillatten

samhälls- och näringslivsutvecklingen och finna lösningar t.ex. pro-
duktionstekniska och arbetsorganisatoriska problem inom industrin.

Regeringen har såväli budgetpropositionen forskningsproposi-som
tionen Forskning och samhälle prop. l996/97:5, bet 1996/97:UbU1,
rskr. 1996/97:100 framhållit det angelägetär forskningsinfor-att att
mation får så bred spridning möjligt. Det därför önskvärtären som
med ökad rörlighet i bägge riktningar mellan högskolan ochen övrig
arbetsmarknad. Ett ökat utbyte mellan högskola och övrigtav personer
arbetsliv kan stimulera forskningenäven fånga behov utanföratt upp
högskolan. sådantEtt flöde människor i båda riktningarna förmedlarav
också kunskap förutsättningarna och villkoren för verksamheten.om
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utanförperioder arbetarvissaforskareviktigtdärförDet attär som
befordran.ochtjänstetillsättningarvidmissgynnasintehögskolan

SOUNYFOR,forskningsresultatnyttiggörandeUtredningen avom
ochomstruktureringförKommitténoch1996:89och SOU1996:70

kom-nyligenKOFIindustriforskningsinstitutenförstärkning somav
berörfrågorbehandlar161997:SOUslutbetänkandesittmedmit som

i Göte-forskningsinstitutteknisktutredningenuppdragdet ettomsom
kapitelbehandlas iutredningarbehandlat. Dessaborg har

näringslivGöteborgsregionens4.2

omvälvan-varitGöteborgsområdet haromstrukturering iNäringslivets
textil ochnedläggningvidpåfrestningarsvårainneburitoch t.ex.de av

möjligheterteknikensdeninsiktentidigavarvsindustrier. Den nyaom
olikaflera sätt.år följtshar under uppsenare

fortsattbedriverochforskningsinökarindustriföretagenDe stora
värdeprodukternasdelalltEnutvecklingsarbete. störreintensivt av

tekniker.ochkunskaperberor nyaav
förprodukterproduktionexpansivharSpaceEricssonSAAB aven

informations-möjligheterpå detagitharVolvorymden. somnyavara
produktionsstyming,produktutveckling,frånalltförinnebarteknologin

försäljning.ochmarknadsföringtillsamarbeteinternationellt
förbetydelsefår allthögskolor störremedsamarbeteIndustrins en

mellan företagSamarbetekonkurrenskraft.bibehålla sinskalldenatt
lokalt.globaltsåvälhållolikaetableras som

nybildas ochFöretagkontinuerligt.förändrasFöretagsstrukturen
företa-Deavknoppas.ellerandramed storaläggsavvecklas, samman

koncentreravaltutsträckningallttid i attstörreunderhar senaregen
teknikföre-ochskettharAvknoppningarkämornråden.på sinasig nya

bildas.kunnathartag
indust-svenskai denarbetskraftentotaladenUngefär 60 procent av

företagsre-SCB:skälla.anställda500medföretag äririn finns mer
1995.gister,

kunskapsutvecklingenområden ochmångainomskerspecialisering
lä-Göteborgsregionen äriföreträddastarktOmråden ärsnabb.är som

materialteknik,kemi/systemteknik,bioteknik,kemedel/medicinteknik,
områdendessaförmiljö/processteknik. Gemensamtenergiteknik samt

produkter.ochinstrumenteringmikroelektronik iinslagökandeär av
tjänsteinnehåll ökar.medarbetenminskartillverkningRen men

elektro-ochför ITindustrigrupperingarallt iframförmärksTillväxten
produk-kemiskmedråvaruförädlingläkemedel/medicinteknik,teknik,

områdenPå dessamiljöteknik.pappershanteringochoch samttion trä-
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har antalet arbetstillfällen under år medväxt 10%närmaresenare per
år enligt Näringslivssekretariatet i Göteborg. Bil- och verkstadsindu-
strin, transportsektorn och livsmedelsbranschen tillväxer iänom mer
måttlig takt

Det bakgrund ökade kompetenskravär ochmot differen-av en mer
tierad industristruktur fortsatta satsningar tekniköverföringsom
mellan högskola och näringsliv blir mycket väsentligt, särskilt vad gäl-
ler underleverantörer och andra främst små och medelstora företag.

Inte minst vad beträffar det antalet underleverantörer till destora
industriföretagen i regionen krävs ochstora effektiva formernya mer

för samverkan.

Små och medelstora företag

NUTEK har nyligen genomfört studie näringslivet i Sverige.överen
Studien påpekar den betydelse små och medelstora företagstora som
har för sysselsättningen bådeunder hög- och lågkonjunktur. Till kate-

smågorin och medelstora företag räknas företag med färre 250än an-
ställda.

Tillverkningsföretagens andel det totala antalet företag utgörav un-
gefär 8 eller 45 000 företag.procent

Slutsatsen den nämnda studien de små och medelstora fö-är attav
spelar allt roll i ekonomin.större Resultatet visar ocksåretagen till-en

verkningsindustrins minskande betydelse för sysselsättningen, medan
antalet anställda i tjänsteföretagen får allt betydelse.störreen

deAv tillverkande små och medelstora företagen omkring hälftenär
leverantörer insatsvaror, dvs. delar andra produkter. Detta är sär-av av
skilt dominerande i elektronikindustrin.

I samband med de exportföretagen har koncentrerat sigatt stora
kämverksamhetsin har dessa i allt utsträckning kommit anlitastörre att
minskande antal underleverantörer i gengäldett stör-representerarsom
företag med ökad bredd. Dessa anlitar i sin underleve-turre en egna

s.k. sekundärleverantörer.rantörer,
Under de åren har många framgångsrika svenska underleve-senaste

köpts utländskarantörer företag. Ur kundföretagens synvinkelupp av
denna utveckling mindre önskvärd, dåär tillskapandet interna-storaav

tionella konglomerat minskar konkurrensen.
De mindre och medelstora företagen behöver idag stärkas i olika av-

seenden.
Ett de viktigaste kunskapsutvecklingär utbildning ochav genom

tekniköverföring mellan företag och högskola.
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ÄlvsborgsBohus län,Göteborgs ochillverkningsföretagTabell i1. T
1996-11-11Kungsbacka SCBochlän

Antal 500 Summa100 4999 10 9910anställda ----
492159 29 70702 831 14033Tillverkning

5 40112l 9716 171Livsmedel
7011108 l227355Textil
640355208374Trävaror

5 I 21018145586 456Massa
3 1536455247Kemikalier

22164610069Gummi
1 255l179 1525540Metall

320 775153272 327Maskiner
2 6541597234306och optikEl
8 5041966179232Transportmedel
2 5646Övrigt 36388 132

2 7 731225582 8664 333Byggverksamhet

intervallolikaarbetsställenantalet iSijforna anger

bilindustrinexempletUnderleverantörer -

EfterVästsverige.idominerande företagstorleksinVolvo ettär genom
skerunderleverantörersvenskasighadelentill använt nustörstaatt av

underleverantörer.internationella företagförändring störremot somen
lever-längreintekommerunderleverantöremasvenska attflestaDe

Etttill underleverantörema.blir leverantörertill Volvo,direkt utanera
omedel-Arendalsområdet ipåsigetableratharunderleverantörerantal

deplatsfinnasTorslandafabrik för närVolvostillanslutning attbar
underleverantö-tiotaldettillverkas. BlandbörjarVolvomodellemanya

företag.svensktingetår finnsjanuari 1997kontrakterade ivarrer som
hellerintesig däretableraskall ärsvenskt företagnågotUtsiktema att

goda.
omkring 70förunderleverantöremasvenska procentdedagI svarar

miljar-20Saab. Detoch närmaretill Volvoleveranserna motsvararav
sammanlagtårliga beställningarbiltillverkarnassvenskadeder av
alltKomponenttillverkningen kommer attkronor.miljarder28-29 mer

hemmamark-bas ihar sinföretagmultinationella storstyras ensomav
kanexempel näm-och SomFrankrike Japan.Tyskland,nad i USA, ett

miljar-35ochelsystemlevererar omsätterAutomotiveDelphi somnas
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der dollar. sådantEtt företag har volymer mångastörre bilföretag.än
kanDet sig komponenterröra tillverkas i miljoner exemplarom som

och levereras till rad olika biltillverkare.som en
Ett exempel på utländska företags ökande betydelseannat i Sverige
Lear Corporations köpär Borealis Industrier. De företag inteav som

köps eller själva köper företag för bli befinner sigistörre mycketatt en
konkurrenssituation. I Volvos fordonskomponentgrupputsatt ingår 120

företag med 20 000 anställda. Det finns uppenbar risk syssel-atten
sättningstillfállena i dessa minskar företagen inte klarar ställaattom

sig.om
Enligt NUTEK idag elektronik 25utgör produktionsvär-procent av

det i bil. Denna siffra förutspås öka under de åren. Förnärmasteen
många underleverantörema bidrar utveckling allt sofis-av moten mer
tikerade produkter till svårigheterna hålla sig kvar på marknaden.att

F öretagsstruktur mikroelektronikeninom

Sverige har flera multinationella koncerner vidär ävenstorasom en
internationell jämförelse. De bedriver ofta delen sin FoU istörre av
Sverige. Industrins FoU i huvudsak inriktadär systemutveckling och
utveckling befintlig teknik. De företagen bedriver inte sällanstoraav
själva mycket omfattande forskningsverksamhet.en

småDe och medelstora företagen bör enligt utredningen vara en
viktig institutets verksamhet.avnämare Dessa företag behöver stödav

forskningssidan.
De företag finns i och kring Göteborg mångahar underle-stora som

Dessa har ofta fåtalverantörer. anställda huvudsakligenett ut-som
vecklar och producerar mycket litet antal påprodukter uppdrag. Un-ett
derleverantörema svårigheterhar ofta del forskningsresultatatt ta av
för utveckla produkter.att nya

Ett forskningsinstitut kunde dessa företag behjälpliga medsom vara
produktutveckling skulle självfallet betydelse. Erfarenhe-storvara av

från Fraunhofer-instituten i Tyskland visar på den viktiga rollterna ett
tekniskt forskningsinstitut skulle kunna spela.

Bohlin Strömberg genomförde uppdrag Göteborgs årstadav
1994 konkurrensanalys avseende elektronikindustrin i regionen.en
Man konstaterade det inom den sammanlagda elektronik- och IT-att
sektom fanns företag300 med direkt inriktning elektronik medmotca
sammanlagt 20 000 anställda och med omsättning på 15änen mer
miljarder kronor år 1997 uppskattningsvis 18-20 miljarder enligt Nä-
ringslivssekretariatet i Göteborg. De ledande företagen Ericssonär
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Radar Electronics Telia ABf.d. Ericsson AB, ochMicrowave AB
rymddatorerledande tillverkareSaab Ericsson Space AB Europas av

finns mycket antal mindredessaoch satellitantenner. Utöver stortett
applikationer.flera med världsledandeföretag,och medelstora varav

forskning i Västsverigeutbildning ochHögre
Västsverige.forskningen väl utbyggd iochhögre utbildningenDen är

och Chal-landet Göteborgs universitetTvå lärosätena ide störstaav -
denna region, med antalfinns inomtekniska högskola AB ettmers -

snabba utbyggnadenresultat deninstitutioner. Som ett avgemensamma
dessutomunder de decennierna harhögskoleutbildningen senasteav

område, högskolornainom dettahögskolor inrättatsytterligare antalett
Trollhättan/Uddevalla.Karlstad, Skövde ochBorås, Halmstad,i

medtredje universitetuniversitet landetsGöteborgs störstaär ut-
och antalinom fem fakulteteroch forskning ämnes-bildning stortett

anställda500studenter, omkring 4områden. Universitetet har 33 000
kronor. Forsk-miljarderomslutningekonomiskoch närmare treen

fakultetema vidprofessorer och dedrygt 250ningen leds störstaav
matematisk-naturvetenskapligadenden medicinska,universitetet är

också utbildning ochUniversitetet harsamhällsvetenskapliga.och den
områdena.konstnärligade kulturella ocholika delarforskning inom av

förvetenskaplig basuniversitetetForskningen vid utgör även ut-en
olikai regionen ochövriga högskolornabildningen vid de sam-genom

samhället ochmed det omgivandefrämjas samarbetetverkansorgan
näringslivet.

teknis-den högrehögskola förtekniska ABChalmers är ett centrum
från den 1Västsverige. Högskolanforskningen iutbildningen och ärka

långsiktigt ramavtalregleras iverksamhetstiftelsejuli 1994 ettvarsen
9 000Högskolan haroch forskning.utbildning närmaremed staten om

ekonomiskanställda ochomkring 2 100studenter,registrerade om-en
leder forsk-professorermiljarder kronor. Drygt 1201,6slutning

och da-elektro-sektioner arkitektur,vetenskapliganingen inom nio -
farkostteknik,ochkemi, maskin-och teknisk fysik,torteknik, fysik
ekonomi ochmiljövetenskap, teknikensdatavetenskap,matematik och

universitet ochGöteborgsoch vattenbyggnad.organisation väg-samt
mångasamarbete inomharChalmers tekniska högskola AB näraett

institutioner in-områden. finns det antalBland ettannat gemensamma
såsom fysik.kemi ocholika basämnenom

högskolaChalmers tekniskaforskningen vidbetydande delEn av
sektorsmyndigheter,frånmedel olikafinansierad medAB är externa

värd förnäringslivet. Högskolanfinansiärer ochinternationella är sex
högskolan ifinansierade ochNUTEKnationella kompetenscentrum av

frånockså erhållits deindustriföretag. Bidrag harsamverkan med olika
inom EU.från ñnansieringskälloroch olikaforskningsstiftelsemanya
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Högskolan har hävd väl utvecklat samarbete med företagssektomettav
också breddats tillkomsten för näringslivs-som genom av nya organ

samverkan. I anslutning till högskolan tvåhar teknikparker byggts upp
Chalmers teknikpark och Innovationemas hus. Chalmers tekniska-

högskola har ocksåAB ökat sina insatser för stödja utbildningenatt
och forskningen vid de högskolorna i regionen.nya

Högskolan i Karlstad har idag omkring 8 000 studenter, närmare
700 anställda och ekonomisk omslutning på storleksordningen 300en
miljoner kronor. Vid högskolan i Karlstad bedrivs högskoleutbildning
inom i huvudsak fakultetsområden teknik/naturvetenskap,tre sam--
hällsvetenskap och humaniora. Forskningsorganisationen under fort-är

uppbyggnad och de första professurema under tillsättning.satt egna
Högskolan har inrättat stiftelse för samverkan med näringslivet, Ino-en

i Värmland.va
Högskolan i Skövde högskola med högskoleutbildningär in-en ung
naturvetenskap, teknik, ekonomi språkoch med inforrna-samtom en

tionsteknisk profil utbildningarna. Högskolan har idag omkring 2
200 studenter och 200 anställda. Högskolan bedriver sin utbildning och
forskning i samverkan med det omgivandenära samhället och närings-
livet i regionen.

Högskolan i Trollhättan/Uddevalla också deär ochen av yngre
mindre högskolorna i landet. Högskolan startade sin verksamhet den 1
juli 1990 och har idag 2 500 studenter och 120 anställda. Högskolan
består arbetsenheter, institutionen för teknik i Trollhättan, insti-treav
tutionen för ekonomi och ADB i Uddevalla institutionen församt un-
dervisning och humaniora i Vänersborg.

Högskolan Boråsi bedriver högskoleutbildning inom de tekniska
och samhällsvetenskapliga områdena inom undervisningsområdet.samt
Högskolan har för närvarande cirka 3 500 studenter och 300närmare
anställda. Verksamheten indelad i fem institutionerär och utbildnings-
utbudet har profil anpassad till näringslivetär i regionen,en som ex-
empelvis textilbranschen. Högskolan har etablerat samarbetenäraett
med de forskande läroanstaltema i Västsverige och med Sveriges Prov-
nings- och forskningsinstitut AB ort.samma

Högskolan i Halmstad har 4 500 studenter,närmare omkring 350
anställda och ekonomisk omslutning cirka 120 miljoner kronor.en
Högskolan bedriver utbildning inom främst de tekniska och sarnhälls-

områdenavetenskapliga kultur- och infonnations-området. Vidsamt
högskolan finns bl.a. utbildning för utvecklingsingenjörer haren som

mål ingenjörema projektledare skall utveckla ellerattsom som nya
förbättra befintliga tillverkningsindustrinprodukter i inom olika bran-
scher. Erfarenheten visar betydande andel dessa ingenjöreratt en av
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årenföretag under de efter det de lämnat hög-närmastestartar attegna
skolan.

Högskolan i Halmstad de högskolor i landet arbetarär en av som
utåt omgivande såledesmycket det samhället och prioriterar hög-mot

skolans tredje uppgift. Högskolan har sitt kontaktsekretariatgenom
kommunernas ochutvecklat nätverk där företagen, näringslivskontor

ingår,regionen bidra tillforskningsinstitutionema i allt med syfte att
tekniknivå konkurrensförmåga.näringslivets och anslut-förbättra Iatt

finns företagsby benämnd i förstaning till högskolan TeknoCenter,en
avknoppningsföretagen frånhand avsedd för högskolan. Inom väx-ett

områden högskolaande antal finns samarbete med Chalmers tekniska
AB

denna kortfattade redovisning omfatt-Sammanfattningsvis visar att
hög-ningen och för utbildningen och forskningen inomresursernaav

skoleområdet betydande i Västsverige, inte minst med inriktningär mot
utveck-skall vidare läggas de forsknings- ochnäringslivet. Till detta

sektorsforskningsorganen i regionen.lingsresurser finns inomsom

särskiltstyrkeområdenAkademiska Västsverigei av

för verksamhetinstitutetsintresse

in-utredningen främst finns fyraBland inriktningarde övervägtsom
tek-universitet och Chalmersriktningar särskilt berör Göteborgssom

material ochmiljö, medicinsk teknik,niska högskola AB. Dessa är
rnikroelektronik.

teknis-miljöområdet universitet och Chalmershar GöteborgsInom
miljösektion med antalka högskola AB ett programom-en gemensam

från discipliner speciellaråden. forskare olikadessa arbetarI runt pro-
miljöområdet. kvarForskarna har sina tjänsterblemställningar inom

tvärvetenskap-deltid i olikavid moderinstitutioner arbetarsina men
projekt.liga ochprogram

utbildningsprogram inommedicinsk teknik har ChalmersInom ett
till E-sektionen och Göte-civilingenjörsutbildningen med koppling

Områdenaomfattande forskningsverksamhet.borgs universitet med en
särskiltoch biokompatibla material börosseointegration nämnas.

medbåda omfattandeMaterialforskningen vid de lärosätena är ett
material förinom bl.a. biomaterial ochantal starka forskargrupper

mik-har kopplingar tillMaterialvetenskapenenergitillämpningar. nära
elektronik-byggsättroelektroniken, särskilt beträffande komponenter,

från tekniska högskola AB ochoch miljö. Materialforskare Chalmers
Chalmersområdet och isamlokaliseradeGöteborgs universitet är
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flera fall inom för lärosätena institutioner. Dengemensamma samman-
volymen och kompetensbredden betydande.ärtagna

Verksamheten inom mikroelektronikområdet omfattande i Göte-är
borg från såvälmed bidrag Chalmers tekniska högskola AB Göte-som
borgs universitet. Samarbetet sker främst i form antal professurerettav
inom mikroelektronikcentrum. Hela mikroelektronikprogram-ett nytt

genomförs samarbete mellan Göteborgs universitet ochmet ettsom
Chalmers tekniska högskola AB.

Mikroelektronikcentrum bred satsning för samla de mikro-är atten
elektroniska aktiviteterna i Göteborg. Satsningen medför särskilt dyratt
utrustning kan utnyttjas effektivt.

Forskarskoloma i rnikroelektronik och materialvetenskap är gemen-
för Chalmers och Göteborgs universitet.samma

områdetInom matematik finns samarbete mellan de bäggenäraett
lärosätena, vilket inbegriper forskarskola.gemensam

Specifik för Göteborgs universitet den forskning underär som sena-
år utvecklats kring konstnärliga tekniker och konstnärligare processer,

delvis samarbete med Chalmers tekniska högskola AB, exempelvis de-
signforskning med industridesign och materialutveckling.

4.3 Samverkan mellan högskola och

näringsliv i Göteborgsregionen

förefaller flertalet existerandeDet forskningsinstitut har närasom om
kontakt med näringslivet kontakterna med högskolan ofta ärattmen
mindre väl utvecklade. Forskningsinstituten vanligen förbefinner sig
långt ifrån högskolan för tillåta flöde forskare och forskarstu-att ett av
derande mellan institut och högskola.

De institutioner arbetar med nyttiggörande forskningsresul-som av
åinom högskolan har andra sidan ibland mindre kontakt medgodtat

näringslivet. bestårI dessa fall verksamheten ofta föra deutattav
forskningsresultat i form uppfinningar framkommit inom hög-av som
skolan till kommersialiserbara tillämpningar. Någon samverkannära

uppnåsmed företag utanför högskolan sällan.
Utredningen dessa polariseringar mindre effektiva,är närattanser

det gäller bästa kunna bistå näringslivet hållaoch samtidigtsättatt
position forskningsfronten.ien
Syftet med denna utredning hitta alternativ liggeratt ett nytt som

mellan de samverkansfonner finns idag.som
Enligt direktiven skall inriktning påutredningen finna lämpligen

forskningsverksamheten vid det tekniska forskningsinstitutet kansom
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tillåta kvalificerad forskning i första hand tillämpad karaktär meden av
möjlighet till prototyptillverkning. Institutets verksamhet förutsätts till

betydande del finansieras frånuppdrag näringslivet.en genom
Följande grundförutsättningar bör uppfyllda för verksam-attvara

heten framgångsrik:skall bli
måste finnasDet väl etablerad forskning områdetinom och0 en en

tillgånggod forskare i regionen.
finnasmåste efterfrågan frånDet industrin, såväl inom regio-0 en

nationellt och internationellt.nen som
stårNäringslivet, särskilt industrin, inför alltmer teknikintensiven

utveckling. Därmed ökar kraven forskning och utveckling inom fö-
idagSmå och medelstora företag har redan viktig ökan-ochretagen. en

de betydelse för den ekonomiska utvecklingen.
småDe och medelstora företagen har dock betydande svårigheter att

följa den tekniska utvecklingen. teknisktEtt forskningsinstitut i Göte-
borg understödjer forskning och utveckling kan fylla viktig roll.som en

Utredningen har diskuterat främst följande alternativa inriktningar:
Miljöteknik0
Medicinsk teknik.0
Transpoxtteknik och logistik.0
Materialteknik0
Mikroelektronik0

Miljöfrågoma och miljöteknikens utveckling central betydelse.är av
Det ställs i dag krav industrin såväl lagstiftningtill följdstora av

fråntrycket allmän opinion. De ökande miljökravensom genom en
medför behov kunna starkt reducera utsläpp miljögifter. Förattav av

sådana frånövervakning utsläpp processindustrier behövs mil-av nya
jömätinstrument och marknaden ökar snabbt. mätningFör av ex.

bedöms marknaden till årgasutsläpp öka 3 miljarder kronor under
Även1997. för de alstrar miljögifter, behövsatt styra processer, som en

utveckling verktyg. verktygDessa ochutgörs styr-av nya av sensorer
don för utveckla metoderAtt och instrument därförär ettprocesserna.
område framtida betydelse. områdetInom det miljötekniskastorav

framgångsriktbedrivs dessutom samarbete Göteborgs uni-mellanett
versitet och Chalmers tekniska högskola AB.

En avgörande invändning renodlad miljöinriktning insti-mot en av
det jämförelsevis ringa antal företag idag finns inom dennaärtutet som

bransch i Göteborgsregionen.
forskningsområde. påMedicinsk teknik starkt ökande Kravenär ett

teknikinnehålleffektivisering och ökat inom vårdsektom innebärett
metoder för övervakning, diagnostisering pati-och behandlingnya av

ornrå-Flera svenska företag har ledande ställning inom vissaenter. en
ården. Omsättningen för denna industri 20 miljarder kronorär perca
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enligt NUTEKzs uppskattning. delDen förutsätter avanceradsom
elektronik enligt uppskattningar halva omsättningen. Sverige börutgör

fortsättningsvis ha goda förutsättningar delta i denna utveck-även att
ling.

En inriktning transportsektorn i vid bemärkelse kan tänkasmot
täcka flera industrisektorer. Bilindustrin står för delstora stor aven
elektronikutvecklingen. förutspåsUnder 90-talet andelen elektronik i

bil öka från 25 till 30 produktionsvärdet. Till-att procent procenten av
lämpningar områdenfinns redan inom avancerad säkerhetsutrust-som
ning, automatiska bromsar, motorstyrning områdenFramtidaetc. av
intresse tillämpningar antikollisionsradar navigations-ochär t.ex. som
system.

Efter överläggningar med företrädare för lärosäten och näringsliv i
framstårGöteborgsregionen, satsning tillämpad mikroelektroniken

och elektroniksystem i hög grad väsentlig för utvecklingen ävensom
områden.inom samtliga ovannämnda Forskning och utveckling inom

mikroelektronik nödvändig förutsättning för den industriellaär ut-en
vecklingen och konkurrenskraften i regionen och landet.

Avgörande skäl för valet mikroelektronik det inom dettaär attav
område finns omfattande kompetens och verksamhet inom regionens
högskolor och därtill utmärkta förutsättningar för fruktbartett samar-
bete med näringslivet.

Redovisningen näringslivsstrukturen i Göteborgsregionen vidav ger
handen dels finns expansiv elektronikindustri, fleradet delsatt en mer
traditionella branscher kommer behöva öka sitt teknologiinne-attsom
håll i produkterna inom framtid.en snar

redovisats mängd olika bran-Göteborgsregionen har, som ovan, en
medverka dynamiska ef-scher där mikroelektronik kan till skapaatt

fekter både enskild bransch för sig och mellan de olika branscher-i en
na.

Således bör det tekniska forskningsinstitutet Göteborg ha in-i en
riktning mikroelektronik, med brett gränssnitt olikaett motmot men
tillämpningar. förutsätter tvärvetenskaplig och godaDetta ansatsen
kontakter med grundforskning inom flera discipliner.
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forskningsinstitut5 Ett tekniskt i
Göteborg

5.1 Utredningens förslag

Utredningens lörslag:

Ett tekniskt forskningsinstitut inrättas i Göteborg. Institutet skall va-
länk mellan högskolorna och näringslivet i Göteborgsregionenra en

och inriktat på tillämpad forskning.vara
Institutet skall bedriva tillämpad forskning och utvecklingsarbete
inom området mikroelektronikbaserade Kapitel 5.2.3system.

Forskningen vid institutet skall bedrivas i projektform och företrä-
desvis på uppdrag från näringslivet. Till institutet bör knytas refe-

design.med olika kompetens, miljö ochrensgrupper t.ex.
Verksamheten vid institutet skall ske i samverkannära mellan uni-
versitet och högskolor i Göteborgsregionen. Kapitel 5.3.1

Institutet skall ledas styrelse tillsätts regeringen ochav en som av
högskola och näringsliv. Styrelsenrepresentera skall chef tillutse en

leda den dagliga verksamheten.att Tre professurer vid högskolan
bör ha sin huvudsakliga Änmesin-tjänstgöring förlagd till institutet.
riktningarna föreslås elektronikkonstruktion, elektroniskavara sys-

och elektronisk kommunikation.tem De professurer i elektronikpro-
duktion beslutats riksdagen kan två dessa. Kapitelutgörasom av av
5.3.2

Institutet bör ha liten andel fast anställd personal. Forskare ochen
forskarstuderande vid högskolorna och anställda i företag bör kunna
beviljas tjänstledighet för tjänstgöra kortare perioder vid institu-att

Kapitel 5.3.3tet.
.
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Bolagetaktiebolag.i formbör bedrivasverksamhetInstitutets ettav
medsambandenda Iinledningsskede ha ägare.bör i statenett som

undersökas in-år detefter fem börinstitutetutvärderingen omav
in-i formnäringslivetfrämjasverksamhet kanstitutets att av enav

Kapitel 5.4i institutet.blir delägaretressentförening

mikroelektronikcentrumanslutning tillföreslås ske iLokaliseringen
områden VasaTvå tänkbarahögskola AB. ärtekniskavid Chalmers

Kapitel 5.5Medicinarberget.s.k.och detsjukhus

Kapitel 6tillsättas.organisationskommitté börEn snarast

institutet börförriksdagen anvisatkronormiljonerDe 100 som
förfogande ochinstitutetorganisationskommitténs förställas till an-

institutet inödvändiga förinvesteringar ettvändas till de ärsom
successivtskallinstitutetVerksamheten viduppbyggnadsskede.
skall verk-år Därefterår till 2002.1998periodenunderbyggas upp

ochKapitel 5.65.5.1utvärderas.institutetsamheten vid
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5.2 Verksamhetens inriktning -
mikroelektroniska system

Mikroelektronisk forskning har sina i fysiken ochrötter elektrotekni-
ken. I vid bemärkelse kan mikroelektronik hela det forsk-sägas vara
ningsområde producerar kunskap direkt betydelse för framställ-som av
ningen och funktionen mikroelektroniska och komponenter.systemav

Alltmer avancerad mikroelektronik möjligheter utvecklaattger
morgondagens intelligenta komplexa med inbyggdasystem system-
möjligheter analysera, fattamäta, beslut, kommuniceraatt och styra.
Med mikroelektroniken bas har exempelvis också den modernasom
infonnationsteknologin utvecklats

Beskrivningarna i detta avsnitt huvudsakligen hämtadeär Mik-ur
roelektronik En framtidsbedönming, 1995 NUTEK:s ochstyr-av re--
ferensgrupp i mikroelektronik. Vidare har information hämtats från
bl.a. Fraunhofer-Verbund Mikroelektronik Strategic und Leitbild
1997.

5.2.1 Utvecklingen inom området

Under fåtal år har användningen informationsteknologiett och där-av
med mikroelektronik ökat svårtDet är möjligt tänkaenonnt. attom ens
sig någon i Sverige inte dagligen kommer i kommer kontakt medsom
mikroelektronik. Oavsett det gäller användningen bankkort iettom av
den lokala livsmedelsaffaren eller rymdsond i bana såjorden, ärrunten
mikroelektroniken förutsättning. Användnings-områdena blir fleren
och fler. Det svårt peka någotär område såhaft genomgri-att som
pande betydelse för människors dagliga liv under efterkrigstiden som
mikroelektronik.

Ett utmärkande drag hos mikroelektroniken den mycket snabbaär
utvecklingstakten. För tio år sedan tillverkades kretsar med 500 000
transistorer. Idag byggs mikroprocessorer med 5 miljonerän tran-mer
sistorer. Det mycket sannoliktär det innan år 2000 kommer till-att att
verkas kretsar med betydligt 50 miljonerän transistorer. Utveck-mer
lingen högre hastighet på komponenterna skermot samtidigt stor-som
leken krymper och priset sjunker. Kraven från industrin på nya pro-
duktionsmetoder och ständigt nytänkande ställer mycket höga krav
forskningen. Design- och konstruktionsmetodik mångaanses av som

konkurrensfaktor,avgörande minst lika viktig själva teknikenen som
för kretsframställning.
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pådrivande faktor föri sig viktigenergiförbrukningLägre är ut-en
flerAllt eftersomavanceradeochveckling system. pro-nya merav

kravetblir bärbara ökarmindre storlek ochtillverkas idukter kan
energiförbrukning.lägre

byggteknikoch ikapslingställas kravDet kommer störreatt
andelkräver ökandemellan kretsarKommunikationenframtiden. aven

byggsätt,utveckling krävereffektförbrulmingen. Dennatotaladen nya
flertal kretsarteknik kandennaflerkretsmoduler. Genomframförallt ett

blisannoliktOptokommunikation kommeri kapsel. attmonteras enen
mycket högakunna hanteraförframtida byggsättintegrerad del attav

kompakta byggsätt.kombination medisignalhastigheter
produk-rnikroelektroniskapålivslängdernaochUtvecklingstidema

prestanda lanserasförbättradeprodukter medmycket korta. Nyaärter
produktframtagningen.kravställerintervall. Dettamed korta nya

områdendeöversiktlig bildmycketföljande lämnasI de somaven
mikroelektronik.inomoch forskningför industribli viktigakommer att

circuitsintegratedkretsar IC, ärintegreradeutvecklingenInom av
inriktadutvecklingentekniskadominerande. Den ärCMOS-tekniken

matningsspän-pris ochlinjebredd,kretsarna,storlekpå minskaatt
ning.

fi-medi ochblivit viktigareharHöghastighetskomponenter att nya
elektro-dettaUtvecklingenfram.tagitstillämpningar harberoptiska av
påprisvolym ochminska vikt,nödvändig förnikområde är att pro-

mobiltelefonin.särskiltdukterna inom
mikroelektroniskadebetydelse eftersomökar iSystemkonstruktion

dennyttjakunnai storlek. Föroch ökarkomplexablir attsystemen mer
vidproduktivitetenuppskattasproduktionskapacitetentillgängliga

Samtidigtåren.femtiofaldigas debehöva närmastekonstruktionsarbete
vidare-systemsimuleringochtestningmåste förmetoder systemenav

utvecklas.
inriktad fiber-optoteknikeninomutvecklingen ärtekniskaDen
datakommunika-ochtelekommunikationför bl.a.optiska transportnät

tion
elektronikprodukt, valrealiseringenElektronikbyggsätt av enavser

ingår föl-produktionsmetod. I begreppetteknologiuppbyggnad ochav
mikrosystemkretskortsteknik,konstmktionsmetodik,områden:jande

förbindningsteknik.ochMulti-chip-module, MCM
elektroniskaför de delarperiferik användsBeteckningen systemav

omgiv-ochmänniskanväxelverka medskalldessaförbehövs attsom
display-ochdetektorer,återfinnsBland dessai övrigt.ningen sensorer,

infonnation.utmatningochlagringinsamling,tekniker församt aver,
utveck-framtidsområde. Med denKvantelektronik senasteutgör ett

till-blivit möjligananostrukturerhalvledarteknologi har attlingen av
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verka. Detta upphov till unika elektroniska och optiska egenskaper.ger
Helt elektroniklösningar blir möjliga. Området förväntas blinya av
mycket betydelse.stor

5.2.2 Konsekvenser för Sverige

Diskreta komponenter och integrerade kretsar i kisel de helt domine-är
rande produkterna i världens halvledarindustri. Sverige saknar i stort

kiselproduktion. De kiselkomponentersett används i svenskegen som
industri till delär standardkomponenter från utländskastor tillverkare.

gårDet tydlig utvecklingslinje ökat antal företagsspecifikamot etten
tillämpningsspecifika integrerade kretsar s.k. ASIC. Kunskapen att
konstruera kretsar således viktig ochär ökande betydelse.av

För bibehålla forskning och utveckling inomatt svensk elektroni-
kindustri i landet krävs därför hög kompetens hela från grund-vägen
forskning till tillämpningsnära forskning inom mikroelektronik.

För kunna tillvara den potential för ökad industriellatt konkur-ta
renskraft för Sverige utvecklingen halvledartekniken innebärsom av
för framtidens elektroniksystem det nödvändigt medär hög kompe-en
tensnivå inom området elektroniksystemkonstruktion. Kunskaper krävs
för såväl analog för digital konstruktion. Härtill kommer den öka-som
de betydelsen smart elektronik där analoga kretsdelar kombine-av s.

med digitala styrelektronikblock på och chip.ettras samma
Utvecklingen elektronikbyggsätt ökar starkt. Området ärav av

intresse förstörsta de flesta mikroelektroniska utvecklingsområden.
Elektronikbyggsätt den fysiska realiseringen elektronik-avser av
produkter, val teknologiuppbyggnad och produktionsmetod. I be-av

ingår konstruktionsmetodik, kretskortsteknik, mikrosystemgreppet
MCM och förbindningsteknik.

Systemkonstruktion, kiselteknologi och fotonik alla ökandeär av
betydelse för mikroelektroniska tillämpningar. De kompletterande tek-
nikområdena periferikomponenter, mikrosystem fl. kan ef-storam. ge
fekter på systemnivå.

Konkurrenskraften ligger ofta i innovativa kombinationer av mer
standardbetonad teknik. Kostnaden för utveckling och produktion är
måttlig jämfört med avancerade IC-processer. Teknikområdena lämpar
sig väl för små- och medelstora företag.

Det faktum mikrosystemtillämpningama så varierandeatt är ger en
unik möjlighet utsträcka mikroelektronikintresset till många företagatt
inom medicinsk teknik, bioteknik, Verkstadsindustri och bilindu-ex.
stn.
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mikroelektroniksystemInriktning5.2.3 mot
systerrmivån, dvs.medarbetarförslår institutUtredningen ett som
mikroelektroniskainbegriperproblemlösningarkompletta ett somav

produkter.
utveck-kanprodukterframföretaghjälpaskallInstitutet att ta som

framgångs-skall bliverksamhetenFörprototypstadium.tilllas fram att
framkant.forskningensiliggerdenrik krävs att

ochmikroelektronikmellangränslandetisituationovanliginteEn
därpå stadiumsitt arbeteavslutarforskare ettsystemteknik enär att

använd-teknikensbedömamöjlighetharinteindustriell intressent att
teknikgap.dettaöverbryggakanInstitutetbarhet.

inriktningvalvidinstitutetdockvillUtredningen poängtera att av
inrikt-skisseradmarknaden. Härfinnsfrån behovutgå deskall som

slutligadenalternativ,realistiskt ut-uppfattasskallning ett mensom
nödvändighetmedkommerverksamhet attinstitutetsfommingen av

ledning.ochstyrelseinstitutetsfastställas av
vetenskaplig kompetensmed högforskningsledarehaskallInstitutet

villkor.näringslivetsiinsiktergodaoch
områden:omfattaförslagsviskanVerksamheten tre

komponen-ochkretsarelektroniskasimuleringochKonstruktion av
ter.

nyckelkompo-påbyggerFramtagning typersystem avnyasomav
mikroelektroniken.inomnenter

inriktningsystemnivå med mothögreForskning/utveckling ex-
bildanalys.ochreglersystemochkommunikation,empelvis styr-

mikroelektroniken är:inomnyckelkomponenterExempel
optiskvidmottagarenheterochsändar-optokomponenter0

komponenter,bildalstrandekommunikation,
vidmottagarenheterochsändar-mikrovågskomponenter0

radarkommunikation,ochradio-
system,elektroniskatillindataförkomponentersensorer

systembyggstenar,framtidenskvantkomponenter
kisel,material Ex.: poröstpåbygger orga-komponenter nyasom0

material.amorfamaterial,niska
marknaddenverkainstitutetverksamhet kansådanMed somen

elektronikkonstruktionutveckling inombehovmedföretagutgörs avav
branscher.antalinom stortett

hög-medsamverkanoch aktivkompetensupprätthålla högFör att
forskningteknisklångsiktigmålinriktadkrävsforskare/lärareskolans

till-framtidaelleraktuellaförrelevansomedelbarområdeninom av
lämpningar.
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5.3 Institutets organisation

5.3.1 Roll och uppgift

Ett företag eller flera i samverkan kan vända sig till institutet fåför att
viss uppgift utförd. Institutet skall förfoga kunskap till-överen om

gänglig kompetens inom och utanför högskolan och ha kontakter som
behövs för inleda diskussioner med intresserade forskare.att Utöver de
medel företagen villiga bidra med kan institutetär ställa ytterli-attsom

i form forskare, lokaler eller medel till förfogande. In-gare resurser av
stitutet har därvid möjlighet organisera med bästa till-att en grupp
gängliga kompetens för det specifika projektet för i samarbete medatt
företrädare för företag söka lösningar problemet och finansiering av
projektet. Institutet kan också söka frånanslag andra finansiärer, t.ex.
forskningsstiftelser eller sektorsforsknings-myndigheter. kan ocksåDet
söka frånmedel EU eller från nänmda organ.

Utredningen vill särskilt understryka den betydelse institutet kan få
för små och medelstora företag. Det särskilt viktigt för mindreär före-

få kontakt med forskning och utveckling för följa utveck-tag att att
lingen och bevaka möjliga tillämpningar resultat inom verksam-av nya
hetsområdet.

Många de problem företag har disciplinövergripande,är dvsav som
lösningar fordrar kompetens från olika vetenskapliga områden. Institu-

kan möjliggöra samverkanslösningar,tet tvärvetenskapligat.ex. genom
projektgrupper från olika forskningsinstitutioner och företag.

Institutioner och centrumbildningar inomäven högskolorna oftaär
små och specialiserade. Forskningsinstitutet bör ha breddstörre än en
institution och bör också vid behov kunna arbeta vida discip-över
lingränser. Det kan gälla integration mellan teknik och design. Dett.ex.

omöjligt inom institutet haär kompetensatt överpermanent ett stort
område. Det blir därför avvägningsfråga finna bredd. Insti-rättatten

måste kunna hämta erforderlig kompetens från högskola ochtutet uni-
versitet för tidsbegränsade uppdrag. flexibelEn personalorganisation
med rörlig i form medel, lokaler och utrustning där-stor ären resurs av
för nödvändig.

Forskningen bör bedrivas i väl definierade och projekt.avgränsade
Projekten skall definieras i kontrakt mellan institutet och beställaren.

Utredningen bedömer det finns efterfrågan huvudtyperatt tre av
projekt nämligen

målinriktade strategiska forskningsprojekt0
långsiktiga tillämpade projekt0
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uppdragskaraktär.direktprojekttillämpade av0
bedrivadelinstitutetsforskning innebär förstrategiskMålinriktad att
innebäraframåt. kanDetforskningsfrontenförmålinriktad forskning som

områdenutvecklaförintressentermed flerasamarbeteiforskning att av
omedelbaraverksamhetsområde hainstitutetsinom attdirekt intresse utan

skallinteinstitutetunderstrykavillmål. Utredningentillämpningar attsom
Sådanomfattning.betydandenågonigrundforskningbedriva allmän

erforderligiinstitutet börhögskolan ochinombör utförasverksamhet
fastaiInvesteringardär.på vadbygga görs storautsträckning kunna som

inte ske.därförgrundforskning börförresurser
forsknings-nationelltprojekt inomprojekt kanLångsiktiga ettvara

föreller EUsåsom NUTEKfrån offentliga attbidragmed organprogram
långsiktigabeståocksåteknikområde. kanDeutveckla ett nytt av mer

konkurrensneutral FoU.kringnäringslivetmedsamarbeten
iledforskningtillämpadinnebäraUppdragsprojekt kan ettsom

Sådanasamarbete.kunder iflerakund ellerproduktutveckling en
ochFraunhofer-institutenvidomfattningrelativtbedrivs iprojekt stor

verksamhet. Det ärinstitutetsdelförväntas komma utgöra storatt aven
verksamhetsigskallinteinstitutet ägnaviktigt poängtera somattatt

företag.kommersiellaexisteranderedanutförs av

U-systemetinplacering F0iInstitutets

Detföretaget.för detspecifikkunskapvisshar ärFöretag egnasomen
förförutsättningunikt ochföretaget ärkunskapdenna görär ensom

låta forsk-villigaFå företagmarknaden. är attpositionföretagets
kunskap.få dennadelningsinstitutioner av

allmännadenkunskapstrategiskaföretagets ärkallaskanDet mersom
nå unikadenskall kunnaföretagetkrävs förkompetens attsom

kunskapsmassadennakonkurrenssituationföretagets ärkunskapen. För
förberikandemånga falliochgår det braDärför ärneutral. attmer

dettahögskolanmedochandra företagmedsamarbetaföretaget att
nivå, de s.k.ispecialiseradhögtsker oftaområde. Detta t.ex.

områden.rad Dessafinnskompetenscentrum ensom
kapitelibeskrivs närmarekompetenscentrum

ovanståendetillrelateradkompletterande kunskapen steg,ärDen men
tillämpainriktadforskningsberoende ochmindre attär mer

vidarutvecklaproblem elleruppkomnalösaforskningsresultat för att
med inivå samarbetetskerPå dennaproduktionsmetoder.produkter och

industriforskningsinstituten.handförsta
tillbidraforskningsinstitutet kantekniskadet ettUtredningen attanser

högskola/industriforskningsinstitut.ochföretagmellangränssnitttätt
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Sin huvudroll torde institutet dock få stöd för företag med ringasom
eller helt i avsaknad forskning och utveckling. Där saknas idagav egen en
effektiv aktör och institutets uppgift blir tillgodose existerande behovatt i
detta avseende.

Bild I Institutets roll förhållandei till företag och:
forskningsinstitutioner

Nyckelkompetens för

företaget inte kanförasFöretag med som.-egen _______
" utFoU 1_________ gemensamma proje

"""iss;;t;g;;;aii§11:iê""""" s""""

§ Ikunskap § g
j.IIIIIÅIÄIÄIÄIÄIIÄIZÄIÄZÄIÄ; E Högskdag

Strategiskg kun- kompetenscentra,g
å iskap : etc.
..ZÄIÄÃIZIZÄIÄZIÄIÄIÄÅÃÄIÄIÄI; II;Institutet. iKompletterande§ g Industriforsknings-

..1..99.s..a9.; f institut
...... ..... i5

I
4me: Saknar idag egenthgFöretag ellerutan

smâarbetsPmnermed liten Landel FoU -J
_____

5.3.2 Ledning

Viktiga utgångspunkter för verksamheten flexibel organisation,är en
anpassning till näringslivets behov och hög vetenskaplig kompetens.
Flexibiliteten krävs för snabbt kunna organisationen tillatt anpassa
snabbt växlande kompetenskrav. Förståelse för näringslivets behov
krävs för kunna kraven från kunder ochatt potentiella kun-motsvara
der. Hög vetenskaplig kompetens krävs för samarbete mednäraett
högskolan.

Institutet skall redovisats byggas kring liten myck-som ovan upp en
kompetent kärna för kortare elleret längre tid knyter till sigsom ytter-

ligare kompetens från högskola och näringsliv. Detta förhål-iger en
lande till verksamhetens storlek liten bas och rörlighet. Lednings-stor
funktionen blir utomordentligt central. Institutets ledning bör därför ha

vetenskaplig plattform inom högskolan för ligga forsk-en näraegen att
ningsfronten inom något för institutet centralt och kunna tillföraämne
näringslivsrelevanta forskningsprojekt till högskoleforskningen. Led-
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i oli-behövsde ytterligareockså till sigknytabörningen personer som
kanuppgiftermeningsfullatillstudenteroch rekryteraprojektka som

åstad-kan bästnäringslivsverksarnhet. Dettaframtidaingång ibli en
forsk-några centralaytterligarechef ochinstitutetskommas attgenom

Göteborg. Dessaivid lärosätenaockså tjänstharningsledare ett av
högskoleverksarnheten iochmellan institutettiddela sinbörpersoner

högskolan.ochinstitutetmellanöverenskommesproportioner som
kategori börarbete för dennainstitutetsförutnyttjastidAndelen som

uppbyggnadsperiodennedåt. Underochfrån 80varierakunna procent
för-behövaarbetethuvuddelenchefinstitutetsfall föri varjetorde av

innehavareocksåchefennormalfallet börtill institutet. Iläggas avvara
centraltför instituteti ärrme.professur etten

detillverksamhetenfrihetbör haledningInstitutets attstor anpassa
förändring-nödvändigaolikasjälvständigtställs och görakrav attsom

alltför detaljerat.således inteinstitutet börRegelverket för varaar.
chefsförordnan-tidsbegränsatchef medledasInstitutet bör ettenav

bolags-regeringen ellerdirektstyrelsede utses avsamt avsomav en
innehålla flereffektivt intearbetaför kunnabörStyrelsen attstämman.

såvälföringå företrädarebörstyrelsenIsju ledamöter.förslagsvisän
4.samhället i övrigtochnäringslivethögskolan 3 som

börenligt vadchefinstitutetsbör sagtsStyrelsen ovanutse somsom
tillmätasbörfrån näringslivetErfarenhetprofessorskompetent.vara

vikt.stor
iverksamhet börför institutetsriktlinjernaallmännaDe enanges

vilkenberordäremellanValetförordning.ellerbolagsordning aven
bila-ifinnsbolagsordningtillFörslagutnyttjas.associationsforrn som

förriktlinjerfastställastyrelsenövrigt ankommabör iDet attga.
ekonomi.institutetsförverksamhet, budgetinstitutets samt ansvara

från näringslivet, sär-måste erfarenhetfinnasledninginstitutetsI
Utred-arbetsvillkor.medelstora företagsochgäller mindrevadskilt

förtroende-åstadkommasvårigheterförrisk ettningen attenser annars
saknarallmänhetiföretagmed dessa attfullt samarbete vanasom

akademisk miljö.medetablera kontakter en
konstateradeutgiftsområde 16årför 1997budgetpropositionenI

iundervisning iochforskningförelåg bristdetregeringen att en
medelföreslogsDärförhögskolor.svenskaelektronikproduktion vid

föreslårUtredningenelektronikproduktion.i atttvå professurerför nya
med in-ABhögskolatekniskaChalmerstvå inrättas vidtjänsterdessa

80högskolan ochvidtjänstgöring20 procentstruktion procentom
in-åtminstoneprofessorer kandessavid institutet. Entjänstgöring av

för institutet.chefledningsvis fungera som
institutochhögskolamellandelasmed tjänstermodellDenna som

TysklandfrånErfarenheternaFraunhofer-instituten.vidförekommer
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till högskolan harbåde betydelse anknytningenvisar den stora som
ställning.har självständigoch vikten institutetatt enav

uppbyggnad under inledningsskedetBild 2: Institutets

LedningsamtligaRegeringen utser
ledamöter, representerartre I Styrelsefyrahögskolan, representerar

7 personersamhällenäringsliv och

ll nå årlfemChef utses

Högskola Marknadsföring,
professorer information3

administrationtjänstgö-med
ring vid

Professorer3institutet och ..:..___
årfyraforskare5 utseshögskolan

projektanställda forskare20
ingenjörer studenter,och

etc

basorganisationTeknisk

arbetsformerochPersonal5.3.3

andellitenmycketendast bör hainstitutetUtredningen att per-enanser
tillgodo-möjlighetskall hainstitutet. Institutettillsonal fast knuten att

skebörprojekt. Dettaför visstbehövskompetenssig den ettgöra som
insti-tilloch företagfrån högskolalämpligaknytaatt personergenom

för institutetkarakteristiskt dragtidsbegränsade insatser. Ettförtutet
ochfrån högskolabådeflöde forskareomfattandedärigenomblir ett av

tjänstle-förutsätterriktning. Dettaoch inäringsliv till institutet motsatt
räknarhögskolesystemetVad gällermöjliggör detta.dighetsregler som

sådan rörlighet.underlättarregler införsutredningen med att ensom
så förutsättsinstitutetprofessorerna vidnämndabeträffar deVad tre

ivid högskolan.de har fasta tjänsteratt
Därför börkontinuitet.vissmåste självfallet haVerksamheten en

inneha-finnasforskartjänsterantal fastaprofessuremautöver ett vars
organisationen. Enoch stadgaprojektledarekan fungera gesomvare

utredningen harerfordras ochtekniker/ingenjörerstabmindre upp-av
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skattat behovet till fyra tjänster inledningsvis. Härutöver erfordras ett
begränsat antal fasta tjänster för administration, marknadsföring och
information.

Utredningen medel för inledningsvis fem tjänster börattanser av-
för forskarpersonal knutna till institutet påsättas viss tid, förslagsvis

fyra år.
dessaUtöver bör medel motsvarande tjugotal tjänster finnas förett

forskare anställs för projekt eller för andra tidsbegränsade arbets-som
uppgifter. Bland dessa bör det finnas antal ingenjörer och tekniker.ett

Utredningen båda dessa anställningsfonner också kanatt ut-anser
nyttjas för nydisputerade forskare för första anställning efter fors-en
karutbildningen.

Utredningen Lärare för högskola i utveckling SOU 1996:166 har
lämnat förslag ligga till grund för proposition hög-ett som avses en om
skolans organisation våren 1997. Denna utredning har depoängterat
bristande möjligheter idag finns för nydisputerade meritera sig.attsom

föreslårMan befattning, biträdande högskolelektor, införs.att en ny
Villkoret för denna befattning bör forskarexamen avlagts högstattvara

årfyra tidigare. Syftet med denna befattning skall sigmeriteraattvara
vetenskapligt och pedagogiskt. föreslårMan vidare anställ-dennaatt
ningsforrn år.tidsbegränsad till fyragörs

Utredningen tekniskt forskningsinstitut i Göteborgettom anser
tjänstgöring vid institutet utmärkt för forskaresättett attvara yngre
meritera sig.

Utredningen emellertid flertal de forskare äratt ettanser av som
verksamma vid institutet på håll,bör ha sin bas högskolaniannat t.ex.
eller i näringslivet. Högskolans forskare fåbör kunna tjänstledigt för att
verka vid bådeinstitutet. Detta bör berika högskolan och institutet. De

formerna för utbytet bör regleras i avtal mellan institutet ochnärmare
högskolan/näringslivet.

I tjänsteorganisationsutredningen föreslås vidare meriter utanföratt
högskoleområdet skall tillmätas högre vikt vid tjänstetillsättningar.

också frågaDetta skall gälla insatser i samverka med samhälls-attom
livet utanför högskolan. Institutet utmärkt miljö för detta. Ettutgör en
problem i det hittillsvarande har svårigheterna fåvaritsystemet att
duktiga forskare arbeta med tillämpad forskning, detta inteeftersomatt

vetenskapligt meriterandeansetts
föreslårUtredaren vidare reglerna för tjänstledighet skall för-att

enklas.
tekniskadet institutetsFör del utveckling i den riktningvore en som

föreslås tjänsteorganisationsutredningen mycket positiv.av
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kategori arbetskraft inte utnyttjas i nänmvärdEn ytterligare av som
omfattning i dagens forskningsverksamhet studenter i grund-är
utbildningen.

erbjudas projektanställningar.Studenter bör kunna kortare Detta är
skäl till varför institutet bör ha chef och forskare medytterligare ett

viss verksamhet i grund- och forskarutbildning högskolan. Det är en
framgångsriktförutsättning för kunna rekrytera lämpliga studenteratt

till institutets projekt.
iPå Fraunhofer-instituten ofta hälften de anställda studenterär av

grundutbildningen arbetar projektbasis. Utredningen attansersom
del studenter bägge köneninstitutet inrikta sig habör att storen av

Kvinnliga och manliga studenter har olikaanställda i olika projekt. er-
tillperspektiv. ytterligare möjlighetfarenheter och olika En samar-ger

Studenter i grundut-grundutbildningen examensarbeten.bete med är
arbetskraft och infallsvink-bidra med kvalificeradbildningen kan nya

lar.
föreslår utredningen litenvetenskapliga personalenFörutom den en

beräknar beho-teknisk personal. Utredningenstab administrativ ochav
fyra tjänster. In-personal inledningsvis till högstadministrativvet av

från hög-vissa administrativa funktionerstitutet bör kunna köpa t.ex.
institutets personalsammansätt-regionen. viktigtskolorna i Det är att

och teknikerövervägande del forskaresådan institutet harning är att en
föreslås uppgå till fyrabasorganisationentekniskai sin personal. Den

tjänster.
administrativ tjänstminst fastförordar avsättsUtredningen att en

institutetsmed uppgiften marknadsföramarknadsfunktiontill atten
för forsk-det vanligt problemhar visat sigverksamhet. Det är ettatt

erbjuds. Dess-kunskap de tjänsterningsinstituten föraatt ut om som
få påinte alltid lätt för företagarendet rätt attär tagattutom person

behövaproblemställning för. Institutet kommer görasin attpresentera
marknads-nå bör aktivtInstitutetsärskilda insatser för avnämama.att

deltaga iverksamhet ochföra uppsökande mässorsig attgenomgenom
och teknikdagar, etc.

bör kun-bedrivas i projektgrupper. Dessaverksamhet börInstitutets
högskolanfrån både institutet,fritt. Personalmycketsarmnansättasna
produktut-ingå. fall projekt innebärkunna I deoch industrin bör ett

från inblandade fö-forskare och personalsjälvklartveckling detär att
ingå.kommerretag att

olika kompe-möjligheten utnyttja debeaktaInstitutet bör även att
fådiscipliner förandra akademiskafinns inomäven atttenser ensom

uppgiften.helhetsbelysning av
institu-kan knytas tillolika referensgrupperUtredningen attanser

perspektivtvärvetenskapligtvidga olika projekt. Ettförtets att t.ex.
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kan berika verksamheten och tillföra projekt väsentliga värden. Ettett
exempel design. En arbetsgrupp med för design ochär representanter

på verksamhetenkonst kan bidra med aspekter riskerar attsom annars
inte i tillräckligt hög grad. exempel miljö,uppmärksammas Ett ärannat

bådefår roll för produktionsmetoder slutpro-allt ochstörresom en
dukter.

verksamhet. HeldragenBild Personflöden markerari institutets ruta
personal/personal projekten.institutets i

I IChef

UPPdragSForskare, motsvarande
85W5 tjänster

iiHögskola å
Företags5

i PROJEKT
egnag g

§ forskare,j
experter,..................
CIC- etc-Projektanställda forskare, studenter, examensar-

beten. 20 tjänster

Associationsform5.4

föreslår på självstän-utredningen ställer kravorganisationDen ettsom
för detta följande.digt institut. Skälen är

påverka insti-ledning med möjligheterInstitutet kräver stora atten
och utveckling.verksamhettutets

erforderligflexibel personalorganisation därInstitutet behöver en
för tidsbegränsade arbetsuppgifter. Denkompetens kan hämtas externt

fastaliten. Flertalet forskare bör ha sinfasta personalen bör an-vara
håll.ställning annat

måste själva utforma samarbetetInstitutet goda möjligheter attges
Verksamheten kräver flexibilitet ochmed näringslivet. stor anpass-

efterfråganningsfönnåga rådande ochtill förutsättningar i konjunktur
måstefrån Associationsformen därför medgenäringslivet. storen

organisationen.flexibilitet i
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två till associationsforrner. Dessaalternativaföreligger ärDet myn-
alternativ.privaträttsligtdighetsforrn eller ett

förslag i propositionen Formerregeringenshar godkäntRiksdagen
statligt stöd, prop.beroendeverksamhetför är m.m.avsom

propositionenl995/96:79. Av1995/96:LU7, rskr.bet1995/96:61,
någramyndighetsform.bedrivas i Iverksamhet börframgår statligatt

uppgiftstatligfinnas anledningfall dockkan det överväga attatt en
verksamhetsform.privaträttsligutförs i en

statsfinansielladåaktuella det finnskanSådana överväganden vara
Även dånågon. andra fallmed isamverkaföreller andra skäl attstaten

behovetverksamhet kandriverfinansierar ochsjälvstaten av enen
pri-förskälför verksamhetenframtoningsjälvständig utgöra en

verksamhetsform.vaträttslig
inrättaså finns alternativenmyndighetsformenbeträffarVad att en

existerandeinstitutetunderordnamyndighet ellersjälvständig att enny
myndighet.

Förvalt-direktivrätt.underkastad regeringensMyndighetsforrnen är
Tryckfrihets-handläggningen ärenden.förtillämpligningslagen är av

allmänheteninnebär förtillämplig, vilketförordningen rätten taattär
handlingar.allmännadel av

Forskare kanarbetsgivarfunktioner.flertaletfullgörMyndigheten
lik-tillämplig,det.föranleder LASarbetetviss tid äranställas för om

bisysslor.reglermed dessLOA omsom
ledning.myndighetensfrågatillämplig iVerksförordningen är om

effektivitetsrevisionen.ochårliga revisionenför denRRV ansvarar
fördelendenmyndighetsformensynpunkt harregeringens attUr

verksamheten.förändrarvid behov enkeltochdirektstatsmakterna styr
utsträck-vissoch kan iförhållandevis flexibelVerksamhetsfonnen är

verksamhetsformer.olikatillning anpassas
administra-måste dock byggamyndighetfriståendeEn egenupp en

kostnadskrä-relativtdärför i denna formblirMyndighetsfonnention.
vande.

särskild inrätt-s.k.självständig myndighettill ärEtt alternativ enen
enligt 3universitet,Göteborgshandförstahär fallet ining vid i det

högskolatekniskaChalmersEftersomhögskoleförordningen.kap. 9 §
vidtillämpasform intekan dennamyndighetstatliginteAB är enen

associering dit.
kostnaderminskadeuppnås med främstdettakanfördelar ärDe som

personalfastgrund bl.a. äradministration,i form mindre attavav
universitet.Göteborgsmyndighetenanställd av

värd-institutet ochmellanansvarsfördelningenNackdelarna är att
gränsdragningssvårig-internaskaparbli oklar. Dettamyndigheten kan
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heter olika slag. Det kan svårt institutet frånattav vara separera myn-
dighetens interna regler.

De privaträttsliga alternativen är
stiftelse0
förening0
bolag0

En stiftelse självständig juridiskär med förmögenheten person egen
i form stiftelsekapital. En stiftelse uppkommer stiftareettav om en

stiftelseförordnandestaten ochgör kapital. sådanEnavsätterett ettex.
avsättning kapital inte aktuell.ärav

föreningEn förhållandevis fri sammanslutning, bestårär en som av
minst två medlemmar. Medlemmarna kan ansluta frånträdasig och utan
hinder föreningens stadgar.än Föreningsformen inteannat ärav egna
rekommenderad för denna verksamhet.typ av

finnsDet bolag i detta sammanhang; enkeltnämnatre sorters att
bolag, handelsbolag och aktiebolag. Av dessa aktiebolaget det alter-är
nativ frågakan komma i för institutet.som

Bestämmelser aktiebolag finns i aktiebolagslagen 1975: 1385.om
Ett aktiebolag juridisk harär förmögenhet.en person som en egen

Ett aktiebolag kan ikläda sig skyldigheter och förvärva rättigheter. I
princip inte delägarna i bolaget för bolagets förpliktelser. bola-Isvarar

skall det finnas överskott minst halva det regist-get ett motsvararsom
rerade aktiekapitalet och detta tillräckligt skydd för bola-ettanses som

borgenärer.gets
Ett aktiebolag bildas stiftelseurkund undertecknasattgenom en av

dem bildar bolaget. Urkunden reglerar i första hand frågor rörandesom
själva bolagsbildningen, förslag till bolagsordning med bestämmelser

bl.a. bolagets firma, bolagets Verksamhetsmål och antalet styrelse-om
ledamöter. ABL godtar i vissa fall frånundantag in i bo-ABLatt tas
lagsordningen syftet inte vinst. En bestämmelse använd-ärt.ex. att om
ningen vinst och fördelning tillgångar vid bolagets likvidationav av
måste in i bolagsordningen.tas

I bolagsordningen kan frågorin inte alls berörsäven tas som av
ABL. påExempel detta kan offentlighet. Ett kanexempelannatvara

bolaget skall arbeta främjar jämställdhet mellansättatt ettvara som
och kvinnor.män

Ett aktiebolag skall ha styrelse på minst treen personer.
Aktieägamas besluta i bolagets angelägenheter pårätt att utövas

bolagsstämman. Det kan dock med laga verkan föreskrivas i bolagsord-
ningen styrelseledamöter och entledigas utomstående.att utses av

I bolagsordningen kan det efter medgivande regeringen föreskri-av
viss bestämmelse fårinte ändras tillståndregeringensatt att utanvas en

kap9 14 § andra stycket ABL.
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bolaget följerPersonalen i reglerna i och i kollektivavtal.LAS
Alla aktiebolag bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen. Bola-är

årsredovisning,skall vilken skall lämnas till ochPatent-upprättaget en
registreringsverket. Därmed blir den offentlig.

granskningI lagen RRV:s statliga aktiebolag och stiftelserom av
får1987:519 RRV granska den verksamhet bedriver iatt statenanges

form bolag.av
En fördel med aktiebolagsfonnen väl reglerad verksamhets-är en

fonn. krav myndighet har beträffandeSamma budgetunderlag,som en
årsredovisning och revision kan ställas bolaget. reglerasKraven bör
i bolagsordning eller avtal mellan parterna.

Användningen bolagets medel kan preciseras i tidsbegränsadeav
avtal.

Samverkan med kan ske delat ägandeexterna personer avgenom
bolaget och därmed delat ekonomiskt Nya kan inägare tasansvar. se-

så från såledesskulle önskas. Ett början helstatligt bolag kannare om
utvidga ägandet till näringslivet i skede.ett senare

aktiebolaget generell offent-En nackdel med det inte finnsär att en
lighet. sådan dock konstaterats föreskrivas i bolags-En kan som ovan

ytterligareordningen. nackdel indirekt via bolags-En är att staten styr
samägande med minskar styrmöjligheter.Vidstämman. statensannan

tekniskt forskningsinstitut har enligt direktivenUtredningen ettom
tagit del utveckla industriforskningsinstituten SOU 1997:16,Attav

FråganKOFI-utredningens slutbetänkande. lämplig associations-om
industriforskningsinstituten harform för bedriva verksamheten iatt

varit väsentlig del utredningens arbete.en av
aktiebolagsfonnen. förKOFI rekommenderar Huvudargumenten

detta entydig lagstiftning och flexibel organi-bl. klar ochär att a. en en
ägarförhållandenasation blir tydligt och klartdär styrelsens ansvar

går inregleras. Aktiebolagsformen medger näringslivetäven att som
långsiktiga instituten.delägare, vilket säkrar industrins medverkan i

får hjälpKOFI förordar de befintliga industriforskningsinstituten attatt
ombildas till aktiebolag.

forskningsinstitut för-Utredningen teknisktett att storom anser en
del verksamhetsform inommed aktiebolagsforrnen det kändär äratt en

Små samverkanäringslivet. företag sannolikt mindre benägnaär att
förUtredningens överläggningar med företrädaremed myndighet.en

sådana företag styrker detta.
läggadet skulle olyckligtUtredningen dessutom attattanser vara

verksamheteninstitutet direkt under Göteborgs universitet, eftersom av
Chal-tillkopplingstarkhanaturliga skäl i första hand kommer att en

det före-anserutredningenhögskola AB. Dessutomtekniska attmers
värd-regelsystemunder dettvingas ininstitutetligger risk somatten
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myndigheten tillämpar. Utredningen kan därför inte förorda myndig-
hetsformen.

Utredningen istället aktiebolagsformen lämplig för insti-anser vara
verksamhet.tutets

Utredningen föreslår regeringen i samband med den utvärderingatt
föreslås årske efter fem undersöker huruvida institutets verksamhetsom

kan främjas näringslivet i form intressentförening gåröppen inattav av en
delägare.som

5.5 Lokaler

Institutet kommer behöva lokaler för trettiotal inom fematt ett personer
år. De allra flesta dessa kommer aktivt bedriva forskning iattav pro-
jekt. Statens lokalförsörjningsverk har gjort uppskattning deten av an-
tal kvadratmeter behövs för verksamhet liknande slag. Såledessom av
kan räkna med 45 kvm laboratorieansluten och 20 kvmman per person
för övriga dettaUtöver bör ytterligare minst 1 kvm labo-personer. per
ratorieansluten för verkstadsytor. schablon in-Dennaavsättasperson
begriper alla För mindre arbetsplatssorters ytor.gemensamma en
måste dock siffrorna justeras svårtDet bedöma be-är närmareattupp.
hovet laboratorie- och verkstadsytor. blir därförDet med nödvän-av
dighet organisationskommittén får ställning i fråga.dennatasom

Utredningen vill med ledning ovanstående uppskatta institutetsav
lokalbehov slutet uppbyggnadsskedet till ungefär 1 500 kvm.mot av

Utredningen har vad gäller lokaliseringen institutet ställt ettav upp
antal kriterier nämligen: funktion, kostnad, expansionsmöjlighet, miljö

utgångspunktoch tillgänglighet. En har varit institutets lokaler skallatt
komplement till de lokaler och den utrustning företag ochettvara som

lärosäten redan har.
Funktion innebär lokalerna skall lämpade hysa tek-att att ettvara

niskt forskningsinstitut. skallDet installera utrustningavanceradatt
Ävenoch bygga fungerande och flexibel laboratorierniljö. denupp en

fysiska/arkitektoniska uppbyggnaden spelar roll för ska-rent stor atten
väl fungerande och trivsam forskningsmiljö. Hur byggnaden ärpa en

disponerad, hur arbetsrum belägna i förhållande till varandraär ärosv.
direkt betydelse för hur forskare och träffas och samarbe-avnämareav

påEtt ytterligare krav institutets lokaler det måste finnastar. är att
möjligheter effektivt samarbeta med andra forskningsinstitutioneratt
vad gäller utnyttjande särskilt dyrbar så-utrustning. Ett exempelav
dan utrustning s.k. Det viktigt institutet inte liggerär är attrenrum.
långt från denna anläggningar.typ av
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påKostnaderna långkort och sikt naturligtvis någotär ärsom av
månvikt. den befintligaI redan lokaler finns tillgängliga ellerstörsta

kan iordningsställas i existerande fastigheter kan undvika kapital-man
krävande investeringar eller kostbar nybyggnation.

Expansionsmöjlighetema trångbodd-vikt, eftersomär även storav
het relativt snabbt kan bli mycket hämmande faktor.en

Vad beträffar miljö tillgänglighetoch kan det konstateras det äratt
mycket viktigt för institutet ligga på avstånd frånbekvämt denatt ar-
betsplats flertaletdär institutets forskare kommer ha sin hem-attav
miljö. Den psykologiska betydelsen detta utredningen inte börav anser
underskattas. Detta intryck stöds i princip enhälligt de samtal utred-av
ningen haft Göteborg och de fråni erfarenheter utredningen tagit del av
Fraunhofer-instituten i Tyskland. nåFör enkelt skall kunna in-att man
stitutet det viktigt institutet inte placeras långt frånför bortaär även att
Göteborgs centrum.

någraUtredningen har studerat olika alternativ till lokaliseringen av
institutet. Lindholmen Kunskapscentrum, områdetDessa Vasa sjuk-är
hus, det s.k. Medicinarberget och SKF/Gamlestaden.

Kunskapscentrum Lindholmen inhyser studerande ochantalett stort
småföretagare. Området har ambition kunskap-bli levandeatt ettsom

från gymnasienivå uppåtmed utbildning och forskningscentrum samt
och utveckling. Till detta skall knytas företagspark och mängden en
rekreationsytor, kaféer och restauranger.

Området Chalmersområdetsjukhus till och i gällan-Vasa gränsar är
expansionsområde tekniskade översiktsplan angivet för Chalmerssom

områdethögskola Enligt Göteborgs kommun kommer helaAB. ägaren
årbli tillgängligt för högskolans verksamhet före 2000. En detalje-att

årrad byggnaderna kommer undertidsplan för de olika upprättasatt
år1997. Redan under 1997 kommer Chalmers hyra 5-10 000 kvm.att

genomgåendeByggnaderna god kvalitet.är av
områdetMedicinarberget delen mellan Annedal ochutgör större av

Sahlgrenska Området lång försjukhuset. sedan tid tillbakaär avsett
forskning och högre utbildning. Staten, Akademiska Hus, ägergenom

marken och de byggnader Göteborgs universitet be-merparten somav
driver sin verksamhet

anslutning till denna miljö finns indust-I för etableringutrymme av
riell forskning/utveckling har behov anknytning tillnärasom av en
forskningsfronten.

alternativ till lokaliseringEtt utredningen studerat lokaler iärsom
anslutning områdetill SKF:s i Gamlestaden i Göteborg. planerarSKF
uppbyggnaden företagspark i anslutning till det gamla fabriksom-av en
rådet. påflertal tänkbara lokaler för institutets verksamhet finnsEtt
området.
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En del de anställda institutet kommer hastor näraattav en
koppling till Chalmers tekniska högskola AB och Mikroelektronikcent-

Studenter, doktorander och forskare vid Chalmers tekniska hög-rum.
skola AB kommer engagerade i institutet pågåendeoch i deatt vara
projekten samtidigt de studerar respektive undervisar eller forskarsom
vid högskolan. Chalmers respektive Göteborgs universitets laboratorier

måsteoch utrustning därför ligga bekvämt avstånd från institutet.
Ett flöde såledeskräver forskningsinstitutet liggerattav personer

Chalmers tekniska högskola AB fysiskt.nära rent
Utredningen det finns nackdelar för institutet med liggaatt attanser

område inom högskola, då fårinstitutet svårt skiljastörreett atten
sig från högskolan och hävda sin Högskolans miljö kansärart. även

påverka avskräckande för inteavnämama ärrepresentanter som vana
vid den.

Utredningen förordar lösning där institutet placeras i anslutningen
Chalmers-områdettill och rnikroelektronikcentrum.
Två sådana områden tänkbara. Dels sjukhus, s.k.Vasa dels detär

Medicinarberget.

5.5.1 Utrustningsbehov

Institutet kommer behöva investeringar i viss utrustning förgöraatt att
kunna bedriva forskning utveckling.och

Under uppbyggnadsskedet kommer betydande investeringar att er-
fordras. Utrustning för mikroelektronisk forskning och utveckling är

ingårdyrbar. Därför i planeringsförutsättningama samarbetenäraatt ett
kommer ståndtill med Chalmers tekniska högskola och det mikro-AB
elektronikcentrum högskolan tillsammans univer-med Göteborgssom
sitet uppför i direkt anslutning till sjukhus-område.Vasa Mikroelektro-
nikcentrum beräknas i full drift åromkring 2000.vara

Genom sambruka dyrbar utrustning med särskilt Chalmers tek-att
niska högskola kan effektivtAB utnyttjande särskild dyrbarett ut-av
rustning, uppnås.framförallt det s.k. projekteras, Dettarenrum som nu

bådeintresse för institutet och Chalmers tekniska högskolaär störstaav
AB.

Vissa investeringar dock ändamål harnödvändiga. För dettaäregna
det i budgetpropositionen årför 1997 miljoner kronor.100avsatts
Summan bör företrädesvis till de investeringar kommer be-attsom
höva göras.

Institutet möjligenkan befintlig byggnad. byggna-Föröverta atten
föreslåsden skall kunna till den verksamhet krävs dockanpassas som

del förändringar. Teknisk infrastruktur och laboratorieutrustningen
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kommer stå för den delen de 100största miljoner kronoratt av som
avsatts.

Nedanstående exempel uppskattningär det investe-överen grov
ringsbehov finns i initialt skede.ettsom

Utrustning Uppskattad kostnad
miljoner kronor

Konstruktion och simulering 20
Datorverktyg
Mjukvara
Testutrustning

Elektroniska 25system
Utrustning för byggsätt
montering, test

Laboratorieutrustning 25
Optisk mätutrustning
Elektronisk mätutrustning

FoU, systemnivåhögre 10
Datorutrustning

Verksamhetsanknuten utrustning
och övriga kostnader 20

Summa 100

Kostnader för Verksamhetsanknuten utrustning inbegriper kostnader
för ombyggnad lokaler för till verksamheten.attav anpassas

Uppställningen initiala investeringar. Under uppbyggnadsskedetrör
kommer det med säkerhet behövas ytterligare medel förstor att an-
skaffning utrustning.av
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Kostnader och finansiering5.6

uppbyggnadstidens slut kan beräknas till cirka 50Driftskostnadema vid
året, ungefär hälften i lönekostnader.miljoner kronor varavom

måste institutet eko-Utredningen förutsätter störreatt staten ettge
åren.första erfarenheter utredningennomiskt stöd under de De som

på i all-från Fraunhofer-instituten i Tyskland tyder detinhämtat att
nåår för institut etablera sin verksamhet ochmänhet fem att utetttar

motsvarande gäller för Sverige. In-sannoliktmarknaden. Det är att
totala finan-näringslivets andel denha ambitionstitutet bör att avsom

snabbast möjligt.sieringen bör öka
miljo-år belöpa sig till ungefär 30det statliga stödetEfter fem bör

årligen.kronorner
år.efter fem Omföreslår verksamheten utvärderasUtredningen att

uppnåtts tidsrymd börefter dennaintentionernaintestaten attanser
såförändras detta kan ske.avvecklas ellerverksamheten att

finansiä-finnas flerautgått från det kommerharUtredningen attatt
finansiärer.näringslivet och övrigaverksamhet,institutets staten,rer av

Forskningsstiftelsergrundfinansiering.måste vissStaten garantera en
Ävenprojektfinansiärer. EU:sforskningsråd aktuellakan blioch som

aktuellt för samfi-utveckling kan bliforskning ochför attramprogram
projekt.nansiera vissa typer av

år skallkostnader efter femverksamhetensMålsättningen är att
delfrån näringslivet. Eninkomstertill minst 40täckas storprocent av

karak-från direkt tillämpadprojektbör kommadessa inkomster avav
företag.samarbete medproduktutveckling idvs.tär, ett

KostnadsberäkningTabell 2.

uppbyggnadsfaskostnader underlöpandeKostnadsberäkning enav
kronormiljoner

200220011998 1999 2000
38 48288 18Driftskostnader

24199 144lönekostnaderVarav
60%75%100% 100%100%Statlig del
28,828,5288 18kostnadStatlig

4828 388 18Summa

lönekostna-följande. Beräkningenberäknade enligtKostnaderna är av
kro-kostar 750 000årsarbetskraft i genomsnittutgår fråndema att en

uppskattnings-året kommerUnder det förstakringkostnader.mednor
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Årvis tio tjänster tillsatta under i månader.genomsnitt 2002vara sex
kommer nåverksamheten sin fulla omfattning med trettiotalatt ett
tjänster chef, professorer,1 2 5 forskare, 4 administrativ och 3 teknisk
stab, projektanställda.20 Lönekostnaden årsi 1997 löneläge kan be-
räknas till 23 miljoner kronor.
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6 Genomförande utredningensav

förslag

Utredningen föreslår organisationskommitté för inrättandet detatt en av
tekniska forskningsinstitutet i Göteborg tillsätts så möjligt.snart som
Kommittén bör få sammansättning avspeglar den verksamheten som
institutet kommer bedriva.att

Organisationskommittén bör efter riksdagens beslut kunna fungera som
interimsstyrelse och för det praktiska genomförandeten stats-ansvara av

maktemas beslut. Kommittén bör förfoga de medelöver statsmakter-som
anvisat för institutet.na
Utredningen det inte önskvärt först åstadkomma i allaattser ettsom

delar färdigt förslag och därefter bygga komplett institut enligt denett
därigenom givna modellen. Snarare det fördelaktigt utnyttjaär detatt
lokala finns, synergi med anknytande plane-annatengagemang som nu
ringsarbete, Chalmers tekniska högskola AB:s rnikroelektro-t.ex.
nikcentrum och kommunal lokalplanering och med stöd dettaav suc-
cessivt utforma institutet.

Tidplan

1997

Mars Utredarens förslag lämnas till regeringen

juni1 Förslagsvis sista datum besvara remissatt

20 september Regeringens ställningstagande lämnas till riksdagen

September Regeringen tillsätter organisationskommitté som ges
planeringsuppgifter i avvaktan riksdagens
ställningstagande

December Riksdagens beslut
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1998

övergår tillOrganisationskommitténJanuari
riksdagensunder förutsättninggenomförandearbete av

godkännande

nyckeltjänsterVissaJanuari utannonseras

tillsättsförsta tjänsternaFebruari De-
inledsDiskussioner/förhandlingar med företagMars

för FoU-verksamhetlokalerJuli Första tas
i bruk

1998 2002-

institutet underuppbyggnadsperiodmedUtredningen räknar aven
verksamhetutveckla sininstitutetperiod förutsesår. Under dennafem

långsiktigför bärkraftig,minimumtill den volym utgör ett ensom
medelmedfrån projektverksamhetFinansieringsandelenverksamhet.

forskningsråd vidförväntasstiftelser, sektorsorgan,från näringsliv och
omslutningen.totaladenuppgå till minst 40tidpunktdenna procent av

och fi-kostnaderavsnitt 6.6lämnas iutförlig redovisningEn ommer
nansiering

. inför beslutockså utvärderasföreslår institutetUtredningen att om
till-regeringår riksdag ochochverksamhet efter femfortsatt att ges

utvärdering.dennatill resultatetställningfälle att ta av
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7 Samverkan mellan högskola och

näringsliv

7.1 Olika former för samverkan mellan

högskola och näringsliv

Den delen den statligt finansierade forskningenstörsta i Sverige skerav
inom högskolan.

Det finns antal olika former för samverkan mellan högskolan ochett
näringslivet i Sverige. i det följandeDe nämnda formerna ingenutgör
fullständig lista översikt några viktiga former förär överutan en sam-
verkan.

Det finns 25 industriforskningsinstitut i Sverige. Forskningen som
bedrivs vid industriforslmingsinstituten utpräglat tillämpad. indi-är De
viduella instituten skiljer sig väsentligt från varandra både till upp-
byggnad och funktion. näringslivsintressenterDe kopplade tillärsom
olika institut har sina ställen mycket inflytande.ett stort

Vissa institut specialiserade på olika medanär avnämare,typer av
andra specialiserade viss teknologi. mikroelektronikär Inom finns

Industriellt mikroelektroniskt medAB IMC inrikt-t.ex. centrum en
ning komponentnivån. Vidare finns Institutet för optisk forskningmot
IOF.

Till industriforskningsinstitut brukar räknas Sverigesävengruppen
provnings- och forskningsinstitut AB Borås.SP beläget i In-ärsom
stitutet Sveriges centrala institution för teknisk utvärdering,är prov-
ning, certifiering mätteknik.och

Likaledes beläget i Västsverige Institutet för Verkstadstekniskär
forskning IVF verkstadsindustrins forskningsinstitut. IVFärsom ar-
betar inom flertal teknikornråden, bl.a. elektronikproduktion, ochett
täcker område från produktutveckling till produktionsteknik inomett
för industrin relevanta områden.

I genomsnitt finansierar 30-35% institutens verksamhetstaten av
Forskning och SOU 1996:29.pengar,
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årSedan 1993 har NUTEK aktivt försökt bidra till föra indust-att ut
riforskningsinstitutens resultat till små- och medelstora företag. Insti-

skall bedriva uppsökande verksamhet denna kategorituten gentemot av
företag.

Under NUTEK:s ledning har med s.k. kompetenscent-ett program
år.inletts underrum senare

kompetenscentrumEtt enhet inom värdinstitution.utgör Deen egen en
har ingen särskild associationsform, resultatenhet ochutgörmen en egen
har föreståndare inom värdmyndigheten.en

Finansieringen sker med tredjedel från vardera högskola, NUTEKen
och företag. Ungefär 30 företagens bestårinsatser finansiellaprocent av av
medel, sker i form finansiering forskartjänster,resten av av
utbytestjänstgöring, industridoktorander, etc.

åttaI snitt företag avtalsparter i varje kompetenscentrum. Dettaär
varierar dock betydligt och 25 företag inblandade iärmest ettsom
centrum.

någonSedan tid tillbaka finns s.k. TIPPS-centrum i Sveri-även tre
tillDessa skall bidra tekniköverföring skapa nätverkattge. genom

mellan såsomlokal institution högskola eller forskningsinsti-etten en
och näringslivet. skall ske särskildaDetta avseendetut utan resurser

utrustning, lokaler eller personal.
Teknikparker eller teknologiparker finns antal högskoleorter.ett

Tanken från början högskolan tillhandahöll miljö delsattvar somen
attraherade företags utvecklingsavdelningar och dels mindre fö-större

frånofta avknoppningar högskolan.retag som var
Idag den regionala funktionen betonad. Teknikspridning ochär mer

frågorhjälp med praktiska fåttmarknadsföring och harpatentsom en
allt betydelse.större

År låta1993 beslutade riksdagen högskolorna bolag förägaatt
forskning. Dessa s.k. holdingbolag tänkta förstärka samspeletattvar
mellan högskolan näringslivet.och

Modellen innebär moderbolaget helägt och dotter-äratt statenav
bolag bildas för olika projekt med olika grader statligt ägande.av

Vidare fårfinns det i Sverige sju teknikbrostiftelser. Stiftelsema an-
vända stiftelsens avkastning för sina projekt. Stiftelsemas verksamhet

mycket differentierad. Den de skallär nämnaren är attgemensamma
underlätta patentering, licensiering och kommersialisering kunskapav
och forskningsresultat uppkommer inom högskolan.som
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förebilder7.1.1 Internationella

flesta forskningsinstitutDe länder har inrättat och andra överbryggande
teknikparker och innovationscentrum med varierande gradorgan som

offentlig Ofta näringslivetfinansiering. huvudfinansiären.ärav
studieEn oberoende antal länders forskningsinstitut publice-ettav

år Technology Institutes:rades 1996 Strategies for Best Practice av
Michael Hobday fL.Howard Rush, m.

frågavisar nationella skillnader i institutensDenna stora om
uppgifter och organisation. Till delen kan skillnaderna tillskri-största

olika näringslivsklimat och historiska traditioner.vas
instituten de omfattningGemensamt för endast i mycket litenär att

grundforskning. bedriver tillämpad forskningbedriver De istället som
Påforskning bedrivs vid universiteten. vissainte överlappar den som

håll, i Tyskland, sker samarbete med universitetentill exempel näraett
varandras kunskaper.i syfte kompletteraatt

områdetarbetar i allmänhet i mellan universitetDe olika instituten
fåinriktning finns generella trender. En deloch näringsliv. I valet av

specialiserade viss teknologi, medan andrainstitut ärär typ spe-av
små-cialiserade på vissa främst och medelstora företag.avnämare,

Fraunhofer-instituten7.1.2

ledande institutioner för tilläm-Fraunhofer-instituten Tysklandsutgör
Tyskland medfinns 48 Fraunhofer-institut ipad forskning. Det sam-

grundadesanställda. Fraunhofer-institutenmanlagt ungefár 8 500 När
specialise-syftet bidra till utbildningefter andra världskriget attvar av

från högskola till industri ochrade och till tekniköverföringingenjörer
näringsliv.

de olika in-skillnader i organisation mellanDet förekommer stora
råder frihet iprojekt.stituten. Varje enskilt institut har Det storegna

högskola/företag. Skillnader iutfommingen avtal mellan institut ochav
Forskningsresultatenmycketavtal mellan olika projekt kan stora.vara

offentligautfomining bli antingendärför beroende avtalenskan
sekretessbelagda.eller

de of-institut förutsätter regeringsstöd. 90Start procent avav nya
och kom-för driftskostnaderna federala 10fentliga medlen är procent

deleninstitut den offentligafrån delstatema. När ärett nytt startasmer
under uppbyggnadsfasen.finansieringen mycket storav
år utvärde-fyra-fem utvecklas, därefter skerinstitutNya att enges

ring.
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Varje såinstitut efter ha andel finansiering möj-strävar att stor som
ligt från näringslivet, oftast 30 vissa institut kommerprocent,ca men

såi mycket 40 procent.upp som
Ungefär hälften personalen forskare och tekniker.utgörsav av

bestårResten projektanställda doktorander åttaoch studenter tillav sex
administrativ personal. Den kritiska för institutär ärprocent ettmassan

100 Personalomsättningen ungefär 10 15är procentca. personer. per-
år.

Samarbetsavtal finns med universitetet om utnyttjande t.ex. ut-av
rustning och bibliotek fungerarsamarbetet ofta informellt. Insti-men

chefer alltid tillika professorer vid närbeläget universitet.ärtutets ett
De arbetar i princip 80 Fraunhofer-institutet och 20procent procent

universitetet.
Sju institut har bildat mikroelektronikgrupp. Dessa haren en sam-

manlagd budget miljoner från190 DM 40 industrin,procentvarav
från30 regering och delstater, från och10 EU 20procent procent pro-

frånbasresurser regeringen. Av budgeten 77utgör utgörcent procent
driftmedel och 23 investeringar.procent

små7.2 ökad kompetens i ochKrav
medelstora företag

teknikinnehålletEn slutsats vad anförts i kapitel 5 och 6 iär attav som
de flesta pågåendeprodukter ständigt ökar. Denna sofistikering av pro-
dukterna på Särskiltställer krav företagens utvecklingsarbete.nya mar-
kant för småföretagdet kontinuerligt bedrivaär utan att avanceratvana
utvecklingsarbete eller del forskningsresultat.ta av

Kompetens de viktigaste faktorerna för utvecklingföretagsär ettaven
bådeoch tillväxt. innebär formellKompetens utbildning och

arbetslivserfarenhet.
tekniska utvecklingen för med sig ökade på inomDen krav kompetens i

princip ochalla branscher. Särskilt markant behovet inom tekniskaär
rådernaturvetenskapliga branscher. Det underskott utbildadeett av

tekniker och De flesta dessa finns i begränsat antalnaturvetare. ettav
också tekniknivåföretag, vilket avspeglar skillnaden i mellan olikastörre

företag.stora
hållerIndustriförbundet fram i sin skrift, Kunskap och kompetens -

Industrins behov högskoleutbildade, industrin kännetecknasidagattav
förnyelse internationellständigt ökat kunskapsberoende och iav en

konkurrens. hög kompetens avgörande för konkur-En företagensär
Industriförbundets behovrenskraft. undersökning industriföretagensav
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såväl grund-rekryteringsbehovvisarkompetens stortett avav
idag,civilingenjörerpåEfterfrågan ärforskarutbildade.utbildade som

ochelektronikoch inomutbudetsådubbeltförbundet,enligt stor som
Sverigesutbudet.gångerfyrabehovet större äninformationsteknik är

antaletregeringenskrivelse tillframhåller i attVerkstadsindustrier en
ökabehöverelektronik och datainomcivilingenjörerutexaminerade

börelektronikproduktioncivilingenjörsutbildning inom ut-och att en
vecklas.

ochomstruktureringförKommitten7.3

förstärkning av

industriforskningsinstituten
industridorsk-förstärkningochomstruktureringKommittén för av

utvecklaslutbetänkande AttsittpubliceratharKOFI,ningsinstituten,
16.1997:SOUindustriforskningsinstituten

uppgiftenutredningsuppdrag,normalthaft utaninteharKOFI ett
institutenbl.a.medförhandlingar ut-hand variti förstahar att genom

undersökt:harKOFIveckla systemet.
institutsstruktur0

högskolankoppling mot0
associationsfonner0
ñnansieringsmodeller0

det in-breddarfinansieringsmodellblivitharResultatet somen ny
ochinstitutmellansamverkanunderlättarochdeltagandetdustriella

huvudlinjeKOFI:sprogramblock.ihögskoleinstitutioner gemensamma
industriforskningsinstituten nä-är attfinansieringenbeträffande av

verksamheten.finansieraochmedskallringslivet mervara
industriforsknings-befintligadeKOFIförordarHärutöver att

aktiebo-KOFIaktiebolag.tillombildas attfår hjälpinstituten anseratt
intetillseviktigtdock ettfördelar. Det attär attharlagsformen stora
företa-problemEtt ärdominerande attblir ägare.fåtal företageller ett

svårvilket kankunder,ochbådeblir ägare envararepresentantergets
modell.hållbarsiginte visatharAnslagsstiftelserbalansgång. vara en

vilkasammanfattarkriterielistautvecklatharKommittén somen
finansie-skall kunnadenförverksamhetställasbör attkrav ensom

aktiebolag.tillombildasochrekommendationernaenligtras
KOFI:smedvidareuppdragiNUTEKharRegeringen attgett

uppgifter.
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7.4 Kommittén för nyttiggörandet av

forskningsresultat

I årnovember 1995 tillsatte Näringsdepartementet särskild utredareen
med uppgift det svenskaöver för nyttiggörandeatt systemetse av
forskningsresultat. Kommittén NYFOR. Arbetetantog namnet är av-
slutat och har resulterat tvåi betänkanden, dels Samverkan mellan hög-
skolan och näringslivet SOU 1996:70, dels Samverkan mellan hög-
skolan och småde och medelstora företagen SOU 1996:70.

I sitt första betänkande konstaterade utredaren Sverige haratt ett
betydande mellan högskolans forskning och industrins FoU-arbete.gap
Att detta problem blir allt tydligareär i och med allt fler företagett att
blir beroende forskning och vetenskaplig kompetens. Industrins be-av
hov består:

välutbildad personal,0
hjälp orientera sig i och tolka den kunskap finns iatt0 som

omvärlden, inte bara i Sverige,
rekrytering forskamtbildade0 av
kvalificerad problemlösning0 .

För högskolans kompetens skall kunna utnyttjas krävs fungeran-att ett
de flöde människor i båda riktningarna kan forma informellaav som
länkar och förmedla kunskap företagens problem och forskningensom
möjligheter.

För öka utbytet krävs företagen ökar sin direktatt närvaroatt genom
samarbete i högskolans forskningsrniljö.

Särskilda för främjande samverkan kan på marginalen fun-organ av
katalysator, inte de fundamentala förutsättningar-gera som en men om

sådanauppfyllda insatser inte meningsfulla.är är NYFOR har dragitna
slutsatsen högskolorna fåbör klart mandat samverka medatt nä-ett att
ringslivet och övriga samhällssektorer.

Beträffande grund- och forskarutbildningen utredningen attanser
det viktigt redan tidigt föra in kunskaperär näringslivets villkor.att om
Ett tänkbart alternativ kortare forskarutbildning sikteär meden en
framtida verksamhet inom näringslivet. Dubbla handledare, frånen
högskolan frånoch näringslivet mentorsskap andra tänkbaraärsamten

Vad beträffar högskolansvägar. tjänstestruktur föreslås inrättandet av
tjänster industrilektorer.som

Utredningen föreslår strategi med utgångspunkt i högskolornaatten
själva skall bedriva starkt riskfylld kommersiell verksamhet meden

exploatering uppfinningar. Däremot skall forskarna service iav ges en
form rådgivning patentfrågor, juridik, etc.av om
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småpå ochsig debetänkande inriktarNYFOR-kommitténs andra
medelstora företagen.

små företagenoch medelstorainte deUtredningen vara enanser
beträffande för-skillnader inte minstfinnshomogen Det storagrupp.

sak-forskningsresultat. Företagsigmågan tillgodogörakunnaatt som
svårt forskningskompetensutnyttjapersonal harhögutbildad attnar

underverksamhetsmåföretag bedriver sinfrån flestahögskolan. De
efterfrågaförmågaderasbegränsarresurssnåla förhållanden attsom

kunskap.sigoch använda externav
oftaforskningsinslag,utvecklingsarbete medbedriverFöretag som

samarbetabetydligt lättare fördäremothögskolan, harmed i attrötter
med högskolan.

homogenitet generellapåbristdenna ärSlutsatsen att programav
små medel-ochhögskolan och demellansamverkanför stimuleraatt

avvisas.företagenstora
två huvudkomponen-mediställetförordarUtredningen ett program

delsför samverkan, stär-högskolandels öppen attgörster, att manmer
företagen.samverkan hosförker intresset .

rekryteringstimulera företagenskomplementviktigtEtt är att av
teknikre-förmåga skapakvalifikationer ochtekniskamed attpersoner
småföre-centrala delarslagdettanätverk. Insatser utgörlaterade avav

harländerUtvärderingar i andraOECD-länder.mångaitagspolitiken
utvecklingskraft.inriktning ochpå företagenspå effektervisat tydliga
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Bilaga l

Kommittédirektiv
Dir. 1996:72

Förberedelser för inrättandet tekniskt forskningsinstitutettav

Beslut vid regeringssammanträde den 19 september 1996.

Sammanfattning uppdragetav

särskild utredare skall tillkallas för möjligheternaEn undersökaatt att
tekniskt forskningsinstitut. Utredaren skall förslag tillinrätta lärrmaett

inriktning, organisation och finansiering institutet.av

Bakgrund

den forskningspolitiska propositionen, samhälleForskning och prop.I
1996/97:5, har regeringen redovisat sina motiveringar till teknisktatt ett
forskningsinstitut i Göteborg med bred tvärvetenskaplig inriktning bör

propositionen anförs den tekniska forskningeninrättas. I äratt storav
näringslivet, tillväxt Forskningenbetydelse för för och sysselsättning.

måste näringslivets behov och det angelägetbättre ärmot attsvara samar-
universitet högskolor och näringslivet ökar. Inom vissabetet mellan och

områden främja sambandetkrävs koncentrerade insatser bidrar till attsom
tilläm-mellan den akademiska grundforskningen och företagens behov av

pad för allmänt främjaforskning. Redan i dag finns antalett attorgan
högskolor näringslivet. gällersamverkan mellan universitet och och Det

teknikparker, teknikbrostiftelser och s.k. holdingbolagkontaktsekretariat,
Ävenför kommersialisering forskningsresultat. de materialkonsortierav

åroch kompetenscentrum bildats under skall fungera somsom senare
länkar forskning näringsliv. finns särskilda industri-mellan och Det även
forskningsinstitut vilka samfinansieras och näringslivet. Des-statenav

forskningsinstitutfinns Sveriges provnings- och AB ärsutom ettsom av
frågor tekniskhelägt bolag främst arbetar med rörandestaten ut-som

värdering, tillämpad forskning, mätteknik och provning. fyllerDessa organ
viktig funktion för olika stimulera högskolans fortsattasättatten

samarbete näringslivet. nationellt tekniskt forskningsinstitutmed Ett stort
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långsiktig investering ytterligare kan främjaskulle kunna utgöra somen en
sådan utveckling. Institutet bör lokaliseras till Göteborg där det skulle vara

såvälnäringslivsorienterade FoU-miljön. finns därtillskott till den Detett
med företag och mindre underleverantörerbred industribas stora somen

grundforskningsrniljö och Chalmersstark vid Göteborgs universiteten
skulletekniskt forskningsinstitut i Göteborgtekniska högskola AB. Ett

nationell forskningsresurs för samverkan mellankunna närautgöra en
fåindustri. Samtidigt skulle institutet kunnahögskoleforskning och stor

för regionens framtida utveckling.betydelse

tilläggsbudgetbudgetpropositionen 1996/97:1 med förslag tillI prop.
inrättaanmälde sin avsikt utreda möjligheternaregeringen att att ett

utgångspunkt för detforskningsinstitut i Göteborg. Somtekniskt en
föreslagit ställerarbetet har regeringenfortsatta att staten en

miljoner50engångssumma miljoner kronor till förfogande,100 varav
leder tillunder förutsättning utredningenanvisas tilläggsbudget, att att

genomföras.projektet kan

Uppdraget

undersökautredarens huvuduppgift skallsärskildeDen attvara
forskningsinstitut Göteborg. Utre-inrätta tekniskt imöjligheterna ettatt

planerings- och beslutsunderlagskall därvid utarbetadaren ett avsersom
hur institutet skallomfattning verksamheteninriktning och samtav

finansieras.

utredningsar-till omfattandei detta arbete hänsyn detUtredaren skall ta
pågår inomindustriforskningsinstituten ochgjorts rörandebete somsom

industriforskningsin-omstrukturering och förstärkningkommittén för av
erfaren-andraPå bör NUTEKzs ochstituten, KOFI. sätt organssamma

materialkonsortier, kompe-verksamheternavad bl.a.heter beaktas avser
Miljö TEM ochforskningsstiftelsen Teknik, Ekonomi,tenscentrum,

TIPPS-centrum.

förslagutarbeta tillutgångspunkt i följande uppgifterUtredaren skall med
modell medinstitutet.inriktning verksamheten vid Dennärmare somav

liknandeFraunhoferinstitut, ellerframgång Tyskland i formiprövats av
innebärförebild för institutet. Detinstitut i andra länder, kan attvara en

anknytning tillfristående från högskolan medinstitutet näraär men
näringslivet.koppling tillhögskolor och har starkuniversitet och
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uppdragsgivaren ochbestäms i huvudsakInriktningen forskningen avav
också verksammainstitutets forskaredess kvalitet bl.a. ärgaranteras attav

ellerchefen tillika professor vid universitetvid högskolan är ettsamt att
såväl univer-Styrelsen bör ha ledamöterhögskola. representerarsomen

samhällsintressen. Erfarenheternasitet högskolor industrin ochoch som
från beaktas vid bedömningenindustriforskningsinstituten bör av sam-
mansättningen.

i första hand tilläm-skall bedrivas kvalificerad forskningVid institutet av
ocksåframställa börUtvecklingsarbete i syftepad karaktär. att prototyper

nått omfattningverksamheten fulldel verksamheten. Närviktig avvara en
från indus-finansieras uppdragbetydande del kunnaskall den till genom

enskildaforskartjänster. stället skallbör inte ha fasta Itrin. Institutet
kunnahögskolor forskarstuderandefrån universitet ochforskare samt

rörligheten mellaninstitutet. Därigenom främjasprojekt inomiengageras
behovet och till-näringsliv. Utredaren bör analyserahögskola och av

verksamhetsområdenforskarpersonal inom degången till kvalificerad som
institutetsverka förinstitutet. Utredaren skallblir aktuella för även att

kvinnors olikabeaktande ochutformas medverksamhet mäns ut-av
gångspunkter, värderingar och behov.

de behovfästa avseende vidvid valet inriktningUtredaren skall stortav
kompetensden grundvetenskapliganäringslivet och vidfinns inomsom

inom regionensoch högskolor, inte minstuniversitetfinns inomsom
bredd ochmellananalysera avvägningenUtredaren börlärosäten. även

verksamhet.djup institutetsi

finan-verksamhet skallförslag till hur institutetsskall lämnaUtredaren
Fraunhoferinstitutenmedutgångspunkt skall institutet,sieras. En attvara

uppgår tillgrundfinansieringstatligtänkbar förebild, kan ha somensom
skalloch dess forskareInstitutetlöpande kostnaderna.30-40 % deca av

föranslagforskare, kunna sökahögskolanspådessutom, sättsamma som
stiftelser, EU:sforskningsfinansiärer,från statligaforskningsprojekt

Övriga erhållashuvudsak kunnamedel skall iforskningsprogram etc.
undersökaskall därförindustrin. Utredarenuppdragsforskninggenom
Eventuelltfinansieringen.medverkan inäringslivetsförutsättningarna för

omprioriterin-finansierasskallkostnader förtillkommande staten genom
inom befintliga ramar.gar

organisationsform.förslag till institutetsskall vidare lämnaUtredaren
anledningställningstagande medriksdagensdärvid beaktaUtredaren skall

stödstatligtberoendeför verksamhetpropositionen Former ärsom avav
skall användasverksamhetsformergäller de när1995/96:61, vad somm.m.
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form krävs för statlig verksamhet bet. 1995/96:Lu7, rskr.privaträttsligen
aktiebolag eller kaninnebär ideell förening1995/96:79. Detta använ-att

das.

uppbyggnadentidsplan för inrättandet ochUtredaren skall upprätta en av
och beräkna de kostnader planeringenforskningsinstitutet i Göteborg som

medför.och inrättandet

lokalbehovet inklusive inredning och utrustningskall analyseraUtredaren
för detta.analysera och precisera kostnadernauppskatta, närmaresamt

föreslå hur institutet skall organiseras internt ochUtredaren skall även
underlagetarbetsgivaransvar institutet bör ha. Ivilketadministreras samt

lokalbe-dimensioneringsaltemativ och deredovisa olikaskall utredaren
förslag tillmedför. Utredaren skall lämnaoch kostnader dessahov även

institutet i Göteborg.lokalisering detnärmare av nya

ställningstaganden1997 redovisa sinaskall den 1Utredaren senast mars
forskningsinstitut iinrättandet teknisktmöjligheterna förtill ett nyttav

Göteborg.

Övriga beaktadirektiv att

regionalpoli-direktiv redovisaregeringensUtredaren skall beakta attom
åtaganden dir.offentliga1992:50,dir.tiska konsekvenser prövaattom

dir.konsekvenserjärnställdhetspolitiskaredovisa1994:23, attom
brottslighet ochför detredovisa konsekvenserna1994:124 attsamt om

1996:49.brottsförebyggande arbetet dir

Utbildningsdepartementet
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Bilaga 2

bolagsordning för institutetFörslag till

Firma

Tekniskt forskningsinstitut i Göteborg AB.§ Bolagets firma1 är

Säte

ha sitt i Göteborg§ Styrelsen skall2 säte

Verksamhet

har till uppgift be-forskningsinstitut i Göteborg ABTekniskt§3 att
näringslivet.utveckling uppdragforskning ochdriva tillämpad av

högskolor. Institu-med olikabedrivas i samarbeteVerksamheten skall
teknisk kompetens.verka för spridningskalltet av

Aktiekapital

och högst 000lägst 000 000 kronorAktiekapitalet skall§4 utgöra
kronor.000

nominella värdeAkties

på kronor.Aktie skall lyda 0005 §

Styrelsen

verkställandebestår sju ledamöter. Institutetsstyrelse6 § Institutets av
samtliga ledamöter. Rege-Regeringenföredragande.direktör är utser

till ordförande i styrelsen.ledamöternaringen utser en av

minst hälften deordföranden ochbeslutsförStyrelsen7 § närär av
närvarande.ledamöternaandra är
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verkställande direktörAnställning som

anställs styrelsen för institutet. Förverkställande direktören8 § Den av
doktors-anställningen krävs den sökande har avlagtbehörighet till att

institutetsmotsvarande vetenskaplig kompetens inomeller harexamen
näringslivserfarenhet.verksamhetsområde. anställs skall haDen som

år.på för femdirektör tillsätts kontrakt periodVerkställande en
förnyas.Kontraktet skall normalt inte

Revisorer

årsredovisning jämte räkenskapemabolagets9 § granskningFör av
tvåverksamhetoch verkställande direktörensstyrelsens utsessamt re-

intill slutetför tiden fram till tidenvisorer på ordinarie bolagsstämma
auktoriserad revisor.dessa skallordinarie Ennästa stämma. av varaav

revi-revisor ochdärutöverRiksrevisionsverket rättäger att utse enen
sorssuppleant.

till bolagsstämmaKallelse

med tillskall brevske§ Kallelse till bolagsstämma10 postengenom
tvåoch veckor företidigast fyra veckoraktieägare stämman.senast

påOrdförande bolagsstämman

bo-därtillordförande eller den styrelsenStyrelsens öppnarll § utsett
valts.ordförandeförhandlingarna till dessoch lederlagsstämman

Ärenden på bolagsstämman

12 §
följande ärenden behandlas:På skallordinarie bolagsstämma

vidordförandeVal stämman;av
röstlängd;godkännandeUpprättande och av

ordföranden justeratvå jämtejusteringsmänVal eller attav en
protokollet;

kallad;blivit behörigenPrövning4. stämmanav om
revisionsberättelsen;årsredovisningen ochFramläggande av

balansräkning;resultaträkning ochfastställandeBeslut avom
förlust enligtdispositioner bolagets vinst ellerBeslut avom

balansräkningen;fastställdaden
verkställandestyrelseledamöter ochansvarsfrihetBeslut om

direktör.

m;
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Fastställande arvoden styrelsen och revisorerna;av
10. Val styrelse och revisorer;av
11. ärende påAnnat ankommer enligtstämmansom

aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

Räkenskapsår

13 Bolagets räkenskapsår kalenderår.§ skall vara

Hembud

14 övergått§ Har aktie till inte förut aktieägare i bolaget,ärperson som
skall aktien hembjudas aktieägarna till inlösen skriftliggenast genom
anmälan hos bolagets styrelse.
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Bilaga 3

Teknisktförordning med instruktion förtillFörslag
Göteborgforskningsinstitut i

Uppgifter

uppgift be-forskningsinstitutet i Göteborg har tilltekniska1 § Det att
näringslivet.utveckling uppdragforskning ochtillämpaddriva av

högskolor. Institu-samarbete med olikaskall bedrivas iVerksamheten
teknisk kompetens.spridningskall verka förtet av

Organisation

verksamhetenstyrelsen ledsstyrelse. Underleds3 § Institutet avav en
chef.en

Styrelsen

chef före-Institutetsbestår sju ledamöter. ärstyrelse§ Institutets4 av
styrel-itill ordförandeledamöternaRegeringendragande. utser en av

år.Mandatperioden är tresen.

för institutetsriktlinjerfastställa dels allmännaskallStyrelsen5 §
institu-förverksamhetendels budgeten förverksamhet, samt ansvara

ekonomi.tets

hälften deordföranden och minstbeslutsförStyrelsen6 § närär av
närvarande.andra ledamöterna är

institutetchef förAnställning som

tillbehörighetinstitutet.styrelsen för FöranställsChefen7 § an-av
harellerdoktorsexamensökande har avlagtdenkrävsställningen att

verksamhetsom-institutetsinomvetenskaplig kompetensmotsvarande
övrigadenäringslivserfarenhetskall haanställsråde. Den samtsom

anställningen kräver.kvalifikationer som



SOU 1997:37 69

Finansiering

§ Institutet finansieras bl. uppdrag från9 näringslivet.a. genom

Redovisning

ingåredovisning skall årsredovisning10 § Institutets i den som
Göteborgs universitet lärrmar. Institutets verksamhet skall därvid re-
dovisas särskilt.
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