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Till statsrådet och chefen for
Utbildningsdepartementet

Genom beslut den 22 maj 1997 bemyndigade regeringen chefen för
Utbildningsdepartementet tillkalla kommitté föratt denöversynen av
svenska forskningspolitiken Dir. 1997:67. Med stöd detta be-av
myndigande förordnade departementschefen den 2 juni 1997 följande

ingå i Kommittén föratt denöversyn svenska forsknings-personer av
politiken U 1997:09:

universitetskansler Stig Hagström, ordförande
riksdagsledamoten Britt-Marie Danestig
dåvarande riksdagsledamoten Margitta Edgren
verkställande direktören Peter Egardt
riksdagsledamoten Reynhold Furustrand
riksdagsledamoten Gunnar Goude
riksdagsledamoten Marianne Jönsson
dåvarande riksdagsledamoten LöfstedtBerit
dåvarande riksdagsledamoten, generaldirektören Helena Nilsson
dåvarande riksdagsledamoten Eva Persson Sellin
övertandläkaren Olle Sandahl
riksdagsledamoten Bengt Silfverstrand.

Samtidigt förordnades Sonja Dahl huvudsekreterare. Berit Jigvallsom
har arbetat assistent kommittén.som

Kommittén har antagit Forskning 2000.namnet
Forskning 2000 fick den december18 1997 tilläggsdirektiv igenom

uppdrag följa hur de små ochatt medelstora högskolorna utnyttjarupp
tilldelade forskningsmedel föreslå kriteriersamt för denatt framtida
fördelningen forskningsmedel till dessa högskolor Dir 1997: 154.av
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Lagförslag

Förslag till lag ändring i högskolelagen 1992: 1434om

kap.1 2 § högskolelagen 1992:1434 föreslås följande ändrade ly-
delse:

Nuvarande lydelse

Staten skall huvudman anordna högskolor försom
utbildning vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund påsom samt
beprövad erfarenhet, och

forskning och konstnärligt utvecklingsarbete utvecklingsar-samt annat
bete.

Högskoloma skall också samverka med det omgivande samhället och
informera sin verksamhet.om

Föreslagen lydelse

Högskolomas huvuduppgifter utbildningär och forskning. Utbildning-
skall vila på vetenskaplig eller konstnärlig grund på beprövaden samt

erfarenhet. Med forskning jämställs konstnärligt utvecklingsarbete.

Högskoloma skall för information sin verksamhet.svara om

Högskoloma skall medverka till immateriella rättigheteratt till forsk-
ningsresultat till och till forskningsresultattas kan kommaatt tillvara
praktisk användning.
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l Sammanfattning

Inledningsvis Forskning 2000 översiktlig sammanfattningger en av
bedömningar och förslag. Utförligare sammanfattningar Forskningav
2000:5 bedömningar och förslag finns i anslutning till kapitlen 5-9.

1 Utgångsläget

Sverige för ungefär världens forskning ochprocentsvarar ut-en av
vecklingsarbete, FoU. När FoU-insatsema andel bruttona-mäts som av
tionalprodukten har dock Sverige under följd år varit ledande.en av
Kvalitativt håller svensk forskning i regel hög nivå. Internationellaen
utvärderingar så genomgående höga betyggott svenskager som
forskare.

finnsDet emellertid strukturella svagheter i det svenska forsknings-
långsiktigt kan innebära hot såväl kvantitetsystemet kva-motsom som

litet för svensk FoU. Om Sverige ska fortsätta framståendeatt vara en
kunskapsnation bör rad förändringar göras.en

Den andelen bruttonationalprodukten till forskningstora och ut-av
vecklingsarbete framförhar allt berott på insatser inom näringsli-stora

och försvaret.vet
Företagens andel landets FoU betydligt i Sverigeär istörre änav

andra länder. fåtal företagEtt för del näringslivetsstorsvarar en av
F oU. Självfallet de FoU-insatserär inom näringslivet positivagörssom
och inte i sig problematiska. Näringslivets FoU påverkas dock denav
ekonomiska situationen för de svenska företagen och de branscher, som
de arbetar inom. Många de företag, till FoU, ingåravsätter mestav som
i internationella koncerner, där risk givetvis finns FoU-insatsemaatt
flyttas till andra länder. Inom många, framför allt små och medelstora,
företag insatserna för kunskapsutvecklingär ellersmå obefintliga.

Försvarets FoU-insatser minskar kraftigt, framför allt attnu genom
JAS-planet i huvudsak färdigutvecklat.är

Till detta kommer, enligt Forskning 2000:5 mening, också struktur-
problem inom den civila statliga forskningen.
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fri gnindforskning och forskning med inriktningBalansen mellan-
kraftigt förskjutits till gnindforskningens nackdel.direkt harnytta

framvuxen,mellan olika forskningsområden, historisktBalansen är-
avseende såvälönskvärd idag. gäller med påden Detinte voresom

forskarutbildning.forskning som

starkt uppslittrad.för forskningsfinansieringOrganisationen är-
fått breddför forskningsutförande harOrganisationen stor utanen-

forskning.skull medge adekvata former för alla slagför denatt av
forskningsmiljöer mycket små.Många är

övergripande bedömningarVissa1.2

vad gäller teknisk,har ambitionerlitet land Sverige,Ett storasomsom
utveckling, relativtsocial och kulturell måsteekonomisk, göra sett mer

finnas forsk-länder. måsteomfattande FoU-insatser Härän större en
kanmedger både bredd och specialisering,ningsorganisation somsom

kvalificerade utbild-hög kompetensnivå dengrunden för inomenge
och andra unika forsk-till forskarbegåvningarningen, kan tasom vara

ochstöd till utvecklingen inom näringslivoch kanningsresurser som ge
detkan självförsörjandesamhällsområden. landandra Inget närvara

följaforskningsarbetet möjlighetergäller forskning. Det attegna ger
andra håll världen.resultat från forskning bedrivs på ioch hemta som

de långsiktiga svenskaForskning FoU-resursema2000 ärattanser
otillräckliga och bör öka.

under lång tidfinansierade forskningen har byggtsoffentligtDen ut
lagts vidinnebär allt betoningoch enligt störremönster attett som

samhällsrelevant. Forskning 2000olika bedömsforskning på sättsom
för utsträckning kommiti alltintresset attiägnasattatt storanser

förolika forskningsinsatser i ställetförväg försöka bedöma nyttan av
fram forskning.till de resultat kommer An-faktisktatt ta vara som ur

forskningsresultat beställa, hur mycketvändbara går inte änatt man
dyrbara forskningsinsatsema ska utbyte. alltönskar de Deatt merge

forskningen ska användbara resultat riskerarbestämda kraven på att ge
forsk-långsiktigt forskningen mindre nyttig,tvärtom göra attatt genom

samhällsproblem, redanningsprioriteringar utifrån dagens igörs som
gårdagens frågor, och den fria forskningen på undan-sättsärmorgon
den fria forskningen, historiskt bidragit med de all-Det ärtag. settsom

resultaten. forskning förutsättning för detnyttiga Fri ärmest attra en
finnas kunskaper vidareutveckla till tillämpning olikaska inomattnya

områden.
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Forskning 2000 för fri forskning,att grundforsk-anser resurserna
ning och forskarutbildning måste öka väsentligt.

Kraftfulla insatser inom grundforskning och forskarutbildning är
också det viktigaste stödet till näringslivet och dess FoU detgenom
stimulerande forskningsklimat och de goda forskningsmiljöer ska-som

och de ökade möjligheter till rekrytering fors-pas genom som ges av
karutbildade.

Statliga medel ska, enligt Forskning 2000:5 mening, också avsättas
för beställarstyrd forskning för räkning. Alla statliga myndig-statens
heter bör få i uppgift för forskning och utvecklingsarbeteatt inomsvara
sina respektive verksamhetsområden. Resurser för detta ska de berörda
myndigheterna inom föravsätta respektive verksamhetsanslag.ramen
Ambitionen bör de statliga insatserna för beställarstyrdatt FoUvara
ska öka väsentligt. Inte bara den inriktningen dessanärmare FoU-av
insatserna också formerna för resursfördelningutan och för bedrivaatt
FoU-arbetet, bör de berördaavgöras myndigheterna.av

Forskning 2000 inte förslag frågai vilka exakta beloppger om som
bör ställas till förfogande för olika ändamål. Kommitténs förslag anger
övergripande prioriteringar och riktlinjer för förändringar. Forskning
2000 lämnar vidare förslag i fråga underlaget och formerna för deom
forskningspolitiska besluten.

Forskning 2000 redovisar sina bedömningar och förslag under fem
rubriker:

De statliga forskningsinsatserna: varför, hur mycket och vad
Forskarutbildningen
Samverkan mellan och högskoloruniversitet och samhället
Organisation och arbetsformer
Politik och planering.

1.3 statligaDe forskningsresurserna: varför,
hur mycket och vad

Med avseende på grundforskningen det i huvudsakär olikatre avväg-
ningar ska på statsmaktsnivå.görassom

förDet det förstaär avvägningar rörande det institutionella ansvaret
för forskningsresurserna, dvs. avvägningar mellan fasta och rörliga"
medel för forskning, i praktiken mellan anslag direkt till universitet och
högskolor respektive anslag till forskningsråd. Det för det andraär av-
vägningar mellan olika forskningsområden. Och det för det tredjeär
avvägningar frågai lokaliseringen geografiskt forskning ochom av
forskarutbildning.
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kostnadstäckningfullprincipentillämpning ärkonsekventEn omav
ska få avsedd inne-forskningspolitiska beslutendeförfundamental att

alla kostnaderförfulltforskningsfinansiärer måsteAllabörd. ut svara
Anslagen tillde stödjer.verksamhetmed denförknippadeär somsom

får inteforskningsresursema,fastahögskolor, deochuniversitet an-
verksamhet. Att univer-finansiärersandraför subventioneravändas att

forskningsanslag försinakan disponerafullthögskolorochsitet ut
viktig för-beslutsjälvständigt fattademed ärenlighetverksamhet i en

Enligt Forsk-forskningssystemet.det svenskapluralism iförutsättning
nationelladenfrämst iintepluralismenliggermening att2000:sning

uppsplittrad på mångaforskningsfinansieringför ärorganisationen
högskolor finnsochvid universitetdetstället iimyndigheter attutan

där kommeroch initiativde idéerförverkligamöjligheterreella att som
fram.

vid uni-avseendeavvägningamaforskningspolitiskaDe resurserna
fyraibeslutats,redanbör,högskolor görasoch termerversitet avsom

Medicin,Humaniora-samhällsvetenskap, Natur-vetenskapsområden:
Även medlen forrörligadeavseende påmedTeknik.ochvetenskap

2000förordar Forskningforskning,forskarstyrd attgrundforskning,
vetenskapsornrå-de fyraiavvägningarstatsmaktemas görs termer av

indelning-grund förtillockså liggaföreslåsområdenfyradena. Dessa
uppgifterna frånforskningsrådsorganisation, övertarsomen nyen av

sektorsforskningsorgan.ochforskningsråddagens
alltframförkraftfull förstärkningförordarForskning 2000 aven

Naturvetenskap.områdetocksåTeknik,området men
deinomoch fördelningenanvändningenDen närmare resursernaav

de olika univer-för delsfrågaforskningsområdena måsteolika vara en
forskningsråden.delshögskolornaochsiteten

utbyggnadytterligareförutsättermeningForskning 2000:5Enligt av
högskolornamedelstoraochde småvid attforskningsresurserfasta

högskolornavidforskningenökar ochforskarutbildade lärareantalet att
andelen medelkvalitetskriteriema,uppfylla attsigvisar t.ex. genom

ökar.forskningsrådenfrånkonkurrensvetenskapligerhålls isom
tillframför alltbeställarstyrd forslcning,direktförinsatserStatens

vidareockså förstatlig regi,bedrivs iverksamhetstöd för den mensom
definansieras inomskaockså öka.syften bör Dettasamhälleliga resur-

verksamhetsområden.förfogande för olikatillstårser som
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l Forskarutbildningen

Forskning 2000:5 uppdrag harI ingått dimensioneringen forskarut-av
bildningen. Forskning framhåller2000 omöjligheten utifrån någonatt
form behovsbedömningar dimensioneringen forskarutbild-styraav av
ningen. Forskning 2000 har i stället valt analysera frågan utifrånatt
bedömningar utbudet frånexaminerade forskarutbildningen, be-av av
hoven forskarutbildade för anställningar, där utbildningen di-är ettav
rekt krav, det för rekrytering forskarutbilda-samt utrymme som ges av
de till arbetsmarknaden i övrigt.

Forskarutbildningen idag formellt behörighetskrav huvudsakligenär
för anställningar vid universitet och högskolor. förhållandeI till över-
blickbara behov nyrekryteringar där förefaller forskarutbildningensav
nuvarande och planerade omfattning totalt tillräcklig och ävensettvara
innebära antal med forskarutbildning kan söka sigatt ett stort personer
till arbetsmarknaden Medi övrigt. nuvarande och planerad examination
kommer således antalet forskarutbildade på arbetsmarknaden utanför
universitet och högskolor kunna fördubblas under denänatt när-mer

tioårsperioden.maste
Utifrån allmänna önskemål ytterligare förstärka kompetensenattom

olika områden kan dock finnasinom skäl öka forskarutbildningen.att
Liksom forskningsresursema har forskarutbildningen fördelningen

mellan forskningsområden historiskt framvuxen och inte fulltär utsom
dagens och morgondagens behov och önskemål. Framför alltmotsvarar

behöver antalet examina från forskarutbildningen öka inom teknik men
också inom naturvetenskap.

Universiteten och högskolorna måste de för fors-vara som ansvarar
karutbildningen. finansiärer har emellertidExterna fått inflytandestort

forskarutbildningens omfattning, inriktning och genomförande.över
Forskning framhåller2000 universitet och högskolor fåmåste ade-att
kvata för kunna för forskarutbildning i den omfatt-attresurser svara
ning följer statsmakternas målangivelser.som av

Samverkan1.5 mellan universitet och

högskolor och samhället

finnsDet antal organisationer och verksamhetsformersomett stortnu
syftar till stärka samverkan mellan universitet och högskolor ochatt
samhället i Forskningövrigt. 2000 inte behov centralaattser av genom
beslut etablera organisations- eller arbetsformer för detta ändamål.nya
Uppsättningen specialorgan kan ha blivit för De sär-stor.av snarare
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för samverkan behöverorganisatoriska iskilda överarrangemangen ses
och samordning.syfte få begränsningvissatt en

högskolor har ändring högskolelagen blivitoch iUniversitet genom
reguljära uppgifter samverka med detskyldiga sinaatt om-en avsom

framhåller universitetens ochsamhället. Forskning 2000givande att
kvalificerad utbildning ochhuvuduppgifter måstehögskolornas vara

får hindra genomförandetAndra åtaganden integrundforslming. av
föreslår ändring högskolelagen iForskning 2000uppgifter.dessa en av

högskolornas uppgifter.ochsyfte förtydliga universitetensatt
vidför samverkan mellan forskningen universitetformviktigEn

resultat kanforskningensoch samhället i övrigtoch högskolor är att
det angeläget univer-användning. Forskning 2000tillkomma attanser

till ochroll förstärks det gällerhögskolornasochsitetens när att ta vara
forskningsresultat. Forsk-ekonomiskt utnyttjaförförutsättningar attge

avtal, där och högsko-det sluts universitets-föreslår2000ning att ett
överlåts tillimmateriella rättigheteroch andratilllelärares rätt patent

tillregler för ekonomisk ersättninghögskolor och därochuniversitet
lärarna för detta anges.

arbetsformerochOrganisation1.6

forskningsfinansieringOrganisationen för1.6.1

den nationella nivånforskningsfinansiering påförorganisationDagens
uppdelningockså konstladuppsplittrad. innebärmycket Denär en

tillämpad forskning.ochgrundforskningmellan
forskningsrådsorganisationföreslårForskning 2000 ersät-att nyen

Forskning 2000sektorsforskningsorgan.forskningsråd ochbådeter
lämplig använda också här.vetenskapsområdenindelningen ifinner att

Forskningsrådet för huma-således bliforskningsråden föreslåsDe nya
Forsknings-Forskningsrådet för medicin,samhällsvetenskap,ochniora

Forskningsrådet för teknik.naturvetenskap ochrådet för
för så-markeras deras vidainstruktionerforskningsrådensI ansvar

inomdisciplinärforskning, såvältillämpadgrundforskningväl somsom
nuvarandeForskningsråden ska liksomforskning.tvärvetenskaplig

länder arbeta enligt modellenforskningsråd i andraochforskningsråd
forskarstyrd forskning.

Forskningsrådensdetföreslår vidare inrättasForskning 2000 att en
till och stödjauppgift initiativsamverkansnämnd med tvärveten-att ta

enskilt forsk-området förfaller inomforskning inteskaplig ettsom
forskningsinformation.ochgenusforskningningsråd,
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Universitetens och högskolornas roll forskningsñnansiärersom -
bara forskningsutförareinte måste uppmärksammas och ökadesom -

krav ställas på lärosätenas prioriteringar och planering med avseende
på forskning och forskarutbildning.

Statliga myndigheter bör uttryckligt för be-attges ansvar genom
ställarstyrd stödja verksamhetenFoU inom respektive verksamhetsom-
råde. Också regeringen och regeringskansliet bör beställa förFoU fåatt
underlag för bedömningar och beslut. Detta lcräver kvalificerad be-en
ställarkompetens inom regeringskansliet och inom myndigheterna. Den
beställarstyrda forskningen ska självfallet utföras professionellt och av

med utbildning och kompetens for uppgifterna.personer

1.6.2 Organisationen för forskningsutforande

Fristående forskningsinstitut bör kunna inrättas efter bedömning i varje
enskilt fall. Sådana institut bör efter redan vid inrättandetomprövas en
angiven tidsperiod, tio år.t.ex.

för1.7 politik och planeringFormer

Forskningspolitiken ska fokusera på de övergripande prioriteringarna
för beslut och verksamhet vid universitet och hög-samt ge ramarna

skolor, forskningsrådinom och andra myndigheter.
Forskningspropositioner bör läggas fram fjärde år. Forsknings-vart

propositionema liksom andra beslut statsmakterna och inom olikaav
myndigheter ska bygga bland på två dokument: kun-annat typernya av
skapsstrategier och forskningsstrategier.

Kunskapsstrategier utarbetas myndigheter och andra medav organ
samladeavseende på den kunskapsutvecklingen inom olika samhälls-

områden. Dokumenten ska innehålla analyser nuläge och framtidaav
behov strategier fråga utbildning,i forskning, utvecklingsar-samt om
bete och andra insatser för kunskapsutveckling och kunskapsförrned-
ling betydelse för respektive område.av

Forskningsstrategier utarbetas högskoloruniversitet, och forsk-av
ningsråd och ska innehålla analyser nuläge och framtida behov samtav
planering och strategier i fråga utvecklingen forskningen ochom av
forskarutbildningen inom respektive myndighets område.

Forskning 2000 föreslår forskningsråden får uppdragi regel-att att
bundet ordna antal forskarkonferenser, där bred krets forskareett en av

berördainom områden får möjlighet både redovisa pågående verk-att
samhet och lämna synpunkter på behov och framtida möjligheter.
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förföreslår det inrättas studierForskning 2000 Institutettatt av
förutbildning. Institutet ska blandforskning och högre attannat svara

samlade Översikter och analyser svensk forsk-regelbundet framta av
utbildning internationellt perspektiv.och högre ining ett

Genomförande1

Forskningbehandlar huvudförslagen frånprincippropositionEn som
Utifrån bland de riktlinjerfram våren 1999.bör läggas2000 annat som

forskningspolitisk till våren 2000.förbereds propositiondär enanges
budgetpropositionen i septemberdärefter iBudgetförslag presenteras

2000.
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2 Uppdraget och utredningsarbetet

1 Uppdraget

Direktiven till den forskningspolitiska utredningen, Forskning 2000,
innehåller mycket antal frågor. Uppdragetett sammanfattasstort i di-
rektiven fem huvudpunkter:i

"- analysera de svenska statliga forskningsinsatsema med utgångspunkt
från samhällets behov och forskningens möjligheter,

analysera ansvarsfördelningen mellan statsmakterna och myndigheter,-
mellan myndigheter och andra finansiärer liksom mellan myndigheterna
inbördes,

lämna förslag till övergripande och långsiktig inriktning de statligaav-
forskningsinsatsema inför den planeringsperiod inleds år 2000,som

lämna förslag rörande utformning forskningsorganisation ochav ansvars--
fördelningen mellan berörda ochorgan

lämna förslag främjar samverkan och ömsesidigt kunskapsutbytesom-
mellan universitet och högskolor och samhällslivet i övrigt." Dir. 1997:67

Direktiven helheti sin redovisas bilagai I
.

Forskning har2000 tilläggsdirektiv fått i uppdrag följaattgenom upp
hur de små och medelstora högskolorna utnyttjar tilldelade forsknings-
medel föreslå kriterier för den framtida fördelningen forsk-samt att av
ningsmedel till dessa högskolor Dir. 1997:154. Tilläggsdirektiven
redovisas bilagai

2.2 Utredningsarbetet

knappastDet möjligt iär sammanhang belysa, kommentera, be-att ett
döma och eventuellt också reformera allt direktiven Intesom anger. ens

väsentligt längre tid stått till buds den tidsram, gällt föränom som
Forskning arbete,2000:5 skulle det varit rimligt försöka utredaatt om-
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och dess förutsättningar ändras hela tiden.Forskningenrådet botten".
utredningsuppdraget och det antal frågorförvidaDe stora somramarna

markeringForskning 2000 uppfattatdirektiven hari attsom enanges
bokstavli-de frågor den bedömer viktiga, intefriden är att ta somupp

behandla "allt" forskning i Sverige.uppmaning röratt somgen som en
likafullt frågoromfattning ligger deutredningsuppdragetsI att som

behandlas relativt översiktligt.måsteForskning 2000 tar upp
från början. Utredningsarbetetbehövt börjaForskning 2000 har inte
frågor området blivit fö-efter period många inomföljer tideni nären

Forskningsñnansieringsutredningen lade vårenutredning.remål för
1996:29 efterslutbetänkandet Forskning och SOUfram1996 pengar

antalunder haoch tidigare år 1996under år 1995 ettpresenteratatt
1995:121,och forskningen SOURiksdagen, regeringenrapporter:

forskningsfinansiering SOU 1996:2,svenskiSamverkansmönster
forskning 1996:20 ochteknisk SOUrollfördelning inomSamordnad
Norden på 1990-talet SOUlandskapet iforskningspolitiskaDet

1996:28.
svenskauppdrag detutredare medsärskild överEn systemetatt se

redovisade under årforskningsresultat NYFORnyttiggörandeför av
mellan högskolan ochbetänkandena Samverkanförslag i1996 sina

högskolan och deSamverkan mellan1996:70 ochSOUnäringslivet
1996:89.företagen SOUmedelstorasmå och

och högskole-universitets-uppföljning 1993 årsUtredningen avom
föränd-slutbetänkandet Reform ochbland iRUT-93reform annattog

forskarut-forskning ochfrågor rörandeockså1996:21ring SOU upp
bildning.

Utbildningsdeparte-ochForskningsberedningensförInom ramen
införkunskap och kompetensAgendaprojekt 2000 nästamentets -

fram radoch 1994under åren 1993århundrade rapporter,togs varaven
forskningbl.a. Svensk i EG-behandlade forskningsärskiltnågra ett

1994:5.och forskningen,och Ds1994:4, Statenperspektiv, Ds
genomförtoch 1998har under år 1997Forskningsberedningen en

företrädare för Forskningsvensk forskning,seminarieserie somom
skrifternahar dokumenterats i RösterSeminariernadeltagit2000 om

naturvetenskapsamhällsvetenskap, Rösterhumaniora, Röster omom
Forskningsberedningenfrånteknik och Rösteroch medicin, Röster om

och 1998.skrifter 1-3, 1997, l-2,Forskningsberedningens nrnr
detta tidigare arbete skauppdrag innebär inteForskning 2000:5 att

kommittén ska utgåstället uttryckligenDirektiven i attgöras angerom.
Uppgiften för Forskning 2000genomförts.arbete tidigarefrån det som

utredningar ochmed bland dessa tidigarehar således varit annatatt,
sammanfattande analys och bedöm-grund,diskussioner göra ensom

föranledda förslag.med däravoch kommaning
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finnsDet vidare omfattande faktamaterial svensk forskningett iom
form statistik, årsredovisningar och andra från universitet,rapporterav
högskolor och forskningsfinansiärer, centrala myndigheter, företag och
organisationer, Forskning har2000 kunnat använda.som

Forskning 2000 har inhämtat vissa uppgifter enkät till degenom en
små och medelstora högskolorna.

Forskning har2000 haft direkta kontakter i form hearings, studie-av
besök företrädaremed för universitet, högskolor, forskningsråd,etc.
sektorsforskningsmyndigheter, företag, akademier och organisationer.
Områdets bredd har detgjort omöjligt sammanträffa med företrädareatt
för alla olikapå engagerade i svensk forskning.sätt ärsom

Forskning har vidare2000 bland ordnat seminarium medannat ett
doktorander forskarutbildningen.om

Kommittén har gjort studieresor till Norge och till Storbritannien.
Kommitténs ordförande har därtill besökt Finland.

2.3 Forskning bedömningar2000:5 och
förslag

Forskning 2000:5 uppdrag gäller den svenska forskningspolitiken. I
detta ligger uppmärksamheten fokuseras på statsmaktsperspektivetatt
på prioriteringar, organisationsfrågor, arbets- och beslutsformer med

forskningavseende på etc.
Forskning 2000 vill betona det inte rimligt försöka läggaäratt att

fram någon form plan för svensk forskning. Forskning verksam-ärav
het förändring.i stark Så också det moderna samhället och dess be-är
hov kunskapsutveckling. orimligtDet det i prakti-att-av vore ens om
ken möjligt vid tillfälle avläsa behov och forskningsmöjlig-ettvore
heter och utifrån dennajust avstämning det framtida forsknings-styra
arbetet.

Forskning förslag2000:5 ska utgångspunkt förses som en process
med syfte långsiktigt stärka svensk forskning och forskarutbildningatt
och därigenom kunskapsutveckling och kunskapsförrnedling i vida-ett

perspektiv till hela samhällets bästa. Politik och planeringytterstre -
helamåste tiden för förändringar och omprioriteringar.öppnavara

Flexibiliteten får dock inte drivas så långt det blir fråga ryckig-att om
het. En avvägning måste behovet rimligt stabila förutsätt-göras mot av
ningar för verksamheten.

Huvudfrågoma för forskningspolitiken de grundläggande frågor-är
varfbr, hur mycket, vad, hur,na var, vem:
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finansiera forskningvarför ska staten-
förmycket skahur staten svara-

ska hainriktning insatsernavilken-
och bedri-forskningsfinansiering och forskning organiserasskahur-

vas
bedrivasforskningensskavar-

fatta olika beslut.vilka skaellervem-

med forskning.vad ska Härkapitel 3Kommittén itar som menasupp
använderForskning 2000definitionerdebland samtannat somanges

arbetsområde.forskning sittavgränsningkommitténs somav
vadexempel påöversiktligt någramycket ärkapitel 4I somges

olika sammanhang.betydelse iforskningenskänt om
förslag följandebedömningar och iredovisar sinaForskning 2000

kapitel:

mycket och vadvarför, hurstatliga forskningsinsatserna:Kapitel De
ForskarutbildningenKapitel

och samhälleoch högskoloruniversitetSamverkan mellanKapitel
arbetsformerochOrganisationKapitel

och planeringPolitikKapitel
GenomförandeKapitel 10.

skull, redovisasammanhangetsforhar valt2000Forskning att, upp-
förhållandeninternationellaochsvenska situationdagensgifter omom

kapitel.i respektive
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Forskning vad det3 är-

Forskning vad det3.1 är-

drivkraft forForskning positivl en-
samhällsutveckling

femtio har den dynamiska kraftåren visat forskningDe senaste som
för och stark samhällsutveckling. Framstående ochinnebär positiven

ledande har regel starka systematiskt arbe-ekonomiskt nationer i och
God och välfinansierad forskningtande forskningsorganisationer. är ett

tillräckligt Villkor för ekonomisknödvändigt inte utveckling.än ettom

Forskning mänsklig aktivitet3.1.2 en-

Syftet med forskning bredare och djupare enbart åstadkommaär än att
ekonomisk utveckling. Forskning i hög grad kulturellpositiv ären en

forskning inspirationskälla och möjlig-aktivitet. minstInte utgör en en
utveckling denhet till personlig utveckling, i sin störstaturen som po-

tentialen forskningen.i
djupaste mening mänsklig aktivitet innebärforskning iAtt är atten

forskningen högsta grad bestäms forskaren. Självfal-kvaliteten på i av
uppfyllas form bibliotek, sofis-rad andra villkor behöva ilet kan aven

tikerad och ofta dyrbar utrustning, lokaler, teknisk assistans etc.-
kan dock någonsin forskarna själva. detta liggeringet detta Iersättaav

forskning för fungera väl kräver goda förutsättningarockså iattatt
för forskningens arbetsvillkor, från byråkratiskaform respekt frihetav

långsamma beslutsprocesser, tillåteroch generositet inteen som
inställningen till hellerJantelagen dem lyckas intestyraatt som men

låter dygdens förkastelsedomar falla dem misslyckas, med-iöver som
vetenhet forskning högriskföretag, där misslyckandet oftaäratt ettom

oundvikligt sällan också det kan de lär-inte nyttigasteär men som ge
domarna.

spänningsfáltet mellan det kändai och okända, mellan detDet är ac-
cepterade och det hädiska, tankar revolutionerande idéerochsom nya
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forskning förutsätter forskningsat-och utvecklas. Framgång iföds en
kännetecknas vitalitet och utmaningarmosfár och omgivning som av

dennauppskattar och belönar kreativitet,främjar,och även omsom
konflikterleda till och problem.också kankreativitet

Forskning fri och3.1.3 öppen processen-

rädsla.fördomar, vidskepelse ochbarriärForskning kan motvara en
kunskap forskningsprocessenifrågasättandet kändständigaDet görav

Erfarenheten visar godfri ochgrundentill i öppen attprocess.en
samhällen medan den lättdemokratiskautvecklas bäst iforskning

försöker påverkatotalitära samhällen,villovägar ikommer på som
forskarsamhället de-demokrati.inbyggda Iforskarsamhällets utövas

övertygelse-rösträkningmokratin inte argumentensutan genomgenom
de forskarnademokrati där inte minstkraft. Det uppmuntrasär ungaen

värld finnsforskningens intemedvetande detiifrågasätta, i attatt om
sanningar.några eviga

nyfikenhetdrivenForskning3.1.4 av-

nyfiken-forskare oftaframgångsrikadrivkraften hosstarkaste ärDen
fäblicka ioch fantasi kunna inhjälp intuitionönskan medheten, att av

erkännandei grund-drivkraft har fåttNyfikenhetenframtiden. attsom
nyfikenhetsforskning.ofta beskrivsforskning som

ålder ochbarnet tidigfinns hos inyfikenhetDet är somsomsamma
skolsystemenlärande. harför barnets Tyvärrgrundförutsättningär en

fundamentnyfikenhet vidareföra dennasvårigheterofta haft att som
därefter,ochkunskapssökande i ungdomsårenlärande ochför ett pro-

skolvärlden. denIoch inomuppmärksammasblem dock mermersom
teaching leaminguttrycket frompågårrörelse änär to mer ennusom

tillämpaskunskapssyngrundforsloiingenshurordlek och representerar
forskningssfären.direktautanför denäven

ochför framgång,Forskning3.1.5 ära-
berömmelse

och kommer tillpraktiska tillämpningarforskningsresultatenAtt ges.
och driverstimulerar forskarnaockså faktorergivetvisärnytta som

mellangrundläggande motsättningfinnsframåt. ingenforskningen Det
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nyfikenhetsforskning och användningen forskningsresultat, t.ex.av
kommersiellt.

Forskare inte undantagna allmänmänskligaär drivkrafter. drivsDe
andra önskan personligt erkännande och framgång,som av om som

kanske till och med och berömmelse.ära Inte minst kanske detta ärger
påtagligt i Nobelprisens land.

3.1.6 Forskning intellektuell toppidrott-

finnsDet tävlingsmoment i forskning harett positiv effekt, intesom en
olik vad gäller inom toppidrotten. Liksom inom idrotten spelarsom
tiden inte oväsentlig roll. kanDet viktigt komma först.atten vara

Konkurrensen utesluter dock inte samarbete främjarutan snarare
det. Samverkan och konkurrens inte storheterär komp-motsatta utan
letterande i det moderna forskarsamhället.

3.1.7 Forskning kunskapssamhällets motor-

Den samhällsutveckling vi beskrivs ibland övergångsom nu ser som en
från industrisamhälle till kunskapssamhälle.ett Kunskapssamhälletett

dock inte industrisamhälletersätter dimensionutgörutan snarast en ny
det. kommerSverige liksom andra länder under överskådlig framtidav

beroende effektiv industriproduktion.att förändrings-Menvara av en
kraften för samhället ligger i den dimensionen, kunskapsdimensio-nya
nen.

forskningDet givet har central betydelseär i kunskapssamhället.att
Så dock också fallet industrisamhället.i skillnadEn i industri-är attvar
samhället det forskningsresultaten, oberoende forskaren,var av som
stod i kunskapssamhälletI det däremot forskningsproces-centrum. är

arbetssättet och därmed forskaren, står i centrum.sen, som
får betydelsefullaDetta konsekvenser för litet land Sverigeett som

endast kan producera några all den kunskapprocentsom av nya som
produceras världen forskning. Så länge forskningsresulta-över genom

i industrisamhället det primära, kanten kunskap förasärsom ny- -
från andra länder formiöver licenser, och teknisktpatent, rapporterav

samarbete. kunskapssamhället,I fokuserar på själva forskningensom
och forskaren i ställssätter helt andra krav tidigare påcentrum, än egna
välfungerande forskningsmiljöer, attraktiva för forskare bådeärsom
från Sverige och från utlandet.
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grundläggande förståelse livetForskning3.1.8 av-
och världen

detdet naturligt tillbaka påmagiska året 2000Inför det är snartatt se
perspektiv. Under detta århundrade harforskningensgångna seklet ur
fått genomgripande konsekvenser inomframstegforskningen gjort som

rad områden.en

revolutioner, till exempel:flera1900-talet har sett stora

och förklararfysikkvantum-revolutionen gett somoss en nysom-
uppbyggnadmateriens

och cell-genetiska kodenmed denbiomolekylära revolutionenden-
gåta på spårenkommit livetsbiologin som

blivitinformationsteknologin, hareller ITdatorrevolutionen som-
det populära namnet

förvillkoren ochpåvisatekologiska revolutionenden gränsernasom-
ekologiska kretsloppet.för detjorden inomallt liv på ramen

Även teknisk så harnaturvetenskaplig ellerofta har varitbasenom
lingvistik ochbidragit,vetenskapsområdenandraockså många t.ex.

vetenskaper inom IT.kognitiva
andra, har det skettliksom radområden,dessaInom veten-enen

utvecklingenförfå betydelsekommerutvecklingskaplig att storsom
sannolikt mycketkommer ioch årtiondenaårenframöver. De närmaste

vetenskapliga fram-dessaför tillämpningarskördetidenatt avvara
denna skördetidvill delta imedvetetde länderDet ärsteg. som nusom

och områdende länderkommerVinnareforskningssystem.sinaser om
attrahera demiljöer, kankreativaerbjudakan mestatt somvara som

utnyttjaeffektivautveckla deochbästa forskarna attsystemenmest
begränsade resurser.

tvärvetenskapligtdisciplinärt ochForskning3.1.9 -
samtidigt

Även starktkommit fram iframstegen harvetenskapligade ettstoraom
har dock arbetssättet intesådisciplinorienteratspecialiserat system

landvinningar inom bas-tvärvetenskapligt.sällan varit Det är genom
tillämpatsvilka snabbt har in-exempel fysik och kemi,tillämnen som

fram. naturligahar drivits Detutvecklingenandra områden, somom
perspektiv, fort-tvärvetenskapligtochblirarbetssättet ett menmermer

och forskning.disciplinorienterad organisationfarande med bas i en
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Disciplinorienterad forskning och tvärvetenskaplig forskning utesluter
kompletterar.inte utan

framtidenFör viktig forskning kan komma kräva samspel mellanatt
humaniora och teknik. Inte minst har utvecklingen inom och detIT bio-
tekniska området behovetvisat bredare männi-ett synsätt sätterav som
skan och den enskilda individen i centrum.

l Forskning.1O ICT
-

fruktlöst försöka förutspåDet vad utvecklingen den modernaär att av
infonnationstekniken, kommer innebäraIT, för den framtida forsk-att
ningen. välkända World WideDen Web föddes för mindre årtioän
sedan vid högenergicentrat CERN, och började sitt genomslag för
omkring fem sedan. Redanår under denna korta tid har påverkatwww

förändratoch verksamheten på alla områden samhället.i Dettanästan
lika oförutsedd utveckling Berlinmurens fall.var en som

Modern kopplad med telekommunikationsteknik,IT denICT som
internationella förkortningen innebär antagligen den revolu-är, största
tionen någonsin då det gäller skapande, behandling, lagring och kom-
munikation information. forskningenFör till fullo skall kunnaattav

de möjligheter kanutnyttja sig måste forskningssystemetöppnasom nu
flexibelt och för förändringar.öppetvara

3.1.1 Forskning kvalitet1 bygger på kvalitet-

All verksamhet värd forskning måste underkastas kva-namnet stränga
litetskrav. globala forskarsamhället har byggtDet rigoröstettupp sys-

för främja och bedöma kvaliteten forskningen. omfattari Dettem att
allt från granskning doktorsavhandlingar, refereegranskningav av ve-
tenskapliga artiklar, sakkunniggranskning vid tillsättning vetenskap-av
liga tjänster och förreview-system granskning forskningsan-peer av
sökningar till systematiska utvärderingar hela forskningsområ-m.m. av
den. verksamheterFå underkastade sådan systematisk granskningär en

forskningen.som
Eftersom forskning starkt specialiserad och högt professionali-är en

serad liggerverksamhet det sakensi den vetenskapliga kvali-natur att
måste just i inomvetenskapligt uppbyggda former och uti-prövasteten

från vetenskapssamhällets krav och kvalitetsnormer. Forskarsamhällets
bedömningssystem måste därför respekteras och förutsättningar förges

det kan verka på adekvat inom forskningssystemet.sättatt
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Vissa definitioner3.2

Nationalencyklopedin följande definition:svenskaDen ger
systematiskt arbete kan fram-Forskning är process som genomen

bringa kunskaper och ökat vetande."nya
Forskning kärnan vaddefinition enligt 2000:s mening, iDenna ger,

forskning. markerasmed också något Forsk-bör Här sommenassom
viktigt framhålla, nämligen forskningenning 2000 stän-är att attanser

Vetenskapens provisoriska. gäller tillsvidare. sanningar Dedigt går är
med resultat. Forskningen ställer helaforskning kommer ti-nyanyare

inför möjligheter fördjupa kunska-och står alltidden frågor attnyanya
vetande.ochper

forskningsfrågor forskningspolitik och plane-behandlingen iFör av
begrepp definieras.också ytterligarebehöver vissaring

forskningsdefinitioner, har forsk-brist påDetiråder ingen snarare
begreppsraseri. forskningsstatistikenföremål för Visst Förblivitning ett

detfunnits definitioner. Forskningsutredningaretablerabehovhar att
inletts med begrepps-har ocksåoch forskningspropositioner gärna en

till forskningsvariant.sällan har då också lagtsexcersis. Inte en ny
de angivits OECD i den s.k.använda definitionerOfta är som av

and technologicalThe of scientificFrascati-manualen: measurement
for of research andProposed standard practiceactivities; surveys expe-

följande definitio-OECD 1993. dennarimental development I anges
översättning:Statistiska centralbyråns svenskahär iåtergesner

metodiskt söka efter kun-systematiskt ochGrundforskning: att ny
bestämd tillämpning sikte.någon ioch idéerskap utannya

grunaforskning,delas Frascati-manualen in irenGrundforskning i
inriktning, och riktadlagd på forskningensrestriktiondär ingen är

grundinriktning läggadär forskningensgrundforskning, är att en som
tillämpning.kan tänkas ge

forskning ochockså definitioner på tillämpadFrascati-manualen ger
utvecklingsarbete.

metodiskt söka eftersystematiskt ochTillämpad forskning: att ny
tillämpning sikte.idéer med bestämd ikunskap och ennya

forsk-Utvecklingsarbete: systematiskt och metodiskt utnyttjaatt
kunskap och idéer för åstad-och Vetenskapligningsresultat attnya

eller väsentliga för-produkter,komma systemprocesser, nyanya nya
redan existerande sådana.bättringar av

framför allt tänkta för medicinsk,definitionerOECD:s är naturve-
och samhälls-teknisk forskning och inte för humanioratenskaplig och

vetenskap.
definitioner har också den svenska forslmingspo-iOECD:s använts

därtillsvenska forskriingspolitiska propositionerna har ock-litiken. deI
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så andravissa begrepp. Forskningspropositionenanvänts år 1983 inne-
höll definitioner användes dennai och också ianväntssom som senare
forskningspropositioner prop. 1983/84: 107, 8:s.

Långsiktig kunskapsuppbyggnad: syftar till uppbyggnad kom-av
på områden motiverade utifrånpetens sektoriella och motsvarandenya

ändamål. har dåMan inte gjort strikt uppdelning mellan grundläg-en
gande och tillämpade inslag forskningsverksamheten."i

Med sektorsforskning sådan forskning motiveras utifrånavses som
viss samhällssektors eller beställares behov kunskap fören attav

främja vissa ändamål och finansieras sektorn eller beställaren.som av
Forskningspropositionen år 1983 redovisade också indelningen

utifrån ansvarsaspekten forskningi på "däreget programansvar,
forskarna hela för hur problemen ställs ochansvaret uppgifternages
löses och redovisas, och uppdragsforskning, där beställareexternen
har avgörande inflytande valetpå problemområde".av

3.3 Forskning 2000:s definitioner och

avgränsningar

3.3.1 Forskning 2000:5 definitioner

Forskning har2000 redovisat vad kommittén rimligovan anser vara en
definition forskning. Kommittén vill betona det inte finns någraattav
skarpa mellan olika slag forskning.gränser Inte minst innebär denav
ofta använda distinktionen mellan gmndforskning och tillämpad forsk-
ning konstlad uppdelning.en

Forskning 2000 använder grundforskning, väl inar-termen ärsom
betad föroch de flesta torde ha etablerad innebörd förutsätt-en av
ningslöst kunskapssökande.

Kommittén använder beteckningen forskning för särskilda sam-
hällsbehov beteckning för forskning motiveras och bedömssom som
utifrån sin betydelse för olika eller mindre preciserade icke-mer
vetenskapliga problem.

viktigEn distinktion den mellan forskarstyrdär respektive beställar-
styrd forskning.

Med forskarstyrd forskning Forskning forskning2000menar som
tillkommer på initiativ enskilda forskare eller forskargrupper och förav
vilken medel tilldelas utifrån vetenskapliga bedömningar därav organ
beslutsfattarna i huvudsak kollegialt utsedda forskare.är
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tillkommer påforskningbeställarstyrd forskningMed sommenas
för första hand be-beställare ibeslutasochinitiativ attexternav en

beställaren.förhandla problem intresseav
olika slagdessaForskning 2000kapitel diskuterar5 närmareI av

karaktäristika.forskning med andraocksåforskning samt

ForskningAvgränsningen 2000:53.3.2 av
arbetsområde

forskningspolitiken, dvs.den statligauppdrag gällerForskning 2000:5
inrikt-omfattningen ochavseende påmedavvägningarstatsmakternas

och rambe-organisationfinansierad forskningstatligtningen samtav
forskningen.betydelse förtingelser i övrigt av

samlade statliga FoU-insatserna.deUtredningsuppdraget avser
näringslivet i sigFoU-insatsema inombehandlar inteForskning 2000

statliga insat-mellan dessa ochrelationenavseende påendast medutan
ser.

forskningenmed avseende påförväntningarnaochAmbitionerna
perspektivutifrån andraocksåsammanhang änmångadiskuteras i

mellan vadsammanblandningvanligforskningspolitikens. En är som
tyd-forskningspolitik.och Förteknikpolitikrubricerasskulle kunna

teknikpolitikframhålla intevill Forskning 2000 ärskulllighetens att
främja denförinsatserTeknikpolitikuppdrag.kommitténs attavser

teknik inomkvalificeradanvändningenochutvecklingentekniska av
områden kommamångainomsamhället. kan insatserHärolika delar av

arbetsmarknadsstödnäringslivs- ochutbildning,exempeltillfråga:i -
utvecklingsarbete.ochforskningocksåoch givetvis

forskningochforskningmellanSkillnaderna3.3.3

villkor ochvarkenbetonaredan inledningsvisvillForskning 2000 att
forskningsområden. Detalladesamma inomverksamhetbehov eller är

med olikaslag ocholikamellan forskningskillnaderkan stora avvara
mycketskiljer sigresultatenarbetsformema,Ramvillkoren,inriktning.

tillämpade,och forskning inomgrundforskninghumanistiskmellan
tekniskaindustrirelevanta ämnen.

utvecklingsarbete,ochgäller ofta forskningdiskussionStatistik och
syften ochskildamed mycketsammanfattas verksamheterdettaIFoU.

Forskning 2000skillnaderna kommerochSpännviddenkaraktär. att
villForskning 2000frågor.behandlingen vissaframhålla vidsärskilt av

enkelhetens skullförbetänkandetextenpåpeka det,dock närävenatt -
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enbart talar forskning, gmndforslcning, forskarstyrd forskningom-
måste beaktas forskning elleretc., FoU inteatt enhetlig verksam-är en,

het många inbördes mycket olika verksamheter.utan
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4 Forskningens och glädjenytta

4.1 Kunskapen kunskapenom

Forskning och utbildning erkänns allmänt ha betydelse forstornumera
samhällets utveckling i rad avseenden. Utbildning och forskning haren
bland därför under följd år varit högtannat prioriterade såväl ien av
Sverige i andra länder.som

dettaI perspektiv det förvånandeär så förhållandevis lite käntatt är
de faktiska effekterna forskning och utbildning. Kunskapssam-om av

hällets grundvalar, forskning och utbildning, i fögasig utforskade.är
Väsentligt forslmingsresurser till exempel fortfarandeägnas åtmer
lantbrukets och industrins problem, dvs. jordbrukssamhällets och
industrisamhällets baser, det moderna kunskapssamhälletsän bas
inom kunskapsproduktion och kunskapsförmedling.

Utbildningsforskning och kanske forskning forskningän fö-mer om
rekommer i regel udda specialiteter inom forskningsområ-störresom
den, de alls företrädda i forskningsorganisationen.när är Som särskilda,

de fortfarande mycketämnen är ovanliga vid dagens universitetegna
och högskolor.

forskningsinsatserDe har gjorts och kanskeävensom om man-
kunde ha förväntat sig Väsentligt det allt hel del- före-är trotsmer en
faller ha lettinte fram till någon egentlig teoribildning eller några be-
stämda generella slutsatser forskningens villkor, resultat och effek-om

sambanden mellan forskning och forskningsresultatter, ochom sam-
hällelig utveckling i övrigt.

studierDe gjorts och gäller dessutom oftagörs den teknis-som mer
ka utvecklingen och dess betydelse i olika sammanhang specifiktän
forskningens betydelse, eller studierna ingen tydlig skillnadgör mellan
forskning och teknik.

sambandDe redovisas, de må forskning och/eller teknik,som avse
komplicerade och långsiktiga, definitivtär inte entydiga och direkta.

ökarIntresset för forskning kring frågor själva kunskapssam-om
hället, verksamheten inom utbildning och forskning och resultatom om
och effekter olika slag. Storbritannien,I USA och vissa länder finnsav
till exempel forskargrupper och institutioner med relativt omfattande
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Jubileumsfond nyligen tagitRiksbankensharverksamhet. SverigeI
kunskapssamhället.forskningsprogramtillinitiativ ett om

frågor forskning-antalForskning 2000tilldirektivenI ett omanges
gäller forskningensavseenden. Frågornabetydelse olikaoch irollens

finansieradeoffentligtsamhället, denutvecklingskraft iroll och
kulturella ochforskningenssamhällsekonomiska nytta,forskningens

hållbar utveck-för långsiktigtbetydelse"forskningensroll,sociala
n vsregionala utvecklingenför denbetydelseforskningensling sa aa genus-,, mellan forskningbetydelse, samspeletjämställdhetsperspektivetsoch

med utbild-sambandforskningenssamhället,demokratiskadetoch
olika förhållningssättforskning,kunskapallmänhetensningen, om

samhället".inverkan påforskningensochvetenskapliga framstegtill
utifrån de kun-besvaramöjligaknappastslagdettaFrågor attärav

forskningsresultaten fråndockSamtidigtfinns idag.skaper ärsom
detomfattande intestudier såoch andra ärforskning attforskning om

heltäck-någonutredningsarbetetför göramöjligt inomatt merramen
vad käntbelysningForskning 2000:5kunskapsöversikt. ärande somav

ochforskningenshävdat-allmäntrelativtfall nyttaeller i varje om-
exemplifieringar.därför formenglädje får av

socialekonomisk ochochForskning4.1.1

utveckling

andelland världendet i störstSverige avsätterframhållsOfta äratt som
utvecklingsarbete. Samti-ochforskningtillbruttonationalproduktenav

Samtidigtandra listor.högst påinteSverigedigt ligger somnumera
BNP-tillväxten varitharFoU-intensitetledande frågaivaritSverige om

likautmärkt siginteländermånga storailåg, lägre än genomsom
har ökat.ArbetslöshetenFoU-insatser.

BNP-andeldenför Sverigeha gåttSkulle det sämreännu somom
ha gåttskulle detlägre Ellertiondelsnågravaritgick till FoU procent

sambanden.enkla inte DetSåhögreden varitbättre ärväsentligt om
mellansambandlinjäraför något slagsbeläggvetenskapligafinns inga

utveckling.ochFoU-insatser
ekonomiskt ochutvecklingländersandramångaliksomSveriges

ochbåde utbildningmedsamtidigtdel sketttillsocialt har attstor
och vad möj-och verkanorsakVad varitforskning byggts ut. somsom

klart. Historisktdock heltskeenden inteparallellaenbart varit ärligen
och högsko-skilt från universitetindustri längeteknik ochutvecklades

högremellan densamspelet1900-talet börjadein pålor. långtFörst
andra,denoch näringslivet åsidanåoch forskningenutbildningen ena
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till början rekrytering till näringslivet universitets- ochen genom av
högskoleutbildade, direkt samverkan.senare genom mer

FoU-insatser i samband med världskrigen fick betydelse för denstor
allmänna tekniska och ekonomiska utvecklingen. I några länder har

rymdforslmingen inneburit samarbetet.ex. mellan grundforsk-senare
ning och företag medverkat med och utnyttjat tekniska tillämp-som
ningar.

Tydliga tecken på forskning och utvecklingsarbeteatt har direkt
praktisk och ekonomisk ligger naturligtvis självai det förhållan-nytta
det näringslivet berett såatt är avsätta föratt FoU. Detstora resurser
måste dock då hållas i minne insatserna här i första hand haratt karak-

utvecklingsarbete.tären av
OECD har nyligen redovisat Technology, Productivityrapport,en

and Job Creation, behandlar sambanden mellan dessa faktorer.som
Rapporten komplex bild dessa samband. Positiva effekterger en av av
FoU uppstår alltidinte där de kanske Och effekternaväntas. uppstår
kanske inte alls forskningen kompletteras med radutan att andraen
insatser. Enligt skapar teknik ofta inte jobbrapporten i denny nya
bransch där tekniken ursprungligen utvecklades. kan effektenHär sna-

bli den Tekniken arbetstillfällen.motsatta. Det denersätter är närrare
tekniken sprider sig till andra områden sysselsättning och ock-nya som

så produktivitet ökar. Data-, ochIT- bioteknikföretagen kan således
inte, enligt OECD-rapporten, lösa sysselsättningsproblemen. kanDe
däremot bana för arbetstillfällen i andra branscher,väg dessa börjarnär
tillämpa tekniker. OECD-rapporten framhåller dock detta ställerattnya

krav på de politiska beslutsfattarna. Det gäller dåstora insatser som
traditionellt harinte med teknik- och forskningspolitik att göra utan
gäller regleringen nyföretagande och arbetsmarknad.t.ex. av

Ofta det, framhållits, den tekniskaär utvecklingen ochsom snarare
dess betydelse för näringslivs- och samhällsutveckling studerassom
och inte den vetenskapliga utvecklingens och forskningens betydelse.
En studie gjord för National Science Foundation i visadeUSA emeller-
tid offentligt finansierad grundforskning speladeatt mycket rollstoren
för den industriella utvecklingen. detI fjärdedelar denärmaste tre av
vetenskapliga dokument, under tvåårsperiod bassom en angavs som
för amerikanska härrörde från offentligt finansierad grundforsk-patent,
ning. Studien framhöll sådan grundforskning "a fundamental pil-att är
lar of industrial advance. Det också grundforskningens be-attangavs
tydelse för den tekniska utvecklingen ökar.

Sett i långt perspektiv det givetvis uppenbart forskningett är haratt
haft betydelse i mängd avseenden. Medicinsk forskningstor har in-en
neburit dramatiska framsteg för hälso- och sjukvård. Kända exempel är
bland poliovaccinet och p-pillren. Det medicinskaannat området ger
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komplikationer. An-framsteg inteexempel påtydligaockså är utanatt
resis-leder till utvecklingsjukdomar-fruktadebotartibiotika avmen

medicinskaverkningslösa.läkemedlen Denbakterier görtenta nyasom
innebära mycket svårakostnader kanochmöjligheterteknologins av-

bioteknologiOECD-rapportsjukvården. Ivägningar inom sam-omen
technologieswhether theuncertaintydettamanfattas to newassom

bot .of the solutionproblem,of the partpart ororare -
medverkateller indirekthar direktutvecklingsarbeteochForskning

Växtför-länder.jordbruket i mångaförändringar inomdramatiskatill
hellermetoder.förfinade Intemed alltbedrivaskunnatädling har mer

Bekämp-komplikationer.fri frånemellertid varitutvecklingenhär har
skadeverkningar påhaftmiljögifter harningsmedel och naturen.stora

enskildavärdetochpåexempel påfinns tydliga nyttanHär att avsynen
hälsades tilltiden. DDTmycketkan varieraforskningsresultat över ex-

användas. Nuförst kunde börjadettillfredsställelsemedempel närstor
förbjudet.medletär

och humaniorasamhällsvetenskapforskningen inomfrånOckså
Nationalekonomensamhället.betydelse förfåttexempelfinns storsom

ekonomiska politiken iinflytande på denfickteorierKeynes stort en
till förstå-bidragitforskning harhistoriskArkeologisk ochrad länder.

samhö-ochkänslan identitetoch tillsituationmänniskornaselse för av
belyst kvinnorsGenusforskning hargenerationer.med tidigarerighet

villkor.olikaoch mäns
värde-förskjutningar ikanperspektivetlångadet riktigtI seman

områdenvilkafrågaforskningsområden och iolikaringen somomav
förtjä-någotforskningsresultaten-med de nyttigabidraförväntas som

forskningspoli-inför deödmjukhetoch vissuppmärksammasatt genar
forsk-tekniskadetkan pekas påexempelSomprioriteringarna.tiska
forsk-nyttiguppfattasteknikdet justningsområdet. Idag är somsom

så.det inte1700-talet såtilltidentillbaka iGårning. t.ex. varman
Storahobbysysselsättning.ochkuriosabetraktadesTeknik sommer

ekonomiskaallt dentill framförställetlcnöts ipåförväntningar nytta
forskningen.

utvecklingregionalochForskning4.1.2

kunnaforskningutveckling förväntasregionalgällerdetminstInte när
högskolor haroch byggaeffekter. inrättaAttpositiva utstora nyage

regionalpolitiska instrumen-viktigastekanskedetflera år blivitsedan
och hög-Universitetandra länder.också ibara i Sverigeinte utantet,
bidra tillocksåeffekter i sigpositivabara hauppfattas inteskolor utan

ochbåde företaglockar till sigsedanmiljö,attraktivskapaatt somen
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kompetenta människor. I vilken omfattning universitet och högskolor
verkligen drivkrafter i regionalär utveckling emellertid komplice-är en
rad fråga, inte kan besvaras entydigt utifrån befintliga forsknings-som
resultat.

Många regioner, uppfattas dynamiska, samtidigtsom som rymmer
framgångsrika universitet och forskningsinstitut. Professor Gunnar
Törnqvist emellertid bokeni Renässans för regioner 1998 förvarnar
"löst grundade antaganden samband mellan högre utbildning ochom
forskning å sidan och regional utveckling å den andra. Om två fe-ena

framgångsrik forskning och industriellt expansionnomen ex upp-- -
träder i område, kan detta inte till intäkt för det rådertassamma att
kausala samband dem emellan. kombinationEn omständigheterav som
förefaller lyckosam i region behöver inte nödvändigtvisen ge samma
effekt i område. få inträngandeDe undersökningarett annat finnssom
visar ganska entydigt de samband finnasigatt synnerligentror ärman
komplexa och effekterna högre undervisning och forskningatt varie-av

högst mellan olika platser ochavsevärt regioner.rar
Universitet och högskolor har naturligtvis multiplikatoreffekter.s.

De på många håll med sina lärare ochär studenter traktens största ar-
betsplats. ochLärare studenter underlag för både kommersiell ochger
samhällelig service. Universitets- och högskoleorter blir attraktiva bo-
endemiljöer, med kulturutbud och möjligheter till både ochumgänge
aktiv fritid. Universitet och högskolor, kan ha betydande symbol-ett
värde höj regionens status.som er

Universitet och högskolor kan också attrahera företag. Det tycksnya
dock inte förstai hand universitetens och högskolornasvara egen
forskning attraherar, möjligheterna derasi närhet rekryterautan attsom
kvalificerad arbetskraft.

Studier har gjorts några välkända regionala miljöer i USA, Euro-av
och Japan. Dessa redovisar två skilda miljöer. denIpa grupper av

första ingår korridoren London Heathrow Reading, Plateaugruppen - -
de Saclay söder Paris, Sophia Antipolisstrax Nice, München-näraom
regionen, korridoren Kista Arlanda och Tsukuba, vetenskapsstaden-

Tokyo. områden kännetecknasDessanära omfattande koncentrationav
hightech-företag och där finns betydande universitet ochattav av

forskningsinstitut. undersökningarDe genomförts visar emellertidsom
inga tydliga synergieffekter mellan universitetsforslcningen och före-
tagsamheten. Kontakterna dem emellan få. Universiteten forsk-ochär
ningsinstituten lever i värld, de små och företagen istoraen en annan,

de ligger intill varandra. Undersökningarnatrots att tätt konstaterar
också dessa regioner framvuxit snabbt ochatt resultat omfat-som av
tande planering och reglering.
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StanfordValley medbland Siliconingården andraI annatgruppen
Cambridge ioch områdetMIT,område BostonUniversity, runtruntett

synergi-dessa miljöeruniversitet. Ioch dess ärStorbritannien
finnsbetydande.undersökningama, Därgjordaenligt deeffekterna,

universitetsforsk-mellankunskapöverföringochdirekta kopplingar av
individuellaochinstitutionellafinns nät-och företag. Därning gott om

nyckelpersonerfallhålls mångaNätverken iverk. somsamman av
miljöerna harframhållerUndersökningarnavarandra väl.känner att
planeringsin-tid ochförhållandevis långfram under störrevuxit utan

satser.
någrapekar påolika miljöernastuderat de omstän-forskareDe som

mellan regionerna. Enskillnadernaförklaraskulle kunnadigheter som
undersökningarnaSynergieffekter kan enligttidsaspekten.första är

år.efter tidigast 10-15 Enförrän ärbli synligamöjligen inte gra-annan
Forskningen vidverksamhetsinriktningen.samstämmighet iden av

behov. Intetill industrinsanknytahögskolor måsteochuniversitet
finnssamverkanframgångsrikBakombetydelse.individernaharminst

initiativrikaregeli personer.

utvecklinghållbarlångsiktigtochForskning4.1.3

uppdragVetenskapsakademien iKungl.år 1991 attRegeringen gav
kvalitet och in-miljöforskningenssvenskadenutvärderinggöra aven

blandredovisas1992:71DsVetenskapsakademiensriktning. rapportI
forskningensutvärderareforskare ochmellandiskussionannat omen

någotknappastframhölls attdiskussionenmiljöarbetet. Ibetydelse för
Praktisktbeställarstyrd forskning.identifierats tagetmiljöproblem av
ostyrigaostyrdaforskaresindividuellaupptäcktsalla har ny-genom

ñkenhet.
bittra kom-Mångadiskussionen:frånvidareredovisarRapporten

ochsenfärdighetlagstiftaresochmyndighetersfälldesmentarer om
politiska prio-massmediahurochtill forskare styrovilja lyssnaatt om
inträffat underförbättringdockansågdebattörerFlerariteringar. att en

eller oförståen-verkade häpnabedömamautländska överår. Desenare
kortaSverigemeningEnligt deras mönsterdebatten.de inför ett avvar

miljöbeslut. 33snabbaochinformationsvägar
framhåller i sittforskning, MISTRA,miljöstrategiskförStiftelsen

be-miljöforskningensfrågaipolicydokumentstyrelsen antagna omav
internationella mil-detframgång ihittillsvarandeSverigestydelse att

miljöforskningenkunskaperdel påtillbaserasjövårdsarbetet stor som
internationella konventionerarbetet medminst inommed, intebidragit

luftföroreningar.gränsöverskridandeför
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4.1.4 Forskningen och medborgarna

4.1.4.1 Forskningen och det demokratiska samhället

Forskningen har ideal och fundamentala värderingar medgemensamma
det demokratiska samhället. Det tanke- och yttrandefriheten.är Det är
avståndstagandet från fördomar och vidskepelse. Det respekten förär
oliktänkande. Det demokratiska samhälletöppna samhälleär ett som
också till kunskapssökande och till kunskap sprids.uppmuntrar Iatt ny
det demokratiska samhället har forskningen betydelse nonnbilda-som

för kritiskt tänkande, vidskepelse och fördomar.motre,
Som bäst kan forskningen bidra till internationellt samarbete och

fred och till lösningar globala problem. Många forskareav engagerar
ocksåsig personligen i viktiga samhällsfrågor. Som exempel kan pekas

på Pugwash-rörelsen, internationell sammanslutning forskare fören av
kämvapenkontroll och nedrustning.

Universitet och högskolor har emellertid inte alltid fungerat som
bastioner och skydd för de demokratiska värderingarna. Sverker Oreds-

har till exempel i bok skildrat Lunds universitet under 1930-son en
talet. visas detHär inte låg någon garanti för politiskt omdöme iatt att

akademisk lärare eller student. Betydligt dramatiska exempelvara mer
kan självfallet hämtas från andra länder, exempelvis Tyskland under

tid, Sovjetunionen eller andra diktaturstater.samma
Forskningen blir allt avancerad. Den moderna frontlinjeforsk-mer

ningen inom naturvetenskap, teknik och medicin svårförståelig förär
de flesta människor. avspeglarDet givetvis generellt ökande specia-en
lisering samhället.i Kunskapen inom många andra professioner inteär
heller direkt tillgänglig för medborgaren i demokratisktFör ettgemen.
samhälle det viktigt med kunniga och välinfonnerade medborgare.är

forskningsinformationDet till angelägen verksamhet.gör Svåraen av-
vägningsproblem löses dock inte enbart med kunskaper. Debatten och
beslutet hjämdödsbegreppet exempel på svåra frågor där inteärom
bara kunskapen, i detta fall människans kropp och funktioner, utanom
också grundläggande värderingar måste avgörande.vara

Forskamas bakgrund har rimligen betydelse för deras intres-egen
seinriktning och val forskningsproblem. Som rekryteringen till fors-av
karutbildningen hittills skiljer sig forskarna från befolkningen isett ut,
övrigt till exempel och från högre socialgruppmänattgenom personer

överrepresenterade, medan kvinnor, invandrare, olikaär minoritets-
och andra underrepresenterade. Forskare har därtill ofta ock-ärgrupper

så nått relativt ålder, de får sådan ställning de själv-när atten mogen en
ständigt kan för forskningsprojekt. Veterligen finns dock ingasvara
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forskningsinrikming varierarvalethurundersökningarfaktiska avav
bakgrund.personligaforskarnasmed egen

tilloch inställningkunskapAllmänhetens4.1.4.2 om
forskning

inställning till forskningmedborgarnasvanligade ärAllmänhetens,
forskninggrundsynen påregelmotsägelser. Ivissaofta inte ärutan

fall periodvis eller inom vissafinns i varjeSamtidigtmycket positiv.
forskningen. Många visareffekterför negativafarhågor avgrupper

forsknings-forskning ochinformationprincip föriintressestort om
praktiken förstå forskningen,förmågan iSamtidigt sär-resultat. är att
ofta begränsad.och teknik,naturvetenskapskilt inom

Publicsymposium1996genomförde slutet åriOECD ett omav
doku-Till symposiet,and Technology.of ScienceUnderstanding som

bakgrunds-underlag dels formfram iskrifter,flerai togsmenterats av
specialstudi-formdels i någramedlemsländermaterial från OECD:s av

andUnderstanding of SciencePublicallt PromotingframförSeer.
theTechnology inandoch ScienceOECD/GD9752,Technology,

1997Public OECDEye,
forskningfrågorinställning tillpositivpåvisarRapporterna omen

attityderna i USApositivaOECD-länderna.alla Mestteknik äroch i
tänkas haforskning kansärskiltgällerIntressetoch minst i Japan. som

Framför allt intressetlivssituationen.för den ärbetydelsedirekt egna
framträdan-ocksåMiljöforskning harforskning.medicinskförstort en
dem.vad intresserartillfrågasmedborgarnade plats, när somom

vad OECD-fråga inivå igenerellt lågdetSamtidigt är somomen
förståförmågaliteracy", dvs.scientific veten-materialet rubriceras att

dellitenoch Barametoderfakta,skapliga begrepp, avenprocesser.
uppfatt-självständigbilda sigförmågasig haallmänheten att enanser

frågor.teknikrelateradeochforslmings-ining
undersökning,blandOECD-materialet redovisasI annat som ge-en

inte, vilken visaringickmedlemsländer Sverigenomförts fjorton atti
be-vetenskapligaförstod vissaomkring tiobarabäst procentsom --

och Neder-DanmarkStorbritannien,Ländermetoder.och somgrepp
Tyskland lågochUSAmedanresultaten,fick de bästaländerna t.ex.

platserna.hamnade de sistaPortugal påochtill och Japanklart sämre
Även positivoch tekniktill forskninggrundinställningen ärärom

des-del informationochutvecklingenföljerfå aktivtdet tar omavsom
kallas "the attentiveOECD-undersökningarnaVad iområden. somsa

cirkalägstoch i Japan,cirka 16Frankrike,ipublic procent,störstär
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två med länder USA ochprocent, Storbritannient.ex. ungefär mittsom
emellan dessa.

Intresset för och kunskaperna forskning och teknik har, enligtom
undersökningarna, inte förändrats under denämnvärt årtionde-senaste
na.

OECD särskild uppmärksamhetägnar åt intresset för naturvetenskap
och teknik bland ungdomar. Här visar flertalet länder på ochsvagt
ibland också minskande intresse. Flera OECD-länder redovisar svårig-
heter rekrytera studenter till dessa områdenatt och de fåttatt som na-
turvetenskaplig eller teknisk utbildning inte sällan ändå väljer arbetaatt
inom andra yrkesområden.

Intresset för naturvetenskap och teknik grundläggs tidigt. tidigaDe
skolstadiema, och den inriktning och uppläggning utbildningen harsom
där, har därför betydelse. Ett problem här lärarnastor på dessaär att
stadier ofta saknar intresse eller kompetens för undervisa inomatt na-
turvetenskap och telmik.

OECD:s rekommendationer inför framtiden gäller framför allt insat-
för skolan förbättra "scientific literacy"att och öka intressetser genom

för forskning och teknik, insatser formi återkommande utbildning,av
stöd till särskilda informationsinsatser inom Vetenskaps- ochmuseer,
telmikcentra uppmärksamhet på de möjligheteretc., media- ochsom
då inte minst Internet- erbjuder också etablerande bättremen av en
dialog mellan forskning och allmänhet.

4.1.5 Forskning och utbildning

Sambandet utbildning forskning har flera aspekter. förstaEn gäller-
det organisatoriska sambandet, dvs. utbildning och forskning be-att
drivs inom för organisatoriska enheter. harDetta varitramen samma en
stundtals hett debatterad fråga med avseende på den svenska högskole-
organisationen. Skillnaderna mellan de svenskaär universitetenstora
och högskolorna frågai proportionerna mellan forskningsresurserom
och utbildningsresurser. finnsHär också mycket skillnader mellanstora
institutioner inom och lärosäte. andraI länder likasåett skill-ärsamma
naderna inom universitetsvärlden det gäller balansen mellanstora när
utbildning och forskning. Ett exempel dettapå USA, där baraär en
mindre del universiteten "research universities".ärav

En aspekt de enskilda lärarnasär i olika arbets-annan engagemang
uppgifter. deGenom universitetslektorstjänster infördes i Sverigesom
på 1960-talet fick svenska universitet och högskolor lärargrupperstora

inte medverkade forskning.i Efter många och långa diskussionersom
har också detta ändrats. De regler för anställning högskole-numera av
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alla lärareinnebärmed 1999,från och årgällabeslutats attlärare som
utbildning ocharbeta både inomnormalt skaforskarutbildningmed

forskning.inom
utbild-uppläggningeninnehållet i ochaspekt gällertredjeEn av

verksamheten vidföreskriverhögskolelagensvenska attDenningen.
finnsså detskall bedrivashögskolor näraettochuniversitet att sam-

utbildning.ochforskningmellanband
rimli-och forskningutbildningmellan ärsambandetviktigasteDet

uppläggning. Ut-innehåll ochutbildningensiska liggadet somgen
till-påhögskolor måste byggaochvid universitet senastebildningen

studenternabara förangeläget inteforskningsresultat. Detta ärgängliga
for spridningenbetydelseutbildningenstillmed hänsynockså avutan

förmedlaocksåmåsteUtbildningenforskningsresultat.ochkunskaper
forskningensinblick istudenternaochvetenskapligadet synsättet ge

nå-på dessafårde självahelst prövaarbetsmetoder, att genomgenom
uppgift.form egenavgon

förut-viktigbemärkelserdessaiforskningen ärmedSambandet en
iuppmärksammasmåsteutbildningen,kvalitet iför högsättning som

förutsättersamband ocksådettautvärdering. Omochuppföljning orga-
forskningochutbildningsamband mellan ärpersonelltochnisatoriskt

alltidsamband intedessaländer harandrasjälvklart. Iinte an-senare
framgångsrikt univer-exempel såigäller tillnödvändiga. Det ettsetts

i USA.detsitetssystem som
framställ-analyserandeteoretisktochdiskuterandefinns mångaDet

saknasutbildning. Däremotochforskningmellansambandetningar om
utbildningmellansambandolikavadundersökningarkonkreta avmer

praktiken in-samband isådantavsaknadenellerforskningoch av --
nebär.
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statliga forskningsinsatserna:5 De

varför, hur mycket och vad

Forskning 2000:s bedömningar förslagoch i sammanfattning

Övergripande bedömningar förslagoch

har under följd detSverige år varit land andelstörstavsatten av som av
bruttonationalprodukten till forskning och utvecklingsarbete FoU.

framstående position beror framför alltSveriges på det svenskaatt nä-
ringslivet, och då fåtal internationella storföretag, mycketett gör stora

de statliga insatserna har hittills del försvars-insatser. Av stor avsetten
forskning, där minskar väsentligt.insatserna nu

betonarForskning 2000 Sverige måste eftersträva också iatt att
fortsättningen frågaledande i ökadeFoU-insatser. kräverDettavara om
totala Särskilt angeläget det för grundforsk-är attresurser. resurserna

förstärks.ning och forskarutbildning
Forskning 2000 övergripande prioriteringar och riktlinjer föranger

förändringar förslag frågainte i vilka exakta beloppmen ger om som
förfogande förbör ställas till olika ändamål. Forskning lämnar2000

förslag fråga hur arbetet med fram det underlageti närmareatt taom
för beslut ska utformas.dessa

uppgifter forskningen ska,Statens inom enligt Forskning 2000:s
följ ande:mening, vara

ska forskningens frihet.Staten garantera
gällahuvudansvar ska grundforskning och forskarutbild-Statens

ning.
för forskningStaten ska och utvecklingsarbete till stöd för desvara

verksamheter bedrivs statligi regi.som
främja forskningStaten ska och utvecklingsarbete för andra sam-

hällssektorer, detta bedöms de bästa insatserna förnär att ut-vara
veckla dessa sektorer.

ska organisatoriska för utförande forskning.P Staten ge ramar av
ska förutsättningar för deltagandeStaten i internationellt forsk-ge

ningssamarbete.
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forskningspolitik och planering det lämpligt utgå från tvåFör är att
skilda modeller for styrning: beställarstyming och forskarstyming. Nä-

exempel den första modellen, den forskningringslivets påFoU är som
högskolor och forskningsråd den andra.finansieras via universitet, på

den modell ställföreträdarstyrdForskning avvisar däremot med2000
forskning kommit till användning inom sektorsforskningen.som

forskningsstmelserna konstaterar Forskning detfråga 2000I attom
återföra stiftelsemas kapital till statsmakternas be-möjligtinte är att

Omfattningen stiftelsemas insatser sådanslutsfattande. är över-attav
och långsiktig policy bör stå i överensstämmelsegripande avvägningar

Enligt Forskningmed statsmakternas forskningspolitik. 2000:5 mening
bland företrädarna för eller nomi-därför styrelseledamötemabör utses

antalet ledamöterföreträdda i riksdagen ochde partier ärsomneras av
Styrelsema dennaavspegla mandatställningar. ipartiernas sammansätt-

policybeslut. Anslagstilldel-för övergripandening ska endast svara
forskningsprojekt och forskningsprogramtill enskildaningen m.m.

vetenskapliga och andra professionella bedömningar.grundas påmåste
dela denenligt Forskning 2000:5 mening, endastStiftelsema bör, ut

sitt kapital.långsiktiga realavkastningen av
finansierasarbeta för de insatserSvenska företrädare bör att som

utsträckning får karak-för forskning iE Uss störreramprogramgenom
för-forskares initiativ ochforskarstyrd forskning, dvs. bygger påtär av

utifrånforskningskompetentakollegialt utseddadelas veten-organav
bland förföreträdare bör vidare arbetaSvenskaskapliga kriterier. annat

för-kring forskningsinsatseradministrativa proceduren EU:sdenatt
enklas.

finansierasför medverkan i projekt via EU:sKostnaderna ram-som
bedömas och prioriterasnationellt kunnamåste som annanprogram

Särskildamed anslag till forskning.ska finansierasverksamhet som
för generellt stöd till sådanasåledes behövamedel ska inte avsättas

projekt.

grundforskningBedömningar förslag avseendeoch

den angelägna åtgärden förmeningEnligt Forskning 2000:5 är mest
grundforsk-forskningspolitik väsentligt öka försvensk att resurserna

och forskarutbildning.ning
huvudsak olikaMed avseende på grundforskningen det iär tre av-

statsmaktsnivå:Vägningar ska pågörassom
fasta och rörliga" medel för forskning, dvs.mellan iavvägningar-

till och högskolor respek-praktiken mellan anslag direkt universitet
anslag till forskningsrådtive
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avvägningar mellan olika forskningsområden-
frågaavvägningar i lokaliseringen geografiskt forskning ochom av-

forskarutbildning.

Universitet och högskolor ska för bred forskningsorganisa-ansvara en
möjlighet förtion alla behöriga universitets- och högskolelära-som ger

forska. Universitet och högskolor har också för forskar-att ansvaretre
utbildningen.

Forskning uppfattning2000:5 viktig del pluralismen detiär att en av
svenska forskningssystemet måste bestå forskare,i institutioner,att
fakultetsnämnder och styrelser vid universitet och högskolor har reella
möjligheter självständigt. förutsätterDet de medelatt attagera som an-
visas under forskningsanslag direkt till universitet och högskolor fullt

kan disponeras enligt beslut fattas de berörda vid lärosätena.ut som av
Forskningsråden framförska allt ha till uppgift för finansi-att svara

ering forskningsprojekt. bör också utifrånDe bedömningar taav egna
initiativ till forskning och forskarutbildning.

Forskning föreslår bara2000 inte de medel kanaliserasatt som nu
via forskningsråd också huvuddelen dagens sektorsforsknings-utan av
medel fortsättningsvis anvisas forskningsråd.via

Forskning betonar korrekt2000 kostnadsfördelning funda-att ären
mental för forskningspolitiken ska bli meningsfull. övergripandeDeatt
prioriteringar, statsmakterna får inte spelgör, sättas attsom ur genom
myndigheter och andra olika direkta eller indirektatypergenom av
subventioner anslag olika mycket värda. finansiärerAlla ska bäragör

kostnader. bakgrundsina de långvariga konflikterMot råttegna av som
fråga kostnadsfördelningeni Forskning 2000 regeringenattom anser

bör utfärda föreskrifter dessa frågor.i
Alla finansiärer ska, de fullständiga direkta och indi-utöverexterna

rekta kostnaderna, också betala för de får tillgång till den långsiktigtatt
uppbyggda vidkompetensen universiteten och högskolorna ettgenom
särskilt påslag för lärosätenas kompetensuppbyggnad. påslag börDetta
fastställas regeringen.av

Medel för forskning och forskarutbildning vid och hög-universitet
skolor bör, redan tidigare beslutats, anvisas i fyratermer veten-som av
skapsområden: humaniora-samhällsvetenskap, medicin, naturvetenskap
och teknik. Forskning föreslår2000 också rörligade forsknings-att
medlen fördelas via forskningsråden, anvisas i termer veten-som av
skapsornrådena.

Indelningen vetenskapsområdeni bör tillämpas konsekvent. Det in-
nebär till exempel den särskilda medelsanvisningen till temaforsk-att

vidning Linköpings universitet bör inordnas i strukturen vetenskap-av
sområden. undvikande missförståndFör erinrar Forskning 2000 sär-av
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anslags-statsmaktemasvetenskapsområden iindelningen iskilt attom
interna organisation.bindande för lärosätenasbeslut inte är

områdena teknik ochförstärkningarförordarForskning 2000 av
samhällsvetenskaplig forskningförmedannaturvetenskap, resurserna

minska.bör kunna
angelägenhetenhänsyn till blandmedForskning 2000 annatanser,

tvärvetenskaplig forskning berörförunderlätta än ettatt som merav
omfördela högstfå möjlighetlärosätena börvetenskapsområde, attatt

vetenskapsområdena.till de olikaanvisasbeloppenfem procent somav
forskningsresursemade nuvarandefördelningengeografiskaDen av

Skillnaderna mellan lärosätenautveckling.långresultatet ärär enav
de tidi-konstaterarForskning 2000prioriteringar.uttryck för gjorda att

ska ha forskningsresurseralla lärosätenfattade besluten att egnagare
forskningmedverka iforskarutbildning skamedalla lärareoch att ger

forsknings-fördelningengeografiskautgångspunkter för denviktiga av
dessahittills kunnadockStatsmaktema måste görasomresursema.

prioriteringar.och politiskavärderingarutifrån allmännafördelningar
kunnahögskolorna måstemedelstoravid de små ochForskningen

vid universiteten.verksamhetenkvalitetskravmot somsammasvara
utbyggnadytterligareförutsättermeningForskning 2000:5Enligt av

högskolornaoch medelstoravid de småfasta forskningsresurser att
högskolornavidoch forskningenlärare ökarforskarutbildadeantalet att

medelandelenkvalitetskriteriema,uppfyllasigvisar attt.ex. genom
forskningsråden ökar.konkurrens frånvetenskapligerhålls isom

tillforskningsresursemamed avseende påocksåmåsteStatsmaktema
indelningenanvända ihögskolorna sigmedelstoraochde små ve-av

och medelstorade småbetonarForskning 2000tenskapsområden. att
skillna-visarenhetlighögskolorna inte tvärtom storautanär gruppen

verksamhetensforskningsförutsättningar ochfrågaider inte minst om
vetenskapsområden.olikainriktning mot

forskningsor-bredangelägenhetenframhåller2000Forskning av en
tillkoncentreras vissamåste kunnainsatsersamtidigtganisation som

breddönskemålenvadKommittén betonarområden.särskilda att om
praktiken ska innebäraområden isärskilt prioriteradeföroch resurser

och forslmingsrå-och högskolornastill universitetensöverlåtasmåste
forskarut-exempel frånvisar medForskning 2000bedömningar.dens

och högskolor.förnyelsen vid universitetomfattandepå denbildningen
vida forvetenskapsområdenapekar påForskning 2000 att ramarger
särskilda insat-framhåller samtidigttvärvetenskap,bland attannat men

berörtvärvetenskaplig forskningstöd förbör till ängöras som merser
vetenskapsområde.ett

genusforsk-till finansieringbör ocksåSärskilda avsättas avresurser
ning.
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Frågan deltagande i CERN och motsvarande kan,organisationerom
enligt Forskning enbart2000, inte bedömas utifrån vetenskapligtett
perspektiv, nödvändigt villkor för deltagande självfalletäven ettom
måste det önskvärt vetenskaplig synpunkt. Medel förattvara anses ur
deltagande i sådant forskningssamarbete bör därför avsättas stats-av
makterna. Enligt Forskning 2000 bör den statsmakterna tidigare be-av
slutade neddragningen för det internationella forsknings-av resurserna
samarbetet genomföras.inte

Forskningsråden fortsättningenbör i avvägningama i frågagöra om
till dyrbar vetenskaplig utrustning.resurser

Bedömningar förslag avseendeoch forskning för särskilda
samhällsbehov

enligt ForskningStaten måste, 2000:5 mening, motsvarandeta ansvar
näringslivet för långsiktigt utveckla den verksamhetenattsom egna

bl.a. med hjälp OmfattningenFoU-insatser. direkt beställarstyrdav av
för utveckling den statliga verksamheten bör därförFoU öka. Dettaav

ske för de medel till förfogande förbör inom står respektiveramen som
verksamhetsområde. verksamhetsansvariga beställama, dvs.De inte
fristående ska för problemval. Lika litet frågaiorgan, ansvara som om
näringslivets bör de statliga verksamheterna hänvisade tillFoU vara

forskaresforskarinitierade ansökningar och bedömningar vad ärav som
viktigt. beställarstyrdaintressant och verksamheten kommerDen san-

liksom näringslivet, övervägande grad ha karaktärnolikt, inom iatt av
utsträckningutvecklingsarbete. viss bör myndigheternas FoU-arbeteI

också kunna organiseras FoU-avdelningar inom respektivesom myn-
omfattandedighet, eller, för insatser, eventuellt form särskildaimer av

forskningsinstitut.
tidigare förStatliga utredningar svarade omfattande forskning,en

för refonnbeslutkunde ligga till grund statsmakterna. Utred-som av
arbetar idag i regel på andra villkor och har varken tidsramarningarna

forskningsinsatser.eller för för Statsmaktema bör förattresurser svara
förfå kvalificerat underlag genomgripande beslut ocksåatt ett mer men

för följa och utvärdera verksamhet och refonner också be-att upp vara
direkt finansiera forskning förställare och inom dem relevantaav om-

råden.
för ska användas väl måste såväl statsmak-För FoUatt resurserna

myndigheterna skaffa sig kvalificerad beställarkompetensterna som en
och på lämpligt råd vetenskapligt kompetenta vidsätt ta av personer
utformningen forskningsinsatsema. Själva forskningsarbetet skaav



Kapitel SOU 1998:12840 5

utföras professionellt och med utbildningnaturligtvis också av personer
för arbetsuppgifterna.och kompetens

företagen för kostnaderna för den forskninghuvudsak skaI svara
bedrivs näringslivet. enligtutvecklingsarbete Detoch det inom är,som

grundforskning ochForskning mening, insatser inom2000:s statens
väsentliga till förde insatserna stödforskarutbildning, är nä-mestsom

grundförutsättningama för näringslivetsringslivet. Härigenom egenges
effektiv forskningsmiljöskapas stimulerande och i Sverige.ochFoU en

bakgrund Forskning föreslårdenna 2000blandDet är annat mot som
vetenskapsområdet Teknik vid universitetkraftig förstärkning aven

forskarutbildning detta område liksomhögskolor och ökad inomoch en
forsk-forskningsmedlen samlas inom och förstärktrörligadeatt en ny

kvaliteten forskningsinsatsema.kan säkra iningsrådsorganisation, som
och medlen för de kompetens-förordarForskning 2000 att ansvaret

förs till berördafinansieras via universitetNUTEK övercentra som nu
högskolor.och

industriforsk-samarbetet inomForskning 2000:5 meningEnligt är
Stiftelsenstöd för det svenska näringslivet.viktigtningsinstituten ett

enligt stad-kompetensutveckling KK-stiftelsen skaochför kunskaps-
industriforskningsinstituten. När KK-till finansieringenbidra avgarna

förtill förfogande måstemedel längre stårStiftelsens inte utrymme
för de stårstället beredas inommedfinansiering i resurser somramen

nför näringspolitiken.till förfogande
möjligheterna till insatser inomuppmärksammarForskning 2000

förslagetbland påKommittén pekarmiljöforskning. annat om en ny
förfår vidareforskningsrådenforskningsrådsorganisation där ett ansvar

forskning grundforsk-tvärvetenskapliginomdisciplinär ochsåväl som
milj öforskning kan ingåforskning, vilket innebäroch tillämpadning att

vilasärskilt kommeralla forskningsråden.för Etti attansvaret ansvar
förslagnaturvetenskap. Forskning 2000:5Forskningsrådet förpå att

för denfor direkt relevansska FoUalla myndigheter egnasvara av
myndigheter Naturvårdsverketvidareinnebärverksamheten att som

forsk-verksamhetsanslag ska finansieraför sinaoch andra inom ramen
utvecklingsarbete.ochning
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5.1 Utgångspunkterna: nuläge och mål

5.1.1 svenskaDe FoU-resurserna i internationellt
perspektiv

Forskningsinsatsema for det i huri mycketmäts mesta pengar, som
forskning.på internationellaFör jämförelser brukar forsknings-satsas

kostnademas andel bruttonationalprodukten ofta användas mått.av som
ligger,Sverige något ofta framhålls, väl till vid sådana internatio-som

nella jämförelser FoU-insatsema. Sverige har under många år varitav
det land relativt på FoU, insatsernasatsat sett mest mätersom om man

andel bruttonationalprodukten BNP.som av
dockDetta innebär självfallet inte Sverige absolutai tal hör tillatt

de forskningsnationema. femDe FoU-nationema USA,störstastora är
Tyskland,Japan, Frankrike och Storbritannien. USA förensamtsvarar

drygt all40 FoU inom OECD-ländema, de fem FoU-procent störstaav
ländema tillsammans för cirka 65 Sveriges insatserprocent. motsvarar
drygt de samlade FoU-insatsema i världen. Uppgifternaprocent aven

hämtade Main Science and Technology Indicators /MSTI/ 1998:1är ur
OECD.

ÅrUnder 1980-talet ökade flertaletFoU-insatsema i OECD-länder.
i genomsnitt1990 2,4 i dessa länder tillBNP FoU.avsattes procent av

Under 1990-talet har insatserna däremot minskat inom hela OECD-
Årområdet. genomsnittet1995 2,2 de flesta län-BNP. Iprocentvar av

resultatetder detta nedskärningar den statligapå budgeten, fram-var av
för allt minskningar försvarsforskningen.inom Näringslivets insatser
totalt låg kvar på nivå.jämnen

har i flera länder, blandNu Storbritannien ochJapan,annatman
Årbeslutat öka för grundforskning.USA 1999 ökar i USAresurserna

anslagen till National Science Foundation, ochNSF, National Institutes
of Health, respektivemed 10 Budgeten förNIH, 8,4 NSF ochprocent.

kan komma fördubblas under de kommandeNIH fem åren.tio Iatt -
Kanada har tidigare planerad nedskäming forskningsanslagenen av

ökning med 14 ekonomiska svårigheter harTrotsersatts procent.av en
forskningsbudgeten i ökat medJapan år5 1998. Regeringen iprocent
Storbritannien tillkännagav 1998 anslagen till grund-attsommaren
forskning ska ökas med miljard pund, dvs. deti miljar-15närmasteen
der kronor under treårsperiod med början år Finland ökas1999. I deen
statliga forskningsanslagen med miljoner mark500 året under tre-om
årsperioden dvs. sammanlagt1997-1999, 1,5 miljarder mark, vilket
innebär ökning med tjugofem procent.en

förstaplaceringSveriges det gäller FoU-andelen BNP byggernär av
framför allt på från några få storföretaginsatser och på fram tillstora -
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försvarsforskning.relativt insatser inom i SverigeAtt BNPstoranu -
haft utveckling har också haft betydelse för relationstalet.en svag

den omfattande försvarsforskningSverige ligger, ingår itrots som
statistiken, under OECD-genomsnittet det gäller den andelnär av
forskningsresurserna statligt finansierade. svaradeI Sverigeärsom

det år, för vilket uppgifter funnits tillgängligaår 1995staten senaste
förfor OECD-länderna cirka 29 FoU-insatserna. Genom-procent av

andelen drygtsnittet för OECD 34 I USA 35närmare procent.var var
Frankrike och i Italien Också de and-i 42 53 iprocent, procent procent.

för andelnordiska ländema svarade de samladestörrestaten en avra
i Danmark FinlandFoU-insatsema Sverige: 39 35än procent, procent

Siffrorna avspeglar bara skillnaderoch 44 givetvis inteNorge procent.
fråga det statliga i forskningmellan länderna i utanengagemangetom

näringslivets inriktning och struktur och därmedockså i fråga om
fråga näringslivetssammanhängande skillnader i FoU.om

internationella jämförelser måste beaktas de svenska ansla-Vid att
och högskolor innehåller betydande belopp förtill universitet stu-gen

för doktorander. höjer den svenska anslagsnivån.diefinansiering Detta
andra länder kan ske påStudiefinansieringen i sätt-annat t.ex. genom

till försörjning eller ligga pådoktoranderna lånar sinatt enpengar -
doktorandtjänstema. Studiefinansieringen in-svenskalägre nivå deän

doktorand andra länderseller med lägre belopp idå inte allsgår per
utsträckning egentligai stället iforslmingsanslag. Dessa störreavser

OcksåMotsvarande kan gälla för lokalkostnaderna.forskningsmedel.
överskattas statistiken jäm-till de svenska insatserna ide kan bidra att

länder. Medel för lokalkostnaderi andrafört med insatserna utgör en
forsk-och högskoleanslagen tillde svenska universitets-fjärdedel av

redovisa lokal-för finansiera ochOckså här kan ordningenning. att
andra länders forskningsanslag imed följdkostnader variera, störreatt

forskningskostnader.kan direktautsträckning avse
och därmed den sammanlagdasvenska försvarsforskningenDen -

omfattning.har minskat väsentligt istatliga FoU-finansieringen nu-
försvarets minskattill har kostnaderna för FoUFrån år år 19981996

följd JAS-planet hu-miljarder kronor, bland till imed annat atttre av
detta påverkar rangordningvudsak fárdigutvecklat. SverigesHurär

finnsinternationellt med avseende på FoU-insatsema ingaännu upp-
gifter om.

for år till sammanlagtstatliga forskningsinsatsema uppgår 1998De
Uppgifter näringslivets FoU-insatsermiljarder kronor.cirka 15 om

för år Då uppgick näringsli-finns för närvarande inte 1995.änsenare
sammanlagt cirka miljarder kronor. AndraFoU-finansiering till 40vets

kan uppskattas tillforskningsstiftelsemas, insatserfinansiärers, bl.a.
detta belopp delvis uppskattat uti-cirka miljarder kronor även3,5 är
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från under år 1995.insatserna Om näringslivets och andra finansiärers
uppgå i fall tillinsatser varje 1995 års belopp, blir denantasnu sam-

manlagda FoU-ñnansieringen i Sverige under år 1998 cirka mil-58,5
detta förjarder kronor. Av cirka 29 näringslivetstaten procent,svarar

för och andra finansiärer förcirka 65 cirka 6procent procent.

statliga FoU-insatsema5.1.2 De

delasstatliga budgeten in i utgiftsområden.Den 27 Anslagsbeloppen
för utgiftsområden och hur mycketdessa inom varje område som av-

till forskning och utvecklingsarbete redovisas nedanståendeisätts ta-
bell. redovisning vilka verksamheterEn knutna tillnärmare ärav som
de olika utgiftsområdena lämnas i Bilaga

Utgiftsområde Totala FoU- FoU-
anslag medel medlens

andel1998 1998
Mkr. Mkr. totalaav

anslag
%

Rikets styrelse 3 977 3 0,06
Samhällsekonomi och fmansförvaltning 2 063 51 2,47
Skatteförvaltning och uppbörd 662 0,125 7
Rättsväsendet 21 034 50 0,24
Utrikesforvaltning och internationell samverkan 2 811 81 2,88
Totalförsvar 41 244 177 2,851

biståndInternationellt 434 417 3,65ll
och flyktingarInvandrare 3 864 0 0,00
sjukvård och socialHälsovård 22 500 174 0,77omsorg

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp10. 37 192 3 0,01
vid ålderdomEkonomisk trygghet 62 701 0 0,001

Ekonomisk trygghet for familjer och barn12. 35 814 0 0,00
Ekonomisk trygghet vid arbetslöshet13. 42 723 0 0,00
Arbetsmarknad och arbetsliv14. 47 542 540 1,14
Studiestöd15. 21 334 0 0,00
Utbildning och universitetsforskning16. 27 051 8 937 33,04
Kultur, medier, trossamfund och fritid17. 7 335 171 2,33
Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande18. 22 826 164 0,72
Regional utjämning och utveckling19. 3 605 147 4,06

och naturvårdAllmän miljö- 17820. 1 22 1,90
Energi 58321. l 580 36,64

22. Kommunikationer 24 101 511 2,12
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23. Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar 13 726 926 6,75
24. Näringsliv 2 698 l 252 46,41

Allmänna bidrag till kommuner25. 93 049 0 0,00
Statsskuldsräntor26. 109 l25 0 0,00m.m.

27. Avgifter till Europeiska gemenskapen 19 645 0 0,00
utgiftsområdenSamtliga 687 815 15 212 2,21

Källa: SCB: 17 SM 9801U

Utgiftsornråde Utbildning och universitetsforskning,16, innehåller de
beloppen till finnsFoU. Här anslagen till högskoloruniversitet,största

och forskningsråd. därnästDet området utgiftsområde 24,största är
Näringsliv, med anslagen till Närings- och teknikutvecklingsverket,

rymdforskning.och tillNUTEK,
FoU-utgiftema finns i statsbudgetanalys också redovisadeSCB:s

enligt statistiska myndigheter Nordeni använd ändamålsindel-en av
Enligt denna fördelar FoU-utgiftema följandening. sig på sätt.

Ändamål FoU 1998
Mkr

Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske 275
Industriell verksamhet 627
Energi och Vattenförsörjning 666

och telekommunikationer4. Transport 784
Boendemiljö och samhällsplanering 164
Fysisk och naturvårdmiljö 131
Hälso- och sjukvård 144

social miljö, trygghetSocialvård, 115
Kulturutbud, massmedia, fritidsverksamhet 102
Undervisning10. 35
Arbetsmiljö och personalskydd11. 552
Offentlig förvaltning, ekonomisk planering och övrig samhällsservice12. 256
Utforskning och utnyttjande jorden och atmosfären13. 191av
Allmän vetenskaplig utveckling14. 9 711
Rymdverksamhet15. 372

16. Försvar 1 122
Summa 15 211
Källa: SCB
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Universitet och högskolor5.1.3

och högskolorAnslagen till universitet uppdelade skilda anslagi tillär
grundläggande högskoleutbildningen respektiveden till forskning och

forskarutbildning. Sedan länge har statsmakterna fördelat medlen under
universitets- och högskoleanslagen till forskning och forskarutbildning

"klassiska" fakultetsindelningenutifrån den i humanistisk, teologisk,
juridisk, samhällsvetenskaplig, medicinsk, farrnaceutisk, odontologisk,
matematisk-naturvetenskaplig och teknisk fakultet. Till Linköpings

också medel för temaorganiserad forskning.universitet anvisas Fakul-
för budgetårettetsanslagen uppgår 1998 till sammanlagt ungefär 6

milj arder ldonor.
fakultetsanslagendet gäller statsmakterna också för för-När svarar

geografiskt anslagen till de olika ochdelningen universitetengenom
högskolorna.

fördelasbudgetåret 1998 universitetens och högskolornas anslagFör
till forskning och forskarutbildning enligt följ ande.

Universitet/högskolorFakultet
LåTULiU Kl CTH- SummaMiljoner kronor UU LU GU SU UmU KTH

mm
493,1100,9 102,9 120,2 54,1Humanistisk 115,0
37,618,0Teologisk 19,6

23,2 57,5Juridisk 19,3 15,0
572,996,8 131,3 135,8 90,6Samhälls- 118,5

vetenskaplig
153,2 126,6 74,4 337,1 977,8Medicinsk 132,8 153,7

32,9 102,2Odontologisk 25,2 19,9 24,2
39,5Famiaceutisk 39,5

294,8 146,5 762,9Matematisk- 192,4 129,2
naturvetenskaplig

290,4Teknisk-natur- 290,4
vetenskaplig

316,7 126,7 344,9 1075,7Teknisk 171,1 116,3
13,1 8,5 21,6Filosofisk
56,7 56,7Tema

1234,2 6,9 0,8 0,8Konstnärligt
utvecklingsarbete

200,4 230,9 200,4 79,5 82,9 233,2 189,4 42,2 1467,5Lokalhyror 208,6
Övrigt 9,2 9,9 1,7 92,6 113,4

977,7 784,3 776,2 522,2 343,4 603,2 506,0 178,3 437,5 6081,6Summa 952,9
Källa: Regleringsbrev för budgetåret avseende anslag till ochI 998 universitet
högskolor m.m.

Betydande kostnader för klinisk medicinsk och odontologisk forskning
och forskarutbildning finansieras via särskilda till sjuk-ersättningar
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vårds- respektive tandvårdshuvudmännen. Sammantaget uppgår dessa
förersättningar år 1998 till i det miljarder kronor.1,6närmaste Ersätt-

ningama kostnader för vissa utbildningar, framför allt läkar-ävenavser
och tandläkarutbildningama. Större delen ersättningama 65av pro--

enligt dock forskningSCB och forskarutbildning.cent, avser-
forskning vid de små och medelstoraFör högskolorna anvisas medel

budgetåret 1998 sammanlagt cirka miljoner422,5 lcronor- utan upp--
delning fakultetsområden.på Beloppet fördelar sig mellan de berörda
högskolorna enligt följande:

Högskola Anslag
mi1j.kr.

Högskolan Karlstadi 42,6
Högskolan i Växjö 52,7

ÖrebroHögskolan i 52,8
Mitthögskolan 52,3
Högskolan Boråsi 9,2
Högskolan Dalarnai 25,1
Högskolan Gävle/Sandvikeni 14,9
Högskolan Halmstadi 21,2
Högskolan i Kalmar 21,2
Högskolan Karlskrona/Ronnebyi 21,3
Högskolan i Kristianstad 13,7
Högskolan Skövdei 13
Högskolan Trollhättan/Uddevallai 8,4
Mälardalens högskola 21,2
Södertörns högskola 12,1
Idrottshögskolan 4,3
Lärarhögskolan i Stockholm 13,3
Malmö högskola 21,2
Högskolan Gotlandpå 2
Summa 422,5

Forskningsråden och5.1.4 Forskningsrådsnämnden

forskningsrådsorganisationenHuvuddelen den nuvarande inom Ut-av
bildningsdepartementets funnitsområde har sedan den juli Då1 1977.
inrättades Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet, Medi-
cinska forskningsrådet och Naturvetenskapliga forskningsrådet samt
Forskningsrådsnämnden. har tillkommitSenare Teknikvetenskapliga
forskningsrådet, först inom Näringsdepartementet Utbild-inomnu
ningsdepartementet. Anslagen till forskningsråden under Utbildnings-
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fördepartementet uppgår år 1998 till sammanlagt cirka 1,8 miljarder
kronor.

har hela tiden forskningsråd-Systemet varit anslag till forsk-ett ett
dvs. indelningen forskningsrådning, i har också varit utryck för deett

vilka statsmaktemas fördelningar forskningsmedleni gjorts.tenner av
förfogar forskningsrådenBudgetåret 1998 och Forskningsrådsnämnden

för finansieringfölj ande belopp forskning:över av

Forskningsråd Anslag 1998
miljoner kronor

gsrådsnämndenorsknin 89F

samhällsvetenskapligaHumanistisk- 206
forskningsrådet

forskningsrådetMedicinska 332

Naturvetenskapliga forskningsrådet l 07
inkl. CERN m.m.
Rymdstyrelsen 119-
Teknikveten skapliga forskningsrådet 238
Dyrbar vetenskapliga utrustningar 63

1 757Summa
Regleringsbrev budgetåret avseendeanslag till NationellaKälla: för 1998

internationella forskningsresurser under utgtftsområdeoch 16 m.m.

fördelar också belopp vad anvisasForskningsråden vissa utöver som
forskningsråden förfogar såledesunder de anslagen. Alla överegna

miljoner för jämställd-särskilda medel, sammanlagt 22 lqonor,vissa
forsk-och högskolor. Teknikvetenskapligahetsåtgärder vid universitet

medel, miljoner kronor, för energi-disponerar särskilda sjuningsrådet
forskningsrådet förfogar ocksåforskning. Naturvetenskapliga 45över

för beslutad neddragningtillfällig kompensationmiljoner kronor som
deltagande internationell forskningssamver-medel för bland iannatav

kan.

Forskning för särskilda samhällsbehov.5.1.5

Sektorsforskning

Totalför-sektorsforskningsanslag finns områdenabetydande inomMer
sjukvård social Arbetsmarknad ochHälsovård, och omsorg, ar-svar,

bostadsförsörjningbetsliv, Samhällsplanering, och byggande, Energi,
Kommunikationer, Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Näringsliv.samt
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Om insatserna i förhållande till totalbeloppen för utgiftsom-man ser
rådena sektorsforskningsanslagen inom områdena Näringslivär störst
och utgiftsområdenEnergi. många inga särskildaFör avsätts resurser
alls till gäller några de ekonomiskt utgiftsområde-FoU. Det tyngstaav

andra mycket begränsade förhållandeInom FoU-resursema i tillärna.
utgiftsområdets storlek.

Forskning och utvecklingsarbete inom5.1.6

näringslivet

för huvuddelen, cirkaFöretagen 65sammantaget procent,svarar av
ÄvenFoU-insatserna i Sverige. i internationellt perspektiv företa-ärett

andel hög genomsnitt inom OECD år %.1995: 60gens
Till skillnad vad gäller för OECD-länderövriga har FoU-mot som

utgiftema inom det svenska näringslivet ökat under l990-talet. Beräk-
nade ökade FoU-utgifter drygai 1991 års priser industrins med 35 pro-

mellan och1991 1995.cent
framför allt koncentrerat tillverkningsin-Näringslivets tillFoU är

dustrin. Tillverkningsindustrin svarade år 1995 för 84 nä-procent av
ringslivets Industrins FoU-insatser också till del koncentre-FoU. är stor

Årfåtal koncerner.rade till 1995 svarade sju koncernerett stora stora
för tillverkningsindustrins FoU-utgifter.78 procent av

branscher de FoU-insatserna transportmedels-De gör största ärsom
teleprodukt- och läkemedelsindustrin. FoU-insatserDeras utgör änmer
hälften näringslivets vilket framgår nedanstående tabellinsatser,av av

uttryckt i 1991 års priser.ärsom

1995Bransch FoU
milj. kr

Transportmedelsindustri 8 646
Teleproduktindustri 6916
Läkemedelsindustri 5985
Maskinindustri 4 655
Precisionsinstmmentindustri 2 894
Pappersindustri 9 l 7
Övrig industri 4 248
Övriga näringslivet 6 304
Summa 39 953

Källa: Fakta och och Kunskaps- ochFoU IT,
informationssamhället, SCB 1998
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mindre del- cirkaBara 17 näringslivets grund-FoU ärprocent-en av
Återstoden,forskning eller tillämpad forskning. cirka 83 ärprocent,

utvecklingsarbete. forskningAndelen skiljer sig mycket mellan olika
branscher. Läkemedelsindustrins till forskning,FoU 44 %utgörs av
vilket innebär tredjedel all forskning näringslivetinomänatt mer en av
utförs denna bransch.inom

Forskningsstiftelsema1

Genom avvecklingen löntagarfondema har betydande belopp över-av
förts till stöd för svensk forskning och forskarutbildning. stiftelserSju
har med uppgift uteslutandeinrättats eller del sin verk-att- som av

olikasamhet finansiera insatser inom forskning och forskarutbild--
stiftelsekapitalning. ursprungligt inom parentesDe är anges

Östersjö-Stiftelsen forskningför inom områden med anknytning till-
Östeuroparegionen och cirka 1,3 miljarder kronor

Stiftelsen för internationalisering högre utbildning och forskningav-
STINT ca miljard kronor1
Stiftelsen Internationella institutet för industriell miljöekonomi vid-

cirka miljoner kronorLunds universitet 200
ochStiftelsen för kunskaps- kompetensutveckling KK-stiftelsen-

miljarder kronor3,5
Stiftelsen miljöstrategisk forskning miljarderför MISTRA 2,5-
kronor

forskningStiftelsen för strategisk SSF 6 miljarder kronor-
Stiftelsen för och allergiforskning Vårdalstiftelsen cirkavård-- .

kronor520 miljoner

Riksbankens Jubileumsfond har därtill erhållit tillskott 1,5 miljarder
sedankronor från tidigare löntagarfondsmedel. Jubileumsfonden har

Jubileumsfondenstidigare betydande kapital. Marknadsvärdetett av
kapital cirka miljarder kronor vid utgången år5,8 1997.var av

Beträffande omfattningen och varaktigheten forskningsstiftelser-av
vid riksdagsbehandlingen de först inrättade stif-insatsernas angavs av

telsema: Enligt utskottets uppfattning innebär propositionens förslag
sammanlagd cirka 1 000 miljoner kronor år i 1993att en resurs om per

bör till forskningens efterårs penningvärde kunna ställas förfogande en
framgångsrikuppbyggnadsperiod. förrnögenhetsförvaltning börEn

stiftelsemaskunna medföra verksamhet utsträcks på obestämd tid.att
UbU 1992/93:16, 12s.

Forskningsstiftelsemas uppbyggnadsperiod måste sägasnu vara
och verksamheten fulli gång. Forskningsstiftelsemas insatseröver en-
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ligt hittills fattade beslut respektive styrelse kan för de årennärmasteav
sammanlagt beräknas ligga på nivån miljarder1,5 kronor år.per

Möjligheterna till långsiktig forskningsfinansiering i stiftelsemas
berorregi värdeutvecklingen för stiftelsemas kapital och styrel-av av

utdelningspolicy. Värdet stiftelsemas kapital uppskattadessemas av
hösten till cirka miljarder kronor.1997 25 Flera stiftelsema attav avser
dela realavkastningen kapitalet och därmed hålla sin anslagsut-ut av
delning på sådan nivå verksamheten kan bibehållasatt permanent.en

harSSF våren 1998 beslutat anslagsutdelningen ska läggas påatt en
sådan nivå dess verksamhet helt avslutad år med perioden2015,att är
från omkring år och fram till2010 år 2015 avvecklingsperiod.ensom

Övrig forskningsfinansiering5.1.8 i Sverige

och landsting förKommuner endast mindre belopp till FoU-svarar
finansiering. Uppgifterna landstingens FoU-kostnader därtillärom
osäkra, på grund oklarheter frågai redovisningen de statligaav om av
bidragen till kostnader vid sjukhusen i anslutning till statligt finansierad
forskning och forskarutbildning.

finns antal forskningsfinansiärerDet privata form stiftelseriett av
och fonder. SCB redovisar i statistik densin inom privataFoUöver
icke-vinstdrivande sektorn insatserna för år uppgick till cirka1993att

miljarder kronor. uppgifter1,4 SCB:s grundas på redovisningar från i
det olika enheter.350närmaste

för forskning5.1.9 EU:s ramprogram

EU-kommissionen lade i april fram förslag till femte1997 ett rampro-
för forskningen avseende perioden med direkt forsk-1998-2002gram

ningsfinansiering under de fyra åren 1999-2002. föreslagnaDet pro-
består antal temaområden och vissa andra aktiviteter.ettgrammet av

kommer beslutas och budget fastställas underProgrammet år 1998.att
föreslagna budgetnivån cirka miljarder för fyra ellerDen 15 ECU årär

miljarder kronor/år.32 Med svensk BNP-andel blir denpå 3%ca en
svenska andelen kostnaderna l miljard kronor/år. mycketHurav ca

kommer svensk forskning till godo beror hur framgångsrikasom av
ansökningar med svenska deltagare fördelningsprocesseni inom EU.är
Hittills har svenska forskare företagoch erhållit någotsammantaget

vad den svenska delen kostnaderna för EU:sän motmer som svarar av
ramprogram.
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EU-stödd forskning kräver nationell medfinansiering. Stiftelsen för
internationalisering högre utbildning och forskning harSTINTav
hittills haft uppgift för sådan medfinansiering.i viss Stiftelsensatt svara

fjärdeåtagande har dock bara gällt EU:s avslutas årramprogram, som
har våren 1998 beslutat inte medverka med finansie-1998. STINT att

projekt får stöd från femte efterring i EU:s änannatsom ramprogram
från fall till fall.bedömningar

kvantitet också kvalitetbara1 10 Inte utan
.

forskningsråden andraUtvärderingar gjorts på uppdrag ochsom av ger
forsk-regel för inte mycket positiv, bild svenski positiv, sägaatt aven

berörda områden.ning inom
och vetenskapliga artiklarAnalyser publicerade citerade gerav

resultat. s.k. Inforskgmppen vid Umeå universitet,Den somsamma
systematiskt studerar vetenskaplig publicering och citeringar veten-av

redovisar mycket bild svensk forskning.skapliga arbeten positiven av
fram efter vilkenInforsk har till exempel tagit rangordning i ut-en

från olika länder blir citerade.sträckning vetenskapliga arbeten Denna
Nederländer-Schweiz inkl. CERN och USA, följdalista toppas av av

på fjärde plats.Sverige kommerna.
ochkvalitet både bredden iInforskzs undersökningar visar på på

forskning. Alla bidrog tillspecialiseringar svensk universiteteninom
det forskares arbeten avspegla-det goda resultatet och mångavar som

fanns forskare uppmärksamma-des Samtidigt någrai citeringama. som
des mycket antal citeringar.med ett stort

antal länderanalys vetenskaplig publicering i iengelskEn ettav
grundforskning likaså påtill inom visarförhållande resursinsatsema

platssvensk forskning. ligger här på tredjegoda resultat för Sverige
Scientificoch Danmark R. Theefter Storbritannien May, Investrnents

of Science 1998.Nations,

riktlinjerMål för forskningen och allmänna11

för forskningspolitiken

1996/97:5,den forskningspropositionen,I senaste prop. angavs sex
övergripande mål ska gälla för forskningen:som

med väsentliga faktaForskningen skall bidra naturen,nya om sam--
belägenhethället och kulturen och perspektiv på människans ige

jordens ekosystem och i historien.universum, i
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Forskningen skall bidra till bevara och utveckla hälsa, kultur,att-
välfärd och miljö för alla individer och befolkningsgrupper i sam-
hället för kommandeliksom generationer.
Forskningen skall bidra till ekonomisk utveckling, effektivitet i nä--
ringsliv och offentlig sektor till samhällets omställningsamt mot en
hållbar utveckling och därigenom också främja sysselsättning och
välfärd.
Forskningen skall bidra till hög allmän utbildningsnivå ochen-
främja den kulturella utvecklingen.
Forskningen skall främja kritiskt tänkande och vetenskapliga för--
hållningssätt i samhället och därmed främja demokratin.och stärka
Forskningen skall bidra till internationellt samarbete fredoch och-
till lösningar globala problem.av

Forskningspropositionen slår fast Den forskning bedrivs medatt som
offentliga medel skall bidra till uppfyllandet dessa mål, ävenav om
enskilda forskningsprojekt kan bidrainte till tillgodose samtligaatt
mål."

forskningspropositionen vidareI elva allmänna riktlinjer förangavs
forskningspolitiken.

Forskningens inriktning skall behoven samhället.imotsvara
Övergripande forskningspolitiska beslut skall fattas statsmak-av

medan med sakkunskap inom berörda områden beslu-terna organ
medelsfördelning och verksamhet.närmaretar om

skall ställas hög vetenskaplig kvalitet den forskningKrav på i som
finansieras med statliga medel.

skall komma till4. Forskningen nytta.
samverkan med det omgivande skallHögskolans samhället öka.

forskarnasorskningsetiska problem och i dessa frågorF ansvar
skall ökad uppmärksamhet.ges
Jämställdheten forskningen skall ökainom liksom forskning med

genusperspektiv.ett
utbildning forskningSambandet mellan och skall stärkas.

Alla universitet och högskolor skall förfoga forsknings-över egna
resurser.
Svensk forskning skall bidra till forskningenlO. i världen och aktivt
samspela med forskning andra länder.i

skall verka för den EU-ñnansieradell. Sverige forskningenatt ettger
brett stöd till utvecklingen i Europa.

Målen för forskningen och riktlinjerna för forskningspolitiken godkän-
des riksdagen.av
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Forskning5.2 2000: övergripandes

bedömningar och förslag

Forskningen i kunskapssamhället5.2.1

kunskapssamhället,samhälle informationssamhället,Dagens det lä--
rande samhället eller vilken beteckning vill det- blir enligtman nu ge

bedömningar alltmångstämmiga beroende kunskap och kun-mer av
skapsutveckling i vid bemärkelse. detta ligger självfallet forskningI att
har central roll, själva grunden för fram och fördjupa kunska-att taen

Även de direkta sambanden mellan forskning samhälleochper. om
ofta komplicerade och långsiktiga, dock mycket fort-står så klartär att

kraftfulla forskningsinsatser nödvändiga för utvecklingenärsatta ettav
samhälle.bra

Kunskapssamhällets breda beroende kunskaper har givetvis be-av
forskningsplanering.tydelse för forskningspolitik och helaNär sam-

hället beroende kvalificerade kunskaper kunskapsutveck-måsteär av
då forskning bli angelägenhet flerling och och föräven änetten ansvar

forskning baratidigare. Samtidigt del de kunskapsinsatserär en av som
samhället behöver. Forskningdet moderna måste ingå i vidareett sam-

manhang, omfattande inte bara insatser för fram kunskaperatt ta nya
också förmedling, vidareutveckling och utnyttjande kunskaper-utan av

forskning måste således i perspektiv utbild-Insatserna inomna. ses av
omfattning och inriktning på olika nivåer, forskningsinfor-ningens av

och andra relevanta informationsinsatser, utvecklingsarbetemation av
och försöksverksamheter och verksamheterna olikai övrigt inomav
samhällsområden.

Varför ska finansiera forskning5.2.2 staten

Forskning kan så långsiktig, ha så osäkerheter det gällernärstoravara
möjligheterna till framgång eller gälla sådana frågor inteatt staten,om

företrädare för det kommerintresset, tar ettsom gemensamma ansvar
verksamheten till stånd. Forskning hör således till exempelinte som

rättsväsende -tillockså försvar och de Verksamheter viktiga förärsom
alla och därför alla medmåste och betala.gemensamtsom vara

också gälla forskning syfteStatens måste med främja så-attansvar
dan verksamhet drivs i statlig regi. heller här kan räknaIntesom man
med någon står för forskningsinsatser till stöd för förbättring-att annan

och långsiktig utveckling.ar
Statliga naturligtvis också utifrån vidare samhälle-insatser görs ett

omfattarligt perspektiv, inte bara de statliga verksamheterna. Ettsom
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forskningsfinansiering därför ocksåför statligviktigt motiv är att
medel för mål allasverksamt nå i in-forskning kan ärattett somvara

industriell tillväxt, bra bostäder,olika områdeninom t.ex.tresse som
Även forskningsfinan-områden där andraeffektivt jordbruk inometc.

angelägen för fåstatligt finansierad forskningfinns kansiärer attvara
kommersiellahar andratill stånd forskningsinsatser än t.ex. rentsom

motiv.
forskningpå SverigeVarför vi i Sverigemåste är ettsatsa egen

allavärldens forskning måste underså litet land, det omstän-mesta av
and-Alternativet åka snålskjuts pådigheter någongöras annanstans. att

realistiskt alternativ.emellertid aldrigländers forskning kan ettvarara
för huvud kunnakvalificerad forskningkrävsDet överatt tagetegenen

fram världen i övrigt.forskningsresultat kommer idedelta somav
och hög-undervisningen vid universitetsamspel medforskning iEgen
ska kun-för den högre utbildningen i Sverigedärtill viktigskolor är att

andrafullt jämförbar med utbildningen iochhålla hög kvalitet varana
områden,också kunna riktasmåsteländer. Forskningsinsatsema mot

förutsättningar goda insatser,har särskildadär vi Sverigei göra t.ex.att
eller områdenforskarbegåvningar,till ärmotatt ta som avvaragenom

Till dessanäringsliv och samhälle i övrigt.svensktförintresse mer
kultumation harsjälvfallet Sverigekommeregennyttiga motiv att som

till den all-förmåga medverkaför efter bästaochskyldighet attansvar
kunskapsutvecklingen.märma

ochfråga forskninguppgifter iStatens5.2.3 om

utvecklingsarbete

hösten 1996med forskningspropositionensambandStatsmaktema har i
för forskningspo-riktlinjerför forskningenmålbeslutat vissa samtom

utgångspunkt för Forskningdirektiven ska dessalitiken. Enligt vara
föregående.har redovisats i det Ioch riktlinjernaarbete. Målen2000:5

följande.innebär dekorthet
forskning-beslutat,riksdagen och regeringenmål,De attangersom

skallen

och kulturen"samhälletväsentliga fakta"bidra med naturen,omnya-
jordens eko-på belägenhet universum, imänniskans i"ge perspektiv-

och historien"isystem
och miljöutveckla hälsa, kultur, välfärdbevara ochbidra till att-

effektivitet näringsliv och offentligekonomisk utveckling, i"bidra till-
hållbar utveckling ochsamhällets omställningtillsektor motsamt en

välfärd"också sysselsättning ochfrämjadärigenom
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bidra till hög allmän utbildningsnivå och främja den kulturella ut-en-
vecklingen
främja kritiskt tänkande och vetenskapliga förhållningssätt samhälleti-
och därmed främja och stärka demokratin
bidra till internationellt samarbete och fred och till lösningar glo-av-
bala problem".

Den forskning bedrivs med offentliga medel skall bidra tillsom upp-
fyllandet dessa mål, forskningspropositionen, medgerav anger men-
samtidigt även enskilda forskningsprojekt inte kan bidra till attom-
tillgodose samtliga mål."

Enligt Forskning 2000:s mening uppräkningar det slag, deär av som av
statsmakterna beslutadeår 1996 målen knappast meningsfulla.utgör,

aktuellaDen uppräkningen innehåller varianter på grundde-snarare en
ñnition forskning syftande till fram kunskaper änatt ta attav som nya
den riktningsgivande mål.anger

Forskning också tveksam till2000 behovet fonnellt fastlagda,är av
mycket allmänt hållna riktlinjer för forskningspolitiken. Sådana rikt-
linjer blir med sannolikhet så allmänna de blir innehållslösa,största att
triviala eller svårtolkade. konkretaMer riktlinjer blir stället föri tids-
bundna och behöver återkommande ändras.

Forskning vill för del2000 sin i stället utgångspunkter för denange
statliga forskningspolitiken formi vad ska statensav av som vara upp-
gifter ifråga forskning och utvecklingsarbete. uppgifter ska,Dessaom
enligt kommitténs följande.mening, vara

ska forskningens frihet.Staten garantera

Forskningens frihet finns idag inskriven högskolelagen.i Där anges
För forskningen skall allmänna principer gälla forsk-att attsom

ningsproblem får fritt väljas, forskningsmetoder får fritt utvecklas
och forskningsresultat får fritt publiceras. SFS 1992:1434 l
kap. 6 §

Statens huvudansvar ska gälla grundforskning och forskarutbild-
ning.

Grundforskning forskarutbildningoch basen för kunskapsutveck-är
ling och kunskapsförmedling. samtidigt verksamheterDe är som
knappast kan bedrivas tillräckligi omfattning finansie-statligutan

statliga finansieringenring. Den måste dessa skäl i första handav
grundforskning och forskarutbildning. statligaDe insatsernaavse

här också indirekt viktigt stöd för forskning ochär ett ut-annan
vecklingsarbete både med andra statliga insatser och inte minst inom
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näringslivet för forskningensindustrin och i övrigt. Ansvar att re-
alla ak-och kan komma till användning bör åliggasultat blir kända

forskningen.inomtörer

stöd för deoch utvecklingsarbete tillför forskningskaStaten svara
bedrivs statlig regi.verksamheter isom

det näringslivet. Stateninom privataOmfattande 0U-insatserF görs
utvecklings-för forskning ochmotsvarandemåste på sätt ta ansvar

statligverksamheter bedrivs i regi. Detstöd för dearbete till som
långsiktig utveckling.kort sikt ochbåde problemlösning pågäller

för andraoch utvecklingsarbetefrämja forskningska4. Staten sam-
förde bästa insatsernadetta bedömshällssektorer, attnär ut-vara

veckla dessa sektorer.

gällerbarasamhälleligt inteockså vidareharStaten ett ansvar, som
också ska kunnaliggerVerksamheten. dettaIden att statenegna

samhällssektorer.för andra Ioch utvecklingsarbeteforskningfrämja
olika områ-verksamhetsansvariga inomdet dock deförsta hand är

FoU-insatser.för relevantaden ska svarasom

forskning.för utförandeorganisatoriskaskaStaten ramar avge

ocksåforskningför finansieringinte baraskaStaten utanavansvara
forskning. Själv-arbeta medfaktiska möjligheterför det finns attatt

huvuddelenellerall forskningdettafallet innebär inte att avens
statligastatlig regi eller inomutföras ibehöverforskningen myn-

dock ha förmåstestatliga Stateneller andradigheter ansvarorgan.
kan be-där forskningorganisatoriska enheter,det vissaupprättasatt

och hög-hittills universitetSverige haradekvata villkor.drivas på I
forskningsutförama på denhuvudsakligadefungeratskolor som

statliga sidan.

forsk-internationelltför deltagande iförutsättningarskaStaten ge
ningssamarbete.

forskningsarbetet.naturligt led isamarbeteInternationellt är ett
och formerforskarnas initiativ ide enskildasker detta påVanligen

fastareockså ha organi-etablerar. Samarbetet kandessa självasom
för samarbetetfall grundennågrasatoriska I överens-ärramar.

förutsättningar,skastatsmaktsnivå. Statenkommelser på resurs-ge
med-svenska forskare ska kunnaföroch påmässigt sätt, attannat

forskningssamarbete.internationelltformerverka olikai av
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Forskning återkommer2000 i det följande till alla de angivna statliga
uppgifterna.

5.2.4 totalaDe FoU-insatserna

liggerDet i sakens litet landnärmast Sverige, harnatur att ett som som
ambitioner det gäller gäller teknisk, ekonomisk,stora när social och

kulturell utveckling, måste relativt omfattandegöra FoU-sett mer
insatser länder. finnasHär måste forskningsorganisationän större en

medger både bredd och specialisering, kan förgrundensom som ge en
hög kompetensnivå inom den kvalificerade utbildningen, kan tilltasom

forskarbegåvningar och andra unika forskningsresurser ochvara som
kan stöd till utvecklingen olikainom samhällsornråden.ge

landInget kan självförsörjande det gäller forskning. Detnärvara
forskningsarbetet möjligheter följa och hem resultat frånatt taegna ger

forskning bedrivs på andra håll i världen. Bland detta ställerannatsom
krav på bredd forskningsorganisationeni för kunna följa hela forsk-att
ningsfältet. ocksåMen såväl samspelet med utbildningen och möjlig-
heterna fånga forskarbegåvningar, behoven i näringsliv ochatt upp som
samhälle förutsätteri övrigt forslmingsinsatser inom brett spektrumett

områden. litet landFör innebär kravet på bredd defrnitionsmäs-ettav
den relativa forskningsinsatsensigt måste län-inomatt större änvara

der, där basorganisationen för forskning kan i relation tillsättas stör-en
befolkning och bruttonationalprodukt.re
Samspelet med forskningen internationellt innebär också skyl-en

dighet bidra till den avancerade kunskapsutvecklingenatt mest genom
för koncentrerade insatser inom områden där forskare iatt utrymmege

Sverige har möjligheter särskilt framgångsrika. Sverige måsteatt vara
solidariskt för sin del arbetet med utvidga den mänskligaattsvara av
kunskapen.

Sverige måste således ha målsättningen ligga kvar i påatt toppen
listan världens FoU-intensiva länder. kräveröver Det fortsattmest stora
FoU-insatser både inom näringslivet och staten.av

harSverige position forskningsnation. FoU-insatsernautsatten som
i Sverige bärs i utsträckning fåtal storföretag.stor Fortsattaettupp av

F oU-insatser förutsätter dessa företag fortsätter fram-stora att att vara
gångsrika för kunna finansiera forskning och utvecklingsarbete.attnog
Därtill kommer företagen, ofta ingår i internationella koncerner,att som
kan flytta sin forskningsverksamhet till andra länder. framtidenFör är
det därför viktigt företagen Sverige bra land föratt FoU-ettser som
insatser. gäller bådeDet de företag redan mycket på FoUsatsarsom
och de från blygsam nivå skulle behöva öka insatserna.som en mer
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del de statligaför relativttill har försvaret ståttFram stor avennu
blandemellertid försvarets FoU-insatser,minskarFoU-insatsema. Nu

JAS-planet huvudsakligenföljd utvecklingentill ärattannat av-avav
ochmiljarder kronor mellan år 1996uppgår tillslutad. Minskningen tre

teknikutvecklingenhaft betydelse förFörsvarsforskningen harår 1998.
flera kunskapsin-och för verksamhetencivila ändamål inomockså för

företag.tensiva
det särskilthar,de svenska FoU-insatsemaMed den struktur ärsom

verksamhet,för stabilkan garantiermedangeläget insatser, ensom ge
grundforskning ochföroch kanbedrivs Sverigei utrymmegesomsom

flera länderföregående ökardetredovisats iforskarutbildning. Som nu
Storbri-blandgrundforskning. gällerför Detkraftigt annatresurserna

och USA.tannien
Forskning 2000 ingetutredningar harmed andra statligalikhetI

vill emellertidForskning 2000utgiftsökningar.föreslåmandat att
totala svenska forskningsresursernadeangelägenhetenframhålla attav

ökas.

Övergripande mellanavvägningar5.2.5

olika syftenmedforskningsinsatser

tid ochunder långforskningen har byggtsfinansieradeoffentligtDen ut
vid forsk-betoning lagtsalltinnebärenligt störremönster attett som

samhällsrelevanf.bedömsolikapåning sättsom
åtagandena inomförsta statligahögskolor deochUniversitet var

betydandehär blevforskningenforskningsområdet ettäven merom-
1940-talet följde sedanunder1900-talet. Med börjanunderinslag först

områden.olikagrundforskning inomforskningsråd för finansiering av
högskolorochvid universitetforskningsresursemaUtbyggnaden av

Underl990-talet.till börjanfortsatte framforskningsrådoch avav
1980-talet inrättadesoch fram tillfrån 1960-taletperiodenframför allt

olikamed inriktning påsektorsforslmingsorganoch förstärktes sam-
forskningsstiftelser-l990-talet har tillkomstenUnderhällsornråden. av

förändringar.inneburitför forskningoch EU:s storaramprogramna
grundforskningen blivitinneburitbaraUtbyggnaden har inte att en

harPå årsvenska forskningen.mindre del denrelativt alltsett senareav
deabsoluta talockså minskat igrundforskningför genomresurserna

forskningsrådsanslag.ochfakultetsanslagnedskärningar gjorts avsom
ökat påhar också kravenmed nedskärningarnaSamtidigt ävenatt

högskoleanslagochfinansieras med universitets-den forskning som
forskningsrådsanslag ska nyttig.och vara
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Användbara forskningsresultat går emellertid inte beställa, huratt
mycket önskar de dyrbaraän forskriingsinsatsernaatt skaman ut-ge
byte. alltDe bestämda önskemålen forskningen ska nyttigattmer vara
riskerar långsiktigt forskningentvärtom mindreatt göra nyttig, genom

forskningsprioriteringar utifrånatt dagens samhällsproblem,görs som
redan i gårdagens frågor, och den friaär forskningen påsättsmorgon
undantag. Det den fria forskningen, historisktär bidragit medsettsom
de allra nyttiga resultaten. Fri forskning förutsättningmest förär en

det ska finnas kunskaper vidareutvecklaatt till tillämpning inomattnya
olika områden.

De svenska FoU-insatsema har, enligt Forskning 2000:5 mening, nu
fått felaktig balans mellan för forskning med olika syften,en resurser
dvs. mellan grundforskning och direkt nyttoinriktad forskning. Från
den under lång tid mycket framgångsrika finansmarknaden kan hämtas

bild: förFörutsättningen framgångsrik kapitalförvaltning fram-ären en
for allt bra asset allocation, dvs. övergripande avvägning mellanen

Ärolika tillgångsslag aktier, räntebärande placeringar, fastigheter.som
denna avvägning riktigt gjord har däremot det ytligt kanskesett mer
spännande arbetet med pick the winners, dvs. köpa ochatt att t.ex.
sälja olika aktier, väsentligt mindre betydelse. Utvecklingen inom
forskningsområdet har kommit innebära alltför långt drivenatt strä-en

pick the winners. Allt påträngande krav ställsatt på varjeattvan mer
enskilt forskningsprojekt ska nyttigt och eller mindre direktvara mer
kunna tillämpning.i Samtidigt har balansenomsättas mellan olika slag

forskning förskjutits så forskningens asset allocation blivit fel-attav
aktig. förInsatsema grundforskning har urholkats på olyckligt sätt.ett

Forskning 2000 för grundforskning och forskar-attanser resurserna
utbildning måste öka väsentligt.

Kraftfulla insatser inom grundforskning och forskarutbildning detär
viktigaste stödet till näringslivet och samhället i övrigt. Samstämmiga
uttalanden från företrädare för näringslivet till exempel attanger man
här i första hand intresserad kontakterär med intressanta forsk-av
ningsmiljöer och rekrytering kvalificerade forskare och inte attav av

försöker planera fram industriellt tillämpbarastaten forskningsresultat.
stimulerandeDet forskningsklimat och de goda forskningsmiljöer, som

kan skapas för grundforskning och forskarutbildningom resurserna
förstärks, kan också medverka till näringslivet i fortsättningenatt även
välj förlägga betydande FoU-verksamheteratt till Sverige.er

Med tanke på den långsiktiga betydelsen forskningen det,ärav som
Forskning redan2000 framhållit, angeläget för forskningatt resurserna
ökar. Lika viktigt ha rimlig balansär mellan för frittatt en resurser
kunskapssökande och för direkt problemrelaterade FoU-insatser. Enligt
Forskning bedömning2000:5 det i första hand förär grund-resurserna

8-52723



SOU 1998:128Kapitel 560

kraftigt förstärkas. Forsk-måsteforskning forskarutbildningoch som
föreslå förändringar,följande vissakommer i detning 2000 att som

ökarforskarutbildninggrundforskning ochförinnebär utrymmetatt
för dagensinom resurser.ramen

andrasammanhang eller ii dettasigForskning 2000 inte vareger
belopp börvilka exaktaförslag frågabetänkande idelar sitt somomav

förslagForskningändamål. 2000:5förfogande för olikaställas till anger
Forskningför förändringar.riktlinjerochövergripande prioriteringar
frågaplanering förslag ipolitik ochkapitellämnar i 92000 omom

beslutsfattandet.forskningspolitiska Kom-för detformer och underlag
inför debesluten ocksåforskningspolitiska närmastmittén deattanser

formerunderlag och i desådantfattas utifrånskakommande åren som
där anges.

førskningssstjrrningför5.2.5.1 Former

det,forskningsområdetinomoch planering ärforskningspolitikFör
skildafrån tvålämpligt utgåmening,Forskning 2000:3enligt att m0-

forskarstyming.beställarstyrning ochforskning:deller för styrning av
sammanfal-forskningforskarstyrdrespektiveforskningBeställarstyrd
uppdelning-det, medhundraprocentigtinteler behöver göranära, men

Näringslivets FoUgrundforskning.respektiveforskningtillämpadien
viafinansierasden forskningmodellen,förstaexempel på denär som

den andra.forskningsråd påochuniversitet, högskolor
väsentligaskiljer sig iforskningsstymingbåda slagenDe tre av-av

kriterierdet gällerinitiativet,gällerseenden det närtarnär vem som-
ibeslutar.gällerdetochför val insatser när somvemav

enskild fors-frånfrån initiativforskning utgårforskarstyrdaDen en
tillkan kommaområden forskningvilkaeller forskargrupp. Inomkare

arbetaintresseradevad forskarnaberoendestånd blir här är attavav
bedömningar inomgrundas påforskningenbeställarstyrdamed. Den

forskningsmöjligheter.ochforskningsbehovföretagent.ex. av
för beställa-relevansendetbeställarstyrda forskningenden ärFör

också krav påsjälvklartavgörande,verksamhet ävenär omsomrens
skaför insattauppfylldamåstevetenskaplig kvalitet att resurservara

forskarstyrda forskning-denanvändning. Förbästa möjligakomma till
vetenskapliga utveck-värdet för dendet bedömningari ställetär aven

lingen ska väga tyngst.som
för närings-utvecklingsarbetetochbeställarstyrda forskningenDen

projektval ochfrågaföretag.respektive Ilivet beslutas inom resurs-om
forsk-beslutforskningenforskarstyrdafördelningen för den tas av
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ningsråd och fakultetsnämnder, där ledamöterna har hög veten-organ
skaplig kompetens och ofta utsedda forskarsamhället.är av

skulle ocksåMan kunna tala fjärde skillnad, frågai in-om en om
formationen forskningens resultat. detNär gäller den beställarstyr-om
da forskningen får information resultaten förutsättas direkt vidare-om
föras till beställaren själva syftet beställaren ska få kunskap.är att-
Beställaren kan sedan bestämma och hur resultaten ska utnyttjas.om

forskarstyrda forskningenDen redovisas i vetenskapliga artiklar, mo-
nografier, avhandlingar. Resultaten blir fritt tillgängliga.

Skillnaderna mellan modellerna naturliga forskningensutifrånär
olika syften och och modellerna den effektiva medär mestvar en av
hänsyn till dessa olika syften. Beställaren har bestämda, problemrelate-
rade, önskemål med sin finansiering. fria, forskarstyrda, forsk-Den
ningens syfte för originalitet och ifrågasättande, förär att utrymmege
forskarnas uppslag och kunnande för därigenom föra denatt veten-
skapliga utvecklingen framåt.

Sektorsforskningen kan i några fall, det gäller försvars-t.ex. när
forskningen och biståndsforskningen, beställarstyrd. Oftastsägas vara
innebär sektorsforskningen emellertid tredje modell, med vissa in-en
slag både forskarstyrning och beställarstyrning. fördelasResursemaav
i utsträckning mellan ansökningar lämnats forskare ellerinstor som av
forskargnipper. Kraven på bedömningar utifrån vetenskapligt perspek-
tiv har successivt ökat. Medlen fördelas innehåller såvälav organ som
sektorsföreträdare forskare. dockDe inte alltid utseddaärsom senare

forskarsamhället, forskarledamötema i forskningsråden ochav som -
de förra behöver hainte direkt för verksamhet deninomeget ansvar
berörda sektorn, fallet för de FoU-beställande företagen. detNärärsom
gäller information forskningsresultaten liknar sektorsforskningenom

forskarstyrdaden forskningen. regel fårnärmast I ingen beställare rätt
resultaten för användatill dem i den verksamheten.att egna

sektorsforskning har kommit fungeraSom kanatt snarast sägaman
den innebär ställföreträdarstyrd forskning. Forskare förutsättsatt en

formulera projektidéer och ansökningar utifrån ställföreträdande be-
dömningar vilka projekt skulle kunna angelägna inom oli-av som vara
ka områden. ansökningarDeras bedöms sedan där forskareav organ,
och sektorsföreträdare i sin också ska ställföreträdande be-göratur
dömningar vad skulle kunna relevant för respektiveav som vara sam-
hällsområde.

Sektorsforskningen har för många värdefulla insatser. Detsvarat är
dock det, enligt Forskning 2000:s tveksamtmening, dettatrots ärom en
bra form. Det halvmesyr inte kan tillgodoseär sigsnarare en som vare
den beställarstyrda forskningens krav på relevans och användarnärhet
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originalitet och vetenskap-forskarstyrda forskningens krav påeller den
kvalitet.lig

ställföreträdarstyrda forskningen, utgårSektorsforskningen, den
tillämpad forsk-mellan grundforskning ochfrån distinktionockså en

tilläm-mellan grundforskning ochdock tydligingenning. Det gränsär
därförvarandra och bör kun-olika slag går ipad forskning. Insatser av

grundforskninglinjära modellen därsammanhang.i Denettsesna -
ligger till grundtillämpad forskning, i sinförutsätts följas tursomav

teoretisk modell ochhögsta gradför utvecklingsarbete iär av-en-
till. Tillämpadkunskapsutvecklingen faktiskt gårhurspeglar inte

impulser tillväxelspelar med ochutvecklingsarbeteforskning och ger
mellandra administrativagrundforskning och vice Att gränserversa.

för alla.därför till nackdeloch tillämpad forskninggrundforskning är
fortsättningen börstatliga ide insatsernaForskning 2000 attanser

beställarstyrd forsk-ellerforskarstyrd forskningformen antingenha av
huvudsak fördelassektorsforskningsmedlen bör inuvarandening. De

forskningsrådsorganisation.samladvia en
ocksåForskning mening,medel ska, enligt 2000:5Statliga avsättas

Ambitionen måsteför räkning.beställarstyrd forskningför statens vara
Allaska öka väsentligt.för beställarstyrd FoUde statliga insatsernaatt

för och finansierafå uppgiftmyndigheter bör istatliga att ansvara
verksamhetsom-respektiveutvecklingsarbete inom sinaforskning och

myndigheterna inomde berördaför detta skaråden. avsättaResurser
verksamhetsanslag.för respektiveramen

Forskningsstiftelserna5.2.6

ställtsbetydande beloppinneburitforskningsstiftelsema harDe attnya
och deprioriteringarför svensk forskning. Detill förfogande görssom

styrelser har mycketforskningsstiftelsemasbeslut fattas storavsom
Betydel-lång sikt.såväl på kort påsvensk forskningbetydelse för som

stiftelsemasförstärkts värdet påforskningsstiftelsema har attavsen av
däri-Stiftelserna harunder de första åren.ökade kraftigtaktieinnehav

gälldevad iklart överstigerekonomisk styrkafått somsomengenom
betydande.ingångsskedet då den redan var-

förstärks ytterligareForskningsstiftelsemas inflytande attgenom
forskarutbildningen.del fokuserar på Dettaverksamheten till stor ger

mycket inflytan-framför allt långsiktigtindirekt ochdirekt och stortett
forskningen i Sverige.de över

verksamhet inteforskningsstiftelsemasinnebärStiftelseformen att
förfogar måstemedel stiftelsemagrunden.kan i De överomprövas som

stiftelsemas stadgar. Pennutation,överensstämmelse medanvändas i
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ändring stiftelses ändamål, kan endast ske de ursprungligaav en om
ändamålen inte längre möjliga tillgodose.är Något sådant kan inteatt
hävdas med avseende på forskningsstiftelsema.

Efter ändringar stiftelselageni och i stadgorna för forskningsstiftel-
det från och med den l januariär 1997 regeringen stif-utserserna som

telsemas styrelser. Majoriteten ledamöterna i styrelsen för Stiftelsenav
för strategisk forskning ordförandena och huvudsekreterama iutgörs av
forskningsråden och Forskningsrådsnämnden NUTEK:s general-samt
direktör. På motsvarande ingår företrädare för olika statligasätt myn-
digheter och organisationer de andrai stiftelsestyrelsema. Framför allt
sammansättningen styrelsen för Stiftelsen för strategisk forskningav
har inneburit betydande maktkoncentration till fåtaletten personer.

Den sammansättning stiftelsemas styrelser fått för periodensom
1997-1999 måste betraktas interimistisk lösning, motiveradsom en
med behovet samlad behandling akutavissa resursproblem.att en av
sammansättningen stiftelsemas styrelser för nästkommandeav man-
datperiod och därefter måste i övergripande forskningspolitisldettses
perspektiv.

juridisktDet inte möjligt återföra stiftelsemas kapital tillär att
statsmaktemas beslutsfattande. Likafullt omfattningen stiftelser-är av

sådaninsatser övergripande avvägningar och långsiktig policyattnas
bör stå i överensstämmelse med statsmaktemas forskningspolitik. Om

således kan komma tillinte politikerna, bör stället politiker-ipengarna
komma till Enligt Forskning 2000:s mening bör- med detna pengarna.

inflytande forskningsstiftelsema har omfattningen och inriktning-över
svensk forskarutbildning och forskning styrelsesammansätt-en av -

ningen parlamentarisk. Styrelseledamötema bör bland före-utsesvara
trädarna för eller denomineras partier företrädda riksdageniärav som
och antalet ledamöter avspegla partiernas mandatställningar. dettaI
sammanhang kan riksdagsledamöter redan ingår styrelseninämnas att
för den sedan 1960-talet verksamma stiftelsen Riksbankens Jubileums-
fond, likhet med forskningsstiftelsemai erhöll del kapitaletsom en av
från löntagarfondema.

Givetvis ska så styrelse i sak endast försammansatt över-en svara
gripande policybeslut. Tilldelningen till enskilda forskningsprojekt och
forskningsprogram måste grundas vetenskapligapå och profes-m.m.
sionella bedömningar. Liksom andra forskningsfinansierande organ
måste stiftelserna för detta ha interna beredningsorgan med högsta ve-
tenskapliga kompetens.

Ändamålen för forskningsstiftelsemas verksamhet finns inskrivna i
stiftelseurkunderna och hör, framhâllits, till det statsmakternasom som
inte heller efter ändringen stiftelselagen kan påverka. frågaIav om om-
fattningen stiftelscmas verksamhet medger de flesta stiftelsemasav av
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stiftelsekapitalet fårockså självaavkastningenbarastadgor inte utanatt
undantag,stiftelsernas stadgor, med någotinnehållerutnyttjas. Däremot

ska delasomfattning medel faktisktvilkenföreskrifter iinga ut.om
diskuterades sambandverksamhet istiftelsernasOmfattningen av

förslag iinrättades. Regeringensforskningsstiftelsemamed att prop.
första stiftelserna,inrättandet degällde1992/932171, attvaravsom

femtonårsperiod,skulle förbrukas underhelhetstiftelsemedlen sini en
Utbildningsut-åren 1994-2008.stiftelsema underberördadvs. för de
kommenteraderiksdagen,sedermerayttrandeskottet, antogs avvars

uppfattatharUtskottet inteföljandebetänkande pådetta i sitt sätt: re-
verk-till hur längeställningstagandeslutligtförslaggeringens ettsom

riktmärke. angivnaDenpågå, justskall fåsamheten ettutan ramensom
denbakgrund iperiodtänkbarvill utskottet15 år mot avse som enom

tidsbegränsad, iuppfattningenangivnapropositionen att gen-menen
framförföredraforskningenförstärkningkraftigare ärgäld desto attav

uppfattning innebärutskottetstid. Enligtlångmindre insatser över en
miljonersammanlagd 1 000förslagpropositionens att om caresursen

forskning-ställas tillbör kunnapenningvärdeårsi 1993kronor årper
framgångsrik förmö-uppbyggnadsperiod. Enefterförfogande enens

verksamhetstiftelsernasmedförakunnagenhetsförvaltning bör ut-att
121992/93: 16,tid." UbUobestämdsträcks på s.

före-undantag, ingainnehåller, med någrastadgorStiftelsemas
delas Fleramedel skaomfattningochvilken taktskrifter i ut.somom

Utbildnings-utgått fråntill nyligen,fall framhar, i varjestiftelsemaav
årligbeställningtolkat dettabetänkande ochutskottets av ensom en

realvär-stiftelsekapitaletsmotsvarande 10anslagsutdelning procent av
mil-000utskottsbetänkandet angivna 1vad de ivilketde år 1993, var

forsknings-nedskärningar påStatsmaktemasutgjorde.kronornajoner
kom-stiftelsemaflerainneburitstatsbudgeten haranslag på att somav

åren.anslagsutdelning deökat sinpensation senaste
beslutatharoch STINT,bland MISTRAstiftelserna,Vissa annatav

stiftelsekapitalet,realavkastningen pådelaendastfortsättningsvis utatt
tidsbegränsning. Denbibehållaskunnaverksamheten skaså utanatt
strategisk forskning,Stiftelsen förforskningsstiftelsema,största av

be-fattatoch under våren 1998denhar dock gåttSSF, vägenmotsatta
medräknarSSFförbrukade till år 2015.skaalla medelslut att varaom
långfinansieras kan krävaverksamheterdeavvecklingenatt somav

huvudsakligen finansieracirka år 2010därför eftertid. SSF kommer att
avveckling.underavslutningsfas ellerverksamhet i

omfattandealltför insatserkanmeningForskning 2000:5Enligt un-
verk-praktiskfullt utnyttja isvåraperiodbegränsadder att utvaraen

delkonkurrenskraftnäringslivet,svenskasamhet. storDet avenvars
tillförbättra, kan inteavseddauttryckligenstiftelsemedlen taär att vara
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och utveckla stiftelseforskningens alla resultat till praktisk tillämpning.
Kortsiktiga och samtidigt omfattande insatser kan också innebära svå-
righeter och påfrestningar för själva forskningsorganisationen, både
medan verksamheterna pågår och därefter, det kan finnas risk förnär
överskotf forskarepå och personal.annan

Stiftelserna bör, enligt Forskning 2000:s mening, endast dela denut
långsiktiga realavkastningen sitt kapital. På motsvarande sättav som nu
sker inom Riksbankens Jubileumsfond bör detta i formergöras som
innebär kortsiktiga fluktuationer i marknadsvärdetatt stiftelsemasav
kapital och inkomster inte på störande slår igenom i anslagsut-ett sätt
delningen. Forskningsstiftelsema kommer så för mycketäven att svara
betydande belopp för forskningsfinansiering. Verksamheten skulle
därmed också kunna bli inslag deni svenska forsknings-ett permanent
finansieringen, vilket Forskning 2000 bedömer angeläget änmer syn-
nerligen omfattande tidsbegränsade insatser.men

Med kapitalvärde på cirka miljarder25 kronor och uppskattadett en
realavkastning på fyra skulle forskningsstiftelsematre- procent svara
för årlig finansiering på till cirka miljard kronor. Det motsva-en upp en

ungefär två tredjedelar den stiftelsefinansiering aktu-ärrar av som nu
ell. tillEn anpassning den lägre nivån berör framför allt verksamhet

finansieras Stiftelsen för strategisk forskning.som av

5.2.7 förEU:s forskningramprogram

femteEU:s för forskning kommer beslutas under 1998attramprogram
och tiden fram till och med år Förberedelsema2002. för föl-ettavse
jande kan komma inledas först några år. Genomattramprogram om
EU:s fördelas mycket belopp till forskning. Enbartstoraramprogram
det svenska bidraget till finansieringen EU:s kanav ramprogram upp-
skattas till cirka miljard kronor år. Hittills har detänen per mer svens-
ka bidraget kommit tillbaka finansiering insatser inomsom av rampro-

genomförs i Sverige. Svenska forskare och företaggrammet ärsom
således framgångsrika i fördelningsprocess.EU:s

Även Sverige EU:s mindre medlemsländer harär svenskaettom av
synpunkter ofta betydelse och får genomslag i utarbetandetstor av

planer ochEU:s beslutsdokument. Utifrån den på forskning oli-syn av
ka slag, Forskning 2000 redovisat i det föregående, kom-som anser
mittén det angeläget svenska företrädare arbetar för forsk-EU:satt att
ning i utsträckning ska ha karaktär forskarstyrdstörre forskning,av
dvs. bygga på forskares initiativ och fördelas kollegialt utseddaav
forskningskompetenta utifrån vetenskapliga kriterier. svenskaDeorgan
företrädarna bör också verka för det inom etablerasEU enhetligtatt ett
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detForskning 2000nationell medfinansiering.i frågansynsätt anserom
admi-arbetar för denföreträdare aktivtsvenskavidare angeläget attatt

förenklas.forskningsinsatserkringproceduren EU:snistrativa
ochföretag universitetsåvälmedfinansieringkräverEU somav

Huvuddelen EU:sstöd frånfårhögskolor, ramprogrammet. avsom
för före-inriktning ska intresseharforskningsprogram vara avsomen

hälften kostnadernasjälva förEU-ländema. Företagenitagen avsvarar
för EU-projekten.

och högskolor ökar.vid universitetEU-projekt bedrivsAntalet som
allt fåroch högskolorvid universitetforskareberor både påDet att mer

och på inrikt-möjligheterna inom EU:sför attögonen ramprogramupp
förökatinneburitsuccessivt harningen utrymmeramprogrammenav

huvudalter-finns här tvåmedfinansieringenuniversitetsforskning. För
vanlig ordning,bedöms ihanteras ochför projektenKostnadernanativ:

nationella medels-också vid denforskningen prioriterasdvs. bara om
också kan själ-till stånd. Ellerverksamheten kommakanfördelningen

förEU-stöd kriteriumprojekt fåttdet faktum atttasatt ett na-somva
exempel påDanmark och Sverigebeviljas.också skationella medel är

normala inom EU-modellen.den Dettillämpatländer senaresom
medfinansie-försärskilda medeldock ingaländerna garanterasär att

nationellt.ringen
utbildninghögreinternationaliseringStiftelsen förharSverigeI av

för medfinansieringnärvarandeförforskning,och STINT, avansvar
fjärdefår stöd frånhögskolor EU:sochuniversitetprojekt vid som

finansie-sammanlagda bidrag tillforskning.för STINT:sramprogram
gäller, uppgår tilldet fjärdefyraunder de år,ring ramprogrammetsom

uppdraggenomförts påundersökningmiljoner kronor. En315 avsom
frånsärskiltväsentliga beloppdärutöver ingavisar avsattsSTINT att

forskningen harEU-finansieradegrundforskningsanslag. Densvenska
vilketeller ändå prioriteras,redan bedrivsverksamhetanknutit till som

nackdelar.för- ochhar bådenaturligtvis
skyldig-stiftelsenutformade har ingenförstadgarna STINTSom är

efter detEU-projekt EU:smedfinansieringenhet fortsätta attatt av
styrelse harslutförts. Stiftelsensför forskning harfjärde ramprogram
svenskt del-uppgift stödjaallmännaled i sinuttalat den, attettatt som

också fortsättningenforskningssamarbete, iinternationellttagande i
dock ingaEU-projekt.medverka finansiering Dettaikommer att gerav

Stiftelsens styrel-få stödsvenska forskare STINT.rättigheter för att av
från fall till fall.bedöma projektenkommer attse

tänkbara huvudmodellema förför båda detalarfinns skälDet som
eller medelmedel söks på vanligtEU-projektmedfinansiering sättav -

nationella medelsäker påförsta falletgaranterade. detI är attär man
deverkligen också har prioriteratsverksamhetanvänds förbara avsom
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nationellt ansvariga gengäldI riskerar få tillbakaattorganen. man en
mindre del de omfattande belopp betalas in till forsk-EU:sav som
ningsprogram. det andra alternativet kanI återföringen medel natur-av
ligtvis bli samtidigt kommer EU-organens prioriteringarstörre, attmen
påverka användningen de nationella forskningsresursema. Och, inteav
minst viktigt, medel för dessa garantier måste på något ställas tillsätt
förfogande.

Enligt Forskning 2000:s mening bör kostnaderna for medverkan i
projekt finansieras via EU:s kunna bedömas och prio-som ramprogram
riteras verksamhet ska finansieras med anslag tillsom annan som
forskning. rimligt antagandeEtt projekt klarat granskningenär att som
inom också ska ha förutsättningarEU goda bedömas positivt natio-att
nellt. stället förOm STINT i medfinansiering EU-projektiatt garantera

andra stöd till forskning forskarutbildning,och innebärtyperger av
detta också avlastning kostnader för andra aktörer, universi-en av som

högskolor och forskningsråd, och frigörs i gengäldtet, att resurser som
kan användas for EU-projekten.

5.3 Forskning 2000:s bedömningar och

förslag avseende grundforskning

5.3.1 stark grundforskningEn

utgångspunkt för Forskning ska, enligt direktiven,En 2000 attvara
Sverige också framtiden ska ha stark grundforskning bas.i en som

dock direktiven "den förändrade ställerSamtidigt situationen"attanger
högre krav ekonomisk och social koncentration och speciali-på nytta,

forskningenssering, vad gäller både utförande och finansiering.

grundforskning"Vad då stark"enär
Totalt i Sverige under år uppskattningsvis1998 minst 58avsätts

miljarder kronor till för grundforskning huvud-FoU. Resurserna utgörs
forskningsakligen anslagen till inom Utbildningsdepartementetsav

område. år uppgår dessa till i det miljarder kronor.För 1998 9närmaste
Vissa medel för grundforskning anvisas också under anslaget till Sveri-

Lantbruksuniversitet. Ungefär de samlade15 FoU-procentges av
insatserna kan uppskattas gå till grundforskning, medan ungefär 85

FoU.procent avser annan
för grundforskning emellertid mindrei praktikenResurserna är än

vad anslagsbeloppen anger.
Betydande delar de svenska universitets- och högskoleanslagenav

för studiefinansiering för doktorander.till forskning öronmärktaär
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Även det ibland hävdas forskningen till del utförs dokto-att storom av
randerna, bör det ändå skillnad mellan för grundforsk-göras resurser
ning självständiga, fardigutbildade, forskare och handledd forskning,av
den aldrigmå så kvalificerad.vara

Universitetens och högskolornas urholkas att externtresurser genom
finansierad verksamhet inte fullt för kostnader,sina vilka iut svarar
stället täckas med blandmåste medel avsedda för grundforsk-annat
ning.

Till detta kommer krav på forskningen ska nyttigatt att vara nu
också riktas direkt universitet, högskolor forskningsråd,och vilketmot
kommit uttrycktill bland i regeringens riktlinjer regleringsbre-iannat

avspeglas ocksåDetta i direktiven till Forskning 2000, där önske-ven.
målet stark grundforskning omedelbart kopplas till bland annatom en
krav på ekonomisk och social nytta.

ökande kravenDe på direkt kan ha bakgrundsin i den eko-nytta att
nomiska situationen under år inte varit oproblematisk och i detsenare
budgetsystem med mål- och resultatstyrning ska tillämpas försom
den statliga verksamheten. de kan också uttryck förMen vara en mer
allmänt ändrad på forskningen, med "leveranskrav.strängaresyn
Forskarna själva kan ha bidragit, efteri ökadesträvanattgenom resur-

ha översålt sin verksamhet och lovat allt önskas bara ansla-ser som
blir större.gen

Forskning vill betona vad borde2000 självklart, nämligensom vara
forskning givetvis nyttig i sig. Nytta innebär inte bara viss, iäratt en

förväg bedömd användbarhet inom angivet område. ocksåDetett är
själva verksamheten forskning nyttig, i bemärkelseärsom samma som
skolan, kulturen, polisväsendet, tullverket och andra samhälleliga verk-
samheter nyttiga, inte bara vissa specifika, nyttiga, resultatär genom

finnsdär människor just det de ska: undervisar,görutan attgenom som
författar, målar, håller ordning, kontrollerar eller forskar. De mest-

forskningsresultatengenomgripande har kommit fram inom den fria
grundforskningen. grundforskning finns fundamentaltUtan inga nya
resultat vidareanalysera och utveckla inom tillämpad forskning ochatt
utvecklingsarbete.

Balansen mellan för forskning med olika syften har för-resurser
skjutits till den fria forskningens nackdel tillkomsten sektors-genom av
forskningsmedel, EU-forskning och forskningsstiftelser. bara rela-Inte
tivt har minskat. Direkta nedskärningar har också gjortssett resurserna

anslag till universitet, högskolor och forskningsråd.av
Enligt Forskning den2000:s mening angelägna åtgärden förär mest

svensk forskningspolitik väsentligt öka för grundforsk-att resurserna
ning och forskarutbildning.
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5.3.2 Grundforskning och akademisk frihet

högskolelagen finns paragraf forskningensI frihet:en om

För forskningen skall allmänna principer gälla attsom
forskningsproblem får fritt väljas,
forskningsmetoder får fritt utvecklas och
forskningsresultat får fritt publiceras.

kap.SFS 1992:1434, §1 6

Frihet har varit ledord i de universitets- och högskolere-ett senaste
formerna. reformer har dock knappast förstärktDessa den akade-just
miska friheten. stället det framför allt bestämmanderätten förI uni-är

och högskolorna, har ökat.versiteten har skett samtidigtDettasom som
högskolestyrelsemasuniversitets- och förändrats.sammansättning

Därigenom blir innebörden reformema till del det icke-stor attav
akademiska beslutsfattandet bytt nivå, från den nationella statsmaktsni-

till den lokala styrelsenivän. akademiskavån Den friheten, i bemärkel-
friheten för forskarna enskilt eller kollegialt- råda verk-överattsen -

samheten har däremot minskat.snarast
faktorer har hittills varit betydelse för den akademiskaTre storav

frihetens praktiska tillämpning.
det första har de enskilda forskarnas rättigheter till fri forskningFör

traditionellt integrerade inskriven tidvarit i änsteorganisationen- med
för forskning för professorer och forskarassistenter och tidi-i tjänsten

Med tiden har denna fonn för fridocenter. garanti forskninggare av
börjankommit luckras En inrättandet, på 1960-talet,att upp. var av

universitetslektorstjänstema, inledningsvis endast undervis-avsågsom
Universitetslektorema efter ansökan få tidning. vissrätt attgavs senare

för forskning. detta fanns särskilda medelFör avsatta.egen
förMed de regler läraranställningama införs den 1 januarinya som

finns inte denna form till tid för forskning. Verksam-1999 rättav egen
heten vid universitet och högskolor förutsätts stället föremål föri vara

starkare ledning och omfattningen den tid de enskilda lä-internen av
fár forskning,åt och denna ska följa lokalaägna när ägararna rum, av

fördelnings- och arbetsledningsbeslut.
det andra har skydd för den fria forskningen legat kolle-För i detett

giala beslutsfattandet vid och högskolor.universitet kollegialtDe ut-
sedda fakultetsnämndema, förminst varje fakultetsområde, haren an-

för den fördelningen universitetets/högskolans medelnärmaresvarat av
för forskning och haft överinseende arbetet forskninginom ochöver
forskarutbildning.

Med de ändringar i universitetens och högskolornasgörssom nu
fakultetsnämndemasledningsorganisation kan roll komma försva-att
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reglerna innebär detDe vid eller högskolavarje universitetattgas. nya
endast måste finnas minst fakultetsnämnd för fördelning forsk-en av
ningsmedlen oberoende hur många forskningsområden ärav som-
företrädda vid lärosätet. Universitets/högskolestyrelsen ska besluta om

fakultetereventuell indelning i och vilka fakultetsnämnder skasom
finnas.

tredje faktor har legat verksamhetensEn i själva karaktär. Universi-
och högskolornas forskning har förutsatts just grund-tetens egen vara

forskning/fri forskning. ändras detta.Nu högskolelagen har skrivits inI
skyldighet för universitet och högskolor samverka med det omgi-atten

vande kan kommasamhället. påverka för fri forsk-Detta att utrymmet
på flera Användningen anslagsmedlen s.k.ning sätt. styrs motav sam-

hällsrelevant verksamhet, vilket mindre för fritt valda fors-ger resurser
karinsatser. Arbetsledningen får starkare inflytande forskning-ett över

högskolorOm universitet och ska kunna för samverkans-atten. svara
skyldigheten efterlevs, krävs aktiv ledning arbetet inom uni-en mer av

och högskolor. Universitet och högskolor kan knappast räknaversitet
med verksamheten själv får inriktning medsig stämmeratt av en som
lagens föreskrift. ökade betoningen forskningens har där-Den nyttaav

grundforskningenstill i bas riktlinjer för universi-inträngt genom nya
högskolornas och forskningsrådens verksamhet.tetens, egen

Till detta kommer de direkta nedskärningar fakultets-gjortssom av
och forslmingsrådsanslag. Förhoppningen har visserligen här varit att

skulle kunna kompenseras ökade frånnedskärningarna insatserav
Forskningsstiftelsemas emellertidforskningsstiftelsema. stadgar pekar

grundforskning dessa ska stödja.andra verksamheter primärtänut som
det förts någon principiell diskussion kring den fria forsk-Utan att

och dess roll för universitet och högskolor, har således gjortsningen
förändringar kan betydelse för den fria forskningen. Forsk-storsom

olyckligt. fria funda-ning finner detta forskningen själva2000 Den är
och forskningspolitik.i forskning måste avspeglas inteDettamentet

fri forskning.bara i adekvata för Ramvillkoren måste ocksåresurser
utformas förmed respekt den akademiska friheten.

finnsmöjligt det konflikt mellan lokal handlingsfrihetDet är att en
och för den fria forskningen. fria forskningengarantier kan,Den para-
doxalt kanske kräva central reglering helt linjeinte iärennog, som
med decentraliseringen till universitet och högskolor myndigheter.som

förändringar gjorts bör följas ochDe regelsystemen översom upp ses
utifrån den akademiska frihetens perspektiv. Forskning föreslår i2000

följandedet ändring högskolelagens föreskrifter universite-en av om
och högskolornas uppgifter.tens
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Övergripande avvägningar på5.3.3 statsmaktsnivån

Beslutsfattandet på central statlig nivå länge mycket detaljerat. Påvar
1960-talet beslutade statsmakterna resursanvändningen detalj.iom

högskolereforrnenFrån delades universitets- och högskoleansla-1977
i anslag till den grundläggande högskoleutbildningen respekti-gen upp

till forskning och forskarutbildning. Successivt överlåts alltve mer av
beslutsfattandet till och högskolor och forskningsråd.universitet Men

beslutsfattandet decentraliserats gällde och riks-regeringensäven när
dådagens intresse resursslagen. behandlades dock övergripan-De mer

oftade. "Mellantjänster", "rekryteringstjänster", "basresurser" etc. var
för de politiska prioriteringarna. Några uttryckliga avvägning-terrnerna

mellan själva forskningsområdena gjordes däremot knappast, ävenar
utfonnningen anslagssystemet innebar statsmakternas beslutattom av

formellt forskningsområden.gällde övergripande
dagens med mål- och resultatstyrning har diskussionerI system

blivit förlegade. och decentraliseringen radkring resursslag Detta av en
kärnfrå-beslut till och högskolor borde kunnat leda tilluniversitet att

forskningen olikaomfattningen och inriktningen inomavgorna om
knappast stället harområden kommit fokus. Så har dock skett.i I

struktur-statsmaktsnivån vad gäller grundforskningen sig iengagerat
tvärvetenskap förvissofrågor jämställdhet, samverkan, Detta äretc.-

frågor, fortfarande inte de övergripande avvägnings-också viktiga men
forskningspolitiska frågorna. ifrågor måste de centrala Att nusom vara

till de små och medelstoradet halv miljard kronor anvisasnärmaste en
för forskning, dvs. någon helst områ-högskolorna enbart utan som

tecken mel-desangivelse, kan också på prioriteringarnaett attsomses
egentligen detlan olika forskningsområden hittills inte varit primära i

forskningspolitiken.
inbyggt de övergripande forsknings-Uppenbart finns problem iett

blipolitiska vida områden, besluten gäller, kanavvägningama. De som
för för Politiker kan mänskligt finnaabstrakta att nogengagera. - -

exempelavgränsade och konkreta frågor. Mångaintresse istörre mer
rollfördelningenfinns de politiska beslutsfattarna i strid medpå att

inomvetenskapligt beslutsfattande mycketmellan politiskt och gått in i
konkreta frågor.

dock de övergripande ochPrincipen måste avvägningamaattvara -
de politiska Samtidigt forsk-endast de måsteär organens ansvar.-

innehåll.ningspolitiken bli politik med övergripandeDe resursav-en
faktiskt uppmärksamhet och besluten i dessavägningama måste ägnas

förutsätter forsknings-frågor klara motiveringar. i sinDetta turges en
förs dessa politikerna ska kun-politisk diskussion i Förtermer. attsom

övergripande innehållsliga måsteställning till de avvägningama,tana
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de också få beslutsunderlag i dag. Kommittén återkommeränett annat
till dessa frågor kapiteli

Med avseende på grundforslcningen det huvudsaki olikaär tre av-
vägningar ska statsmaktsnivå.pågörassom

förstaDet för det avvägningar rörande det institutionellaär ansvaret
för forskningsresursema, dvs. avvägningar mellan fasta och "rörliga
medel för forskning i praktiken mellan anslag direkt till universitet och
högskolor respektive anslag till forskningsråd. Till denna fråga hör den
kanske skenbart triviala praktikeni synnerligen betydelsefulla frå-men

kostnadsfördelningen mellan olika forskningsflnansiärer.gan om
för det andra mellanDet avvägningar olika forskningsområden.är

Och det för det tredje avvägningar i fråga lokaliseringenär om geogra-
fiskt forskning forskarutbildning.ochav

Balansen mellan "fasta"5.3.4 och "rörliga" resurser

Anslagen och högskolor brukartill universitet också rubriceras "fasta"
forskningsresurser, medan forskningsrådens anslag rörligautgör re-

för forskning. Graden fasthet eller rörlighet således seddärsurser av ur
universitetets/högskolans synvinkel. den enskilde forskarenFör är na-
turligtvis ofta heller universitetets/högskolansinte anslag "fast". Han
eller hon också här beroende fördelningsbeslut, i detta fallär t.ex.av
fakultetsnämnden.

Fakultetsanslagen för tillår 1998 uppgår sammanlagt cirka sex
öronmärkningarmiljarder kronor. Genom statsmakterna är storav en

fördel anslagen intecknade olika ändamål. Cirka miljarder1,5av -
dvs. ungefär fakultetsanslagen således öronmärkta för lo-25% ärav -

miljardkalkostnader och cirka kronor dvs. ungefär för15% stu-en - -
diefinansiering forskarutbildningen. fakultetsanslageni går vidareAv

Återstoden,infrastrukturkostnader.till mindre hälften12%än änmer
de anslagsbeloppen, används framförtotala allt för finansieraattav

anställningar för forskare eller arbetstid för forskning för lärare.vissa
Huvuddelen professurema vid landets universitet och högskolor fi-av

således fakultetsanslagen liksomnansieras via antal forskaras-ett stort
sistenter lektorers arbetstid för forskning. Fakultetsanslagensamt an-
vänds för andra kostnaderockså för biträdespersonal oli-typer av av-
ka slag, för materiel, enklare utrustning kost-Dessaresor, m.m. senare
nader delendock den minsta fakultetsanslagen. Antalet universitetär av
och högskolor i Sverige och det antalet vid dessainstitutionerstora
cirka forskningsmiljöema ofta1 000 blir relativt små, någotgör att

har betydelse för relationen fakultetsanslagmellan och forsknings-som
rådsanslag.
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Forskningsrådsanslagen används till helt dominerande del till fi-att
forskningsprojekt. kostnadernansiera olika det då frågaDe ärsom om

framför allt löner till biträdespersonal olika slag, utrustning,är mate-av
riel, Forskningsråden finansierar också forska-anställningetc.resor av

arbetstid för forskning friköp för lärareeller med anställningre som
bekostas eller högskola.universitett.ex. av

alla länder har valt den dubbla med delsorganisationenI stort sett
för och högskolor dels forskningsråd för-universitetegna resurser som
Rollfördelningen mellan skiljer dockdelar anslag. sig någotorganen
land. vanlig skillnad forsk-från land till SverigeEn ärgentemot att

har för forskarutbildningen.ningsråden i andra länder störreett ansvar
Doktorander medverkar visserligen i och får ofta studiefinansiering via

idagforskningsrådsprojekt, de svenska forskningsråden har intemen
för eller formella uppgifter avseende forskar-något direkt någraansvar

utbildningen.
dvs.tydlighetens skull kan på de renodlade alternativen,För man se

alla grundforskningsanslag skulle direkt till universi-alternativet att
grundforskningsanslaghögskolor respektive alternativet allaoch atttet

fördelas forskningsråd.skulle via
till och högsko-alternativet alla går direkt universitetenI att pengar

få fullständig kontroll den regionalaloma skulle statsmakterna över
fördel-forskningsresursema. skulle heltfördelningen De avgöraav
aspek-och högskolor. regionalpolitiskamellan universitet Denningen

skulle sannolikt förstärkas. Universitet ochforskningspolitikenten av
fördelade säkra på vad deskulle, välhögskolor när resurserna var vara

denha både för- och nackdelar.vilket sig naturligtvis kan Utanhade, i
liggerforskarna och vetenskapliga prövning ikonkurrens mellan som

ansökningsförfarande kvaliteten i forsk-skulle dockforskningsrådens
ningsarbetet försämras.

kanaliseras forskningsråd finns ingaalternativet alla viaI att pengar
kan komma fördelas mellanför hur forskningsresursemagarantier att

högskolorna. och högskolorde olika universiteten och Universitet
det gäller personalplanering och detskulle få problem närnärstora

för deför anställningstrygghet Osäkerhetengäller att ta ansvar m.m.
för andra anställda skulle självfallet blienskilda forskarna och Detstor.

borde dockskulle bli svårt få stabil forskarutbildning. gengäldIatt en
högden vetenskapliga kvaliteten verksamheten i princip bli såi som

det bara möjligt: alla verksamheter skulle varandra iprövasär mot
nationell tävlan. praktiken det kanske kva-ständig inte säkertI är atten

skulle inträffa. Duktiga forskare skulle viljalitetshöjningen kanske inte
arbeta osäkra villkor skulle i stället lämna ochpå så universitetenutan
högskolorna för verksamhet.annan
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De båda extremaltemativen tankekonstruktioner. Båda finansie-är
ringsformema behövs för få basorganisation för forskning ochatt en
forskarutbildning föroch få flexibel finansiering utifrånatt veten-en
skapliga kvalitetsbedömningar. Vad frågan gäller uppgiftsfördel-är
ningen och balansen mellan fast och rörlig finansiering.

närvarande kanaliserasFör drygt femtedel medlen till grund-en av
forskning forskningsråden.via Andelen varierar något mellan de olika
vetenskapsområdena. anslagenAv under Utbildningsdepartementet till
de olika vetenskapsområden andelen forskningsrådsanslag följär nu an-
de. Uppgifterna gäller år 1998. Den andelen forskningsrådsmedelstora
inom naturvetenskap hänger med medel för storskaligt in-attsamman

forskningssamarbeteternationellt CERN anvisas underm.m. nu- -
anslaget till Naturvetenskapliga forskningsrådet. Med dessa medel från-
räknade ligger andelen ungefär på förnivå medicin.samma som

Råd exkl. int
Humaniora- 15%
samhällsvetenskap

Medicin 23%
Naturvetenskap 45% 25%
Teknik 17%

Rollfördelningen mellan forskningsråden och universitet och högskolor
har under årens lopp förskjutits. Ursprungligen hade de svenska forsk-
ningsråden begränsade uppgifter forskningsfinansieringen.inommer

då huvudsakligenDe svarade för kompletterande projektfinansiering
för forskare redan hade sin anställning vid universitet ellerettsom en
högskola. Projekten också relativt Sedan den forsknings-små. harvar
rådsfinansierade verksamheten förändrats.ökat och Några forsk-av
ningsråden finansierar i betydande omfattning anställningar förnu
forskare eller friköp för forskningsuppgifter för lärare vid universitet
eller högskola. har blivitDet vanligare med och mångårigastora pro-
jekt. förändringenDen gjordes budgetpropositionensenaste genom
hösten for1998, finansieringen svenskt deltagande inär ansvaret av

forskningssamarbete,internationellt fördes tillCERN, övert.ex.som
forskningsråden. Forskningsråden har med tiden fått väsentligt star-en
kare ställning de ursprungligen hade. Samtidigt har deras ställningän
på år förändrats tillkomsten forskningsstiftelsema.senare genom av

viktig förändringEn ligger deni successivt allt tydligareannan
markerade skyldigheten för forskningsråden och andra finansi-externa

också för kostnaderna för högskolornasuniversitetens ochärer att svara
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infrastruktur. har lett till tidvis mycketDetta animerade diskussioner
de s.k. overhead-påslagen.om
rollfördelningen ligger samtidigt omfattandeI samverkan mellanen

forskningsråd och och högskolor formuniversitet i finan-av gemensam
forskningsprojektsiering av m.m.

Forskningsråden ska, enligt Forskning 2000:5 mening framför allt
ha till uppgift för finansiering forskningsprojekt. Menatt svara av
forskningsråden bör också ha aktiv roll, där de utifrån be-en mer egna
dömningar angelägna forskningsområden initiativ till olika insat-tarav

Forskningsråden bör led detta ocksåi initiativ till ochett taser. som
finansiera forskarutbildning. Forskningsråden bör också fungera som
rådgivande till regeringen med avseende på sina respektiveorgan om-
råden. Kommittén återkommer till forskningsrådsorganisationen ka-i
pitel

kunna stöd till så många forskare möjligt finansierarFör att ge som
forskningsråden ofta inte hela projekt "bidrag" till projekt-utannu ger
finansieringen. innebär forskaren måste komplette-Det antingenatt
rande finansiering från håll den dettaandra i mån innebär finansiering-
med fakultetsmedel binder forskningsrådet universitetens och hög-upp
skolornas det lyckas måste projektidén omarbetasOm inte såresurser.

försökerden ekonomin. Eller, vilket sannolikt det vanligaste,ärpassar
forskaren genomföra projektet med inadekvatadet ursprungliga men
resurser.

Enligt Forskning uppfattning måste huvudregeln2000:5 attvara
förforskningsråden ska det fulla den verksamhet de stöder,ta ansvaret

färre forskare får stöd vaddetta kan komma innebäraäven änatt attom
skulle fallet.som annars vara

för forskningsorgani-och högskolor ska bredUniversitet enansvara
möjlighet för alla och högskoleläraresation universitets- attsom ger

forska. för forskarutbildningen.Universitet och högskolor har ansvaret
medger fi-och högskolor måste förfogaUniversitet över resurser som

forskning bidrag från finansiärer.nansiering Detutan externaav egen
finansieringmåste gälla också inom områden där forskningen kräver av

biträdespersonalomfattande utrustning, materiel, Det äretc.mer en
förutsättning för och högskolor ska kunna det fullauniversitetatt ta

för verksamhet och för åtagandena den akademiskasinansvaret mot
personalen. Enligt den reformeringen lärartjänstorganisatio-senaste av

har högskolor för alla lärare möjlig-universitet och attnen ansvar ges
het forskning. Skyldighetenarbeta inom såväl undervisningatt attsom
erbjuda lärarna arbetsuppgifter forskning kan inte rimligen villko-inom

från forsknings-läraren själv lyckas få finansiering externattras av en
finansiär.
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förockså förutsättning pluralismen forskiiingsystemet.iDetta är en
tänkas ligga främstOfta förefaller pluralismen i universitetens ochatt

ska antal finansiärer skicka ansökningarhögskolornas lärare ha ett att
till. Forskning stället det viktigasteEnligt 2000:5 mening i instru-är

pluralism forskningssystemet det vid universitet ochför i attmentet
möjlighet förverkliga idéer ochhögskolor finns reella de initiativatt

fram.där kommersom
forskningsrådens viktiga roll för denvad framhållitsTrots omsom

grundforskning bedrivaskvaliteten, måste också kunnavetenskapliga
forskningsråden alltför enväldiga kva-råden. blirstöd från Annarsutan

forskningsanslagUniversitetens och högskolornaslitetsbedömare. egna
för full finansiering forskning.bör således viss Ett yt-utrymme avge

skulle skillnaderterligare skäl för detta det iär storaatt annars vara
forskningsområdenolika forskningsområden. Vissafrihetsgrad mellan

Ävenlärarens arbetstid. inomkräver begränsade utöver egenresurser
dock bedrivas forskning vidresurskrävande bör det kunnaämnenmer

blir beroendehögskolor verksamheten alltidochuniversitet utan att av
och högskolor ha väl funge-måste universitetprövning. Givetvisextern

kvalitetsprövningen.för den internarande system
medel rimlighögskolor ska således ha iochUniversitet egna som

anställda lärarnaför forskning för dekan finansiera tidutsträckning
konsekvent tillämpning principenoch andra forskningsresurser. En av

för detta.viktig förutsättning Därige-kostnadstäckningfull är enom
anslag användas föroch högskolornaskan universitetens egnanom

och forskarutbildning prioriterasforskningsådana inominsatser avsom
lärosätena.

kostnadstäckningFull5.3.4.1

och rollför-mellan fasta och rörligabalansenTill frågan resurserom
andraforskningsråduniversitet/högskolor ochdelningen mellan samt

ska betala för vad.hör fråganforskningsfinansiärer om vem som
denoch högskolor liksom förför universitetGrundprincipen är stat-

finansiärer ska för de kostna-ståliga verksamheten i övrigt externaatt
för lönergäller självfallet direkta kostnaderder de förorsakar. Det t.ex.

används normalt universitet ochTidredovisning inte inomoch materiel.
olika uppgifterden personal arbetar med flerahögskolor. För som -

högskoleanställda- kan det såledesflertalet ochsannolikt universitets-
mellan uppgif-exakt fördelning kostnadernaofta någoninte göras av

högskolorvid ochekonomiska redovisningen universitetDentema.
Likaså ökar kostnadsmedvetandet.utvecklas emellertid avsevärt.nu
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betalningsansvaret gäller också kostnadernaDet för del iexterna
den infrastruktur i vid bemärkelse finns högskolan ochinom utansom
vilken arbetet skulle kunna bedrivas. Med infrastrukturinte häravses
bibliotek, administration, ochservice utrustning etc.gemensam

och högskolornas kostnadspåslag förUniversitetens gemensamma
och indirekta kostnader har varit mångårig stridsfråga. Fö-resurser en

reträdare för och högskolor har också fört eller mindreuniversitet mer
regelrätta förhandlingar med forskningsfmansiärer. överladeSenast
företrädare för Universitets- och Högskoleförbund decemberSveriges i

forskningsråd och sektorsorgan och metoder1997 med principerom
Överläggningenför full kostnadstäckning.tillämpning principenav om

sammanfattas förbundet: Samförstånd uppnåddes nuvarandeattav om
ordning med i längden inte möjlig behålla. viktigt12 % Detär äratt nu

överenskommelse enkelt vid be-få till stånd ett nyttatt systemomen
frihet förräkning full kostnadstäckning samtidigt varje uni-somav ger

övergripande avtal medoch högskola slutaversitet att externamera
Ur och Högsko-finansiärer den så önskar. Sveriges Universitets-om

leförbunds nyhetsbrev
således. overhead-kostnader vidstillestånd råder uni-visst FörEtt

Vida-versitetet/högskolan tolv på alla anslag.externatas ut procentnu
beak-kostnadspåslag på tio för lokaler. Påslagenbetalas ett procentre

kostnadsskillnader mellan fakultetsområdensåledes eventuellaintetar
också påslag för kostnaderoch/eller lärosäten. Vid vissa lärosäten tas ut

och/eller institutionsnivå.på fakultets-
både förhållande tillomdebatterade overhead-påslagen låga iDe är

verksamhet bedrivs påandra områden, därvad tillämpas inomsom
andraförhållande till vad tillämpas universitet iuppdrag, och i som av

och det bör uppmärksammasländer, Storbritannien USA. Men, attt.ex.
svenska universitetensalltid densamma.beräkningsprincipen inte Deär

föroverhead-påslag den samlade budgetenoch högskolornas pågörs
verksamheten. andra sammanhang kan debite-extemfinansierade Iden

endast de direkta lönekostnadema budgeterasgå till såringen sär-att
kostnader,sedan samlat påslag för alla andraskilt och görs typerett av

bara dedirekta kostnader materiel och intealltså också vissa etc.som
högskolans påslag.overhead-kostnader ingår isom

sällan det gäller för-uppfinningsrikedom utvecklas inteStor när att
oftaoverhead-påslaget faktiskt finnssöka undvika Här ettatt tas ut.

hos berörda forskare och finansiärer.starkt intresse Mengemensamt
försvinner naturligtvis inte bara för de inte betalaskostnaderna att av

förborde det. de finansiärema inte står sinden Omgöra externasom
och högskolornas kostnader urholkas universite-del universitetensav

för forskarutbild-och högskolornas grundforskning,tens egna resurser
och grundläggande högskoleutbildning i motsvarande mån.ning
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Många finansiärer kräver också direkt ekonomisk medver-externa
kan från de universitets- och högskoleinstitutioner, där deras verksam-
het bedrivs. kan ske i flera former.Det Extemfinansiärens projekt kan
förutsätta medverkan personal eller tillgång till andraav resurser som
finansieras universitetet/högskolan eller med anslag från forsknings-av
råd.

Universitetet/högskolan har det formella arbetsgivaransvaret för all
personal, varifrån finansieringen kommer. de arbetsrättsli-Somoavsett

reglerna utfonnade kan det innebära för personal ocksåärga ansvar
efter det den ursprungliga finansieringen upphört. Då kan lärosätetatt
dock använda personalen för andra uppgifter de ursprungliga, såän om

lämpligt och möjligt med hänsyn till de berörda kom-är personernas
finansiärerMen kan eller mindre uttryckligtpetens externam.m. mer

också kräva universitet och högskolor fortsätter just deras verksam-att
het efter det de älva upphört finansieringen.med Personal och and-att

ska då alltså användas för de ursprungliga, extemfinansi-ra resurser av
prioriterade, ändamålen också kostnaderna måste bestridasärerna när

med lärosätets medel. Extemfinansiärema får såpå givetvissättegna
god utdelning sina insatta medel. detta innebär samtidigtMen attav
universitetens och högskolornas anslag för grundforslcning och fors-
karutbildning binds upp.

på medfinansiering har funnitsKraven sedan länge. har dock fåttDe
helt tyngd och omfattning de systematiskt ställsatten annan genom av

nytillkommande forslcningsfinansiärer, förfogar mycket bety-översom
dande ekonomiska och därför verksamhet heltistyrresurser en annan
skala tidigare. forskning finansierasDen från EU:sän som ramprogram
för forskning förutsätter således basfinansiering från universitet ochen
högskolor. forskningsstiñelsema kräver betydande ekonomisktDe nya

från berörda lärosäten. De ställer också mycketengagemang senare
omfattande frågakrav i verksamhetens uppläggning och organisa-om
tion.

omöjligtDet exakt uppskatta omfattningen detär att mer av
dessa"intrång" på i för grundforskning. Inomsätt görssom resurserna

Sveriges Universitets- och högskoleförbund försöker beräknaman nu
hur mycket universitet och högskolor förlorar underfinansieringenpå

den verksamheten. Enligt preliminära resultat det sig härexterna rörav
betydande belopp.om

regleringsbrevetI för anslagen till universitet och högskolor för år
fråga1998 har i forskningssamverkan mellan högskola och nä-om

ringsliv angivits Målsättningen det ekonomiska föratt är att ansvaret
berörda lärosäten inte överstiger 50 de kost-procent av gemensamma
naderna för samarbetet." Regleringsbrevet 13s.
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Forskning vill med bestämdhet framhålla och2000 universitetensatt
högskolornas får urholkas de används för påinte att attresurser genom
olika med finansiering.subventionera verksamhet All verk-sätt extern
samhet vid och högskolor, eller finansierad,universitet internt externt
ska bära alla kostnader.sina egna

Från företrädare för forskningsråden har ibland hävdats rådenatt
bör betraktas finansiärer i egentlig bemärkelse. Medinte externasom

samhörighet mellan forskningsrådendetta har velat markeraman en
högskolor, skulle forskningsrådenoch universitet och motivera attsom

för kostnader för infrastrukturen vid lärosätena. Frå-inte svarade t.ex.
forskningsråden, de vill jämställa medinfinner sig inte sigom omgan

skulleoch högskolorna, likhet med dessa då i ställetuniversiteten i sva-
för andel infrastrukturkostnadema vad andraänstörre extern-avra en

finansiärer gör.
finansiärer ska bära kost-Utifrån grundprincipen alla sinaatt egna

skillnad ska mellan forsk-nader, Forskning ingen2000 görasattanser
Alternativet forskriings-och finansiärer.ningsråden övriga attexterna

abonnemang, där statsmakternaråden något slagst.ex. engenom
högskoleanslagen lade betalning föroch ingång för alla i universitets-

acceptabelt med hänsyn tillrådens del kostnaderna, inteär att om-av
enskilda lärosätena kan mycket,fattningen rådsmedel vid de varieraav

beroende utfallet forskarnastiden, påsåväl i sin helhet över avsom
ansökningar till råden.

forskningspo-fundamental förkorrekt kostnadsfördelningEn är att
övergripande prioriteringar,litiken ska bli meningsfull. De stats-som

myndigheter och andraspelmakterna får integör, sättas attgenomur
anslageller indirekta subventionerolika direkta görtyper avgenom

krona statsmakternavärda. det kanolika mycket Som är en somnu
mindre värd kronafakultetsanslaglägger på änsägasett somvara en

för den delen också på sek-forskningsrådsanslag, ellerläggs på ettett
finansi-forskningsråden och andratorsforskningsanslag, just attgenom

Myndigheterna fårfår för intesinaärer egna upp-genommer pengar.
regeringens avvägningar. Univer-görelser undergräva riksdagens och

frånmandat undantag princi-och högskolor har inte någotsitet göraatt
forsknings-kostnadstäckning för några finansiärer, intefull enspen om

råden.
framhållits tidigare,Forskning uppfattning2000:5 är, att ensom

beståsvenska forskningssystemet måste iviktig del pluralismen i detav
fakultetsnämnder och styrelser vid universitetforskare, institutioner,att

självständigt. förut-har reella möjligheter Detoch högskolor att agera
under forskningsanslag direkt till uni-de medel anvisassätter att som

fattasfaktiskt disponeras enligt beslutversitet och högskolor kan som
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förutsätterde berörda vid lärosätena. sin detta alla finansiä-I tur attav
fullt for kostnaderna för sin verksamhetutrer svarar

och högskolor måste också själva bevakaUniversitet att externa
medel otillbörligt användningen för fri forskninginte styr av resurserna

forskarutbildning. detta krävs bland beslutssys-och För internaannat
Enskilda forskare får tillgång tillrespekteras. intetem som genom ex-

medel automatiskt låsa internaterna upp resurser.
Till frågan full kostnadstäckning hör vidare högskolanatt genomom

felaktig får snedvrida konkurrensen andraprissättning inte gentemot
finnsforskningsutförare. många områden alternativa uppdragsta-Inom
förfull betalning uppdrag- industriforsk-är tvungna att ta utgare som

provningsanstalt mfl. myndig-heter, friståendeningsinstituten, Statens
konsulter etc.

kostnadsfördelning och till deMed hänsyn till vikten rättvisenav
kostnads-hittills Varit förenade med hanteringensvårigheter avsom

utfärdartäclcningsfrågan, förordar Forskning 2000 regeringen sär-att
förefaller detskilda denna fråga. Schabloniseringen iriktlinjer i nuva-

mellanha gått för långt. Kostnadsskillnaderrande debiteringssystemet
bör beaktasolika forskningsområden och mellan lärosätena i regering-

föreskrifter.ens
fullständi-vidare alla beställare, deForskning 2000 utöverattanser

för de får till-indirekta kostnaderna, också ska betaladirekta och attga
vid ochtill långsiktigt uppbyggda kompetensen universitetengång den

för lärosätenas kompetensupp-särskilt påslaghögskolorna ettgenom
fastställas regeringen.påslag bör ocksåbyggnad. Detta av

mellan olikaAvvägningama5.3.5

forskningsområden

Vetenskapsømråden universitet och högskolorvid5.3.5.1

medlen för forskning och forskarutbild-Statsmaktema har beslutat att
och högskolor fr.o.m. ska anvisas itill universitet år 1999ning tenner

hittills till-vetenskapsområden. indelning denfyra Denna ersätterav
lämpade medelsanvisningen till fakultetsområden.

Vetenskapsområdena är
humanistiskt-samhällsvetenskapligt vetenskapsområde-

vetenskapsområdemedicinskt-
vetenskapsområdenaturvetenskapligt-

tekniskt vetenskapsområde.-
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Två vetenskapsområdena innebär sammanslagningar dagens fa-av av
kultetsområden. Humanistiskt-samhällsvetenskapligt område omfattar
således nuvarande humanistiska, samhällsvetenskapliga, juridiska och
teologiska fakulteter. Medicinskt vetenskapsområde omfattar nuvaran-
de medicinska, farmaceutiska och Odontologiska fakulteter.

Vilka avvägningar, statsmaktemas beslut ska gälla, ärsom en cen-
tral forskningspolitisk fråga. Indelningen anslagi ska uttryck för vadge

rimligt politiskt. innebär områdena skaDet inteär prövaatt attsom va-
för statsmaktsbeslutensmå, så blir för detaljerade, och de skaatt attra

sådan karaktär mellanavvägningama dem i första hand skaattvara av
diskuteras utifrån övergripande, icke-vetenskapliga bedömningar och
värderingar. indelningar används för deDe återkommande bud-som
getbesluten ocksåska rimligt stabila.vara

Forskning statsmaktemas medelsfördelning2000 medattanser av-
seende grundforskning börpå i ansluter till dengöras termer som ve-
tenskapliga disciplinindelningen, här självfalletavvägningamaäven om
måste mycket övergripande. Också för forskarutbildningengöras ger en
sådan indelning lämplig struktur. Indelningen i vetenskapsområdenen

från och sammanfattar denutgår normalt tillämpade indelningen detav
vidvetenskapliga arbetet universitet och högskolor. motsvarandeEn

indelning tillämpas i resurstilldelningssystemet för den grundläggande
högskoleutbildningen.

självfalletVarje indelning utesluter andra. indelningen iI veten-
skapsområden ligger prioriteringar forskning utifrån andra indel-att av
ningsgrunder inte kan statsmaktemas anslagsbeslut. Detgöras genom
gäller till exempel områden informationsteknik, miljö, vård etc.som

heller andra länder används dock indelningar utifrån sådanaInte i
grund för statsmaktsbeslutforskningsområden den reguljärasom om

finansieringen till grundforskning och forskarutbildning. Det nya an-
slagssystemet utesluter dock inte statsmakterna liksom hittills kanatt ge
olika former riktlinjer och övergripande forprioriteringarav resursan-
vändningen.

fakultetsvisövergång från medelsanvisning till vetenskapsområ-En
den innebär inte bara decentralisering beslut till universitet ochen av
högskolor. det också, enligt Forskning möjligtDen 2000:s mening,gör

bättre tydliggöra de värderingsgrundade resursavvägningama påatt
statsmaktsnivå:

det humanistisk-samhällsvetenskapligaInsatser inom vetenskap--
sområdet framför allt allmänkulturellamotiveras prioriteringar,av

önskemål ytterligare kunskaper samhället,människan ochav om om
kunskaper förvisso kan så nyttiga, ändå of-varasom nog men som

inte kan förväntas få direkt påverkan på produktion och tillväxt.tast
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Insatser inom det medicinska vetenskapsområdet motiveras öns-av-
kemålen bättre hälsa och bättre möjligheter behandla sjuk-attom
domar. medicinska forskningensDen resultat leder dock inte alltid
till mindre kostnader eller enklare avvägningar inom sjukvården.

naturvetenskapligaDet vetenskapsområdet har, liksom humaniora--
samhällsvetenskap, mycketi allmänkulturell motivering: önskanen

det mycket och det mycket lilla, universumsatt veta storamer om
uppkomstlivets och materiens innersta. Naturvetenskapligursprung,

forskning samtidigt också basen för mycket det bå-görsger av som
de inom medicinsk och teknisk forskning.

tekniska vetenskapsområdet,Det slutligen, det i regel harär som-
förväntningar på sig bidra till den ekonomiska utveckling-störst att

i samhället.en

utredningsdirektivensI mycket vida uppdrag torde ligga Forskningatt
vad2000, beslutats vetenskapsområden, kommit-trots som nu om om

finnertén så lämpligt skulle kunna lämna förslag indelningom annan
för medelstilldelning till forskningen vid universitet och högskolor.
Forskning dock2000 övervägande skäl talar för den be-att attanser
slutade förindelningen tillämpas avvägningama statsmaktsnivå.på

Indelningen i vetenskapsområden bör tillämpas förkonsekvent alla
medel till forskning och forskarutbildning anvisas direkt till uni-som
versitet och högskolor. innebär tillDet exempel den nuvarande sär-att
skilda medelsanvisningen till temaforskning vid Linköpings universitet
bör avskaffas och dessa medel inordnas i strukturen vetenskapsom-av
råden.

missförståndFör undvikande vill Forskning 2000 påminna attav om
indelningen vetenskapsområden föri statsmakternas anslagsbeslut inte

bindande för lärosätenas interna självaorganisation. skaLärosätenaär
besluta antalet fakultetsnämnder, vilka verksamhetsområden de oli-om

fakultetsnämndemaka ska för, hur verksamheten ska organiserassvara
och andra enheter, arbetsfördelningeni institutioner mellan institutioner

kanSå till exempel verksamheten vid Linköpings universitet,etc. om
de ansvariga inom universitetet så bedömer lämpligt, också i det nya
anslagssystemet organiseras enligt den Tema-modellen.nuvarande El-
ler kan Uppsala universitet, idag har förorganisationsom en gemensam
teknisk och naturvetenskaplig forskning och forskarutbildning välja att
ha sådan organisation statsmakterna anvisaräven nären gemensam
medel vetenskapsområdenai Naturvetenskap respektivetenner av
Teknik.

och högskolor fårUniversitet idag omfördela högst tre procent av
anslagsbeloppen detill olika fakultetsområdena. Forskning 2000 anser,
med hänsyn till bland angelägenheten underlätta förannat tvär-attav
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vetenskaplig forskning berör vetenskapsområde, lä-än ett attsom mer
bör få möjlighet omfördelningarvissa också mellanrosätena göraatt

vetenskapsområdena. Forskning 2000 föreslår högst fematt procent av
beloppet till vetenskapsområde får omfördelas. detta liggervarje I ett
betydande lokala beslutsfattandet.för det Redan vid dagensutrymme
anslagsnivå cirka miljarder kronor exkl. lokalkostnader skulle4,5- -
på så universitet och högskolor kunna omfördela sammanlagt cirkasätt

miljoner kronor.225
upplevs det uppenbarligen iblandFrån universitetshåll svårt attvara

grundforslcningför stöd till fri beslutstermemaargumentera attgenom
uppfattar det det behövs konkretså övergripande. någotManär attsom

eller spektakulärt för fånga beslutsfattarnas intresse. förResurseratt att
möjliggöra forskarnas fria kunskapssökande skulle således ha svåren

något allt förargumentationssituation att anonymt.genom vara
får dockEventuella sådana problem inte lösas återgång tillgenom

detaljfrågor. markerar bättrecentralstyming i i stället viktenDe av
beslutsunderlag deövergripande analyser och i diskussion kringsamt

frågorna.övergripande forskningspolitiska Forskning 2000 vill tvärtom
överväganden begränsas tillbetona statsmaktemas ska just avväg-att

mellan vetenskapsområdena. fördelningen inomningarna Den närmare
lokala och högskolenivån.dessa måste överlåtas till den universitets-

redan- framför alltEnligt kommitténs mening det och principi-är av
beslut den forsk-ella skäl rimligt politiskainte avgör närmareatt

och högskolor. hellerningsinriktningen vid landets universitet Det är
for de politiska beslutsfattarna regering ochpraktiken möjligt iinte i

forskningsfrågoma den utsträckningriksdag sak in i ii sigsättaatt som
självständiga bedömningar fråga denkrävs för kunna igöraatt om

forskningsinriktningen.närmare
framhålla beslutsammanhang vill Forskningdetta 2000I att attom

vetenskapsområ-och för eller flerahögskola ettge en ansvar resurser
kvalificerade vetenskapligaden föregås bedömningar.måste av
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5.3.5.2 vetenskapsømrådenaAvvägningar mellan

Följande tabell visar anslagen enligt budgetpropositionen för år 1998
fördelade på vetenskapsområden.

Vetenskapsområden Fakulteter Forsknings- Summa ALF-
råd medelm.m.

65%
Mkr. Mkr. Mkr. Mkr.

Humaniora- samhällsveten l 161,2 216,0 377,21
skap

Medicin 1 119,4 342,1 461,51 1 019,3
Naturvetenskap 908,1 729,5 637,6l
Teknik 1 220,9 245,7 466,6I

Små och medelstora 438,3 438,3
högskolor Sm0M
Övrigt 204,5 132,3 336,8
Rymdforskning 156,2 56,2l
Lokalhyror 467,5l l 467,5
Summa 6 519,9 l 821,8 8 341,7 019,31

Anslaget till Teknisk-naturvetenskaplig fakultet vid Uppsala univer--
har här fördelats med hälften till Naturvetenskap och hälften tillsitet

Teknik.
till till sjukvårds- och tandvårdshuvudmännen förALF: ersättning-

kostnader för klinisk forskning och forskarutbildning.

framgår tabellen har humaniora-samhällsvetenskapSom inte såav
blygsamma det ibland kan verka debatten. Forsknings-resurser som av

också framför allt samhällsveten-finansieringsutredningen visade att
skap fått betydande förstärkningar olika forskningspolitiska be-genom
slut. samlade anslagsnivån ungefär densamma för humaniora-Den är

församhällsvetenskap teknik. båda områden har också iDessasom
huvudsak fördelning mellan anslag direkt till uni-resursernasamma av

högskolor respektive forskningsrådsanslag.versitet och
Medicin ungefärOckså området ligger på resursnivå,samma om

till universitets/högskole- och forskningsrådsanslag, och harman ser
också fördelning mellan universitets/högskoleanslag och råds-samma
anslag. tillkommer dock det betydande belopp i tabellen be-Här ovan
tecknat ALF enligt avtal betalas till sjukvårds- och tandvårds-utsom
huvudmännen vissa landsting och kommuner för kostnader sambandi i
med forskarutbildning.klinisk forskning och har härDetta tagits upp
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med den del den totala ersättningen, enligt uppgifter till SCBav som
forskning och forskarutbildning. Osäkerheten dock frågaiär storavser

vilkeni utsträckning och vilketpå dessa medel verkligen korn-sättom
forskningen och forskarutbildningen till godo. Avtalen med sjuk-mer

vårds- och tandvårdshuvudmännen för närvarande föremål förär över-
syn.

Naturvetenskap avviker från de övriga vetenskapsområdena på två
Området tilldelas ungefär femtonsätt. högreprocentmer pengar, sam-

manlagd anslagstilldelning övriga vetenskapsområden om frånän man
Medicin undantar medlen till sjukvårdshuvudmännen. Balansen mel-
lan universitets/högskolemedel och forskningsrådsmedel ocksåär en

Ungefär 45 de samlade medlen anvisas här viaprocentannan. av
forskningsrådet, medan forskningsrådens andel inom övriga vetenskap-
sområden ungefär Skillnaden15-20 hänger medär procent. attsamman
medel för deltagande i visst internationellt forskningssamarbete CERN
m.m. fr.o.m. budgetåret 1998 anvisas under Naturveten-skapliga
forskningsrådet anslag.

Forskning olikainom områden bedrivs, med naturnödvändighetom
eller bara tradition kan kanske diskuteras, på mycket olika Inomsätt.av
humaniora och samhällsvetenskap det fortfarande vanligt medär pro-
jekt bara sysselsätter och inte heller förfogar översom en person som
särskilt mycket formi utrustning medicin,Inometc. natur-resurser av
vetenskap och teknik situationen oftast Här arbetetär ären annan. or-
ganiserat i forskningsprojekt, där många både seniora forskarestörre
och doktorander liksom personal, forskningsingenjörer, laborato-annan
rieassistenter arbetar tillsammans. Kostnaderna för utrustning ochetc.
experimentmaterial kan betydande.vara

försöka få bildEtt forskningsinsatsema oli-inomsättannat att en av
ka vetenskapsområden på anslagsnivåema deän att ärse genom upp-
gifter finns antalet årsverken vid universitet och högskolorsom om som

forskning olikainom vetenskapsområden. kan dock inteägnats Här
statistiken särskilja vilkeni utsträckning dessa årsverken finansiera-är

avde fakultets- och forskningsrådsanslag eller medel frånexternaav
sektorsforskningsanslag. De medlen inom områ-t.ex. ärexterna störst

dena Medicin, Naturvetenskap och Teknik. Rimligen därföringår i
uppgifterna för dessa områden fler personår grundforsk-intesom avser
ning vad det uppgifternai avseende områdetän Humaniora-sam-gör
hällsvetenskap.
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Följande tabell visar antalet årsverken för fördelade tjänsteka-FoU, på
olika vetenskapsområden 1995/96.tegori, inom läsåretm.m.

ÖvrigaVetenskapsomrâde Professor Lektor Forskare Adjunkt Doktorand Summa
Humaniora-
samhällsvetenskap 282 446 588 138 673 502 3 6291

Medicin 303 868 2 032 189262 617 107 4
Naturvetenskap 176 090 740334 406 33 l 2 779
Teknik 982 585243 308 327 89 l 636 3

och skogsbruk,Lant-
veterinär 108 49 381 38 344 825 7451

Små och medelstora
12 165 161 70 70 49315högskolor

6Vârdhögskolor 59 49 2864 63 105
Övrigt 26 10 104 227 59553 75 1

154 680 2 415 781 844 5 427 17 301Summa l 1 5

ochsammanfattar kategorierna Forskarassistent, ForskareForskare-
Forskningsassistent i SCB:s material
Doktorand sammanfattar kategorierna Doktorand, Assistent, Fors--

Övriga forskarstuderandemed utbildningsbidrag ochkarstuderande
materiali SCB:s

Över FoU-årsverken intehuvud förefaller uppgifterna antalettaget om
forska-fárdigutbildadesärskilt imponerande. Antalet FoU-årsverken av
hälftenexempel bara till knapptsammanlagt cirka 6 000 uppgår tillre

cirkahår- och skönhetsvård 13 000antalet sysselsatta inomärav som
uppgifter frånår enligt SCB.1993,

omfattandeNaturvetenskap harområdena Teknik ochTrots att mer
Humaniora-samhällsveten-områdetextemfinansierad verksamhet har

avspeglar skillna-områden.skap fler FoU-årsverken dessa båda Detän
med relativtderna resursanvändning mellan områdena,i störresett per-

Humaniora-samhällsvetenskap. det visarsonalintensitet inom Men än
Humaniora-samhällsvetenskapforskningsvolymengång inomatten

forskningsvolymenrelativt särskilt liten. Ellerinte omvänt,är attsett
relativt kanske påfallandeinom Teknik och Naturvetenskap inte ärsett

stor.
Humaniora-samhällsvetenskap fler årsverken såväl professo-har av

forskare, adjunkter doktorander vad Teknik ochlektorer, och änrer,
Övriga,Endast dvs. biträdespersonal,Naturvetenskap har. i gruppen

dockhar och teknikerna fler årsverken. Skillnaderna ärnaturvetarna
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inte fler240 årsverken i hela landet förstora: naturvetenskap, 480 fler
för teknik.

De awägningarna mellan vetenskapsområdenanärmare bör fort-
sättningsvis utifrån det underlag och i den ordninggöras Forskningsom
2000 i det följande kapitel 9 för forskningspolitiken. Forskninganger
2000 vill för del endast följande övergripande prioriteringar.egen ange

Resursema för framför allt det tekniska vetenskapsområdet behöver
öka. Prioriteringama inom utbildningspolitiken innebär den tekniskaatt
utbildningen vid universitet och högskolor kommer byggas kraf-att ut
tigt. ställerDet krav på förstärkning forskarutbildningen och forsk-av
ningen inom teknik.

tekniskaDen grundforskningen behöver också byggas basut som
för kunskapsutvecklingen för industri och näringsliv i övrigt. Det är
den bästa formen FoU-stöd från sida till det svenskastatens nä-av
ringslivet. Omvittnat industrin och andra delar näringslivetär att av
framför allt intresserade kontakter med kvalificeradeär forskare vidav
universitet och högskolor och kunna rekrytera forskarutbildadeattav
inom viktiga områden. Detta bedöms angeläget deänsom mer
nyttoinriktade FoU-projekt finansieras efter ställföreträdandesom
bedömningar i olika sektorsorgan.

ökadeFör till teknisk forskning talar bland ocksåannatresurser
neddragningen inom försvarsforskningen. Försvarsforskningen hit-har
tills kunnat bidra också framtagandettill kunskaper betydelse iav av
civila sammanhang och för den vetenskapliga utvecklingen.

Också för naturvetenskaplig forskning bör öka, enligtresurserna
Forskning 2000:s mening, Motiveringama här desamma förär som
teknisk forskning. Också inom naturvetenskap byggs högskoleutbild-
ningen Naturvetenskaplig forskning och forskarutbildning måsteut.
förstärkas för kunna de behov följer därav. Naturve-att motsvara som
tenskaplig forskning och forskarutbildning måste också förstärkas som
bas för utvecklingen inom medicin och teknik.

medicinskaDet vetenskapsområdet har tillgång till betydande resur-
hänsyn också till de belopp tillutgår sjukvårdshuvud-tasser, om som
för kostnader i sambandmännen med den kliniska forskningen. Den

medicinska forskningen och har länge varit flaggskeppet inomär
svensk forskning. de omfattandeTrots det, enligt Forsk-ärresurserna
ning 2000:s mening, inte lämpligt minska till forskningatt resurserna

visat hållasig hög kvalitet och värdefulla resultat. Forskningsom ge
2000 vill betona det mycket angeläget de betydande belopp föräratt att
forskning och forskarutbildning ingår i de avtalade ersättningamasom
till sjukvårds- och tandvårdshuvudmännen används så de fulltatt ut
kommer dessa verksamheter till godo. Frågorna ochersättningar tillom
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dock inte itandvårdshuvudmännen ingårsjukvårds- ochavtal med
utredare.behandlas särskilduppdragForskning 2000:s utan av en

för samhällsveten-däremotForskning 2000 att resursernaanser
minska.bör kunna Sam-bland ekonomiskaplig forskning annat --
då framför allt1960-talet ochkraftigt underbyggdeshällsvetenskap ut

Blandhögskoleutbildningen.grundläggandedenutgångspunkt imed
organisationfortfarande förhållandevisfinnshärigenom storannat en

högskolor. Sökan-svenska ochvid universitetsamhällsvetenskapför
fortfarandegrundutbildningsamhällsvetenskapligdetrycket till är stort,

utbildningsinrikt-innebär andrautbildningspolitiken attäven nuom
följande tilldetåterkommer iForskning 2000ningar prioriteras. sam-

Medhögskoleutbildning.grundläggandeochforskningspelet mellan
förestående pensionsav-ochåldersstrukturennuvarandetill denhänsyn

möjligheterdockböroch högskoleläramauniversitets-blandgångar
uppsägningar,tillgripa regelrättabehöva omprövafinnas attatt, utan

forskningsorganisationen.samhällsvetenskapligaden
samhällsvetenskaplig forsk-inomkanneddragningarDe görassom

det gällerlångtomprioriteringar intesjälvfallet närförslår attning som
Forskning 2000:5forskning.och teknisknaturvetenskapligförstärka
forskningen inomforskarstyrdadenförstärkningarönskemål avom

förslag kom-grund för deockså tillteknik liggerochnaturvetenskap
forskningsfi-förformernaförändringar ifrågafram imittén lägger om
forskarstyrdförförstärktakraftigtinnebärnansiering. De resurser

teknik.ochnaturvetenskapforskning inom

vidutbildningengrundläggandeoch denForskningen5.3.5.3
högskoloruniversitet och

och vidutbildningforskning ochmellansamband attvikt fästs vidStor
till forsk-anknytninghögskolor ska haochuniversitetutbildningen vid

forskningsme-forskningsresultat ochförmedlaskaUtbildningenning.
kontaktskaForskningenvetenskapligttoder och synsätt.ett genom

forskarrekrytering.underlag förimpulser ochfåmed utbildningen nya
återkommandedockska innebärapraktikendessa syften iVad är ett

diskussionsämne.
mellan utbildningsambandetorganisatoriskagällt detfråga harEn

gällt alla universi-framför alltdiskussionenharoch forskning. Här om
ochforskningsanslag.. småDeförfogahögskolor skaoch övertet egna

införlivades högskolesystemetihögskolorna,medelstora genomsom
mel-sambandethävdatmed eftertryckharhögskolereformen 1977, att

tilldelasalla lärosätenförutsätterforskningutbildning ochlan att egna
ochuniversitetallahar beslutatstatsmakternaforskningsanslag. attnu
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högskolor ska förfoga forskningsresurser.över De små ochegna me-
delstora högskolorna tilldelas i år sammanlagt deti halvnärmaste en
miljard kronor forskningsmedel.som egna

frågaEn har gällt möjligheterna för alla lärare vid universitetannan
och högskolor bedriva forskning. Genom de årens reformeratt senaste

också detta realitet.är lärartjänstreform,Den beslutatssnartnu en som
hösten 1997 och ska träda krafti i januari 1999, innebär samtli-attsom

högskolelärare, har forskarutbildning, ska få tid för forsk-ga som egen
ning efter beslut vid universitetet ellernärmare högskolan. Många lära-

framför allt vid de små och medelstora högskolorna, saknar dockre,
forskarutbildning. kommerHär lärosätenas forskningsanslag attegna
kunna föranvändas finansiera lärarnas forskarutbildning.att

Forskning vill2000 uppmärksamma ytterligare aspekten av sam-
bandet mellan utbildning och forskning, nämligen den inbördes påver-
kan mellan resurstilldelningen och resursanvändningen för de båda
verksamhetsområdena.

Decentraliseringen beslutsfattandet inom universitets- och hög-av
skoleområdet har inneburit lärosätena i utsträckningatt stornu svarar
för utbildningsutbudets omfattning och inriktning det gäller dennär
grundläggande högskoleutbildningen. Formellt friheten här mycketär

praktikenI universiteten och högskolornastor. är naturligtvis hänvisade
till vad medger. detInte minst faktum universitets- ochattresurserna
högskolelärare har mycket anställningstrygghet får då betydel-stor stor

faktiskaDet utbildningsutbudet bestäms i mycket inriktningense. av
och kompetensen hos de lärare universitet och högskola har anställda.

orskningsresursernaF vid universitet och högskolor har betydel-stor
också för inriktningen den grundläggande högskoleutbildning.se av

Det nuvarande planerings- och för den grundläggandestyrsystemet
högskoleutbildningen överlåter i helt till universitet och hög-stort sett
skolor besluta den omfattningen och inriktningenatt närmareom av
utbildningsutbudet. lokalaDe besluten dock i utsträckningstyrs stor av
tillgången till viktigEn faktor här alla lärare/forskare vidär attresurser.
universitet och högskolor ska medverka i både undervisning ochnu
forskning. Anslagen till forskning och styrningen dessa olikamotav
forskningsområden får således via lärartjänstorganisationen betydelse
för vilken utbildning kan vid de olika lärosätena. plane-Somsom ges
rings- och idag har sannolikt de forskningspolitiskastyrsystemen utser
besluten forskningsfinansiäremasoch fördelningsbeslut väl så stor,
ibland kanske betydelse för den grundläggandestörre, högskoleutbild-
ningen de politiska beslut uttryckligen denna utbildning.som som avser
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forskningsrådsmedelavseende5.3.5.4 Avvägningar

kanaliseras viade medelinte baraföreslårForskning 2000 att nusom
sektorsforskningsme-dagenshuvuddelenforskningsråd ocksåutan av

finnerforskningsråd. Forskning 2000anvisas viadel fortsättningsvis
använda också här.lämpligvetenskapsområdenindelningen i att

ka-forskningsmedelavseende deavvägningarStatsmaktemas som
för indelningen igrundhar också utgjortforskningsrådnaliseras via

Forskning 2000forskningsrådsorganisationen.myndigheter inom anser
framtiden.för Ettlämplig ocksåöverensstämmelsesådan äratt en

för vilkade områdenför ochsåledesforskningsråd bör vart ett avsvara
medel.anvisarstatsmakterna här

ansvarsområden defår betydligtforskningsråden änstörreDe nya
instruktioner måsteforskningsrådensforskningsråden.nuvarande I

tillämpadsåväl grundforslcningförvidaderasmarkeras somansvar
forsk-tvärvetenskapliginomdisciplinärför såvälforskning och som

och forsk-forskningsrådnuvarandeska liksomForskningsrådenning.
forskning.forskarstyrdmodellenenligtländer arbetaningsråd andrai

rådsorganisationenföreslagnabehandlar denForskning 2000 ut-nya
arbetsformer.ochOrganisationkapitel 8förligt i

hu-rådsmedel bör iavseende påmedavvägningarStatsmaktemas
ytterligareNågonövergripandede angivna,vudsak i termema.göras

till de vidamed hänsynbör dock,normalt inte Detbörstyrning göras.
möjligt förocksåföreslås få,forskningsrådendeuppdrag varanyasom

forsk-avgränsadeför vissaöronmärka insatserstatsmakterna att mer
verksamhetsområde.forskningsrådsrespektiveningsområden inom

forskningsrådensförmed respektdockmåsteDetta göras stor ansvar
bedömningama.vetenskapligaför de

forskningsområdenaolikamellan de göravvägningengällerVad
vetenskapsområ-frågaiprioriteringarForskning 2000 omsomsamma

förönskvärthögskolor.och Detuniversitetdena vid är att resurserna
vill dockökar. Forskning 2000NaturvetenskapochTeknikområdena

detutifrånskaavvägningamadebetona göraspå närmareattnytt un-
det följande.föreslår ikommitténordningoch denderlag i som

forskningsresurserLokaliseringen5.3.6 av

landethögskolor i helaUniversitet och5.3.6.1

Luleålandet frånspridda helahögskolorochfinns universitetIdag över
storlekforskningsresursemassöder. Vad ärtill Lund ii avsernorr

lärosä-blandavspeglarDetmellan lärosätenaskillnaderna annatstora.
fakultetsornråden/vetenskapsområdenhur mångaålder ochtenas som
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Uppsalaföreträdda. Universiteten i och Lund förfogar år varde-1998är
det miljard kronor statsbudgetanslagi tillöver närmaste egetra en som

forskning och forskarutbildning. Universiteten Göteborg och Stock-i
holm har vardera något mindre miljoner kronor,800 Umeå univer-än

drygt miljoner kronor och Linköpings detsitet 500 universitet i när-
miljoner kronor. de högskolorna Karolinska350 Av in-stora ärmaste

cirka miljonermed 600 i statsbudgetanslag, följtstitutet störst eget av
högskolan i Stockholm med cirka miljoner, ChalmersTekniska 500

miljoner kronor tekniskatekniska högskola med cirka 350 och Luleå
med under miljoner kronor.universitet något 200

och medelstora högskolorna högskolornaBland de små i Växjöär
Örebro Mitthögskolan med avseende medel tilloch påstörstsamt egna

forskning. förfogar år och cirka miljoner kro-1998 50De övervar en
tilldelatsHögskolan Karlstad har drygt 40 miljoner kronor.inor.

fördelninggeografiska har ofta varit hett de-Forskningsresursernas
principfrågan ska for-batterad. Särskilt har detta gällt alla lärosätenom

foga till forskning. fråga har besvaratsmedel Dennaöver egna nu ge-
beslutat så ska fallet. diskussioner-statsmakterna Menattatt varanom

gällt omfattningen de ska stäl-har självfallet ocksåna av resurser som
las till förfogande för de olika lärosätena och, eftersom dessa är geogra-

geografiska fördelningen forsk-fiskt spridda, därmed också den av
ningsresursema.

forskningsresursema bli före-geografiska fördelningen kanDen av
regionalpoli-mål för bedömningar, dels primärttvå ärtyper en somav

önskemål vad gäller forskningentisk, dels utgår från behov ochen som
förstnämnda har framför allt kommit in det gällti sig. Den när resurser-

till medelstora högskolorna. Forskning 2000 återkommerde små ochna
till denna fråga det följande.i

ocksåegentliga forskningspolitiska bedömningama ingårdeI att ta
lokaliseringsfrågor. forskningsanslagställning till Dagens är summan

regelforskningspolitiska beslut. har ilång tid fattade Dessaunderav
statsmakternaförslag från de olika lärosätena,utgått från konkreta som

tillstyrkt eller förkastat.mindre intressanta, de Denfunnit eller sommer
har lett till forskningsresursemauppbyggnaden på såsuccessiva sätt att

detta ligger ocksåtotalt olika vid olika lärosäten.inte bara Iärsett stora
olika de till exempelforskningsresursema relativt ärsett stora,att om

studenter eller andra faktorer. Forskning 2000relation till antaletisätts
missförstånd, klargöra detta sig innebärvill, för undvikande i inteattav

utifrånbeslutsfattandet faktiskt gjortsnågon "orättvisa. visarDet att
utifrån mekaniskt räknande.och inteprioriteringar

svenska och högskolorinternationellt perspektiv universitetI ärett
läro-eller särskilt små. finns exempel både påvarken särskilt Detstora

de svenska universite-väsentligt mycket större än störstasäten ärsom

18-52724
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och på sådana mindre de minsta svenska. Någonär änten stan-som
dardstorlek finns förvisso frågainte i universitet och högskolor.om

de beslut, fattats alla lärosätenI ska ha forsknings-attsom om egna
och alla lärare med forskarutbildning ska arbeta både inomattresurser

undervisning och forskning, ligger viktigainom utgångspunkter för den
geografiska fördelningen forskningsresurserna. Statsmaktema måsteav
dock hittills kunna dessa fördelningar utifrån allmänna värde-görasom
ringar och politiska prioriteringar. Forskning vill2000 erinra attom
dessa enbart ska gälla de olika vetenskapsområdena.avvägningar Den

fördelningen inom dessa områden ska frå-närmare resurserav vara en
för lokala beslut.ga

små5.3.6.2 Forskningen vid de och medelstora högskolorna

Forskning tilläggsdirektiv fått följa2000 har i uppdrag attgenom upp
hur de och medelstora högskolorna tilldelade forsknings-små utnyttjar

medmedel". Kommittén ska vidare avseende på dessa högskolor
för fördelningenföreslå kriterier den framtida forskningsmedel.av

1997:154Dir
Forskning har enkät till de och medelstora hög-2000 gjort småen

skolorna. korthet enkätsvaren följ ande.visarI
små och medelstora högskolorna förDe intesammantagetsvarar en

oväsentlig del den forskning utförs inom högskolan. småDesomav
forskningsmedeloch medelstora högskolornas uppgår budgetåretegna

1998 till cirka 425 miljoner kronor.
finansiären vid dessa högskolor StiftelsenviktigasteDen ärexterna

för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen. KK-stiftelsen
beslutat finansiering till högskolorna sammanlagt drygthar på 550om

miljoner kronor. finansiering dock verksamhet under fleraDenna avser
år. Huvuddelen KK-stiftelsens insatser i form finansieringgörs avav

konsortier för kompetensutveckling.av
Andra viktiga finansiärer sektorsforskningsorgan och geografisktär

närliggande länsstyrelser, landsting och kommuner. Någraorgan som
högskolorna får betydande uppbackning lokalt inrättadeav en genom

Ävenforskningsstiftelser. företagsfinansieringen relativt bety-är sett
dande för antal högskolorna. Många högskolorna har EU-ett av av

fåranslag. Fortfarande dock de små och medelstora högskolorna endast
mycket medel forskningsråden. frånblygsamma Bortsett ettgenom par

universitetsfilialerna andelen forskningsrådsmedelde tidigare ärav
mycket ligger klar skillnadlåg. Häri universiteten och degentemoten

högskolorna, där forskningsråden finansiärer.ärstora stora
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deForskningsinriktningen vid små och medelstora högskolorna an-
utbildningsutbud och den därmed sammanhängandesluter till deras

lärarprofilen. innebär flertalet högskolor har tyngdpunkt in-Det att en
humaniora. Undantag härifrån framförsamhällsvetenskap och ärom

Karlskrona/Ronneby högskolorna Dalarnaallt Högskolan i också imen
Mälardalens högskola.och Kalmar samt

bedrivsHögskoloma i Forskning 2000:s enkät forskningattanger
Flertaletalla företrädda vid respektive lärosäte.inom ärämnen som

undantagprofil- eller tyngdpunktsområden, Medpekar dock vissaut
Karlslqona/Ronneby och Karlstad dockframför allt högskolorna i ärav

områden regel blygsamma de uttrycksdessa iinsatserna inom näräven
högst något eller några årsverken.personår. sigi Det rör om

universitetsñlialema högskolorna i Karlstad, VäxjötidigareDe -
Örebro kallar provisoriska fakultetsnämnder.har vad deoch inrättat-

Övriga eller motsvarandehar särskild forskningsnämndhögskolor en
Forskningsnämndenfall beslutandeberedande i några organ.som --

regel rektor eller möjli-från fakultetsnämndema iskiljer sig attgenom
kollegi-ordförande och ledamöterna inteprorektor ärär attgenomgen

utsedda.alt
enkäten omfattande samarbete medhögskolorna redovisar iAlla ett

andra länder.universitet högskolor såväl i Sverige ioch som
framföromfattande samarbete medredovisar likasåHögskoloma ett

olika former.allt det näringslivet. sker i många Härlokala Det nämns
flera fall förstärksframför nätverk, uppdragsforskning.allt Icentra,

efterhögskolan självsamarbetsmöjlighetema strävaratt engenom
lokala näringsli-ska intressant för detVerksamhetsinriktning som vara

samhälletoch det omgivandet i övrigt.vet
och medel-lärarna vid de småFortfarande har bara minoriteten av

akademiskahögskolorna forskarutbildning. vid deIntestora ens mer
Örebro fjärdedel.detKarlstad, Växjö ochhögskolorna i är änmer en

heller alla lärare vid universitetenemellertid påpekas inteDet bör att
väsentligtAndelen forskarutbildade dock därforskarutbildning.har är

vid universitetenLunds procent. Liksomhögre, vid universitet 75t.ex.
Flertalethögskolor kvinnorna i minoritet bland lärarna.och övriga är

forskningsmöjligheternahuvudprincip hahögskolor förefaller attsom
behöriga lärarna. Flera högskolor iska fördelas mellan dejämnt anger

ochenkäten lektorema garanterade mellan 20 35är procentatt ar-av
till forskning.betstiden egen

vidalla högskolorna. antaletDoktorander finns vid Störst Hög-är
dokto-har hela doktorander. delskolan i Karlstad, 170 En stor avsom

med finansiering frånranderna lärare vid respektive högskolaär som
Forskarutbildningentidigare utbildning.högskolan kompletterar sin
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bedrivs i samverkan med oftast flera universitet och högskolor. någraI
fall medverkar högskolan elleri flera organiserade forskarskolor.en

deAv anslagsmedel för forskning går direkt till de små ochsom
medelstora högskolorna används den helt dominerande delen för att
finansiera förlärartid forskning. skerDet i form delfinansieringav av
professurer, finansiering lektorers tid för forskning, finansieringav av
forskarutbildning för lärare saknar sådan och i form särskildasom av
doktorandtjänster för de lärarna. Omkring fjärdedel medlenegna en av

tillgår lokalkostnader, administration, bibliotek.
Högskolorna redovisar antal vetenskapliga artiklar, konfe-ett stort

rensbidrag Några exempel på från forskning vid lärosä-etc. patentger
tet.

hör tillDet undantagen högskolorna kan redovisa någon egenini-att
tierad utvärdering forskning. fråga utvärderingarI hänvisarav om man
i stället till vad ligger deti reguljära vetenskapliga bedömnings-som

Verksamhet vid flera högskolorna har omfattatssystemet. utvär-av av
deringar gjorda olika forskningsfinansiärer. Högskolorna hänvisar iav
enkäten också till de utvärderingar Högskoleverket delsgörssom av
inför prövning magisterexamensrättigheter, dels i kvalitetsut-t.ex.av
vecklingsarbetet. Alla högskolor ha fått godasig eller mycketanser
goda omdömen i de utvärderingssammanhang där de förekommit.

flesta högskolorna försiktigaDe det gäller peka kon-påär när att
kreta effekter verksamheten vid högskolan, de positi-attav men menar

effekterna finnasmåste de direktinte mätbara. Någraäven ärva om
högskolor dock konkreta exempel: Högskolan i Dalarna bl.a.ger anger
utveckling produkter isostatiskt i samarbete med företag,trä ettav av
utveckling plantbädd i samarbete med företag, utvecklingettav en av

för höghastighetsfomining i samarbete med företag. Mä-etten process
lardalens högskola pekar etableringenpå Västerås teknikby och för-av
arbeten till motsvarande etablering i Eskilstuna. Högskolan i Karls-en
krona/Ronneby det under åren med anknytning till1994-1997attanger
högskolan har skapats cirka arbetstillfällen, främst2 000 inom IT-nya
sektorn.

Alla högskolor redovisar synnerligen expansiva framtidsvisioner.
Särskilt höga förefaller ambitionerna just det gäller forskningnärvara
och forskarutbildning vilket dock naturligtvis kan avspegla enkätenatt
skickades från forskningspolitisk utredning. Under deut närmasteen
fem åren hoppas alla högskolor få möjligheter till forskarutbild-egen

och förning eller flera vetenskapsorriråden. Några sigettansvar ser
också inom överblickbar framtid ha uppnått universitetsstatus. Några få
högskolor uttrycker tydlig vilja till profilering. Framför allt gälleren
det Högskolan Karlskrona/Ronneby,i sig målet bli inter-attsom ger en



SOU l998zl28 Kapitel 5 95

nationellt konkurrenskraftig högskola och nationellt ledande vad gäller
området tillämpad IT.

Med avseende på uppgifterna tilläggsdirektiven-i följa huratt upp
de små och medelstora högskolorna tilldeladeutnyttjar forskningsme-
del" respektive föreslå kriterier för den framtida fördelningenatt av
forskningsmedel vill Forskning framföra följande.2000-

fattatsbeslut, anvisa forskningsmedelDe till de små ochattomsom
medelstora högskolorna, måste första handi ha syftat till medgeatt
forskningsinsatser bredden arbetsmöjligheterpå inom forskninggenom
för förefaller,berörda lärare. syfte enligt Forskning be-Detta 2000:5
dömning, högskolorna kunna Alla högskolornauppnå. arbetar engage-

med forskningsfrågoma.och ambitiöstrat
Forskningen de och medelstoravid små högskolorna måste kunna

kvalitetskrav verksamheten vid universiteten.motsvara samma som
Forskning vill därför betona också dessa högskolor2000 måsteatt vara
skyldiga eller flera fakultetsnämnderinrätta ska föratt en som svara
vetenskapliga bedömningar och den fördelningen forsk-närmare av
ningsmedlen. All användning statliga medel för forskning måsteav un-
derkastas vetenskaplig måste beaktas också vid beslutprövning. Detta

tid lärare förunder längre viss tid forskning.att garanteraom egen
forskningen vid de små och medelstora högskolorna skaKravet att

kvalitetskrav verksamheten vid universitetenmotsvara samma som
måste också beaktas vid medelsanvisningen till forskning. små ochDe

högskolorna får möjlighet forskningmedelstora etableraattnu som en
integrerad del den reguljära verksamheten. ställtsResursemaav som
till högskolornas förfogande betydande, beaktandeinte minst iär attav

forskarutbildade lärare dessa fortfarande be-antalet vid högskolor är
viktigt högskolorna, också sker, stimulerar deDetgränsat. är att som

anställda forskarutbildning. Enligt Forskninglärarna gå igenomatt
utbyggnadmening förutsätter ytterligare de fasta forsknings-2000:5 av

vid de små och medelstora högskolorna antalet forskarut-attresursema
bildade lärare ökar och forskningen vid högskolorna visar sigatt upp-

kvalitetskriteriema andelen medel, erhållsfylla it.ex. attgenom som
konkurrens från forskningsråden till forsk-vetenskaplig ökar. Resurser

vid de och medelstora högskolorna också fördelasning små måste uti-
från de övergripande forskningspolitiska olikaprioriteringarna av Ve-

dettatenskapsområden. måste i sammanhang beaktas de småDet att
och medelstora högskolorna inte enhetlig vi-är tvärtomutanen grupp

frågaskillnader inte minst i forskningsförutsättningar ochstorasar om
verksamhetens inriktning olika vetenskapsområden.mot

Formuleringen i tilläggsdirektiven till Forskning kan möjligen2000
läsas till kommittén särskild form föruppmaning attsom en ange en
resurstilldelning till forskningen devid små och medelstora högskolor-
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sådant alternativ enligt ForskningEtt 2000:5 mening inte lämp-ärna.
ligt. allabeslutet tagits universitet och högskolor ska tilldelasNär attnu

medel för forskning, bör bedömningarna och besluten pågörasegna
för små och medelstora högskolornaalla lärosätena. De börsättsamma

tilldelas anslag för forskning och forskarutbildningsåledes också de i
vetenskapsområden och utifrån underlag och bedömningartenner av

tillämpas för och de högsko-motsvarande vad universiteten storasom
Ioma.

avvägningarVissa andra5.3.7

specialisering5111 Bredd och

har bredd i forskningsorgani-flera bemärkelser SverigeI storen
inriktningen forskningen.sationen och i den ämnesmässiga De storaav

företrädda vid lärosätenfakultetsområdena finns och minst iettvart sex
betydligt fler kanEnskilda finns i uppsättningar. Sålandet. ämnen t.ex.

samhällsvetenskapliga bedrivas vidforskning vissainom änämnen mer
till befolkningen torde detta kun-lärosäten. Med hänsyn i Sverigetjugo

forskningsorganisation.mycket spriddbetraktasna som en
och högskolor bedrivs inomvid universitetForskningen ett stort

belysas med antalet forskarutbildningsämantal Bredden kanämnen.
ungefär forskarutbildningsämnen mednärvarande finns 550Förnen.

underindelningar och specialinriktningar.olikadärutöver många
antalet forskarutbildningsämnen1974/75 och 1994/95Läsåren var

fakultetema följande:de olikainom

forskarutbildningsämnenAntal
Ökning974/ 994/ ökningFakultet 1 95 %1 75

Fannaceutisk 9 4 805
2 4 2 100Filosofisk

33 45 12 36Humanistisk
Juridisk 8 12 4 5O
Lantbruksvetenskaplig 10813 27 14
Matematisk-naturvetenskaplig 44 9 7625 1
Medicinsk 45 87 42 93
Odontologisk 1 14 3 27l
Samhällsvetenskapli 13 26 13 100g
Skogsvetenskaplig 888 15 7

199 74 59Teknisk 125
Teknisk-naturvetenskaplig 29 41 12 4 1

1Teologisk 11 1 - -
Veterinännedicinsk 13 2 l 811

339 547 208 61Summa
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Som framgår har antalet forskarutbildningsämnen ökat kraftigt under
de årtiondena. Antalet i särklass inom de tek-ämnen ärsenaste störst
niska och naturvetenskapliga områdena. det denTrots s.k. småäm-är
nesproblematiken oftast diskuterad med avseende på humaniora. Rege-

således decemberringen i 1997 Humanistisk-samhällsveten-gav
skapliga forskningsrådet i uppdrag redovisa "småämnena inom sittatt
verksamhetsområdet och komma med förslag till för denna typansvar

Rådets förslag lämnades i maj 1998.ämnen.av
"Ämne" inte entydigt begrepp. Beroende på hur ämnesindel-är ett

självfalletningen kan antalet små och ämnen högstvarieragörs stora
väsentligt.

Ämnen Ämnetkan små rad olika skäl. kan nytt.vara av en vara
Även haren omfattandeidag forskning har börjat iämnen som mer
blygsam skala. Alla har vi varit små gäller också forskningen.inom
Ämnet kanske ska litet, därför det starkt specialiseradärattvara en
forskningsinriktning, därför det finnsinte något antal kompe-störreatt

därförforskare inom inte har någon direkt bety-ämnet, ämnettenta att
delse för utbildningen eller för utanför högskolan.intressenter

Antalet verksamma inom olika forskningsinrikt-ärpersoner som
ningar mycket. Forskningsmiljöema skiljer också frågavarierar sig i

produktivitet, i antal artiklar, och fråga vetenskapli-imättt.ex.om om
framgångar. uppkomna skillnader forskningsproñl finnsSpontant iga

mellan lärosätena. ligger själva forskningsmiljöemaDet i systemet att
framför allt till där forskningsarbetet bedrivs med hög kvalitet.växer

där forskarna blir framgångsrika det gäller fåDet är närmest att nya
forskningsråd och andra finansiärer. hitfrån mångaDet ärresurser

doktorander och gästforskare söker sig. Någon uttryckligen beslutad
eller överenskommen arbetsfördelning finns dock inte.

liten forskningsnation. Svenska forskare baraSverige är en svarar
för eller några forskningsområden möjligeninom procentetten, par, av

forskning utförs världen. Forskningsorganisationen Sverigeden i isom
uppgiften skapa kompetens för bevaka och tillhar i mycket att att ta

vad forskningen världen syfte stäl-inom i i övrigt. Dettagörsvara som
krav bredd forskningsinsatsema. förut-ler på i Genom bredd ocksåges

samspelet med utbildningen ochsättningar tör vid universitet högsko-
lor. Samtidigt skapas också möjligheter forskarbegåvning-tillvaraatt ta

där de finns. Lika litetinom de områden inom idrotten kan Sve-ar som
rige räkna med framträdande inom alla Menatt attvara grenar. genom
vi har bredd i idrottsverksamheten kommer det från tid tillstoren an-

fram eller Pernilla Wiberg. motsvarandeBjörn Borg På sättnan en en
bred forskningsorganisation också möjligheter fånga in speci-attger en

forskarbegåvningarfika och utveckla särskilt kreativa forskningsmiljö-
er.
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får forskningsresursemaSamtidigt inte splittras så inteatt me-upp
ningsfull verksamhet kan utföras grund alltförpå begränsadeav resur-

forskarutbildningen kräver ansvarstagande dessa frå-minst iInteser.
väl fungerande forskarutbildning, erbjudakan såvälFörgor. somen

kvalificeradundervisning på nivå stimulerande miljö, krävs medsom
omfattningsannolikhet viss på verksamheten.största en

Vad önskemålen bredd, rimliga arbetsvillkor och förom resurser
särskilt prioriterade områden i praktiken ska innebära måste överlåtas
till och högskolornas och forskningsrådens bedömningar.universitetens

forskningensBehoven och möjligheterna måste bedömas utifrån såväl
och forskarutbildningens perspektiv den grundläggande högskole-som
utbildningens. Enligt Forskning bör forskningsråden ha2000:5 mening

peka områden internationellt perspektiv börtill uppgift iatt ut ettsom
främjas svenska och stöd till verksamhetinom den organisationen ge
inom dessa.

ämnesutbudet5.3. 7.2 Färnyelsen i

har det under de årtiondena tillkommitSom redovisats senaste ett stort
exempel fömyel-antal forskarutbildningsämnen. kan påDetta ses som

svensk forskning, förnyelse kommit till ståndinom utanen somsen
ingripanden ovanifrån.direktiv eller

bibliotekshis-humaniora till exempel bok- ochinomNya ärämnen
indologi, iranska språk, japanska, judaistik, keltis-toria, humanekologi,

kognitionsforskning, medie- och kommunikationsvetenskap,ka språk,
tvåspråkig-musikpedagogik, teckenspråk, turkiska språk,museologi,

hetsforskning.
exempelsamhällsvetenskaplig fakultet till bib-inomNya ärämnen

demografi, förvaltningsekonomi,lioteks- och informationsvetenskap,
konfliktforskning, hushållsvetenskap, journalistik ochfreds- och mas-

skommunikationsforskning, medie- och kommunikationsvetenskap,
omvårdnadsforskning, socialt arbete.

tillmatematisk-naturvetenskaplig fakultetinomNya ärämnen ex-
ekologisk mikro-biofysik, biogeokemi, datalogi, datavetenskap,empel

eko-biologi, humanekologi, kemisk dynamik, kemisk ekologi, marin
geokemi, miljövetenskap, molekylärbiologi,toxikologi, mikrobiell na-

neurotoxikologi, skogsbiologi ochturresurshushållning, neurokemi och
teoretisk tillämpad cell- ochsystemekologi, teoretisk ekologi, kemi,

molekylärbiologi.
fakultet till cancerepidemi-inom medicinsk exempelNya ärämnen

och sjukvårdforskning, handikappforskning, id-ologi, geriatrik, hälso-
utvecklings- och neurobio-rottsmedicin, långvårdsmedicin, medicinsk
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logi, medicinsk cellbiologi, medicinsk Virologi, miljömedicin, moleky-
lär cellbiologi, nutrition och toxikologi, omvårdnadsforskning, plastik-
kirurgi, sjukgymnastik, stressforskning, strukturbiokemi, yrkesmedicin.

teknisk fakultet tillNya inom exempel arbetsmiljöteknik,ämnen är
arbetsorganisation, arbetsvetenskap, bearbetningsteknik, bildbehand-
ling, biofysikalisk telmologi, biomekanik, brandteknik, byggandets in-
formationsteknologi, byggnadsekonomi och byggnadsorganisation,
byggnadsfysik, datalogi och numerisk analys, datorstödd administra-

förtion, datorsystem konstruktion och tillverlming, datorsystemteknik,
digital- och datorteknik, ekonomiska infonnationssystem, elautomatik,

elektroniksystemkonstruktion,elektriska energisystem, energisystem-
förbränningsfysik, fotonik, fysiskteknik, resursteori, grafisk teknik,

husbyggnadsteknik, industriell industriell marknadsföring,ergonomi,
installationstelcnik, kämlcraftsäkerhet, kemisk miljöteknik, konstruk-

kvalitetsteknik, livsmedelsvetenskap, materialfysik,tionslära, monte-
musikakustik, radio- och rymdvetenskap, restprodukttek-ringsteknik,

nik, signalbehandling.
fakultetsområden har tillkommit forskarut-alla antalInom ett stort

bildningsämnen tvärvetenskaplig karaktär. "klassiska"Den ämnes-av
tillväxten uppdelning specialiteter växande akademiskai äm-genom av

avspeglas också mångfalden humanistiski Inomämnen.nen av nya
harfakultet tillkommit blandvidare antal språk, ärannat ett som

"ovanliga" svenskt perspektiv. samhällsvetenskaplig ochInomettur
medicinsk har tillkommit verksam-fakultet anknyter tillämnen som
hetsområden korn det högskolesystemet reformenin isom nya genom

teknisk fakultet bland1977. Inom naturvetenskaplig och framträder
miljöanknytning. dettaoch med måste iIT-ämnen Detämnenannat

sammanhang fråga särskildaerinras praxis i avgränsningattom om av
fakultetsområden. Vidareutveckling ochskiljer sig mellan olikaämnen

utsträckningförnyelse forskarutbildningen givetvis i betydandeägerav
också för sedvanliga ämnesbeteckningar.inomrum ramen

forskarutbildningsämnen baraTillkomsten mångaär ettnya avav
tecken på förnyelse inom forskningen. Förnyelsen ligger också i väx-

forskningsprogram,ling mellan forskningsprojekt och i omprövning av
Forskningtjänsteinriktningar och i omprövning resursanvändning.av

forskarutbildningen exempel, det svenska2000 med uni-attanser, som
högskolesystemet har goda förutsättningar för för-versitets- och egen

nyelse.



100 Kapitel 5 SOU 1998: 128

5.3. 7.3 Tvärvetenskaplig forskning

Forskningsråden och Forskningsrådsnämnden utarbetade år 1996 på
regeringens uppdrag promemoria tvärvetenskaplig forskning. Ien om
denna framhölls Tvärvetenskap hög klass skall sammanföra dis-att av
cipliner för lösa problem sådant resultatet blirsätt änatt ett att mer

de disciplinernavad enskilda tillför. Promemoriasumman av om
forskning,tvärvetenskaplig utarbetad FRN, HSFR, MFR, ochNFRav

framhåller forskningsrådenTFR, 1996 promemorian det vikti-I att
det tvärvetenskapliga arbete bedrivs särskiltärgaste utansom en upp-

byggd organisation.
ochVad tvärvetenskap vad inomdisciplinärt hängerär ärsom som

vetenskapliga disciplinindelningen. utifrånmed den denDet ärsamman
klassificeringen vad tvärvetenskap och vadgörs ärsom somav som

inomdisciplinärt. vetenskapliga disciplinindelningenDenär är en, av
praktiska skäl, gjord indelning i områden där verksamheternainte minst

har samband med varandra fråga innehåll och arbetsmetoder.inära om
vidare och skiljerIndelningen kan i sigHärgöras snävare termer. tra-

fakultetsområdena definieradeditionerna mellan med vittstora,t.ex.
samhällsvetenskap ochinom ämnesindelning inomämnen snävareen

och teknik.bland medicinannat
Disciplinindelningen för ändras ochinte given gång alla. Denär en

utvecklas hela tiden. vetenskapliga utvecklingen leder tillDen äm-att
delas eller vilket dock förefaller ovanligare försnen upp samman.- -
ämnesavgränsningar kan utifrån vidare perspektiv deNya göras än rent

inomvetenskapliga. Arbete ursprungligen varit tvärvetenskapligtsom
långsiktigt stabilt det bildar disciplin.kan visa sig så i sigattvara en ny

Forskning det föregående lämnatredovisning 2000 iDen avsom
tillkomsten forskarutbildningsämnena visar antalett stortav nya

med tvärvetenskaplig karaktär.ämnen
forskning har själva grunden förTvärvetenskaplig också varit några

forskningsorganisationen, både vad gällerdelar den nuvarandeav
forskningsutförande. Forskningsrådsnämn-forskningsfinansiering och

den således enligt instruktion särskilt till uppgift beakta be-har sin att
och mångvetenskaplig forskning. Vid Linköpings uni-hovet tvär-av

forskningsorganisationen delvis uppbyggd utifrånversitet tvärveten-är
stället för traditionella fakulteter.skapliga i för inomteman, ramen

Sedan finns särskild samverkansgrupp mellan forsk-år 1997 en
uppgift bland främjaningsråden har till och samordnaannat attsom

myndigheternas forskningsstödjande verksamhet det gällernär tvärve-
tenskaplig forskning.

Forskning 2000 vill betona tvärvetenskap måste bygga påatt en
inomvetenskaplig bas. indelning vetenskapsområdenstark i iDen som
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fortsättningen förska användas statsmaktemas medelsanvisningar ger
vida för tvärvetenskapligt samarbete.ramar

framhölls den citerade från forskningsrå-Som i promemorianovan
den tvärvetenskap också i första hand utvecklas förmåste inom ramen
reguljär och Uppmärksamhet dockorganisation måste ägnasresurser.

resursfördelningenden vid universitet och högskolor ochinternaatt
medelsfördelningen via forskningsråden utformas så tvärvetenskap-att
lig forskning diskrimineras. Fördelningssystem vid lärosätenainte som

utgångspunkt tidigare avlagda doktorsexa-i prestationertar t.ex.som
exempelvis innebära hinder för tvärvetenskapligamina kan i sigetc.

och forskningsområden. forskningsrådens instruktion börandra Inya
uttryckligen och råden ska medverka till tvärveten-att vart ett avanges

forskningsinsatser.skapliga
måste också kunnaSådana tvärvetenskapliga insatser givetvis göras

vetenskapsområde. exempel på angelägnaberör Somän ettsom mer
särskilt peka samspel mellansådana vill Forskning 2000 påinsatser
samhällsvetenskap och telmik.och teknik och mellanhumaniora

syfte det föregående förordat möjlig-Forskning har i detta i viss2000
omfördelning till de olikahet till lokal anvisats veten-av resurser som

skapsornrådena.
den förnyelsetill vikten svensk forskning kanMed hänsyn attav

Forsk-tvärvetenskapligt arbete, bör enligtoch stimulans ligger isom
tillockså särskilda för stödning mening2000:s avsättas tvär-resurser

vetenskapsområde. Forsk-vetenskaplig forskning berör än ettmersom
föreslå det Forsk-det följande inrättasning kommer i2000 att att en

huvudupp-samverkansnämnd. bör sinaningsrådens Denna som en av
forslming.till och stödja sådan tvärvetenskapliggifter ha initiativatt ta

Genusforskning5.3. 7.4

forsk-jämställdhet mellan kvinnor ochGenusforskning och inommän
frågor, de harblandas ofta dock skildaningen Det är även omsamman.

fall hittillsvarandra kvinnor i varj iberöring med störreattgenom e- -
arbeta med genusforskning.utsträckning valtmänän att

delarfortfarande underrepresenterade inomKvinnor är stora av
forskningsområdengäller både med avseende på olikaforskningen. Det

profes-avseende olika nivåer i forskarhierarkin. Kvinnligaoch med på
dettill exempel mycket ovanliga, medani tekniska ärämnen ärsorer

Forskningkvinnor humaniora och på lägre tjänster.vanligare med inom
forskningen kapitletfrågan jämställdhet inom i2000 tar omupp om

och arbetsformer.organisation
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Genusforskare forskar i genusperspektiv, vilket innebär deett att
riktar strålkastarna förhållandet mellan könen syftei öka kun-mot att
skaperna och medvetenheten könets betydelse och konsekvenser.om

Sedan budgetåret 1991/92 har särskilda medel för genusforskning
anvisats under anslaget till Forskningsrådsnämnden, har inrättatsom en
kommitté for genusforskning. Beloppet har ökat från miljoner kro-tre

till miljonertio kronor år 1998. Under åren 1991/92-1996/97nor gavs
stöd till sammanlagt cirka 250 projekt. För närvarande bidrag till ettges
40-tal forskningsprojekt. den forskningspropositionen,I senaste prop.
1996/97:5, framhölls Regeringen det väsentligtatt äratt attanser ge-
nusforskningen integreras i den ordinarie forskningen och de ordina-att
rie forskningsfinansierande fördelar medel tillävenorganen genus-
forskning.

Under följd år har särskilt stöd givits till de centra/fora fören av
kvinnoforskning finns vid universiteten och högskolor.vissasom

Statsmaktema har fr.o.m. år 1997 inrättat samverkansgrupp mel-en
lan forskningsråden, Samverkansgruppen för tvärvetenskap, genus-
forskning och jämställdhet. samverkansgruppens uppgifterI ingår, som
framgår också genusforskning.namnet,av

Statsmaktema har också inrättat Nationellt sekretariat förett genus-
forskning med placering vid Göteborgs universitet. sekretariatet ska
"ha nationell överblick genusforskning aktivt spridaöver samten
forskningens resultat. sekretariatet skall följa forskningsrådensäven
arbete och därvid verka för genusforskningen stimuleras och integ-att

forskningsrådens ordinarie verksamhet.ireras
Enligt Forskning krävs också2000:5 mening i fortsättningen särskilt

tillstöd insatser inom genusforskning. Forskning kommer2000 i det
följande föreslå det inrättas Forskningsrådens samverkans-att att en
nämnd. bör huvuduppgiftersina ha tillDenna initiativatt tasom en av
och stödja genusforskning.

5.3. Internationellt5 forskningssamarbete

Forskning har det föregående framhållit2000 i huvud-att statensen av
uppgifter forskningsområdetinom ska förutsättningar förattvara ge
deltagande internationellt forskningssamarbete.i Viktiga rambetingel-

här de ställs till förfogande för forskning ochser ges resurserav som av
regelsystemen för framför allt universitet och högskolor. De närmare
besluten internationellt samarbete dock i regel fråga förinteärom en
statsmakterna.

frågaI visst storskaligt internationellt forskningssamarbete slutsom
avtal på statsmaktsnivå. konsekvens härmedI har tidigare medel för
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statsbud-forskningssamarbete anvisats särskilt påkostnader för sådant
har forskningsråd eller andra behövtkostnader inteDessageten. av

för forskningen i Sverige.kostnadervägas mot
forskningssamarbete,dock medel förFrån år 1998 anvisas även som

forskningsan-statsmaktsnivå, under myndighetersöverenskommits på
forsk-förändringen berört Naturvetenskapligaslag. Framför allt har

bland för svensk finansi-ningsrådet, fått det direkta ansvaret annatsom
den europeiska kämforskningsorganisa-deltagandet i CERN,ering av

ställts införNaturvetenskapliga forskningsrådet har härigenomtionen..
kostnader för högkvalita-mycket svår prioritering, väga ettatt storaen

forskareför fåtal svenskaforskningsarbete direkt intressetivt motettav
inhemsk småskaligbetydligt fler forskare ifinansieramöjligheterna att

blivit mindreför forskningsrådet har inteforslming. svårigheterna av
frågan överlämnades till myndig-samtidigt medstatsmakterna attatt

forsknings-samarbete skainternationelltbeloppet tillhetsnivå, beslöt att
medkronor från och år 2000.minska med miljoner45

frågaforskningssamarbete, det härinternationellaDet är om,som
grundas också på vidarevetenskaplig motiveringbarahar inte utan

Beroende på vilken motiveringinternationell samverkan.önskemål om
tyngd-ansvarsförhållanden rimliga.olika Omviktigast,bedöms ärsom

statsmakternainternationella börden motiveringen,punkten läggs på
också reellt, dvs.formelltoch då inte barafortsätta utanansvaretatt ta

på dentyngdpunkten stället läggsiför erforderliga Omresurser.svara
fullt det berördahelt ochbörvetenskapliga motiveringen, ansvaret vara

forskningsrådets.
deltagandekan frågan i CERNmeningEnligt Forskning 2000:s om

bedömas utifråninte enbartmotsvarande organisationeroch ett veten-
deltagandenödvändigt villkor förskapligt perspektiv, även ettom

synpunkt.vetenskapligdet önskvärtsjälvfallet måste att uransesvara
symbolvärde,viktigtdetta slag har ocksåDeltagandet samarbetei ettav

ochövergripande forskningspolitikocksådet till delgör avavsom en
förordar därförForskninginternationella politik. 2000Sveriges en

medel försärskildadär statsmakternatill ordningenåtergång avsätter
forskningssamarbete.internationelltsådant

beslutadestatsmakterna tidigarebör denEnligt Forskning 2000 av
internationellt forskningssamarbeteförneddragningen resursernaav

angelägenhetenhar tidigare framhållitgenomföras. Kommitténinte av
möjligt,Skulle detta allt inteför forskning ökar. trotsatt vararesurserna

bära den aktuella nedskämingen.samlade forskningssystemetbör det
forskningssamarbeteinternationellt ivill frågaForskning 2000 i om

företräda-svenskaframhålla önskvärdhetenvidare perspektiv attett av
tillforskningsinstitut förläggsinternationellaaktivt arbetar för attre

fleragod miljö för ellererbjudabara kan SverigeSverige. Inte etten
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sådana skulle också bidra till stimulera den svenskainstitut. De att
forskningen.

5.3. vetenskaplig utrustning7.6 Dyrbar

1970-talet särskilda medel för finansieringSedan slutet anvisas avav
dyrbar vetenskaplig Anslaget för detta ändamål har dispone-utrustning.

besluten medelsför-Forskningsrådsnämnden. De närmarerats omav
kommittén för finansie-delning fattas dock den inrättadeinom FRNav

vetenskaplig består företrä-ring dyrbar utrustning, FINDU, somav av
dare för forskningsråden.

för högpresterande datorsystem,Tidigare fanns särskilt rådett som
för datorresurser. Medelförfogade särskilda medel dennaöver typ av

för ändamålet ska inom anslaget till dyrbar vetenskapligavsättasnu
utrustning.

vetenskaplig utrustning uppgår för år till iAnslaget för dyrbar 1998
fyra de forsk-det miljoner kronor. cirka63 Det ärnärmaste procent av

kanaliseras forskningsråden, på detta harningsmedel via sättsomsom
statsmakterna. de statliga medlen ställs betydan-öronmärkts Utöverav

till förfogande framförbelopp dyrbar vetenskaplig utrustningde för av
Stiftelse.allt och Alice WallenbergsKnut

baraspeciella avvägningsproblem inteDyrbar utrustning innebär
tekniskaockså de särskildade kostnaderna utanstora genomgenom

behöver fråga instrumentensbedömningar igöras etc. prestan-som om
de forsknings-Forskning i principda och användbarhet. 2000 attanser

gällastatsmaktsnivå endast ska övergripan-politiska avvägningama på
forskningsområden. Frågan hur mycketde mellanavvägningar somom

forskningsutrustning eller avvägningenbör för vissavsättas typ aven
och andra forsknings-mellan kostnaderna för särskilt dyrbar utrustning

däremot sådana frågorkostnader enligt kommitténs mening, inteär,
beslut. enligt kommitténsbör politiska Det är,avgöras me-genomsom

finansiä-blir helt beroende privataning, viktigt forskningen inteatt av
dyrbar vetenskaplig utrustning. Forsk-det gäller tillgången tillnärrer

forskningsråden kan förutgår emellertid frånning 2000 att ta ansvar
frågor och också finna lämpliga former för be-bedömningarna i dessa

utrustningsfrågoma. forskningsråden så finnerredning och beslut i Om
vetenskaplig och högpreste-lämpligt frågor dyrbar utrustningbör om

fortsättningsvis kunna hanteras rådenrande datorsystem också ge-av
särskilt föreskrivits statsmakterna.dock dettaattmensamt, utan av
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bedömningar ochForskning 2000:s5.4

särskildaavseende forskning förförslag
samhällsbehov

förutvecklingsarbete denForskning och5.4.1

verksamhetenstatliga

motsvarandeForskning 2000:5 mening,enligtStaten måste, ta ansvar
verksamhetenför långsiktigt utveckla dennäringslivet att egnasom

där så längeExempel på områdehjälp FoU-insatser.bl.a. med ettav
dockstatliga verksamheten situ-den civilahar skett försvaret. För ärär
omfattan-särskilti regel inteFoU-insatsemaationen Här ären annan.

det de anspråkslösa insatserna-iögonenfallande exempel påde. Ett är
forskningforskning justavveckling avseendeunderdessutom omnu -

utbildning.och om
tillgenomsnittindustrin uppgår iden svenskainomFoU-insatsema

mellanSkillnadernaekonomiska omslutningen.dencirka 3,6 % av
in-20 %,med i särklass insatser,dockbranscherna störst runtär stora,

läkemedel.datorer ochområdenaom
begränsade.de statliga verksamheternaförFoU-insatsema är mer

JAS-försvaret. Blandlänge varitundantag harEtt attannat genom
dock beloppen till FoU in-fárdigutvecklat harhuvudsakplanet i ärnu

försvaretsoch minskadeMellan 1998sjunkit. åren 1996försvaretom
fortfa-dockmiljarder kronor.cirka FoUFoU-utgifter med tre svarar

områdenandra statligainomjämfört med FoU-insatsemaförrande en
försvarsutgifterna, 2,85de totalaandelrelativt procent.stor av

harstatsbudgetenutgiftsområde påstatliga FoU-insatsernaDe per
här följande.exempelSomredovisats tabell i avsnitti anges

dettill itill rättsväsendet uppgår år 1998Statsbudgetanslagen när-
har 37Brottsförebyggande rådetTillmiljarder kronor.21 avsattsmaste

anslaget tillockså från Po-forskning finansierasVissmiljoner kronor.
mindreuppgår till 0,2Forskningsinsatsemalishögskolan. än procent

rättsväsendetomslutningen inomden ekonomiskaav
till någotstatliga anslagen år 1998dekultursektorn uppgårInom
miljonerknappt 171kronor. Forskningsinsatsemamiljarder7 äröver

kulturanslagen.kronor, dvs. ungefär 2,3 procent, av
betydelsefullamycketsamhällsekonomisktavseende på deMed so-

omfattande.särskilt Detinteforskningsinsatsemacialförsäkringarna är
kostnader påmycketvid bemärkelse innebärskyddsnätet isociala stora

sammanlagt miljar-201år 1998 harden statliga budgeten. För avsatts
sjukvård och socialomsorg,Hälsovård,utgiftsornrådenader kronor för

trygghetEkonomiskoch handikapp,trygghet vid sjukdomEkonomisk
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ålderdom,vid Ekonomisk trygghet för familjer och barn Ekono-samt
misk vidtrygghet arbetslöshet. För forskning inom dessa områden av-

under Socialdepartementet ungefär miljonersattes 177 kronor, vilket
ungefär 0,08 kostnaderna för de ända-motsvarar angivnaprocent av

målen.
detStaten gäller de begränsadeär när insatserna fråga forsk-i om

ningsinsatser till stöd för den verksamheten i sällskap medgottegna
kommuner och landsting. hellerInte dessa några beloppavsätter större
för forskning och utvecklingsarbete långsiktigt vidareut-att genom
veckla den verksamheten.egna

verksamhetEn kan och föri sig kunskapsintensiv utan storavara
FoU-insatser, där direkt eller indirekt utnyttjas vad görsegna om som

på håll. Exempel på detta datorisering, naturligtvisannat är t.ex. som
inte förutsätter FoU inom IT-området. det gäller dennaNär typegen av
kunskapsintensiva insatser skiljer sig den offentliga verksamheten inte
principiellt från den privata. Sådana insatser kan emellertid inte ersätta
direkt beställarstyrda FoU-insatser.

Eftersom del verksamheten vid svenska universitet ochstoren av
högskolor traditionellt har varit inriktad den offentliga sektorn, harmot
den forskning bedrivs där också kunnat eller mindresom vara av mer
direkt betydelse för de verksamheter bedrivs i statlig Så harregi.som
till juridiskexempel forskning kunnat betydelse för rättsväsen-vara av

ellerdet humanistisk forskning betydelse för Också nä-etc.av museer
ringslivet självfalletkan få tillgång till resultat betydelse för verk-av
samheten från den forskning bedrivs vid universitet och högskolor.som

dockNäringslivet har uppenbarligen inte i utsträckning, desamma som
för de statliga verksamheterna, förlitat sig till den forsk-som ansvarar

ning bedrivs utifrån forskarnas initiativ och kollegialtprövassom egna
utifrån inomvetenskapliga bedömningar fakultetsnämnder och forsk-i
ningsråd.

Enligt Forskning 2000 bör omfattningen direkt beställarstyrdav
för utvecklingFoU den statliga verksamheten öka. bör skeDettaav

deinom för medel till förfogandestår för respektive verk-ramen som
samhetsområde. De verksamhetsansvariga beställama, dvs. fristå-inte
ende ska för problemval. Lika litet frågai nä-organ, ansvara som om
ringslivets bör de statligaFoU verksamheterna hänvisade till fors-vara
karinitierade ansökningar och forskares bedömningar vad ärav som
intressant och viktigt. beställarstyrdaDen verksamheten kommer san-
nolikt, liksom inom näringslivet, i övervägande grad ha karaktäratt av
utvecklingsarbete. viss utsträckningI bör myndigheternas FoU-arbete
också kunna organiseras FoU-avdelningar inom respektivesom myn-
dighet, eller, för omfattande insatser, eventuellt formi särskildamer av
forskningsinstitut.
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Statliga tidigare till exempel skolornrå-utredningar svarade inom-
fördet för omfattande forskning, kunde ligga till grunden som re--

formbeslut statsmakterna. Utredningama arbetar idag i regel på and-av
forsk-villkor och har varken tidsramar eller för förattra resurser svara

Statsmaktema bör för få kvalificerat underlag förningsinsatser. att ett
genomgripande beslut också för följa och utvärderaattmer men upp

reformer beställare och direkt finansieraverksamhet och också vara av
forskning för dem relevanta områden.inom

användasför för ska väl, såvälGivetvis måste, FoUatt resurserna
kvalificerad beställar-statsmakterna myndigheterna skaffa sigsom en

råd vetenskapligt kompetentakompetens och på lämpligt sätt ta av per-
Själva forskningsar-utformningen forskningsinsatsema.vid avsoner

utföras professionellt och medbetet ska naturligtvis också personerav
arbetsuppgifterna.utbildning och kompetens för

beslutsfat-forskning kring definierade frågorbeställaGenom taratt
för forskningfinns inga garantiernaturligtvis alltid risk. Dettarna en

Sådanaalltid leder till användbara resultat.eller utvecklingsarbeteens
näringslivet och ligger i FoU-arbetets Attrisker också natur.tas somav

problemställningama iundan de svåraidag komma attgenomsnarare
ska urval-"samhällsrelevansen"allmänhet markera ettstörsta att vara

effektivt alternativ.inteskriterium vid val forskningsinsatser, är ettav
statligagranskningen defria helt förutsättningslösaochDen av

kanhelt alternativ knappastoch utformningenverksamheterna nyaav
eller utförassektorsforskningför dagenssig inomäga rum vare ramen
iblandkan fyllaSärskilda utvärderingarbeställarstyrd forskning.som

betydelsegranskningar har ocksåRiksrevisionsverketsdenna funktion.
Eko-vidare från detForskning utgåri detta sammanhang. 2000 att nya

egeninitieradegenomföranomistyrningsverket får för attresurser
förut-heltverksamheten. för detden statliga Ramengranskningar av

framförockså fortsättningsviskritiska arbetet måste docksättningslösa,
forsk-högskolor ochvid universitet ochallt den fria forskningenvara

ning.
olikakunskapsutvecklingen inomForskning förordar2000 att om-

regeringenpåsystematiskt behandlas kunskapsstrategier,råden i som
tilldokument ska liggauppdrag utarbetas område för område. Dessa

framför alltkimskapsutveckling beslutasgrund för förinsatser avsom
ocksåså erfordrasberörda myndigheter och andra avorgan men om

till detta i kapitelstatsmakterna. Forskning återkommer2000
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5.4.2 och förStaten näringslivetFoU

definitionsfrågaDet vad ska rubriceras stödär tillstatensen som som
näringslivet och hur mycket detta omfattar. utredningEn gjordessom

för studier offentligExpertgruppen i ekonomi ESO år 1995 använ-av
de sig mycket vid definition och räknade detta stödi in blandav en an-

exportfrämjande stöd, småföretagsstöd, branschinriktat stöd, miljö-nat
och energistöd, regionalt stöd, arbetsmarknadsstöd och stöd till FoU.
Utifrån denna vida definition redovisade utredningen drygt olika60
aktörer den offentligainom sektorn hade till uppgift till nä-attsom
ringslivet fördela cirka olika150 stöd. Kostna-sammantaget typer av
derna för stödet uppskattades till cirka miljarder50 kronor året.om

redovisar Svenskt näringslivNUTEK i och näringspolitikrapporten
1997 försiktiga beräkningar omfattningen offentligadet stö-mer av av
det till näringslivet. uppskattas nettokostnademaHär för budgetåret
1995/96 till drygt miljarder kronor.7,5 detta avsåg miljonerAv 700
kronor stöd till redovisningFoU. De i NUTEK:sstörsta ärposterna
arbetsmarknadsstöd cirka miljarder kronor och regionalt stöd3,5- - -
cirka miljarder kronor.2,2

Skattefrâgor har också betydelse för forskninggivetvis näringslivets
och utvecklingsarbete. Forskning avstår dock från dessa2000 att ta upp
frågor.

påpekas möjligheterna bedrivaI NUTEK:s nä-rapport att att en
ringspolitik med inslag offentligt stöd idag starkt begränsadeärstora av
bland grund de regler följerpå det svenska medlem-annat av som av
skapet i redovisar utredningar de näringspolitiskaEU. NUTEK stöd-av
åtgärdema, dessa åtgärder långt ifrån alltid särskiltvaritattsom anger
framgångsrika.

Enligt Statistiska centralbyråns redovisningar inom före-FoUav
tagssektom år 1995 svarade bidrag bara för cirka tvåstatens procent av
företagens kostnader för FoU.

förDe statliga insatserna till stöd inom näringslivet såledesFoU är
marginella både perspektiv dei FoU-insatser totalt inomgörsav som
näringslivet och det samlade stödetstatliga till näringslivet.av

Medlemskapet och tillkomsten forskningsstiftelsemai EU inne-av
bär betydande belopp tillkommit för finansiering forskningatt av av
betydelse för näringslivet.

Som Forskning 2000 tidigare betonat det vikt deär största attav
samlade FoU-insatsema i Sverige kan bibehållas internationelltpå en
hög nivå. förutsätter såväl från frånDet insatser nä-stora statens som
ringslivets sida. huvudsak företagenska för kostnaderna för denI svara
forskning och det utvecklingsarbete bedrivs näringslivet.inomsom
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enligt Forskning bedömning,2000:3statliga insatsernaDe gör,
karaktärfår utformning ochför näringslivet destörst nytta om en annan

ställföreträdarstyrd forskning.föregående rubriceratsdetvad iän som
forskarutbildning,grundforskning ochinominsatserDet är statens som

för näringslivet. Härigenomtill stödde väsentliga insatsernaär mest
och skapasför näringslivetsgnindförutsättningarna FoU enegenges

forskiiingsmiljöeffektiv i Sverige.stimulerande och
kraftigbakgrundföreslår bland dennaForskning 2000 annat mot en

högsko-Teknik vid ochvetenskapsområdet universitetförstärkning av
område.forskarutbildning inom dettaökadlor och en

forskningsmedlenvidare de rörligaföreslårForskning 2000 att
Därige-forskningsrådsorganisation.och förstärktsamlas inom nyen

forskningsinsatsema.säkras kvaliteten inom
och medlendärmedförordar sambandiForskning 2000 ansvaretatt

tillförsfinansieras via NUTEKkompetenscentra överför de som nu
högskolor.ochberörda universitet

fungerandesedan länge välIndustriforskningsinstituten är orga-en
och näringslivet inom FoU-mellansamverkanförnisation staten

kompetensutveckling, KK-ochför kunskaps-Stiftelsenområdet.
antal in-närvarande för finansieringförstiftelsen, stortettavsvarar

dustriforskningsinstitut.
vidför stiftelsenåtagandestadgar innebärKK-stiftelsens attett om-

nybildning in-liksom vidindustriforskningsinstitutstrukturering avav
di-vissaaktiekapital täckatillskjutadustriforskningsinstitut attsamt

KK-stiftelsen skaomstrukturering instituten.vidkostnaderrekta av
ochvid institutenfinansiera forskartjänsterenligt stadgarnavidare

mellan in-bedrivs samarbeteprojekt iinriktadetvärteknologiskt som
enligt stadgarna,tillgångar får,stiftelsens använ-stitut. Tio procent av

industriforslcningsinstituten.das för
industriforsk-samarbetet inommeningForskning 2000:sEnligt är

svenska näringslivets FoU. Närför detviktiga insatserningsinstituten
förförfogande måstelängre står tillmedelKK-stiftelsens inte utrymme

stårför deberedasstället inommedfinansiering i resurser somramen
näringspolitiken.förtill förfogande

för miljönoch FoU5.4.3 Staten

Vetenskapsaka-från Kungl.enligtmiljöforskning, kanMed rapporten
medstudierinomvetenskapligt motiverade"allt fråndemien avses
ellerstudier ekosystemtvärvetenskapligamiljörelevans tillmöjlig av
7.tekniska system Ds 1992:71storskaligamiljökonsekvenser s.av ,
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Miljöforskning finansierades fram till och med år framför allt1997
Naturvårdsverketsvia forskningsnämnd. Från år 1998 förfogar Natur-

vårdsverket dock längreinte särskilda medel för miljöforskning.över
inomInsatser miljöforsloiing finansieras bland Forsk-annatnu av

ningsrådsnämnden, Naturvetenskapliga forskningsrådet och rådStatens
för skogs- och jordbruksforskning och andraNUTEK vissasamt av
sektorsforskningsorgan, Byggforskningsrådet, Kommunikations-t.ex.
forskningsberedningen. Resurser för miljöforskning har vidare till-
kommit det nyinrättade miljö- och rymdforskningsinstitutet igenom
Kiruna.

Enligt SCB:s statsbudgetanalys uppgår år de samlade1998 statliga
FoU-insatserna inom området Fysisk miljö och naturvård, miljö-varav
forskning del, till 131 miljoner kronor.är en

viktigaste finansiärenDen miljöforskning Stiftelsen för miljö-ärav
strategisk forslming, MISTRA, varit verksam sedan den l januarisom

MISTRA1994. har enligt stadgarna till uppgift stödja forskningatt av
strategisk betydelse för god livsmiljö. Stiftelsen skall främja utveck-en

starkalingen forskningsmiljöer högsta internationella klass medav av
förbetydelse lösandet viktiga miljöproblem och för miljöanpas-av en

samhällsutveckling.sad Möjligheterna uppnå industriella tillämp-att
ningar skall till framhålls vidare stiftelsens stadgar.itagas vara,

delarMISTRA år 1998 sammanlagt miljoner kronor300 till mil-ut
jöforskning. Av detta hänför sig cirka miljoner kronor50 till kostnader
för verksamhet tidigare finansierats Naturvårdsverket.som av

kommerMISTRA under de åren dela 250-280 mil-närmaste att ut
kronorjoner året forskningsstöd.iom

Forskning förslag2000:s forskningsrådsorganisation därom en
forskningsråden får vidare för såväl inomdisciplinär ochett ansvar
tvärvetenskaplig forskning grundforskning och tillämpad forsk-som
ning innebär miljöforskning fortsättningeni tydligare idagatt än än
ingår i för alla forskningsråden. särskilt kommerEttansvaret attansvar

Forskningsrådetvila på för naturvetenskap.
Vidare innebär Forskning 2000:s förslag myndigheter Na-att som

turvårdsverket och andra inom för sina verksamhetsanslag skaramen
finansiera forskning och utvecklingsarbete.



lllSOU 1998:128

Forskarutbildningen6

sammanfattningförslag iForskning 2000:s bedömningar och

uppdrag.ForskningForskarutbildningen ingår inte i 2000:s Upp-i sig
finansieringstyrning ochdraget omfattar endast dimensionering, av

forskarutbildningen.
fors-måsteökad uppmärksamhetForskning 2000 betonar ägnasatt

doktorandernas situa-uppläggningkarutbildningens innehåll och samt
framhållerForskning 2000berättigade handledning.bl.a. krav påtion,

genomförtsnyligen iförändringarockså angelägenheten deatt somav
forskarutbildningen följs ochför tillfråga kraven antagning utvär-om

deras.
haft huvudsakliga arbetsmark-traditionellt sinForskarutbildade har

rekryterasökande utsträckningoch högskolor. Inad vid universitet nu
arbetsmarknaden i Övrigt.forskarutbildade också till

utbildning.forskarutbildningen intebetonarForskning 2000 äratt en
utbildning-20 000tillspetsning kan denMed viss änsägas vara meren

forskarutbild-doktorander, eftersomantaletdvs. lika många somar,
Forskarutbildningenindividuell utbildning.ningen är närmastär en

forskarutbildade inom sinaspecialiserad dedefinitionsmässigt så att
för färdig-utbytbara. leveranstidenfackområdenrespektive inte är

forskarutbild-minst självadoktorer mycket lång. Inte iutbildade är
för eventuellauppenbara begränsningarligger såledesningens karaktär
det gällerocksåsvårigheterplaneringsambitioner. Stora närmöter att

behoven olika områden.bedöma inom
ochforskarutbildningens omfattning in-centralstymingNågon av

önskvärd.heller Dokto-möjlig och interiktning således knappastär -
och till-forskningsinriktning viktigt- intefria valrandemas är ettav

fömyel-led forskningensoch tillvarataget- iräckligt uppmärksammat

se.
pådimensioneringsfrågan såForskning har behandlat2000 sätt att

forskarutbildningens nuvarande ochkommittén försökt bildge en av
relation tillvetenskapsområde, iplanerade omfattning, totalt och per

för detta ocksåhögskolor, utifrånbehoven universitet ochinom att se
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vilket för rekrytering till den arbetsmarkna-övrigautrymme som ges
den.

Forskning 2000 konstaterar universitetens och högskolornas be-att
hov totalt täcks väl den kommande examinationen.sett än Imer av
detta ligger självfallet inga garantier för inte enskilda elleratt ämnen
lärosäten kan få rekryteringsproblem. Det emellertid knappast möj-är
ligt skapa förgarantier något sådant inte ska inträffa.att att

förutsebaraDen examinationen från forskarutbildningen kommer
därutöver medge fördubbling antalet forskarutbildadeatt änmer en av
på arbetsmarknaden i övrigt under den kommande tioårsperioden. An-
talet doktorsexamina medicin kaninom till exempel komma bliatt
mycket förhållande tilli vad universitet och högskolor kommerstort att
behöva. möjligheterDet till rekrytering forskarutbildade tillstorager av
bland sjukvården.annat

Forskarutbildning enligt de examensmål beslutats statsmak-som av
innebär således, enligt Forskning 2000, rimlig miniminivå vadterna en

gäller totalantalet Fördelningenexamina. mellan vetenskapsområdena
behöver dock ändras. enligt ForskningDet 2000:s bedömning, inteär,
rimligt för detnärvarande i särklass antalet aktiva dokto-störstaatt som
rander finns inom området humaniora samhällsvetenskap. Antalet-
forskarutbildade teknikinom och naturvetenskap behöver öka.

Forskningsstiftelsema och andra finansiärer har, enligtexterna
Forskning 2000:5 mening, för inflytande forskarutbildningen.överstort
Universitet och högskolor måste ha det fulla för forskarutbild-ansvaret
ningen adekvataoch för forskarutbildningen. dettaFörges resurser
krävs bland lärosätena anvisas medel för studiefinansieringannat att

det antal doktorander krävs för nå examensmå-motsvarar attsom som
len.

ställningDen doktoranderna fortfarande ofta har kansvaga som
medel förmotivera studiefinansiering forskarutbildningeni fortfa-att

rande öronmärks statsmakterna. lokala fördelningenDen medlenav av
för studiefmansiering bör i former det möjligt i rimliggöras gör attsom
utsträckning tillgodose doktorandemas individuella val avhandlings-av
ämnen.

Forskning 2000 påpekar det fortfarande saknas bra form föratt en
första anställning lärare vid universitet och högskolor, skulleav som
kunna nyblivna doktorer möjlighet både fortsätta med forskningattge
och medverka i undervisningen. Forskning förordar2000 därför detatt
införs tidsbegränsad anställning for nyblivna doktorer förslags-en som

biträdandevis lektor. denna anställning börI viktigt bidrag tillettsom
rörligheten högskolesystemet,inom kunna ingå möjligheter till arbete
vid lärosäte.än ettmer
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forskningsråden fortsättningen skaForskning 2000 iatt ta ettanser
för forskarutbildningen utifrån bedöm-aktivt attmer ansvar genom

långsiktiga forskningsbehov och den internationellaningar veten-av
utvecklingen för särskilda insatser blandskapliga inom annat nyasvara

amnen.

analyseratill Forskning kommittén skallDirektiven 2000 attanger
resurstilldelningen forskarutbildning viddimensioneringen och tillav

följeroch högskolor liksom den påverkanuniversitet externasom av
forskningsråd och stiftelser. Kommittén skall bedöma detaktörer t.ex.

olika samhällsområden ochframtida forskarutbildade inombehovet av
bedömningar.förslag till former för löpande sådanafram göraattta

forskarutbildningen iomfattar däremot inte sig.Utredningsuppdraget

Internationell utblick6.1

avseenden.skiljer mellan olika länder i radForskarutbildningen sig en
från år ochfråga utbildningens längdfinns skillnader iHär treom

ellerantalet vid universitetförkunskapskrav i form studieåruppåt, av
ochfrån årnormalt föregår forskarutbildningenhögskola tre uppsom

innehållet utbildningen inslagetoch itill år, uppläggningensju avav
frågakrävs iforskarskolor, vilket omfångförekomstenkurser, somav

fråga andelenskillnader finns också iavhandlingen. Stora somomom
fråga studie-till forskarutbildning, igrundutbildningvidare frångår om

vilket merit-forskarutbildningen och frågaifinansieringen inom om
arbetsmarknaden.formellt och reellt har påforskarutbildningenvärde
forskarutbildningenflesta länder dock delsför deGemensamt är att

studieav-faktiska studietider och mångamed långalänge haft problem
uppmärk-tid kommitforskarutbildningen pådelsbrott, attatt senare
för påflera länder har gjorts eller insatserallt I görs attmer.sammas

med detta harforskarutbildningen. Samtidigtförstärkaolika sätt man
fors-blandbörjat tendenser till arbetslöshethåll emellertidpå sina se

forskarutbildade fåfall svårigheter förkarutbildade eller i varje att ar-
med hänsyn till utbildningen.upplevs adekvatabeten som som

forskarutbildningen ifrågor rörandeuppmärksammas endastHär
dvs. di-uppgifter enligt direktiven,utredningensandra länder rörsom

formerna förforskarutbildningenmensioneringen att styrasamtav
huvudsakligen studieñnansieringen inomligger idenna. Det senare

forskarutbildningen.
utbildningsexpansio-led i den allmännaAllmänt gäller att, ettsom

examinerade doktorer harforskarstuderande och antaletantaletnen,
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ökat kraftigt. Samtidigt har också andelen kvinnor ökat först bland
doktoranderna och sedan också bland de examinerade. länderI som
USA och Tyskland har ökningen och omfattningen forskarutbild-av
ningen i mån börjat ifrågasättas,viss takti med doktorer börjat fåatt
svårigheter på arbetsmarknaden. har ocksåDetta gällt doktorer inom
prioriterade områden matematik och andra naturvetenskapliga äm-som
nen.

Statistiken forskarstuderande och examinerade doktorer haröver
ofta brister och lång eftersläpning. Det således inte möjligt fåär att
fram alldeles aktuella uppgifter studentantal och examination inomom
forskarutbildningen. antalsuppgifterDe lämnas det följandeisom
måste självfallet läses med storleksskillnadema mellan länderna i min-

Invånarantalet år 1996 därför för varje land. Antalet invå-net. anges
i Sverige: 8,8 miljoner.nare

antal invånare:I Frankrike 58,4 miljoner har ambitionerna att
Årbygga forskarutbildningen varit mycket 1990ut stora. satte rege-

fördubblaringen målet antalet doktorsexamina feminom år.attupp
Även detta mål inte uppnåddes, blev ökningen betydande, från cir-om
ka år till cirka6 000 examina 1989 10 000 examina år 1994. Antalet
forskarstuderande omkring 50 000.är nu

Forskarutbildningen bedrivs förutom vid deuniversiteten vid s.k.
Grandes och forskningsinstitutEcoles vid finansieras Centresom av
National Recherche Scientifiquede CNRS. Doktorandema vid
CNRS regel anställda vidinstitut i instituten. studiefinansiering-Förär

doktorander finnsövriga ingen enhetlig fonn.en av
Forskarutbildningen organiseras i ökande utsträckning fors-inom

Årkarskolor, Ecoles Doctorales. fanns forskarsko-1995 250emotupp
lor.

Nederländerna antal invånare: miljoner har antalet doktors-I 15,5
frånexamina ökat cirka år till omkringl 700 1989 2 400 år i mittenper

1990-talet.av
Sedan början 1990-talet bedrivs forskarutbildning inom antalettav

forskarskolor, Onderzoeksscholen. harSystemet blivit föremål för viss
diskussion. Bland har kritik riktats forskarskolorna inteannat mot att
fått tillräckliga resurser.

Studiefinansieringen inom forskarutbildningen har nyligen föränd-
återgång från där doktoranderna anställdarats ett system,genom en var

vid till finansieringuniversitetet, med doktorandbidrag m.m.
I Storbritannien antal invånare: miljoner ökade58,8 antalet dok-

torsexamina från i det 6 500 år i mitten 1980-talet tillnärmaste per av
ungefär år i början 1990-talet.8 200 per av

förhållande tillI antalet doktorander studiefmansieringsmöjlig-är
heterna begränsade. huvudsakligaDen studiefinansieringen stipendi-är
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från forskningsråden. Antalet stipendier räcker dock bara tiller en
Övrigamindre del doktoranderna. får finna finansieringsmöj-av egna

ligheter.
antalI Tyskland invånare: miljoner81,9 uppskattades antalet fors-

karstuderande tillår 1995 ungefär 63 000. Samtidigt avlades ungefär 20
doktorsexamina.000

Också i Tyskland utvecklas med forskarskolor, Gradui-ett system
ertenkollegen. Antalet sådana uppskattas för närvarande till ungefär

med300 sammanlagt drygt forskarstuderande.5 000 Ambitionerna är
öka antalet Graduiertenkollegen till dubbelt så många idag.att som

Strävan också erbjuda fler kurser för de forskarstuderandeär att som
inte deltar forskarskoloma.i

Studiefinansiering såväl formi anställningar olika slagges av av
formi stipendiering och bidrag.som av

antal invånare:I USA 265, 6 miljoner avlades drygt dok-40 000
torsexamina år 1994. Antalet doktorander omkring 300 000.var

Doktorsexamina kan endast avläggas vid mindre antal universi-ett
Forskarutbildningen bedrivs i regel inom graduate schools. Förhål-tet.

landena varierar mycket mellan olika universitet.
forskarstuderande finansierarDe sin utbildning på rad olika sätt.en

Avgifterna till universiteten kan mycket höga. Många doktorandervara
beroende bidrag från familj ellersin lånar belopp till utbild-är storaav

ningen.
Forskarutbildningen har expanderat också i alla de nordiska län-

derna. sammanlagda antalet doktorsexaminaDet i Norden fördubbla-
des mellan åren och från ungefär1983 1993 l 500 till ungefär 3 000-

år. Sverige inräknat. Relativt har ökningen varit i Dan-störstsettper
mark antal invånare: miljoner,5,3 emellertid också började påsom
den lägsta harnivån. antalet examina ökat frånHär ungefär år160 1983
till ungefär 680 år 1995. Finland antalI invånare: miljoner har5,1

ökat från knapptexaminationen 290 år till knappat1983 år 1995770
och antali Norge invånare: 4,4 miljoner från ungefär 200 år 1983 till
ungefär 600 år 1995.

Svensk forskarutbildning6.2 idag

Forskarutbildningens6.2.1 mål och examenskrav

Forskarutbildning används i Sverige beteckning den utbildningpåsom
avslutas med doktorsexamen eller licentiatexamen.som

Högskolelagen föreskriver frågai mål för forskarutbildningenom
Forskarutbildningen skall, vad gäller för grundläggandeutöveratt som
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högskoleutbildning, de kunskaper och färdigheter behövs för attge som
självständigt kunna bedriva forskning." 1 kap. § särskilda mål9 Inga

högskolelagen eller högskoleför-för licentiatexamen sig ianges vare
gäller således högskolelagens målangivelse förordningen. principI

licentiatexamen.såväl doktorsexamen som
högskoleförordningen fordringarna fråga utbildningensiI anges om

för doktorsex-omfattning för doktorsexamen och licentiatexamen. För
forskarutbildningenomfattar utbildningen 160 iEnpoäng. etappamen

kan avslutas med licentiatexamen. doktorsexa-minst 80 Förpoängom
dels har blivit godkänd vid defordras doktorandenatt prov sommen

forskarutbildningen, dels har fått vetenskaplig avhandlingingår i en
Doktorsavhandlingen ska ha försvarats muntligen vid of-godkänd. en

avhandlingen ska studierfentlig disputation. Författandet motsvaraav
doktoranden delslicentiatexamen fordrasminst 80 Förpoäng. attom

dels har fåtthar blivit godkänd vid de ingår i etappen,prov som en ve-
studier godkänd.tenskaplig minst 40 poänguppsats motsvarar omsom

ochForskarutbildningens omfattning6.2.2

inriktning

6.2.2.1 Antagna

kon-forskarutbildningen totalt relativtAntalet till settnyantagna var
från 1970-talet och fram till början 1990-cirka år2 300stant avper --

uppgifternadärefter öka. tillgängligatalet for successivt De senasteatt
1996/97. Dådoktorander läsåretantalet antogsnyantagna avserom

doktorander.sammanlagt i det 3 400närmaste

läsåret på fakultetforskarutbildning 1996/9 7fördeladestuderande iNyantagna

SamtligaKvinnorFakultet Män
145 176 321Humanistisk

54Teologisk 27 27
Juridisk 12 10 22
samhällsvetenskaplig 258 230 488
Medicinsk 386 501 887
Odontologisk 3015 15

arrnaceutisk 9 14 23F
Matematisk-naturvetenskapli 212 123 335g
Teknisk 881652 229
Teknisk-naturvetenskapig 87 63 150
Filosofisk 17 24 41
ordbruksvetenskapli 38 40 78J g

Skogsvetenskaplig 36 6529
Veterinärmedicinsk 8 1l 19

1 902 1 492 3 394Summa
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Enligt statsmaktemas beslut hösten ska forskarutbildningen1997 fort-
sättningsvis planeras i vetenskapsområden. för-Determer antagnaav
delade vetenskapsområden framgår följande tabell.av

Antalet doktorander läsåret I 996/9 7fördelade på vetenskapsømrådenyantagnan
Vetenskapsområde Män Kvinnor Samtliga
humanistiskt-samhällsvetenskapligt 442 443 885
Medicinskt 410 530 940
Matematisk-naturvetenskapigt 256 154 410
Tekniskt 695 261 956
Filosoñskt 17 24 41
Jord, skog, veterinär 82 80 162
Summa 1 902 492l 3 394
Doktorander vid den tekntsk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala haruniversitet
här fördelats med hälften till teknik och hälften till naturvetenskap.

6.2.2.2 Aktiva

Statistiska Centralbyrån SCB redovisar uppgifter registreradeom
doktorander och aktiva doktorander. Uppgifterna registreradeom om
doktorander totalantalet.visar hänsyn härIngen till eller i vilkentas om
utsträckning de registrerade doktoranderna för närvarande sigägnar
forskarutbildningen. under deDen två åren alls delta-intesenastesom

forskarutbildningengit i dock inte med i SCB:s uppgifter. akti-Somtas
doktorander räknas de tio full arbetstidägnar än procentva som mer av

dvs. halv dag i veckan forskarutbildning.änmer en- -
fanns ungefärHösttenninen 1996 registrerade doktorander,20 500 av

vilka ungefär aktiva16 600 enligt definition.SCB:svar
redovisarSCB också doktoranderna fördelade på olika aktivitets-

grader. Heltidsaktiva enligt SCB:s definition ägnade 80än procentmer
tid till forskarutbildningensin 6 700 doktorander, medanav var ca ca
rubricerades3 600 trekvartsaktiva ägnade mellan och 8061som pro-
tiden forskarutbildning.tillcent av
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på fakultetforskarutbildning höstterminen I 996fördeladeAktiva studerande i

SamtligaFakultet Män Kvinnor
189 l 139 2 328Humanistisk 1

266168 98Teologisk
93 68 161Juridisk

338 3 006Samhällsvetenskaplig 1 668 1
519 3 221l 702 1Medicinsk

198100 98Odontologisk
54 78 132Farmaceutisk

707078 629 1Matematisk-naturvetenskaplig 1
3 8192 942 877Teknisk

661469 192Teknisk-naturvetenskapli g
137 259122Filosoñsk
202 429227Jordbruksvetenskaplig

289209 80Skogsvetenskaplig
70 12555Veterinärmedicinsk

16 6016 52510 076Summa

påfördelade vetenskahöstterminen 1996forskarutbildningAktiva studerande i -
sområden

SamtligaKvinnorVetenskapsområde Män
761Humanistisk-samhällsvetenskaplig 3 18 2 643 51

3 5511 856 1 695Medicinsk
038725 2Matematisk-naturvetenskaplig 1 313

4 149176 9733Teknisk
259122 137Filosoñsk
843352491Jord, skog, veterinär

16 601076 6 52510Summa

humanistisk-samhällsvetenskapligatabellen detframgårSom är ve-av
doktorander.aktivaavseende på antalettenskapsområdet medstörst

ungefärnärvarandeför inombedrivs i SverigeForskarutbildning
forskarutbildningsämnenaFlestforskarutbildningsämnen.olika600 är

ochforskarutbildningsämnenflerfakultet- 200tekniskinom än me--
forskarutbildningsämnen.dicin omkring 100-

6.2.2.3 Examinerade

avläggs inom detalla doktorsexaminatredjedeldetI närmaste en av
till detdäremotvetenskapsområdet. Ommedicinska samman-man ser

teknikområ-licentiatexaminadoktors- ochlagda antalet examina är--
det det största.
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Døktørs- och licentiatexamina läsåret I 996/97 fördelade på fakultet

Fakultet Doktor Licentiat
Män Kvinnor Samtliga Män Kvinnor Samtliga

Humanistisk 61 54 115 18 14 32
Teologisk 7 2 9 11 6 17
Juridisk 7 8 15 O
Samhällsvetenskaplig l 18 73 191 56 44 100
Medicinsk 328 187 515 31 44 75
Odontologisk 11 8 19 4 7 11
Farmaceutisk 8 8 16 2 3 5
Matematisk-naturveten-
skaplig 147 58 205 65 34 99
Teknisk 327 99 426 332 93 425
Teknisk-naturveten skaplig 72 25 97 29 21 05
Filosoñsk 7 11 18 3 3 6
ordbruksvetenskapliJ 23 29 25 7 6 13g

Skogsvetenskaplig 23 7 30 4 3 7
Veterinännedicinsk 8 5 13 2 l 3
Summa 1 147 574 1 721 564 279 843

Døktørs- och licentiatexamina läsåret 1996/9 7fördelade på vetenskapsamråden

Vetenskapsområde Doktor Licentiat
Män Kvinnor Samtliga Män Kvinnor Samtliga

Humanistisk-
samhällsvetenskaplig 193 137 330 85 64 149
Medicinsk 347 203 550 37 54 91
Matematisk- 44
naturvetenskaplig 183 70 253 80 124
Teknisk 363 112 475 346 104 450
Filosoñsk 7 ll 18 3 3 6
Jord, skog, veterinär 54 41 95 13 10 23
Summa 1 147 574 l 721 564 279 843

6.2.3 Dimensioneringsbeslut och styrsystem

forskarutbildningenFör har hittills, till skillnad den grundläggandemot
högskoleutbildningen, gällt varken den ska till arbets-att anpassas
marknadens behov eller den ska till "studentemas efter-att anpassas
frågan. harPrincipen i stället varit utbudsdimensionering: tillgängli-

ska omfattningen forskarutbildningenavgöra och där-ga resurser av
med också fördelningen mellan olika ämnesområden. Med högskole-
förordningens 0rd: "Till forskarutbildning får endast så mångaantas
doktorander kan erbjudas handledning och godtagbara studievill-som
kor i övrigt och har studiefinansiering Högskoleförordningensom

kap.10 §1
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den totalasåledes beslutat sigStatsmaktema har inte direkt vareom
mellan olikaforskarutbildningen eller dess fördelningomfattningen av

motsvarande tillsärskilt planerings- ochområden. Något styrsystem,
högskoleutbildningengrundläggandegäller för denexempel det som nu

funnits.har hellerfinns inte och inte
mål examinatio-1990-talet statsmakternabörjanI attangav somav

Måletfördubblas till år 2000.forskarutbildningen skulleinom av-nen
den årliga examina-måletsåg antalet doktorsexamina. När angavs var

såledesskulledoktorer. Antalet doktorsexaminaungefär 000tionen 1
1996/97, dvs.Läsåret2 000 år 2000.enligt målsättningen unge-cavara

doktorsexamina 600.fär halvvägs, antalet 1cavar
planeringsiörut-for mål ochbudgetpropositionen år 1998I angavs

forskarutbildningen.avseende antalet från Dessaexaminasättningar
lä-för för varjeregleringsbrevet år 1998,regeringen, ipreciserades av

föreskriftenligtHögskoloma har,mål Fakultetsgrupp".rosäte persom
angivetomfördela högstregleringsbrevet,i rätt procent ettatt tre av

vetenskapsområden"."andraforskarutbildningen tillexamensmål för

examensmålför treårsperi-treårsperiøden 199 999, preliminäraExamensmål 7-1för
treårsperiøden 2003-2005planeringsjiirutsättningarför2000-2002 ochoden

Planerings- SummaPrel. målMålFakultetsgrupp
förutsättning
2003-20052000-20021997-1999

390 3 801332 lsamhällsvetenskaplig 079 l1teol-,jur-,Hum-,
odontologisk och farmaceu-Medicinsk,

2 747980 075 5692 lltisk
456 l 270447Teknisk-naturvetenskaplig 367

9091 074 2030Matematisk-naturvetenskaplig 805 l
7982 120 52 038l 640Teknisk
2701049571Filosofi sk
770250270 250skog-,veterinärmedicinJord-,

469 20 565172 7924 75Summa

årungefär examina2 000innebär i genomsnittExamensmålen att per
år under årenungefär 400under 1997-1999, 2ska avläggas åren per

under åren 2000-2002. Exa-ungefär åroch 2 5002000-2002 per
Licentiatexamendoktorsexamen.gäller dock inte enbartmensmålen

sammanhang räknasföreskrifter, dettaiska, enligt regeringens som en
licentia-tidigare tagitdoktorsexamen till denhalv och utsomexamen

siffrorna förhalvräknas Detockså görtexamen exa-en examen.som
avlagdaantaluppgifternadirekt jämförbara medmensmålen inte nuom

vilkastatistik utläsanuvarandeeftersom det inte gårexamina, att ur
med licentiatexamen.avlagtsdoktorsexamina av personersom

totaltliggertill forskarutbildningenNuvarande antagning översett
framgåttexamensmålen.följer Somden miniminivå antasovansom av
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i det 3 400 doktorandernärmaste år. Det detöverstiger med inu per
50närmaste examensmålen för de år då de börprocent antagna vara

klara med sin perioden 2000-2002. Med de kravsträngareexamen
både doktorander och institutioner efter statsmaktemas beslutsom
hösten 1997 kommer gälla i fråga forskarutbildningen bör bort-att om
fallen och studiemisslyckandena bli väsentligt färre vad de hittillsän

Ävenhar varit. självfallet ändå inte kan utgå från allaattom man som
in också kommer med förefallertas ändå möjligheternaut en examen,

goda med nuvarande antagning, examensmålen uppnås elleratt,vara
kanske till och med överskrids.

Överskottet i antagningen dvs. skillnaden mellan antagningen-
och examensmålen dock ojämnt fördelat mellanär vetenskapsområ--
dena. Framför allt överintaget förhållandei tillär examensmålen
mycket inom området humaniora-samhällsvetenskap.stort Där är an-
tagningen ungefär dubbelt så den statsmakterna önskadestornu som av

Ävenexaminationen. inom medicin och teknik väsentligt fler änantas
vad skulle krävas för uppnå examensmålen drygt 40att procentsom
respektive drygt 25 fler vad förväntas examineras.änprocent som
Däremot ligger antagningen inom naturvetenskap något under exa-
mensmålen.

Jämförelse vetenskapsområde mellan läsåretantalet 1996/97 och preli-antagnaper
minära examensmålför åren 2000-2002
Vetenskapsområde ExamensmålAntagna Differens

1996/97 årper
2000-2002

I 1-11
umanistisk-samhällsvetenskapliH 885 444 441

Medicinskt 940 660 280
Matematisk-naturvetenskapli 4 l O 418 -8
Tekniskt 956 754 202
Summa 3 191 2 276 915

6.2.4 Kostnader och finansiering

6.2. 4.1 Kostnader

På statsbudgeten finns inga särskilda medel för själva forskar-avsatta
utbildningen. Forskarutbildningen finansieras medelinom förramen
avsedda också för forskning, i första hand universitetens högsko-och
lomas fakultetsanslag, också medel från forskningsfi-andraegna men
nansiärer. bara kostnadernaDet för studieñnansieringen fors-är inom
karutbildningen i viss mån synliga. Medel för detta ändamålärsom
öronmärks under universitetens och högskolornas fakultetsanslag.
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högskolorna eller in-och inomlokalt, vid universitetenhellerInte
ellerkostnadsberäkningar nå-regel någraistitutionerna, görs separata

heller efter-forskarutbildningen. inte iför Detsärskild budget görsgon
fors-faktiskt inomvilkahand redovisningar använtsresurser somav

blivit.vilka kostnadernaochkarutbildningen
omvända förhållandenråder såledesgäller kostnadernadetNär

och forskarutbild-högskoleutbildningengrundläggandemellan den
högskoleutbildningengrundläggandedenMed avseende påningen.

utbildnings-de direktaoch planering påutbildningspolitikfokuserar
medresurstilldelningssystemtillämpasnärvarandekostnaderna. För ett

helårspres-helårsstudenter delsför delscapita-kostnadstilldelningper
sällanstudenterna däremotstudiemedel tillKostnaderna förtationer. tas

högskole-grundläggandeoch beslut dendiskussionermed direkt i om
endastdetforskarutbildningendet gällerutbildningen. När tvärtomär

och i övergri-uppmärksammas i diskussionerstudieñnansieringen som
bör kostakostar ellersjälva utbildningenVadpande beslut. upp-

däremot inte.märksammas
dess kost-karaktärforskarutbildningensiligger detNu attnärmast

kostnaderna förurskiljadels kan svårafall tillnader i varje att urvara
avhandlingsförfattan-forskarutbildningencentrala iforskning. ärDet

ofta, särskilt inomavhandlingsarbete ingårDoktorandemas natur-det.
forskningsar-tekniska imedicinska och störrevetenskapliga, ämnen,

användningdoktorandensförKostnademainstitutionen.beten inom av
Handlednings-isolera.då svårabiträdespersonalutrustning, är attm.m.

forskning.handledarensmedofta integreratarbetet ocksåär egen
kostnadernaungefärlig bildfåidagsåledes integårDet att avens en

forskningstrategiskStiftelsen förBlandforskarutbildningen.för annat
forskarutbildnings-de faktiskaberäkningardock eftersträvathar av

dåberäkningarforskarskolor. Deinför beslutkostnaderna sina somom
doktorand och år,kronorpå cirka 800 000kostnadervisar pågjorts per

till doktorsexamen.utbildningfyraårigkronor förmiljonerdvs. 3,2 en

forskarutbildningenFinansiering6.2.4.2 av

forskarutbildning anvisasinomför studiefinansieringMedel som
högsko-ochtill universitetfakultetsanslagenbelopp underöronmärkta

lor.
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Minimibeløpp fakultetsanslagen till studiefinansiering inom forskarutbildningenav
budgetåret I 998

Fakultet Universitet/hö skola
miljoner kronor UU LU GU SU UmU LiU Kl KTH LåTU Summa
Humanistisk 32,5 29,3 28,5 33,1 13,6 137,0
Teologisk 5,5 5,1 10,6
Juridisk 5,1 3,9 5,6 14,6
Samhälls-
vetenskaplig 32,1 29,2 36,0 35,3 22,2 154,8
Medicinsk 19,5 22,1 21,3 14,3 7,5 41,5 126,3
Odontologisk 4,3 4,2 3,4 6,5 18,5
Farrnaceutisk 12,8 l 2,8
Matematisk-
naturvetenskaplig 58,0 39,0 66,6 30,8 194,4
Teknisk-

841 8421naturvetenskaplig
Teknisk 52,8 36,9 70,9 18,8 179,4
Filosofisk 3,7 2,4 6,1
Tema 15,8 15
Summa 191,5 204,7 129,1 140,5 84,3 63,9 48,1 70,9 21,2 954,2

forMedel studiefinansiering inom forskarutbildningen ingår också i det
statliga bidraget till Chalmers tekniska högskola och anslagetAB i till
Sveriges Lantbruksuniversitet.

Till hur många doktorander räcker de öronmärkta beloppen för stu-
diefinansiering Enligt statsmaktemas beslut hösten ska1997 dokto-en
rand erbjudas doktorandtjänst minst för de två avslutande åren fors-av
karutbildningen. Kostnaden för doktorandtjänst inklusive socialaen
avgifter kan uppskattas till lägst cirka 290 000 kronor år. Under deper
båda inledande forskarutbildningenåren kan doktoranden erbjudasav

Årskostnadenutbildningsbidrag. för utbildningsbidrag kan uppskat-ett
till ungefär hälften kostnaden för doktorandtjänst, dvs. cirka 145tas av

000 kronor år. finansieringEn med utbildningsbidrag under två årper
och doktorandtjänst under två år sammanlagd kostnad för denger en
fyraåriga utbildningen cirkapå kronor,870 000 dvs. i genomsnitt något
under 220 000 kronor år. Beräknat utifrån sådanper en genom-
snittskostnad räcker de statsmakterna öronmärkta beloppen för stu-av
diefinansiering i forskarutbildningen till knappt 4 doktorander.500

antal börDetta i relation till de examensmål statsmakternases som an-
givit. den innevarandeFör treårsperioden innebär examensmålen unge-
far 1 885 examina år. fåFör 1 885 fyraårigexaminaatt ut ut-per ur en
bildning bör det finnas fyraminst gånger så många studerande i-
praktiken fler, eftersom det alltid blir visst bortfall. Statsmakternas mål
för forskarutbildningen förutsätter således antal doktoranderminstaett

18-52725
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på 4 540, med marginal för studieavbrott cirka1 885 7 minst 8x
öronmärkta studiefinansieringendoktorander. till dokto-000 Den 4 500

till hälftenrander räcker således något detta antal.änmer av
öronmärkta studieñnansieringen mindreDen ännumotsvarar en an-

del dagens faktiska antal aktiva doktorander. Idag finns cirka 16 600av
aktiva doktorander. öronmärkta studieñnansieringsmedlen räcker,De
beräknat angivet till något fjärdedel dessa.på sätt, änmer en av

Relationen mellan öronmärkt studiefmansiering och antalet dokto-
rander mellan områdena.varierar

examensmål studiefinansieringJämförelse mellan och via fakuItets-anslagen
Examensmål Erforderligt Finansierade AndelakultetsgruppF

finansieradeår antal dokto- doktoranderper
rander doktoranderl 997-1999

%
Humaniora-
samhällsvetenskap 359 436 l 457 101%l

Medicin 564 2 724 32%256

Teknik-
86 79%naturvetenskap 122 488 3

Matematik-
naturvetenskap 268 894 83%1072

825 38%Teknik 546 2 184

således fullt antal doktoranderStatsmaktema finansierar detut som
examensmålen området humaniora-samhällsvetenskap.krävs för inom

antal doktoranderfinansierar också huvuddelen detStatsmaktema av
examensmålen det naturvetenskapliga området.erfordras för inomsom

medlen för studieñnansiering endast tillräcker de öronmärktaDäremot
förmindre andel det antal doktorander erfordrassom examens-en av

teknik.målen medicin ochinom
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Jämförelse mellan antalet aktiva doktorander och studiefinansiering via
fakultetsanslagen
Fakultetsgrupp Aktiva Finansierade Andel

doktorander doktorander finansierade
doktorander
%

Humaniora-
samhällsvetenskap 7615 l 457 25%

Medicin 3 551 724 20%

Teknik-
naturvetenskap 661 386 58%

Matematik-
naturvetenskap l 707 894 52%

Teknik 3 819 825 22%

Eftersom det inom humaniora-samhällsvetenskap finns betydligt fler
doktorander vad erfordras för uppnå examensmålen blirän attsom an-
delen finansierade doktorander bland de aktiva doktoranderna låg trots

studieñnansieringen väl examensmålen. Detatt motsvarar naturveten-
skapliga området har den högsta andelen finansierade de aktivaav
doktoranderna.

doktoranderDagens måste i utsträckning finna finansie-stor annan
ring via de statsmakterna örornnärkta beloppen.än av

vårterminenStudiefinansiering 1997

Fakultet Utb- Assistent Dokto- Stipen- FörvarbAnnan Summa Aktiva
bidrag rand dier univ doktm

tjänst forskanktjänst
Hum 87 40 396555 238 117 1433 2 387
Teol 1 4 45 40 40 22 134 263
Jur 81 28 23 1 133 152
Sam 103 80 811 453 618 260 2 325 2 971
Med 603 232 701 434 219 1 147 3 336 3 249
Odont 30 5 61 4 35 36 171 191
Farm 4 5 85 2 2 32 130 130
Matnat 453 308 861 221 217 109 2 169 l 807
Tekn 46 12 2 416 287 490 598 3 849 4 007
Teknnat 97 88 458 85 46 30 804 700-
Fil 55 100 3 121 35 314 261

IJord 9 4 266 64 52 81 413 444
Skog 4 4 166 34 42 36 286 294
Vet 2 1 68 20 14 21 126 145
Summa 1 494 783 6 674 2 073 2 139 2 462 15 625 17 001
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finansiärema doktorander forskningsråden ochDe största ärexterna av
forskningsstiftelsema. här regel den finansie-Finansieringen ingår i i

forskningsprojekt och forskningsprogram råden och stiftel-ring av som
för. Uppskattningar, forskningsråden och forsk-serna svarar som

ningsstiftelsema redovisat till Forskning 2000, visar dessa finansiä-att
jämfört med nuläget sammanlagtregel efter vissa ökningarirer --

ungefär frånfinansiera 500 doktorander år år 2000.kommer 2att per
cirka doktorander finansierade forsk-kommer 700Därav att vara av

finansierade forskningsstiftelserna.ningsråd och cirka l 800 av
Stiftelsenfinansiären i detta sammanhangi särklassDen ärstörsta

forskning, Uppskattningsvis finansierar SSF ochför strategisk SSF. nu
huvudsakligenåren cirka doktorander, inomunder de l 000närmaste

teknik. till den särklassnaturvetenskap och SSF iDet störstagör en-
forskarutbildning. uppgifter studie-skilda aktören svensk Deinom om

samtligafinansiering fakultetsanslagen angivitsinom som ovan avser
högskolorna-högskolor. enskilda universiteten ochuniversitet och De

fakultetsnämndernahögre grad de enskildaoch givetvis i än svarar-
blygsamma belopp och studerandeantalsåledes för väsentligt änmer

beloppen för studie-exempel kan de öronmärktaSSF. Som nämnas att
lärosäte förforskarutbildningen vid någotfinansiering inom inte ens

så mycket 000fakultetsområden tillsammans 1alla motsvarar som
finansierar. belysavilket vad SSF Fördoktorander, är stor-attensam

möjligheter finan-och högskolornasleksordningen universitetens attav
öronmärkta beloppen uni-forskarutbildning redovisas här desiera per

och högskola:versitet

LåTULiU KTH SummaGU SU UmU KIUU LULärosäte

4387387 294 221 326 97Antal 881 941 594 646
finansierade
doktorander

forskarutbildadeutbudBehov och6.3 av

utanförforskarutbildning idag ovanliga universitetFormella krav på är
forskarutbil-innebär självfallet inte behovenoch högskolor. Det att av

till och högskolorna.dade begränsade universitetenär
yrkesverksamma med forskarut-dagens 00020 000 25Nästan av

offentlig sektor. arbetsgivarna uni-bildning arbetar inom De största är
anställda med forskarutbild-högskolor med 10 000versitet och över

hälso- och sjukvård.forskarutbildade arbetar inomning. 000Nära 5
fåtal med forskarutbild-finns däremot endastskolanInom ett personer
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ning cirka lektorer250 med doktorsexamen läsåret 1994/95. Inom
privat sektor kommer hälften de 5 000 forskarutbildade från tekniskav
fakultet. fyra dessaTre arbetar med FoU.av av

Sveriges industriförbund har under de åren gjort bedöm-Senaste
ningar industrins behov forskarutbildade. Den redovis-senasteav av
ningen Kunskap och kompetens, 1997 perioden 1997-2001.avser
Industriförbundet i detta sammanhang ingen skillnadgör mellan licen-
tiatexamen och doktorsexamen. Rekryteringen till näringslivet av per-

med utbildning ovanför grundläggande högskoleutbildning harsoner
hittills i utsträckning gällt teknologie licentiater.stor

Industriförbundet framhåller examinationen licentiater ochatt av
doktorer inom industrirelevanta områden otillräcklig. periodenFörär
1997-2001 redovisar Industriförbundet beräknat underskott på cir-ett
ka forskarutbildade100 inom snabbrörliga tillväxtområden, mestadels
IT-relaterade. ungefär likaEtt överskott finns inom övriga områ-stort
den. ökad forskarutbildningEn inom sådana tillväxtområden bör såle-
des, åtminstone till viss del, kunna ske omprioritering inom detgenom
tekniska området." Kunskap och kompetens 41s.

Sveriges Universitets- och Högskoletörbund har låtit utred-göra en
ning universitetens och högskolornas behov forskarutbildade förav av

universitets- och högskolelärare, går iersätta pension, och föratt som
beslutad expansion vid universitet och högskolor. Får viatt möta nog

doktorer, Med forskarutbildningaugusti 1997 förbundet härav avser
endast utbildningen till doktorsexamen.

Sveriges Universitets- och Högskoleförbunds bedömning behov nyrekryteringav av
forskarutbildade till universitet och högskolorav

Vetenskaps- 1996-2000 1996-2000 1996-2000 2001-2005 2006-2015 Summa
område Pension Expansion Summa Pension Pension 1996-2015

år10
Hum-samt 443 1 250 1 693
Medicinskt 199 199

Naturveten-
skapligt l 84 400 584

Tekniskt 186 825 1 011

Jord, skog,
veterinär 27 25 52
Övrigt 120 120
Summa 1 159 2 500 3 659 1 765 5605 10 984

Enligt förbundets bedömningar skulle det således behöva nyrelciyteras
sammanlagt cirka forskarutbildade11 000 till universitet och högskolor
under de åren 1996-2015 för täckatjugo pensioneringar och kändatt
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utbyggnad. behov kan relationDetta i till det enligt deattses nu av
statsmakterna examensmålen skaangivna examineras cirka 20 000 re-
dan fram till dvs. under deår 2005, åren, och relation tillinionärmaste

till forskarutbildningenantagningen ligger på nivåatt anty-nu en som
der examensmålen borde kunna överskridas. Om examinationenatt

forskarutbildningen underinom tioårsperioden fortsätter2006-2015 att
ligga den förpå nivå angivits perioden 2003-2005,samma som som
dvs. kommercirka 2 400 examina år, det under den tjugoårsperiodper

och högskoleförbundets bedömningarUniversitetsn attsom avser av-
läggas sammanlagt cirka 44 000 examina inom forskarutbildningen.

fyra gånger så många enligt förbundetsDet beräkningar behö-är som
rekryteras till universitet och högskolor under denna period.ver

Även försiktig beräkning, utgår enbart från det senastemer somen
frånantalet avlagda doktorsexamina och denna bibe-examensnivåatt

hålls under tjugoårsperioden, innebär det totala doktorsexa-antaletatt
under tjugoårsperioden skulle blimina gånger så l 720 20tre stort x

doktorsexamina det34 400 Sveriges Universitets- och hög-som av
skoleförbund bedömda behovet cirka 000 nyrekryteringar.11av

ifrån alla lärare vid ochLångt universitet högskolor har idag fors-
karutbildning. Sveriges Universitets- och högskoleförbund uppskattar

det skulle behöva rekryteras ytterligare forskarutbilda-3 000änatt mer
de for öka andelen forskarutbildade lärare till vid80 univer-att procent

högskolor och till medelstorasitet och 65 vid mindre ochstörre procent
högskolor kan dockhögskolor. Universitet och inte redan be-säga upp

fintliga till de saknar forskarutbildning.lärare med hänvisning att
Totalt pekar således Universitets- och högskoleförbundets be-sett

hovsbedömningar och, försiktiga, bedömningar den kommandeäven av
inte på någon brist på med behörighet för lä-examinationen personer

vid universitet och högskolor. Viss måste självfal-rartjänst reservation
let med hänsyn till ytterligare utbyggnad den grundläggan-göras att av
de högskoleutbildningen beslutats efter det förbundets ladesatt rapport
fram.

det då fråga tillgång och behov olika områdenHur i inomutser om
högskoleförbundetsUniversitets- och behovsbedömning pekar på ett

mycket behov nyrekryteringar inom området humaniora ochstort av
samhällsvetenskap både för till följdpensionsavgångar ochersättaatt

grundläggandeexpansion inom den högskoleutbildningen.av
avspeglar den befintligaPensionsavgångarna strukturen vid de

svenska högskolorna, framföruniversiteten och där allt samhällsveten-
skap sedan den kraftiga utbyggnaden på 1960-talet har omfattningstor
och där l960-talets nyanställda lärare börjar sig pension.närmanu

högskoleförbundetUniversitets- och bedömer därtill kommandeatt
ska innebära behovexpansion samhällsvetare lärareett stort av som
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inom den grundläggande högskoleutbildningen. De bedömda rekryte-
ringsbehoven ligger här femtio bedömningamaän överprocentmer
med avseende på expansion inom området teknik. Prioriteringama in-

utbildningspolitiken emellertid tyngdpunkten kommandeiattom anger
utbyggnad ska ligga inom naturvetenskap och teknik.

Eftersom förbundet bara bedömt behoven område för tiden framper
till år 2000 måste jämförelsen begränsas till denna period. Examinatio-

uppskattad med faktiskär examination år 1996,nen summan av exa-
mensmål för åren 1997-1999 tredjedel de preliminärasamt en av exa-
mensmålen för åren 2000-2002. Här måste dock erinras attom exa-
mensmålen kan omfatta också licentiatexamina, medan förbundets be-
hovsbedömning enbart gäller doktorsexamina.

Jämförelse mellan beräknad examination utifrån examensmålen och beräknat nyre-
kryteringsbehov vetenskapsområde vid universitet och årenhögskolor 1996-2000per

Vetenskapsornrâde Beräknad examination Beräknat behov Differens
1996-2000 1996-2000

Humanistiskt- samhälls-
vetenskapligt 1 853 1 693 160

Medicinskt 2 902 199 2 703

Matematisk-
naturvetenskapligt 1 660 584 1 076

Tekniskt 3 051 1 011 2 040
Summa 9 466 3 487 5 979

jämförelseEn mellan bedömdade nyrekryteringsbehoven och kom-
mande examination kan också utifrån de uppgifternagöras senast om
antalet avlagda doktorsexamina.

Jämförelse mellan beräknad examination utifrån nuvarande examenstal och beräk-
nyrekryteringsbehov vetenskapsområde vid universitet årennat och högskolorper

I 996-2000

Vetenskapsomrâde Beräknad examination Beräknat behov Differens
1996-2000 1996-2000
doktorsexamina 1996/97

år5x
Humanistiskt-
samhällsvetenskapligt 1 650 1 693 -43

Medicinskt 2 750 199 2 551

Matematisk-
naturvetenskapligt 1 270 584 686

Tekniskt 2 370 1 011 1 359
Summa 8 040 3 487 4 553
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humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsområdet liggerdetFör
ungefär den nivå och högskoleför-på Universitets-examinationen som

mindre överskott examinationenbundets bedömningar ett omanger:
examensmålen, mindre underskott utgångs-beräknas utifrån ett om

antalnuvarande examina.punkten är
uppskattas utifrån dekommande examinationsig denVare stats-av

försiktigt utifrån kändamålen ellermakterna angivna senastemer upp-
nyrekryteringsbehovenöverstiger dengifter faktisk examination,om

högskolor. gäller såväl det totala behovetoch Detvid universitet som
naturvetenskapliga och tekniska vetenskap-medicinska,behoven för de

forskarutbildningen dessa nivåerfrån påexaminationsområden. En ger
forskarutbildade också tillför rekryterasåledes betydande attutrymme

arbetsmarknaden.andra delar av
ochuppgifter behoven inom universitet hög-nuvarandeUtifrån om

forskarutbildade på arbetsmarknaden i övrigtantaletskolor kommer att
tioärsperioden. Antaletfördubblas under denkunna närmasteänmer
exempel mycketmedicinsk fakultet till idoktorsexamina inom är stort

högskolor kommer behöva.universitet och Detförhållande till vad att
forskarutbildade tillför rekryteringmöjlighetertotalt storasett avger

sjukvården.bland annat

bedömningar ochForskning 2000:s6.4

förslag

syften och uppläggningForskarutbildningens6.4.1

Forskning uppdrag.inte i 2000:5 Upp-i sig ingårForskarutbildningen
finansieringstyrning ochendast dimensionering,omfattardraget av
med forskarut-uppfattning syftenaforskarutbildningen. Utan omen

behandla utbildningens di-rimligtdet dock knappastbildningen attär
utbildningen haroch genomförandetUppläggningenmensionering. av

föroch därmed di-för utbudet, examinationen,betydelselikaså stor
mensioneringsfrågan.

utbilda lärare ochforskarutbildningenhuvuduppgift för ärEn att
Forskarutbildning har dockoch högskolor.vid universitetforskare

olika arbetsuppgifterför dem gått tillgrundenlänge också Varit som
direktoch till arbetsuppgifteroch högskolorutanför universitet utan

har gällt vissaeller högre utbildning.till forskning Detanknytning ar-
formellt be-haft forskarutbildningfall tidigarebeten, i varje somsom

skolan eller tjänster inomläraitjänster inomhörighetskrav, t.ex. muse-
gällt arbeten, där forskarutbildningenhar ocksåarkiv Det omer, m.m.
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inte formellt ändå i praktikenän varit behörighetskrav,närmast ett
framför allt läkartjänstervissa deninom offentliga sjukvården. ökandeI
utsträckning har forskarutbildade också gått till arbetsuppgifter där
forskarutbildningen inte kravvarit enligt sig regler eller praxis.ett vare
Exempel dettapå bland den relativt snabbtär växandeannat gruppen

med teknologie licentiatexamen.av personer
Forskarutbildningen meriter inom forskningsom-utöver visstettger

råde också generella färdigheter, något ofta framhålls diskus-närsom
gällersionen rekrytering forskarutbildade till arbeten.typerav nya av

Vad då betonas sådant erfarenheter hållaär attsom som av samman en
arbetsuppgift och arbeta långsiktigt och självständigtstor attav men

också kontakter med den akademiska världen både nationellt och inter-
nationellt och inblick kunskapsutvecklingensi villkor.

kvalificeradKraven på utbildning kommer generellt öka såvälatt
från arbetsmarknadens studenternas sida. forskarut-Det gör attsom
bildningen allti utsträckning kan efterfrågas för andrastörre väntas
arbeten de traditionella.än

allmänna utbildningsnivånDen har höjts från sju års folkskola i
slutet 1940-talet till praktikeni tolvårig utbildning medav nu gymna-
sieskola för alla. Antagningskapaciteten till den grundläggande utbild-
ningen vid universitet och högskolor kommer med beslutad utbygg-nu
nad inom kort ungefär 80 normalstor årskull.att motsvara procent av en
Med fortsatt utbyggnad det inte omöjligt framtideniär iatt stort sett
alla kan komma ha tillgång till grundläggande högskoleutbildning.att
Ambitionema kan därefter automatiskt komma riktasnästan att mot

i utbildningstrappan.nästa steg
Forskning dock2000 forskarutbildningens karaktärattanser av yr-

kesförberedelse för arbete lärare högreinom utbildning och forsk-som
ning eller därtill anknytandeinom arbetsuppgifter måste bibehållas.
Ambitionen måste så långt möjligt kraven på allmänt höjdmötaattvara
kunskaps- och kompetensnivå den grundläggande högskoleut-genom
bildningen. kan gällaDet åtgärder ytterligare utbyggnad desom av
längre utbildningarna, förstärkning forskningsinslagen inomav
grundutbildningen, utbud fördjupningskurser Forskarut-större etc.av
bildningen för dyrbar och med nödvändighet för specialiserad förär att

formen för ytterligare ambitionshöjningar det gäller den all-närvara
utbildningsnivån.männa

Mycken värdefull forskning utförs doktorandernas avhand-genom
lingsarbete. principiellaDen utgångspunkten måste dock fors-attvara
karutbildningen utbildning.just Individernas viktigasteär insatseren
ska inte under utbildningstiden. skaDen lärotid,göras för-vara en som
bereder för kommande yrkesarbete. Det angeläget doktorandernaär att
blir klara och deras kunskaper kan utnyttjas inom olika delaratt av ar-
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betsmarknaden. Idag binds doktoranderna forskarutbildningengenom
under många år till och miljö. kortareEn forskarutbildningen samma
följd till exempel "post-doN-anställning i någon form skulle göraav en
det möjligt för doktoranderna snabbare på arbete olikai mil-prövaatt

såväl utanförjöer inom universitets- och högskolevärlden och in-som
och med de vidgade erfarenheterSverige och kontakterutomom som

ligger detta. sådan uppläggning skullei En sannolikt också långsiktigt
bidra till ökad rörlighet inom universitets- och högskolesystemet.

Forskarutbildningen har mycket fåtti paradoxal behandling viden
och högskolor. Forskarutbildning framhållsuniversitet det centralasom

och högskolornas verksamhet.i universitetens Förekomsten forskar-av
utbildning själva kännetecknetbetraktas på lärosäte uppfyl-att ettsom

frågaler högt ställda krav i både omfattning och kvalitet i sin verk-om
samhet.

Samtidigt har forskarutbildning ofta varit den verksamhet be-som
handlats styvmoderligt lärosätenas planeringi och resursfördel-mest

har kommit till uttryckning. inte minst i många doktoranderDetta att
det egentligen funnits förantagits några deras utbild-utan att resurser

förekommer knappastning. vissa någon undervisning alls förI ämnen
doktorandema. Handledare förutsätts för orimligt dok-mångaansvara

Doktorander förfogar adekvatatorander. inte föröver attresurser ge-
nomföra fältarbeten, undersökningar, analyser eller skulleannat som

förbehövas underlag avhandlingsarbetet. Doktorander har intesom
möjligheter studieresor eller på skaffa ochgöra sätt upprätt-att annat
hålla internationella kontakter. det gäller forskarutbildningenNär har
det acceptabelt eller till och med normalt med förhållandenansetts som

inte skulle godta inom den grundläggande högskoleutbildningenman
för forskarnas arbete.eller de seniora

håller dock på ändras.Situationen Det föravsättsatt mer resurser
forskarutbildningen. Särskilda forskarskolor ordnas för kunnaatt ge

sammanhållen och systematiserad utbildning till störremer grupper av
doktorander. innebär bland omfattandeDet utbud kur-annat ett mer av

och andra undervisningsmoment. forskarskoloma bådeDe ärser nya en
följd förutsätteroch antal doktorander. fors-Systemet medstörreettav
karskolor bör vidareutvecklas och ökadi utsträckning ligga till grund
för planeringen och resurstilldelningen till forskarutbildningen. Mycket
återstår dock innan all forskarutbildning och alla doktorander har rimli-

arbetsvillkor.ga
villForskning 2000 betona ökad uppmärksamhet måsteatt ägnas

forskarutbildningens innehåll och uppläggning doktorandernassamt
situation, bl.a. berättigade krav på handledning. och nackdelarFör-
med forskarutbildningenorganisera i form forskarskolor böratt av
analyseras. måste bevakas rimliga krav ställsDet på avhandlingar-att
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omfattning. Forskning 2000 vill dettai sammanhang fram-ocksånas
hålla angelägenheten de förändringar nyligen genomförtsatt iav som
fråga kraven för antagning till forskarutbildningen följs och utvär-om
deras. detta sammanhangI måste också uppmärksamhet åt möjlig-ges
heterna för privatister kunna avhandling prövad.att en

6.4.2 Forskarutbildningens omfattning och
inriktning

6.4.2.1 Planeringsförutsättningar utgångspunkteroch

Forskarutbildningen inte utbildning. Med tillspetsningviss kanär en en
forskarutbildningen enbart i Sverige 20 000 olikasägas änvara mer
utbildningar, lika många det finns registrerade doktorander, dvs.som
forskarutbildningen individuell utbildning. Högskoleförordningenär en
bekräftar detta föreskriva det för doktorandvarje skaatt attgenom upp-

individuell studieplan. Forskarutbildningenrättas defini-är närmasten
tionsmässigt så specialiserad de forskarutbildade inom sina respek-att

fackornrådentive inte utbytbara. Leveranstiden" för färdigutbildadeär
doktorer mycket lång.är

forskarutbildningensI karaktär ligger således uppenbara begräns-
ningar för eventuella planeringsambitioner. Till detta kommer omöjlig-
heten bedöma nyexaminerade doktorers personliga preferenser påatt
arbetsmarknaden. naturligtvis problemDet också det gällerär ett när
den grundläggande högskoleutbildningen, i fråga forskarut-men om
bildningen gäller det för områdevarje så begränsat antalett attpersoner
det finnsinte några marginaler för individuella preferenser skaatt utta
varandra.

Ytterligare svårigheter för planerad dimensionering forskarut-en av
bildningen ligger forskarutbildningeni bedrivs vid ochatt ett stort- nu
ökande antal lärosäten. överordnadEn planering forskarutbild-av-

också fördelningenningen måste utbildningsinsatserna mellanavse av
lärosäten med forskarutbildning.

Någon centralstyming forskarutbildningens omfattning och in-av
riktning således knappast möjlig och hellerinte önskvärd.är Det är-
inte minst doktoranderna och deras val forskningsinriktninggenom av

fömyelsen forskningeninom sker.som
kan dettaDet i sammanhang också påminnas inte heller denattom

grundläggande högskoleutbildningen längre föremål för någraär mer
ingående styrambitioner. Erfarenheterna har där visat på det fruktlösa i

försöka planera för tillgodose arbetsmarknadens behov- in-att att ens
skenbart lättöverblickbara områden skolan.t.ex.om som
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Även meningsfullheten i ingående styrning således defini-om mer
ifrågasättastivt måste Forskning 2000:s slutsats dock allainteär att

ambitioner fråga påverka omfattningeni och inriktningenattom av
forskarutbildningen ska Följande utgångspunkter bör, enligtöverges.

gälla för forskarutbildningens dimensionering:kommittén,

Liksom fråga forskningsresursema bör fråga forskarut-i i0 om om
övergripandebildningen vissa avvägningar mellan olikagöras ve-

tenskapsområden.
behov olika områden ska kunnaDokumenterade inom beaktas vid0
forskarutbildningen. Härvid måste denplaneringen inte minstav

internationella vetenskapliga utvecklingen beaktas.
möjligt ska eftersträvas bristsituationer uppstår.Så långt inteatt

värdet kunskapsutveckling och tillgång tillMed hänsyn till av per-
med kvalificerad utbildning bör i övrigt forskarutbildningsoner

den omfattning tillgängliga framförkunna bedrivas i som resurser,
medger.allt handledningsresursema,

högskolor de särklass arbetsgivarna förUniversitet och iär största
forskningen vidforskarutbildade. Med hänsyn till universitet ochatt

fattade beslut, fortsättningenhögskolor, enligt statsmaktemas nyligen i
övergripande och planeras i vetenskap-kommer termeratt styras av

det enligt Forskning mening, rimligt användasområden, 2000:sär att
också för övergripande riktlinjerindelningen i vetenskapsområden av-

forskarutbildningen.seende dimensioneringen av
behoven forskarutbildade och forskarutbild-Bedömningar av av av

bör de dokument kommitténsituation ingå iningens typernya av som
forslmingsstrategier se kapitel 9. Uti-förordar, kunskapsstrategier och

besluta mål fördessa underlag bör statsmakternafrån bland annat om
Ävenvetenskapsområdena. berördade olikaexaminationen inom myn-

material dessa strategidokument.digheter bör få kunna få värdefullt ur
och högskolor ska ha det direkta för forskarut-Universitet ansvaret

förForskningsråden ska ha initiativ till ochbildningen. att taansvar
bedöms med hänsyn tillförstärka forskarutbildning där detta angeläget

finansiärer förvetenskapliga utvecklingen. Andra bör kunnaden svara
bedömerforskarutbildning inom områden de särskilt angelägna.som

dimensionering6.4.2.2 Forskarutbildningens

formenligt Forskning mening, omöjligt någonDet 2000:5 göraär, att
objektiv behovsbedömning avseende antalet forskarutbildade inomav

olika samhällsområden för därefter låta denna ligga till grund föratt
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formnågon styrning och planering verksamheten vid universitetav av
och högskolor.

forskarutbildades traditionella arbetsmarknadDe universitet ochär
högskolor. lärartjänst vid ellerFör universitet högskola krävs normalt
doktorsexamen. Forskarutbildade efterfrågas ökandei utsträckning

inom andra delarockså arbetsmarknaden detta ärutan att ettav
den bemärkelsen"behov" i doktors- eller licentiatexamensnäva att är

formellt behörighetslqav för anställningama.ett
Forskning har behandlat dimensioneringsfrågan2000 såpå sätt att

kommittén försökt bild forskarutbildningens nuvarande ochge en av
planerade omfattning, totalt och vetenskapsområde, i relation tillper
behoven universitet och högskolor, förinom utifrån detta vilketatt se

för rekrytering till den övriga arbetsmarknaden.utrymme som ges
mål, preliminära mål och planeringsförutsättningar för forskar-De

utbildningen statsmakterna innebärangivit sammanlagt ungefärattsom
ska avläggas forskarutbildningen20 000 examina inom fram till år

2005.
forskarutbildadeBehoven inom universitet och högskolor före-av

faller, framgått det föregående, totalt väl kunnaänsettsom av mer
täckas den från forskarutbildningenexamination kan förut-av som nu

detta ligger självfalletI inga garantier för enskildainteatt ämnenses.
fåeller lärosäten kan rekryteringsproblem. emellertid knappastDet är

möjligt skapa garantier för något sådant kan inträffa.inteatt att
förutsebara forskarutbildadeexaminationen kommer där-Den nu av

till medge omfattande nyrekrytering forskarutbildade tillatt en av ar-
betsmarknaden utanför universiteten och högskolorna. Utifrån nuva-
rande uppgifter behoven inom universitet och högskolor kommerom

forskarutbildade på arbetsmarknadenantalet i övrigt kunna änatt mer
fördubblas under den tioårsperioden. Antalet doktorsexaminanärmaste

fakultetmedicinsk till exempel mycket förhållandei tillär stortinom
vad universitet och högskolor kommer behöva. totaltDetatt settger

möjligheter för rekrytering forskarutbildade till blandstora annatav
sjukvården.

Enligt Forskning kan därför2000:s mening den examination som
mål för forskarutbildningenligger i angivna totalt rimligsettnu vara en

miniminivå.
enligt Forskning bedömning,Det 2000:s inte rimligt förär, att som

närvarande det i särklass antalet aktiva doktorander finns inomstörsta
området humaniora samhällsvetenskap. Såväl behoven inom univer--

och högskolor samhälletsitet i i övrigt talar för antalet forskar-attsom
utbildade bör framföröka inom allt det tekniska området, ocksåmen

det naturvetenskapliga området. Expansionen den grundläg-inom av
gande högskoleutbildningen med stark tyngdpunkt på tekniskagörs
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och naturvetenskapliga utbildningar. Forskning 2 000 föreslår också att
forskningen inom det tekniska vetenskapsområdet och det naturveten-
skapliga området ska öka se kapitel 5. Två tredjedelar all FoU iav

utförsSverige inom industrin. Samtidigt finns bara relativt litetännu ett
antal forskarutbildade anställda inom industrin. Industriforskningsin-
stituten sysselsätter ungefär 2 000 inom forskning och ut-nu personer
vecklingsarbete. Endast mindre del dessa forskarutbildning.haren av

både de befintliga industriforskningsinstitutenInom och inom eventu-
ella nyinrättade forskningsinstitut bör således finnas behov av personer
med i första hand teknisk doktorsexamen.

Forskning 2000 avstår dock här, liksom i fråga till deom resurserna
olika vetenskapsområdena, från den övergripandeänatt annatange
prioriteringen. Forskning fäster2000 vikt vid denstor att närmare ut-
fornmingen forskningspolitiska besluten kan grundas på beslutsun-av
derlag det slag kommittén förordar kapiteli 9 politik ochav som om
planering.

for6.4.3 Ansvaret forskarutbildningen

Enligt högskolelagen forskarutbildning uppgift för universitet ochär en
högskolor. andra myndigheter har idag formelltInga något föransvar
forskarutbildning. andra länder detI inte ovanligt forskningsrådenär att

engagerade forskarutbildningen.i kan också finnasDet särskildaär
eller förmyndigheter planering och/eller finansiering forskar-organ av

utbildningen.
och de högskolornaUniversiteten har huvudansvaret fors-förstörre

karutbildningen. till doktoranderhar endastFram kunnat ochantasnu
videxamineras dessa lärosäten. Forskarutbildning har dock praktikeni

bedrivits vid deockså små och medelstora högskolorna. kanDessa nu
också få formellt för forskarutbildning inom vissa vetenskap-ansvar
sornråden.

Forskarutbildningen har med avseende på den institutionella an-
knytningen mycket spridd organisation. Redan idag bedrivs forskar-en
utbildning inom i det forskarutbildningsämnen600 vidnärmaste unge-
fär 1 000 institutioner inom universitet och högskolor. Antalet dokto-
rander vid enskilda institutioner kan mycket litet. Framöver kanvara
framför allt samhällsvetenskapligavissa komma före-ämnen att vara
trädda med forskning och forskarutbildning vid antal högskolorett stort
och universitet.
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6.4.3.1 Externa finansiärer och forskarutbildningen

för forskarutbildningResursema har allti utsträckning kommitstörre
bestå medel användningsområde bestämts aktörer utanföratt av vars av

universitetet eller högskolan. finansiärerExterna har på så kommitsätt
få allt inflytande inriktningen och genomförandetstörre överatt ett av

forskarutbildningen. aktörer ställerExterna också ökande utsträckningi
krav på den interna organisationen vid universitet och högskolor som
får betydelse för forskarutbildningen. Allra tydligast blir det externa
inflytandet självfallet i de fall den finansiären förnär externa svarar
systematiserad forskarutbildning inom bestämda forskarskolor, något

sker i utsträckning Stiftelsen förvia strategisk forskning.t.ex. storsom
Forskningsstiftelsema, och då särskilt Stiftelsen för strategisk forsk-

ning, för mycket delSSF, doktorandfmansieringenstorsvarar nu en av
naturvetenskapligainom och tekniska Stiftelsema kräver ocksåämnen.

inflytande organisationen, uppläggningen och genomförandetöverstort
forskarutbildningen. Forskarutbildningens inriktning såledesstyrsav

kraftigt områden forskningsstiftelsema, framför allt SSF, prio-mot som
riterar. goda villkor stiftelsernaDe erbjuder många duktigagör attsom
doktorander kan rekryteras, med konsekvenser för andra områden och
ämnen.

Forskningsinriktningen förpåverkas lång tid framåt forskarut-av
bildningens inriktning, de färdiga doktorerna utsträck-iatt storgenom
ning fortsätter forska inom området för doktorsavhandlingen.att
Forskningsstiftelsernas betydelse för forskarutbildningen kommerstora

påverkapå detta svensk forskning under överskådlig tid.sätt att
Forskningsstiftelsemas och andra extemfinansiärers inflytandestora
enligt Forskning 2000:s mening, inte rimligt. for forskar-Ansvaretär

utbildningen måste ligga på universitet och högskolor. detta liggerI att
och högskoloruniversitet måste adekvata för dettaatt tages resurser

blandinnebär lärosätena förfogaDet måste medelannat att överansvar.
för studiefinansiering till det doktoranderantal krävs för uppnåattsom
statsmaktemas examensmål.

dag har forskningsrådenI i Sverige, till skillnad vad ärmot som
fallet andra länder, knappast direkti någon befattning med forskarut-
bildningsfrågor. forskningsrådenDäremot för finansieringsvarar av
doktorander inom för projektanslagen. Forskning 2000 attramen anser
forskningsråden i fortsättningen ska aktivt för fors-ta ett mer ansvar
karutbildningen utifrån bedömningar långsiktiga forsk-attgenom av
ningsbehov och den internationella vetenskapliga utvecklingen svara
för särskilda blandinsatser inom ämnen.annat nya
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6.4.4 Planerings- och styrsystem

Forskarutbildningen integrerad del forskningenär vid universiteten av
och högskolorna. Därför anvisas inga särskilda statsbudgetanslag till
universitet och högskolor för deras uppdrag inom forskarutbildningen.
Veterligen tillämpas hellerinte i något land generelltannat separaten
medelstilldelning för forskarutbildningen. finnsDäremot exempel på att

förmedel forskarskolor anvisas i särskild ordning. Det gäller Fin-t.ex.
land. hellerInte här gäller detta dock all forskarutbildning eller hu-ens
vuddelen. Svårighetema urskilja kostnader och för forskar-att resurser
utbildning således något delarSverige medär andra länder.som

Det denna bakgrund inte svårt förstå diskussionenär mot att att om
forskarutbildningens kostnader hittills i regel begränsats till gällaatt
studiefinansieringen för doktoranderna. dockDet hög tidär att upp-
märksamma de direkta utbildningskostnadema. Få skulle denattanse
grundläggande högskoleutbildningens behov tillgodosedda baraär stu-
denterna får studiemedel. Också forskarutbildningen måste få resurser
för själva utbildningen. har forskningsstiftelsemaHär gjort viktigen
insats fram redovisningar och bedömningar de egentli-att tagenom av

utbildningskostnadema forskarutbildningen.inomga
Forskning det2000 måste överensstämmelse mellanattanser vara

de examensmål statsmakterna och de finansieringsmöjlig-som anger
heter universiteten och högskolorna själva förfogar Endastöver.som
då kan universitet och högskolor fulladet och reella förta ansvaret
forskarutbildning den omfattning och med den övergripande inrikt-av

statsmakternaning uttryckt önskemål Därutöver kan självfal-som om.
let ytterligare forskarutbildning bedrivas vid universitet och högskolor,
finansierad med andra medel.

statsmakterna bör inte indirekt, via examensmål finansi-inte ärsom
erade, ålägga universitet och högskolor forskarutbildning för externa
finansiärers räkning. praktiken kanI gapet mellan finansiering och
mål direkt stöd för det inflytande forskarutbildning-sägas ett övervara

forskningsstiftelsema får.t.ex.en som nu
ställningDen doktoranderna fortfarande ofta har kansvaga som

medel förmotivera studiefinansiering forskarutbildningeni fortfa-att
rande öronmärks statsmakterna. Medlen för studiefinansiering börav
fördelas i former det möjligt rimligi utsträckning tillgodosegör attsom
doktorandernas individuella val avhandlingsärrmen. Doktorandemasav
fria val forskningsinriktning viktigt- och inte tillräckligtär ettav upp-
märksammat och tillvarataget led forskningensi förnyelse.-

viktig styrfaktor självfalletEn doktorandemas förmotivationär
bli klara med forskarutbildningen. dettaI sammanhang vill Forsk-att

ning 2000 därför framhålla det fortfarande saknas bra form föratt en
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första anställning lärare vid universitet och högskolor, skulleav som
kunna nybliven doktor möjlighet både fortsätta med forskningattge en
och medverka undervisningen.i Varken anställning forskarassis-som

eller anställning lektor kan idag fylla den funktionen.tent Forsk-som
ning vill därför förorda2000 det införs tidsbegränsad anställningatt en
för nyblivna doktorer förslagsvis biträdande lektor. dennaIsom an-
ställning ska, viktigt bidrag till rörligheten inom högskolesys-ettsom

kunna möjligheteringå till arbete vid lärosäte.temet, än ettmer
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Samverkan mellan universitet och7

högskolor och samhället i övrigt

Forskning 2000:s bedömningar förslag i sammanfattningoch

utgångspunktForskning 2000:5 universitetens och högskolornasär att
såväl förviktigaste insatser näringslivet samhället beståri övrigt isom

kvalificerad utbildningde för och forskning. dockDetta iäratt svarar
samverkan.sig ingen

Med samverkan bör, enligt Forskning 2000:5 mening, attavses re-
personella eller andra, högskolan för verksamhe-inom användssurser,

motiverade med behov och önskemålprimärt inom närings-ärter som
livet eller samhället övrigt och, näringsliveti inomomvänt, att resurser
eller samhället används utbildningen och forskningeni övrigt i inom

Samverkan kan därtill innebära verksamheter bedrivshögskolan. att
samfinansierade, universitet/högskola och aktör.gemensamt, av annan

således någon särskild verksamhetSamverkan inteär sättutan ett att
utnyttja resurser.

finnsForskning inte det behov ytterligare, centralt2000 attanser av
föreskrivna eller arbetsformer för samverkan mellanorganisations-

och högskolor och samhället i övrigt. kan universi-universitet Snarare
och högskolor behöva de många särorganisationer in-övertet se som

för detta ändamål.rättats
det viktigt säkerställa och vidareut-Forskning 2000 äratt attanser

industriforskningsinstituten. Ytterligare detta slag börveckla institut av
med inriktning andrainrättas, också delar näringslivet indust-änmot av

finansie-rin. Industriforsloiingsinstituten bör långsiktigt stabilges en
KK-stiftelsens medel kan också i fortsättningen enligt stadgarnaring.

användas för finansiering industriforskningsinstitut. Därefter börav
medfinansieringstatlig med medel för näringspoliti-är avsattages som

ken.
Forskning föreslår ändrad lydelse den paragraf högskole-2000 iav

och högskolornaslagen universitetens uppgifter. Paragrafenangersom
föreslås få följande lydelse:
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Högskolornas huvuduppgifter utbildning och forskning. Utbild-är
skall vila på vetenskaplig eller konstnärligningen grund på be-samt

prövad erfarenhet. Med forskning jämställs konstnärligt utvecklingsar-
bete.

Högskolorna skall för information verksamhet.sinsvara om
Högskolorna skall medverka till immateriella rättigheter tillatt

forskningsresultat till och till forskningsresultat kan kommatas attvara
till praktisk användning.

bör särskilt klargöras paragrafensDet vida, icke-inskränkandeatt
formulering innebär och högskoloruniversitet kan arbeta både medatt

huvuduppdragsina inom utbildning och fri, vetenskapligt prioriterad
forskning finansieringmed via universitets- och högskoleanslag eller
anslag från forskningsråd, och med uppgifter har beställareexternasom
och finansiering.annan

Alla lärosäten ska lägga fast policy och riktlinjer förnärmareen
samverkan. ska blandHär tydligt beslutar vadannat anges vem som om

dessa frågor.i Universitet och högskolor måste också redovisaöppet
vilka deras samverkanspartners vad samarbetet gäller och vilkenär,

Önskvärtomfattning det har. varje lärosäte kan ha register,är att ett
ska offentligt, alla kontrakt slutits medöver externasom vara som par-

ter.
Sekretessbelagd forskning ska långt möjligtså inte bedrivas vid uni-

och högskolor.versitet måste dock kunna publiceringDet accepteras att
eller offentliggörande inte tillåts under kortare tidsperiod,annat nären
detta krävs för möjliggöra ansökanatt patent.om

Mycket mindre all samverkan den verksamhet in-än ärannan som
nebär universitet och högskolor får tillgång till inomatt nä-resurser
ringslivet eller samhället i övrigt. Forskning betonar2000 sådanatt
samverkan där universitet och högskolor de mottagande börär parterna
öka. inte minst angeläget med hänsyn tillDetta expansionen inomär
den grundläggande högskoleutbildningen.

ekonomiska redovisningenDen vid universitet och högskolor måste
utvecklas, så den fullt klarar hålla isär och finan-internatt ut att extern

och de ekonomiska informationersiering nödvändiga förär attge som
kunna följa och utvärdera verksamhet.

Högskoleverket bör få i uppdrag utarbeta modellavtal för univer-att
högskolornassitetens och externñnansierade verksamhet. vidareDet är

angeläget universitet och högskolor utvecklar förhandlingskom-sinatt
för kunna sluta för lärosätena rimliga avtal.petens att

Forskningviktig form för samspel enligtEn måste, 2000:5 mening,
sådana resultat verksamheten vid universitet och högskolorattvara av

kan få direkt industriell tillämpning också förs i närings-utsom en mer
livet. ochUniversitets- högskolelärare undantagna från lagregle-är nu
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arbetsgivares tillringen uppfinningar fullständig paral-Enrättav m.m.
lellitet mellan universitets- och högskolelärare och andra anställda är
knappast möjlig. Forskning 2000 det dock angeläget universi-attanser

och högskolornas roll förstärks det gäller till ochtetens när att ta vara
förutsättningar för ekonomiskt utnyttja forskningsresultat. ledEttattge

i detta den föreslagna ändringen högskolelagen, där universitetär av
och högskolor får till uppgift medverka till immateriella rättig-att att
heter till forskningsresultat till och till forskningsresultattas attvara
kan komma till praktisk användning.

Forskning förordar2000 avtal sluts, där universitets- och hög-att ett
tillskolelärares och andra immateriella rättigheter överlåtsrätt patent

till och högskolor ochuniversitet där regler för ekonomisk ersättning
förtill läraren detta detta sammanhangI bör också överens-anges.

kommas möjligheter avvakta med publicering forskningsre-attom av
sultat till dess patentansökan kunnat lämnas in.

Arbetet med söka bör skötas till lärosätena knutnaatt patent m.m. av
de nuvarande patentbolagen.separata t.ex.organ som

allaForskning 2000 myndigheter förattanser som ansvarar
forskningsmedel också ska informera den forskning de stödjer. Allaom

innehållaforskningsansökningar ska planering för infonnation om
forskningen och dess resultat. behövs därtill särskilda förDet insatser
allmän och övergripande forskningsinformation, för experiment med

för forskningsinfonnationformer och stimulans till arbetetnya annan
frågor.med dessa

Enligt direktiven ska Forskning 2000 behandla frågor samverkanom
ömsesidigt kunskapsutbyte mellanoch universitet och högskolor och

kapitelsamhällslivet i övrigt. detta redogörs först för särskilda insatserI
samverkanssyfte. sådana insatser direkt beröri Utövergörssom som

och högskolor här också andra samverkansin-universitet vissatas upp
forskning, industriforskningsinstituten. Därefter be-inom t.ex.satser

handlas samverkan del de reguljära uppgifterna för universitetsom av
och högskolor. Immateriella rättigheter forskningsinformationsamt tas
också detta kapitel.iupp

Särskilda insatser för samverkan7.1

Samverkan mellan universitet och högskolor och framför allt näringsli-
också samhället i övrigt ingen fråga. Under årens loppärvet men ny

har det fram rad former för denna samverkanvuxit och också gjortsen
specialinsatser för stödja och främjaolika samverkan. Bland dessaatt
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insatser finns både sådana främst knutna till universitet ochärsom
högskolor och sådana också andra aktörer.som engagerar

Uppdragsforskningl

l framhålls ofta högskolanDet i Sverige ska fungera helaatt som sam-
l hällets forskningsinstitut. Med detta då högskolan skaattavses svara

också för forskning beställs och finansieras intressenter.externasom av
högskolan verkligen dettaAtt samhällets forskningsinstitutär är

dock sanning med modifikation. praktikenI avspeglar principenen
framför allt inte bara verksamhet finansierad forskningsrådenatt av

också de statliga sektorsforskningsorganens och ocksåutan numera
forskningsstiftelsema huvudsakligen bedrivs vid universitet och hög-
skolor. däremot endast mindreDet i utsträckning universitet ochär som
högskolor fungerar forskningsinstitut deni bemärkelsen deatt ut-som
för forskning på regelrätta uppdrag från företag, myndigheter eller or-
ganisationer.

Uppdragsforskning för företag länge mycket ovanlig vid devar
svenska och högskolorna.universiteten Tidvis har också uppdragsverk-
samhet och lämpligheten denna formi stöd till det privataatt nä-av ge
ringslivet varit ifrågasatt. till falletSå exempel under de sista årenvar
på Under1960-talet. 1970-talet fick dock samverkan något ökaden
omfattning, framför allt formi olika slag bisysslor för universi-av av

och högskolelärare. slutet 1970-talet och börjanI 1980-talettets- av av
förändrades attityden till industiisamverkan både från statsmakterna
och vid och högskolorna.universiteten Vid de flesta ochuniversitet
högskolor det fram organiserad uppdragsverksamhet antingenväxte en

högskolans ellerinom inom särorganisationer eller mind-ram som mer
stod högskolans kontroll.underre

f Fortfarande dock endast liten del- på år ungefär 4-4,5är en senareIi forskningen vid universitet och högskolor finan-uppdragprocent av-
sierade svenska företag och affärsdrivande verk. Till detta kommerav
uppdrag för utländska företag, enligt årsredovisningsenastesom upp-
gick till 0,7 den ekonomiska omslutningen för forskningenprocent av
inom högskolan.f

absoluta tal uppgick kostnadernaI under år 1995/96 för den forsk-
ning vid universitet och högskolor finansierades svenska före-som av

och affärsdrivande verk till cirka 582 miljoner kronor. kanDettatag
jämföras med vad det svenska näringslivet totalt satsade på forsk-sett
ning och utvecklingsarbete, vilket i storleksordningen 40 miljardervar
kronor. Ungefär 1,5 näringslivets kostnader för avsågFoUprocent av
således uppdrag genomfördes inom universitet och högskolor.som
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Uppdragsforskningen regleras i trepartsavtal mellan universite-
tet/högskolan, forskaren/forskargmppen och uppdragsgivaren. Det
finns formellt föreskrivnainga normalavtal. praktiken finnsI dock
vissa utprövade avtalskonstruktioner ofta används. Sveriges Uni-som
versitets- och högskoleförbund arbetar med utforma riktlinjer bådeatt
för och avtalskonsstruktion.prissättning

viktig fråga det gällerEn uppdragsforskningen givetvis uni-när är
och högskolornasversitetens principer för betalt. Kommittén har iatt ta

kapitel behandlat frågan full kostnadstäclcning.5 om

Universitets- och högskoleanknutna7.1.2 bolag för

näringslivssamverkan

Efter beslut statsmakterna år har1993 universitet och högskolor rättav
bolag för forskning. Syftet med dessa bolag ska förstär-ägaatt attvara

ka mellan ochsamspelet universitet högskolor och näringslivet. Bola-
har tillkommit syfte få klararei ansvarsfördelning iattgen en samver-

kansfrågoma undvikaoch uppdragsforskning for näringslivets räk-att
ning fár negativa konsekvenser för ochuniversitetens högskolornas
huvuduppgifter utbildninginom och forskning.

Konstruktionen innebär universitet och högskolor regeringenatt av
holdingbolag. Moderbolagetinrätta i holdingbolaget skarätt attges

helägt universitetet/högskolan. Moderbolaget kan sedan i sinvara av
ha hel- eller delägda dotterbolag form elleri projektbolag tjäns-tur av

tebolag.
frågaprojekt ska komma i för bolagsbildning ska det be-För att ett

kommersiella möjligheter finansieringdömas ha och ha säker-extern
ställd. framgångsrikt genomfört projekt ska exploateras i förstaEtt
hand dotterbolaget säljs till intressent, dvs. privatise-att externgenom
ras.

Tjänstebolagen ska finnas för löpande verksamhet. Tjänstebo-mer
lagen kan ocksåi princip "permanenta", de kan bli föremålvara men
för utförsäljning.

Forskarpatentbolag1

Forskarpatentbolag finns på alla de universitets- och högsko-störrenu
leortema. Forskarpatentbolagen har till huvudsyfte bidra till explo-att

patenterbara uppfinningaratering gjorts vid ochuniversitetav som
patentbolagenhögskolor. Bakom står i regel ochuniversitetens hög-
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skolornas holdingbolag tillsammans med teknikbrostiftelsema. Teknik-
brostiftelserna huvudfinansiärer.är

Verksamheten fortfarande blygsam till omfattningen. bolagDetär
funnits längst, det Linköping inrättadesi år 1993, tju-äger ettsom som

forskarpatentbolagengotal inget förutses lönsamhetFörpatent. av un-
der första åren.de sju-åtta

Forskare själva de vill anlita forskarpatentbolag. Bola-avgör ettom
för alla kostnader för patentansökan, juridisk rådgivning, för-stårget

fördelashandlingar gengäld eventuella intäkter mellan forskarenIetc.
30 procent, institutionen 30 procent och patentbolaget 40 procent.

Kontaktsekreterare1

tillkom dåvarande förKontaktsekretariaten insatser Styrelsengenom av
tillteknisk utveckling STU, i slutet 1960-talet ställde medelsom av

anställa förstaförfogande för kontaktsekreterare vid i hand de tek-att
niska högskoloma. Syftet kontaktsekreterarna skulle hjälpaattvar

företag hitta i högskolan. utöka-framför allt mindre Successivträttatt
till omfatta alla och hög-des verksamheten i universitetatt stort sett

för verksamheten underskolor. samordnandeDet övertogsansvaret
1980-talet dåvarande Universitets- och högskoleämbetet.av

inriktning har tiden och mellan olikaVerksamhetens varierat över
ursprungliga koncentrationen mindreoch högskolor. påuniversitet Den

omfattande ocksåhåll följts vidare åtaganden,företag har på vissa av
har också kommit medverkaföretag. Kontaktseldeterare istörre att ar-
företagbete med söka patent, att starta etc.att

Bisysslor7.1.5

frågaoch högskolor har frihet i bi-vid universitetLärarna större om
angelägen-statsanställda. har motiverats medsysslor övriga Dettaän

kunnauniversitets- och högskoleläramas kunskaper skaheten attav
näringslivet och samhället i övrigt. Enligt högskolelagen 3utnyttjas i

kap. får högskolelärare således vid sidan sin tjänst inneha§7 av an-
eller uppdrag eller verksamhet forskning ellerställning utöva som avser

utvecklingsarbete ämnesområde, läraren inte därige-inom tjänstens om
allmänhetens förtroende för högskolan. Högskolelagenskadarnom

frånbisyssla skall hållas klart åtskild lärarens tjänsteutöv-betonar att
enligt högskoleförordningen, skyldiga till univer-ning". Lärare är, att

omfattning varak-sitetet/högskolan anmäla bisysslor nämnvärd ochav
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tighet forskning och utvecklingsarbete inom tjänstens äm-som avser
nesområde. SFS 1993:100, 4 kap. 24 §

I propositionen högskolans ledning, lärare och organisation,om som
lades fram våren 1997, framhölls lärarna till lärosätet bör anmälaatt
alla bisysslor med anknytning till lärarens ämnesområde, således inte
bara de gäller forskning och utvecklingsarbete. rikt-De närmaresom
linjerna för detta ska respektive universitet och högskola.anges av

Kontaktforskarel

Sedan 1970-talet har universitet och högskolor finansierat
"kontaktforskare". Det innebär forskare, anställda vid hög-att ärsom
skolan, under period arbetar hel- eller deltid vid företag elleretten an-

Statligaorganisation. medel får användas till högst halva lönen.nan
Företaget/organisationen ska således för minst hälften löne-svara av
kostnaderna.

Kontaktforskarens uppgift ska i samarbete med dematt, ärvara som
verksamma företaget,inom medverka i identifiering och analys av pro-
blem, lämpade för vetenskaplig bearbetning. Kontaktforskaren ska ock-
så medverka forskningi kring specifika problem. syfte med kon-Ett
taktforskarverksamheten har också varit den ska leda till vidgatatt ett
kontaktnät och på sikt också forskningsuppdrag för högskolan. Denya
forskare deltar får erfarenhet villkoren för forskning och ut-som av
vecklingsarbete utanför högskolan. Verksamheten kan också bidra till

rörligheten mellan högskolan och näringslivet främjas.att
Ursprungligen anvisades särskilda medel för kontaktforskarverk-

samheten. Anslagsbeloppen dock relativt blygsamma. Nu avgörvar
universitet och högskolor vilka ska för ändamålet.avsättasresurser som
Någon redovisning vilken omfattning verksamheten har föreliggerav
inte.

Adjungerade7.1.7 lärare och industridoktorander

Samverkansformema adjungerade lärare och industridoktorand bygger
på direkt personutbyte mellan näringslivet och högskolan, där grunden

anställning utanför högskolan.är
Adjungerade professurer tillkom i mitten 1970-talet. Innehavarenav

adjungerad professur ska ha professorskompetens och tjänstgörav en
deltid vid högskolan. Förordnandet tidsbegränsat, vanligen årär tre

kan förlängas med ytterligare treårsperiod. Antalet adjungeradesom en
professorer har hela tiden ökat, särskilt inom det tekniska området. De
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adjungerade professurema möjlighet för universitet och högskolorger
få tillgång till högt kvalificerade undervisare och handledare,att som

har huvudsakligasin sysselsättning utanför högskolan.
ellerUniversitetet högskolan ska normalt för kostnaderna försvara

den del arbetstiden den adjungerade professorn verk-ägnarav som
samhet inom lärosätet. förekommerDet dock företag bjuderatt t.ex. ett
på den adjungerade professoms arbetsinsatser.

Möjligheterna till samarbete adjungering lärare kommergenom av
vidgas till omfatta andra lärarkategorier. lärarrefomiäven Denatt attnu

beslutades hösten 1997 innebär således universitet och hög-attsom
skolor framöver får möjlighet inrätta tidsbegränsade anställningaratt
också adjungerad lektor respektive adjungerad adjunkt.som

Industridoktorander doktorander har anställning inom fö-är ettsom
och inom för denna anställning bedriver forskarutbildning.retag ramen

Teknikvetenskapliga forskningsrådet och Stiftelsen för strategisk
forskning driver tillsammans med universitet, högskolor och industri ett
industridoktorandprogram, syftar till erbjuda industrianställdaattsom
civilingenjörer eller motsvarande forskarutbildning. Forskningsrådet
och stiftelsen finansierar femtio lönekostnadema för in-procent av
dustridoktorandens forskarutbildningstid också vissa driftkostna-samt
der i samband med doktorandemas avhandlingsprojekt. närvarandeFör
finansieras fyrtiotal industridoktorander.ett

7.1.8 och materialkonsortierKompetenscentra

Initiativ till kompetenscentra NUTEK år 1992. Förebildertogs av var
bland liknande i USA och Tyskland.annat centra

Syftet med kompetenscentra samlat ochutnyttja vidareut-är att
veckla forskningsområden,vissa där såväl framgångsmöjlighetema

behoven bedöms Tre för finansieringenstora. partersom vara svarar av
respektive företag, universitetet/högskolan ochcentra: en grupp av

Verksamheten byggsNUTEK. och utvecklas fi-etappvisupp genom
nansiering. Avsikten ska finansieras långsiktigt, tilliär att centra upp

år.tio
Varje kompetenscentrum leds styrelse utses gemensamtav en som

den verkställandeFör ledningen föreståndare,parterna.av svarar en
universitetet/högskolan.utsessom av

finnsSammanlagt trettiotal kompetenscentra. Totalt medverkarett
omkring företag.160 I genomsnitt ingår företagnio i kompeten-ett

Åtskilliga företag medverkar i flera gäller särskiltDetscentrum. centra.
industrikoncerner.stora
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Kompetenscentra finns bland med inriktning på följandeannat om-
råden: förbränningsmotorteknik, höghastighetsteknologi, återvinning av
mineral och metaller restprodukter, strålbehandling, användarorien-ur
terad IT-design, bioprocessteknik, processteknisk strömningsmekanik,
talteknologi, integrerade och informationssystemstyr

Under den inledande uppbyggnadsperioden under 1995 och 1996
uppgick den ekonomiska omslutningen för samtliga till totaltcentra
532 miljoner kronor. Kostnaderna fördelades sig mellan olika finansiä-

enligt följande:rer

Företag: 198 miljoner kronor 37 %, i genomsnitt 7,1centrum:0 per
miljoner kronor
Universitet och högskolor: miljoner168 kronor 32 %, i genomsnitt0

6,0 miljoner kronorcentrum:per
NUTEK: miljoner kronor166 31 %, i genomsnitt centrum:5,90 per
miljoner kronor

år bidrogFör 1997 medNUTEK 45 miljoner kronor till basfinansie-
kompetenscentra.ringen vid

utvärderingEn internationella genomfördes under årexperter- -
1997. Utvärdema i huvudsak positiva till de insatser gjorts.var som

De nuvarande kompetenscentra förtecknas bilagai
Materialkonsortierna kan i viss mån ha föregångarevarit tillsägas

kompetenscentra. Materialkonsortiema inrättades i samarbete mellan
framför allt och berörda forslmingsråd.NUTEK Stiftelsen för strategisk
forskning har övertagit för materialkonsortierna. Enansvaretnumera
förteckning för materialkonsortiema finns bilagaiöver

Teknikparkerl

förstaDen teknikparken, Ideon i Lund, tillkom Därefter1983. har ett
antal universitets- eller högskoleanknutna teknikparker etablerats.stort

Syftet med teknikparkerna erbjuda bra arbetsmiljö förär att en
forskningsanknutna företag. huvudsakDet i två verksamhetär typer av

återfinns teknikparkerna:i det första:För FoU-enheter knutna tillsom
storföretag, placerats i teknikparker för kunna hålla kon-att närasom
takt med universitets- och högskoleinstitutionema och också för lättatt
kunna rekrytera nyutexaminerade. det andra:För s.k. avknoppningsfö-

från universitetet/högskolan.retag
Till början teknikparkemas uppgifter begränsade till förseatten var

företag med lokaler och viss praktisk service. Allteftersom verksamhe-
omfattningvuxit i har också andra funktioner kommit knytasten tillatt
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teknikparkema, stöd vid patentsökning, förmedling finan-t.ex.som av
siering etc.

Teknikparkema samarbetar i Föreningen Swedepark. Telmikparker-
utvecklingsbolag, bildadesTUAB, år 1994. Från Atle haregetnas

fått miljoner kronor förTUAB 40 riskprojekt inom teknikparkemas
företag.

Tekniskt forskningsinstitutl 10 i Göteborg.

syfte stödja samverkan mellan högskolanI och det omgivandeatt sam-
hället har statsmakterna beslutat inrätta tekniskt forskningsinstitut.ett
Institutet placeras i Göteborg och inriktningen institutets verksamhetav
utformas med särskilt beaktande näringslivet i Göteborgsregionenav
och kompetensen lärosätenavid i regionen. Institutet kommer bedri-att

tillämpad forskning och utvecklingsarbete inom området mikroelek-va
tronikbaserade Forskningen vid institutet ska bedrivas isystem. pro-
jektforrn företrädesvisoch på uppdrag från näringslivet.

Statsmaktema har engångssumma anvisat miljoner kro-100som en
till institutet. Avsikten sikt verksamhetenpå huvudsakligenär attnor

ska finansieras näringslivet.av

Industriforskningsinstituten1 1 1
.

Industriforskningsinstituten fristående forskningsinstitut,inrättadeär av
och berörda delar näringslivet. På den statliga sidan harstaten av

och vissa andra myndigheter fungeratNUTEK huvudmän. Desom
första bildades på 1940-talet och hadeinstituten sin utgångspunkt i spe-
ciñka branscher. Flera de institut etablerats har tvär-av som senare en
teknologisk eller branschövergripande utgångspunkt, miljö, korro-t.ex.

systemteknik ochsion, optik, ytkemi. närvarande finns industri-För 30
forskningsinstitut. förteckningEn industriforskningsinstituten in-över
går i bilaga

Industriforskningsinstitutens främsta uppgifter är
industrirelaterad forskning-
innovationer och problemlösning-
tekniköverföring-
samverkan och samordning forskningsprogram med hög-störreav-
skola, institut och industri medverkandesom
kontakter med industri, institut och andra kunskapscentra i utlandet-
utveckling standarderav nya-
medverkan till rekrytering forskarutbildade till industrin.av-
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Många industriforslcningsinstitut har nyligen omvandlats till aktiebolag.
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling KK-stiftelsen har i
detta sammanhang haft betydelsefull roll. Stadgarna för stiftelsenen
föreskriver den ska tillskjuta aktiekapital vidatt omstrukturering och
nybildning industriforskningsinstitut. Stiftelsen ska också täcka vissaav
direkta kostnader vid omstrukturering instituten, finansiera forskar-av
tjänster vid instituten finansiera tvärteknologiskt inriktadesamt projekt

bedrivs i samarbete mellan institut. Tio KK-stiftelsenssom procent av
tillgångar får, enligt stadgarna, användas för dessa ändamål. KK-stiftelsen
kan den finnerså lämpligt överlåta Stiftelsens aktiepost i industri-om ett
forskningsinstitut till intressent i bolaget.annan

KK-stiftelsen och har bildat holdingbolag-staten gemensamt ett
Ireco, forInstitute Research and Competence Holding AB med ett-
femtontal industiiforslcningsinstitut, tidigare hade NUTEKsom som
huvudman, dotterbolag. KK-stiftelsen har åtagit sig via Irecoattsom
bidra till finansiering dessa industriforslciuingsinstitut med 290 mil-av
joner kronor under perioden 1997-1999. Inga utfästelser gjorda förär
tiden därefter.

Industriforskningsinstituten har bildat samarbetsorganisation, Irisen
Industrial research institutes in Sweden.

Sammanlagt forskare2 000är närmare verksamma vid industri-
forskningsinstituten. Endast mindre del dessa har dock fonnellen av
forskarutbildning. vanligEn utbildningsbakgmnd i stället civilin-är
genjörsutbildning.

l 12 Teknikbrostiftelserna
.

Teknikbrostiftelserna har till uppgift bygga broar mellan forskningatt
och näringsliv. Stiftelsema, sju till antalet, inrättades årär 1994.som
Sammanlagt då för stiftelserna cirka miljard kronoravsattes stat-en av
liga medel. Teknikbrostiftelsemas verksamhet tidsbegränsad ochär
stiftelserna ska år 2007. Stiftelsekapitaletomprövas kan sägas ut-vara
lånat till teknikbrostiftelsema fram till detta år, eftersom de då ska kun-

återlämna stiftelsekapitalet oförändrati realvärde.na

De sju teknikbrostiftelserna placerade på olika högskoleorter.är

Teknikbrostiftelsen i Stockholm: Stiftelsekapital 216,5 miljoner-
kronor
Teknikbrostiftelsen i Göteborg: Stiftelsekapital 160 miljoner kronor-
Teknikbrostiftelsen i Uppsala: Stiftelsekapital miljoner160 kronor-
Teknikbrostiftelsen i Lund: Stiftelsekapital 160 miljoner kronor-
Teknikbrostiftelsen i Linköping: Stiftelsekapital miljoner120 kronor-
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Teknikbrostiftelsen Umeå: Stiftelsekapitali 100 miljoner kronor-
Teknikbrostiftelsen Luleå: Stiftelsekapital miljoneri 85 kronor-

Stiftelsekapitalets storlek och därmed verksamhetsvolymen skiljer sig,
framgår sammanställningen mellanväsentligt de olikasom av ovan,

stiftelserna. stiftelsekapitalet ska realt oförändratKravet åratt vara
bidragsdelen teknikbrostiftelsernas verksamhet be-2007 gör äratt av

gränsad till vad medges realavkastningen kapitalet. Upp-som av av
skattningsvis kan realavkastningen ligga på nivån fyratre procent,-
dvs. sammanlagt 30-40 miljoner kronor år för sammanlagt ka-ettper

miljard kronor.pitalvärde av en
Stiftelsema får fritt utforma verksamhet med utgångspunktsin i tre

krav inriktningen:på

ska underlätta licensiering och kommersia-Stiftelsema patentering,-
lisering kunskap och forskningsresultat kommer fram inomav som
högskolan.

för företagStiftelsema ska underlätta och enskilda innovatörer att-
söka kunskap högskolan utveckla forsk-inom samt att gemensam

mellan företag och högskola.ning
Stiftelsema stimulera samverkan mellan och medelstoraska små-
företag projekt.i gemensamma

Teknikbrostiftelsema har valt skilda inriktningar sin verksam-något
het. Stödfonnema regel bidrag, stipendier, lån eller aktiekapital.iär

innebär ofta medverkan till projekt igång, medan detInsatsema sättsatt
fortsatta finansieringsansvaret sedan måste andra.övertas av

uppgiften:tredje Samverkan7.2 Den som

universitetens och högskolornasdel av

reguljära uppgifter

den universitetsstadga gällde före högskolereformEnligt 1975 årssom
uppgiften för universiteten på vetenskaplig grund bedrivaattvar

forskning och utbildning. SFS 1964:461 kap. 2 §1
högskolereformen stiftadessamband med särskild högskolelag.I en

denna och högskolor vidgade uppgifter detuniversitetI attgavs genom
och högskolor bedriva utbildning,skrevs in universitet utöveratt att

forskning och utvecklingsarbete också skulle informera forskningom
och forskningsresultat. Paragrafen fick innehåll och uppbygg-samma
nad, något språkligt förändrad, i den högskolelag iän antogsom som

och högskolerefonn:samband med 1993 års universitets-
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"Staten skall huvudman anordna högskolor försom
utbildning vilar vetenskaplig eller konstnärlig grund påsom samt
beprövad erfarenhet, och
forskning och konstnärligt utvecklingsarbete utvecklingsar-samt annat
bete. forskningI och utvecklingsarbete ingår sprida kännedomatt om
verksamheten sådanahur kunskaper och erfarenhetersamt harom som
vunnits i verksamheten skall kunna tillämpas.
SFS 1992:1434 §2

Uppgiften informera korn betecknas den tredjeatt uppgiften.att Suc- ,komcessivt beteckningen den tredje uppgiften dock vidareatt ges en
innebörd samverkan med näringslivet och samhället i övrigt.av

Högskolelagen har från den l januari 1997 ändrats så samverkanatt
med det omgivande samhället uttryckligen uppgift förnu anges som en
universitet och högskolor. Förändringen presenterades budgetpropo-i
sitionen för år 1997, där det lagförslaget lades fram, gällandenya som
den tredje uppgiften". Den lagtexten 1 kap. 2§ dock utformadärnya
så det förefaller universitetatt nännast och högskolor skulle hasom om

fyra uppgifter, utbildning, forskning, "samverkan med samhället och
infonnation:

Staten skall huvudman anordna högskolor försom
utbildning vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grundsom samt
beprövad erfarenhet, och
forskning och konstnärligt utvecklingsarbete utvecklingsar-samt annat
bete. Högskoloma skall också samverka med det omgivande samhället
och kursiverat här infonnera sin verksamhet."om

I regeringens motivtext vari den samverkansuppgiftenangavs nya
tänktes bestå. Uppgiften bör omfatta spridning forskningsinforma-av
tion, samverkan med det omgivande samhället för utveckla högsko-att
lans utbildning och forskning högskolan skall till direktsamt att vara

för allmänheten. Uppgiften skallnytta genomföras inom förramen
högskolans ordinarie börDet samtidigt understrykas attresurser. en
ökad samverkan med näringslivet och övriga samhällssektorer linte får
inskränka forskningens frihet. Enligt högskolelagen gäller allmän-som ,forskningsproblemprinciper får fritt väljas, forskningsmetoderattna
får fritt utvecklas och forskningsresultat får fritt publiceras. Det ock-är
så angeläget villkoren för samverkan inte resulteraratt i viktigaatt
forskningsresultat inte kommer forskningen eller samhället till godo.
BP 1996, Volym 87s.

I regleringsbrevet för år 1998 skrivs följande samverkansupp-om
giften:
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F "Högskoloma skall i ökad utsträckning samverka med det omgivande sam-
offentlig förvaltning, kulturliv ochhället näringsliv, organisationer,t.ex.

innebär bl.a. högskolorna skallfolkbildning. Det att;Cl
roll erfarenheter och problem utifrånspela större mottagaresom aven-

utbildning och forskninginformera sin samtom-
omgivande samhället få tillgång till relevantunderlätta för det in-att-

l forskningsresultatformation om

Utbildningsdepartementet redovisa handlingspro-Högskoloma ska till
med det omgivande samhället och vilka åtgärderför samverkangram

sådana handlingsprogram.vidtagits med utgångspunkt isom

rättigheterImmateriella7.3

från den lagregleringhögskolelärama undantagnaochUniversitets- är
for detuppfinningar gäller itill arbetstagares närmasterätten somav

till arbetstagaresalla anställda Lagen 1949:345övriga rättenom upp-
lärarundantaget och har den fulla äganderättendet s.k.finningar --

uppfinningar gjorda i läraranställningen.eventuella patenterbara Detill
ekonomiskt uppfinningarsöka på och utnyttjahar självarätt att patent

från forsk-anställningen eller avståe.dyl., igjorts att att ettgesom -
uppgifter vilkenskydd. finns inte iningsresultat patenträttsligt Det om

och högskolelärare faktiskt utnyttjarsvenska universitets-utsträckning
denna äganderätt.

svenska modellen unik.internationellt perspektiv den inte MenI är
universitetet/högskolanexempel detockså pådet finns många äratt

äganderät-förfogarknuten organisationeller till lärosätet översomen
forskningsresultaten.tillten

frågan SOUuppdrag behandladepå regeringensutredningEn som
fördagens undantag universitets-kom fram till1996:70 ävenatt om

nuvarande utfonn-skulle det med denhögskolelärama bortoch togs
förändring. Nuvarande lag-bli reelllagstiftningen inte någonning av

arbetstagaresarbetsgivaren har tillstiftning innebär nämligen rättatt en
dem faller området förutnyttjandet inomuppfinningar endast avom

uppfinningar och andra forsk-verksamhet. Normalt hararbetsgivarens
utnyttjandet hör hemma i uni-sådan karaktärningsresultat inte atten

för fortsattverksamhet bashögskolornasversitetens och änannat som
fårkunskapsfönnedling. sådana ändamåloch Förforskning även en

användaspatenterad uppfinning envarav
emel-till arbetstagares uppfinningar1949:345Lagen ärrättenom

lärarnas tilldispositiv lag. Bl.a. kan sinalertid huvudsaki rätt upp-en
omfattning alltockså ökandeavtalas bort. Så sker ifinningar attgenom



SOU 1998: Kapitel 7 155

fler finansiärer och då inte minst finansiärer forsk-externa större som-
ningsstiftelsema och harNUTEK kontrakt leder till andra villkorsom-
i fråga patenträttigheter Ofta det härsig forsk-rör storaom m.m. om
ningsprogram bedrivs i samverkan med eller flera företag.ettsom
Kontrakten innebär då eller flera dessa ska ha patenträttigheteratt ett av
och eventuella andra rättigheter till de resultat kommer fram inomsom

Lärarna går då in i forskningen enligt kontraktet på dessaprogrammet.
villkor. kanHärutöver i anslutning till universitetnämnas och hög-att
skolor har inrättats antal patentbolag, till vilka lärare vid universitetett
och högskolor frivilligt kan överlåta patenträttigheter till vissrättmot
del i eventuell ekonomisk vinst. Vissa lärosäten har beslutat sär-om
skilda riktlinjer eller policies för behandling patentfrågor.av

Forskningsinforrnation7.4

Universitet och högskolor, forskningsråden och andra forskningsfinan-
sierande myndigheter liksom forskningsstiftelsema har alla i uppgift att
informera forskning och forskningsresultat.om

Forskningsrådsnämnden har sedan myndigheten inrättades år 1977
haft för bredare information forskning till allmänheten.ansvar en om

har förfogatFRN också och förfogar särskilda anslagsmedelöver- -
för forskningsinformation. årFör 1998 beloppet cirka 8,5 miljonerär
kronor. blandFRN på regeringens uppdrag, för utgiv-annat,svarar
ningen Vetskap, nyhetsbrev forskning kommer iett ut treav om som
olika former: hemsida, och papperstidning.e-postsom per som

Under årens lopp har gjorts rad insatser forsk-inom områdeten
ningsinformation från alla inblandades sida: böcker, artiklar, utställ-
ningar, studiebesök, öppet-hus-dagar Särskilt omfattande haretc.
Forskningsrådsnämndens insatser varit.

Forskningsråden har på regeringens uppdrag utarbetat strategi fören
forskningsinformation. Denna innebär såväl samarbete mellan forsk-
ningsråden rådsspeciñka insatser.som

IT-utvecklingen har förutsättningargivit också för forskningsin-nya
forrnationen. På regeringens uppdrag har Högskoleverket möjlig-utrett
heterna sprida information forskning via Internet. Universitetatt om
och högskolor ska också redovisa vad gjorts i detta avseende.som
Högskoleverkets lämnades våren 1998.rapport

18-52726
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Forskning bedömningar och2000:s7.5

förslag

ochSamverkans syfte innebörd7.5.1

laddat 0rd och så också själva feno-Samverkan positivt givetvisär ett
därför sakens samverkan mellanligger iDet närmast natur attmenet.

högskolor och det omgivande samhälletuniversitet och spontant upp-
och det likaså uppfattas positivtfattas något positivt att attsomsom -

Samverkan ocksåöka. det odelat positivtsamverkan ska Men är är ett
samverkan mellan och hög-mångtydigt ord. Vad innebär universitet

konkret Vad innebär detdet omgivande samhället" iskolor och mer
samverkan ska ökapraktiken att

land och det därförframhålls ofta litetSverigeDet är ärett attatt
personella andra kanlandets ochsärskilt angeläget ut-att resurser - -

högskolorSamverkan mellan universitet och ochbästanyttjas pä sätt.
perspektiv, perspektiv rimligen innebärsamhället ska i detta ett somses

ömsesidighet i relationerna.hög grad aven
framför alltförefaller samverkan emellertid hapolitik och debattI

skaperspektiv.betraktats intressenters Lärosätenaexterna genomur
eller mindre kan det oftaställa gratissamverkan sina resurser mer-

delarför stöd till näringsliv och andraförefalla till förfogande att ge-
samhället.av

samverkan" och önskvärdmeningsfull diskussionFör om-aven
det viktigt klargöra såväl begreppinriktning däravfattning och är att

syften.som
såväl förhögskolornas viktigasteoch insatserUniversitetens nä-

självfallet de församhället i övrigt består iringslivet att svararsom
dock i sig ingenkvalificerad utbildning och forskning. Detta är

"samverkan".
samverkan bör, enligt Forskning 2000:5 mening,Med attavses re-

högskolan används för verksamhe-personella eller andra, inomsurser,
motiverade med behov och Önskemål inom närings-primärt ärter som

näringslivetsamhället och, inomlivet eller i övrigt omvänt, att resurser
forskningensamhället används i utbildningen och inomeller i övrigt

därtill också innebära verksamheter be-högskolan. Samverkan kan att
samfinansierade, universitet/högskola ochdrivs gemensamt, annanav

särskild verksamhetaktör. Samverkan således inte någonär ettutan
utnyttjasätt att resurser.

ansvarsfördelningen vadligger någotsamverkan inte i sigI om
ska ha vilkakostnaderna. ska betala vad,gäller Vem rät-vem somsom
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tigheter och vilka skyldigheter viktiga frågor det gällerär när samver-
kan. Inte heller här förhållandena idag helt entydiga.är

7.5.2 Särskilda insatser för samverkan

7.5.2.1 Särskilda insatser vid universitet och högskolor

Samverkan mellan universitet och högskolor å sidan och företag,ena
organisationer, myndigheter m.fl. å den andra sidan kan, framgåttsom

redovisningen ske i mängd olika former. Idag finns etable-av ovan, en
rade särskilda samverkansformer för verksamhet både inom och utom
högskolan. Verksamhet för intressenters räkning kan utförasexterna

uppdragsforslcning inom den reguljära universitets- och högskole-som
organisationen, bisyssla för universitets- och högskolelärare, i bo-som
lag eller någon form särorganisation i anslutning till univer-annan av
sitet eller högskola eller helt friståendei industriforsk-organ som
ningsinstituten. finns ocksåDet antal fonner för särskilt stöd tillett
samverkan med näringslivet och för på olika stimulera sådanatt sätt
samverkan: kontaktselcretariat, kontaktforskare etc.

Enligt Forskning 2000:s mening finns det knappast behov attav
centralt föreskriva ytterligare särskilda former för samverkan eller
etablera särskilda stödformer för detta. Risken förefallernya snarare

området blir överorganiserat. Universitet och högskolor börattvara se
begränsa och samordna deöver, särorganisationer inom och i anslut-

ning till lärosätena byggts för arbete med samverkansfrågoma.som upp
förstärkaFör universitetens och högskolornas föratt sär-resurser

skilda samverkansinsatser bör de medel till kompetenscentra, som nu
anvisas via NUTEK:s anslag föras till universitetens och högsko-över

anslag.lornas

7.5.2.2 Industrüorskningsinstituten

Industriforskningsinstituten fyller viktig funktion utförareen som av
forskning utifrån företagens behov. Instituten har också betydelsestor

kontakterför och samspel mellan högskolan och industrin. Forskning
det2000 viktigt säkerställa och vidareutvecklaär industri-att attanser

forskningsinstituten. Institut detta slag kan behövas också inomav nya
områden, också utanför den egentliga industrin.

lösning frågaDen i finansieringen gäller- med grundñ-om som nu
kortsiktigtnansiering ordnad via Stiftelsen för kunskaps- och kompe-

tensutveckling, KK-stiftelsen inte rimligt stabila förutsättningarger-
för verksamheten. KK-stiftelsens medel kan också fortsättningeni en-
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användas för finansiering industriforslmingsinstitut.ligt stadgarna, av
medfinansiering med medel förDärefter bör statlig är avsattages som

näringspolitiken.

formella regleringen universitetens7.5.3 Den av
och högskolornas uppgifter och samverkanav

uppgifteroch högskolor har synnerligen viktiga inomUniversitet ut-
forskning.inomvetenskapligt motiverad dessabildning och Det är som

högskolornas verksamhet. Högskolela-och primärauniversitetensär
uppgifteroch högskolornas innebärparagraf universitetensgens om

samverkan skrevs in, inte tillräckligtefter ändringen,den närsenaste en
den oklara innebörden ordetdetta. ochtydlig markering Detta avav

sammanhang enligt Forskning 2000detta motiverarsamverkan i att
ändrad och förtydligad lydelse.paragrafen ges

nuvarande lydelseParagrafens är
högskolelagen både och hög-betecknar i universitetOrdet högskolor

skolor.
högskolor förhuvudman anordnaskall2 § Staten som

konstnärlig grund påvilar vetenskaplig ellerutbildning på samtsom
beprövad erfarenhet, och

utveck-konstnärligt utvecklingsarbeteforskning och annatsamt
lingsarbete.

omgivande samhälletsamverka med detskall ocksåHögskoloma
verksamhet.sinoch informera om

följande lydelse:föreslår paragrafenForskning 2000 att ges
forskning. Utbild-huvuduppgifter utbildning ochHögskolornas2 § är

grund på be-på vetenskaplig eller konstnärligskall vilaningen samt
jämställs konstnärligt utvecklingsar-erfarenhet. Med forskningprövad

bete.

verksamhet.skall för informationHögskoloma sinsvara om

forsk-till immateriella rättigheter tillskall medverkaHögskoloma att
till forskningsresultat kan komma tilltill ochningsresultat atttas vara

användning.praktisk

uppgift högskolelagen kan hasärskild isamverkan skrevs inAtt som en
lydelse. Högskolelagenmissuppfattning lagens tidigareberott på aven

ska för utbildning,föreskrivit högskolornahar hela tiden att svara
uppdragnågot påforskning och information utan att vemsange om
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verksamheterna ska bedrivas. detta harI det således direktutan att-
uttalats legat universitet och högskolor de uppdragatt utöver som-
ligger i statsmakternas medelsanvisningar och föreskrifter också har
haft andra uppdrag, samverkarätt med det omgivandeatt ta att sam-
hället. utredning lågDen till förgrund den lagändringensenastesom
förefaller dock hainte insett detta menade avsaknadenutan att sär-av
skilt omnämnande samverkan innebar det rådde oklarhet i frågaattav

lärosätenas formella uppdrag.rätt att ta externaom
Forskning 2000 det bör klargöras paragrafens vida,att attanser

icke-inskränkande formulering innebär universitet och högskoloratt
kan arbeta både med huvuduppdragsina inom utbildning och fri, veten-
skapligt prioriterad forskning med finansiering via universitets- och
högskoleanslag eller anslag från forskningsråd, och med uppgifter som
har beställare och finansiering.externa annan

Statsmaktema bör, Forskning tidigare2000 framhållit, vissasom ge
föreskrifter full kostnadstäclcning klargör förutsätt-om m.m. som- -

förningarna de uppdragen och samverkan medexterna externa parter.
Sådana föreskrifter har dock inte den karaktären de ska ingå i hög-att
skolelagen. föreskrifterNärmare verksamheten och inte minstom en
policy för samarbete fastställasmåste respektive universitets-externt av
och högskolestyrelse. de lokala föreskrifternaI måste klart anges vem

beslutar vad dessa frågor.i Universitets- och högskolestyrel-som om
har det för inriktningen och omfattningenyttersta ansvaretsema av

samverkan.
frågaEn särskilt måste uppmärksammas dettai sammanhang ärsom

den sekretessbeläggning forskning. Universitet och och flertaletom av
högskolor i Sverige statliga myndigheter, för vilka den generellaär
regleringen offentlighet och sekretess gäller. innebärDet doku-attav

avslutat arbete i princip offentliga. Däremot in-ment ärettsom avser
nebär offentlighetsprincipeninte material berör pågående verk-att som
samhet arbetsmaterial olika slag offentligt.ärav- -

vetenskapssamhälletsI ligger därtill forsknings-eget normsystem att
resultat ska redovisas, kunna diskuteras och kunna ligga till förgrund
fortsatt vetenskapligt arbete.

Samverkan med näringslivet och andra delar samhället kan dockav
innebära krav på sekretessbeläggning forskningsresultat.temporär av
Lagstiftningen offentlighet medger sekretessbeläggning fall,i vissaom
bland med hänsyn till ekonomiska intressen. möjlighetDenna harannat
i praktiken sitt vidintresse uppdragsforskning, där den betalandestörsta
uppdragsgivaren också vill förbehålla sig användningen resultatet.av
Som gäller i princip detsamma vissa stödjernämnts närovan organ
projekt med avsevärda medel, fallet f.n. med Stiftelsen förär stra-som
tegisk forskning.
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finns helt uppenbart konflikt mellan offentlighetHär och veten-en
skaplig öppenhet sidan och beställareså krav på exklusiv tillgångena
till framtagna resultat å den andra. kortvarig konfliktEn kan också upp-
stå mellan traditionell önskan tidigt publicera forsk-intressantaatten
ningsresultat och det behov sekretess fordras förtemporär attav som

resultatet kanhinna patenterbar uppfinning ochöverväga utgöraom en
bedöms fallet- prioritetsgrundandeså göraatt patentan-om vara en-

uppgiftsökan. gamla sprida kännedom forsknings-Lärosätenas att om
resultat och hur de kan användas har dock tåla det uppskovansettsom

föranleda Jfrpatentansökan kan Svensk lagsamlingKarnov,som en
1997/98 3793.§

Själva syftet med universitet och högskolor förär att utrymmege
vetenskapens villkor. detta liggervetenskap på bland kravI annategna

fritt offentliggörande forskningsresultat.på öppenhet och minstInteav
viktigt detta med avseende på doktoranders avhandlingsarbete. En-är

mening bör forskning, skälligt Forskning 2000:s något måstesom av
långt möjligt bedrivas form verk-sekretessbeläggas, så i änannan som

eller högskola. Forskning kommer detsamhet vid universitet 2000 i
fristående forskningsinstitut ska kunnaföljande förorda inrättas iattatt

ochutsträckning hittills. måste dock vid universitetDetän ävenstörre
publicering eller offentliggörandehögskolor kunna accepteras att annat

under kortare tidsperiod, detta krävs för möjliggörainte tillåts när atten
ansökan patent.om

Omfattning och inriktning samverkan7.5.4 av

samverkansuppgifter, därdvs. verksamhetTotalt sett resursersvarar
räkning eller där högskolan utnyttjarutnyttjas för externa resur-annans

fortfarande endast för mycket liten del den ekonomiskaen av om-ser,
forskarutbildning hög-för forskning och vid universitet ochslutningen

för svenska företag tillskolor. Uppdragsforskningen uppgår exempel
fyra den samlade omslutningen förendast till omkring procent av

högskolor.forskningen vid universitet och
verksamhet bedrivs universitet/högskolaDen gemensamtsom av

företag ökar emellertid omfattning. gäller särskilt sedanoch i Detta
forskningsstiftelsemas verksamhet kommit igång. denFör t.ex.nu

Stiftelsen for strategisk forskning, gällerstiftelserna,största gene-av
ska forskningsprogramrellt företag normalt medverka i deatt som

universitet/högskolor ocksåstiftelsen finansierar. och driverFöretag en
betydande verksamhet inom kompetenscentra.gemensamt

verksamheterna har, omfattning,sinDe sty-gemensamma genom en
och resursanvändningen berördarande effekt på verksamheten inom
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delar högskolan. De aktuella forskningsprogrammen och forskar-av
skoloma lockar framgångsrika forskare och duktiga doktorander.

Utmärkande för de växande verksamheterna är att ut-gemensamma
universitet/högskola och företag i regel tredjeöver inblandadärparten

KK-stiftelsen ellerNUTEK, Stiftelsen för strategisk forskning.t.ex.-
Omfattningen och inriktningen de verksamheternaav gemensamma

således i mycket fåtal kraftfulla finansiärer, dvs.styrs ett ytterstav vare
sig universitet och högskolor eller enskilda företag, dessaävenav om
givetvis själva de vill medverka eller Till det infly-avgör storaom
tande de aktuella fmansiärerna har prioriteringarna inom svensköver
forskning forskarutbildningenoch kommer således också betydel-över

deras verksamhet for omfattningen, inriktningen och den närma-sen av
organisationen samverkan mellan universitet, högskolor och nä-re av

ringsliv.
Allra minst- och mycket mindre all samverkan denän ärannan -

verksamhet innebär universitet och högskolor får tillgång tillattsom
inom näringslivet eller samhället i övrigt.resurser

och högskolorUniversitet står mitt i mycket kraftig ut-nu uppe en
byggnad den grundläggande högskoleutbildningen. behovDetav av
framför allt kvalificerade lärare detta medför borde motivera ettsom
betydligt omfattande samarbete där universitet och högskolor ärmer
den mottagande och inte den givande parten.

Kontaktema med näringslivet och det omgivande samhället är
mycket fördeladeojämnt inom högskolan. Det skillnader mel-är stora
lan tillämpningsinriktade vid de tekniska högskolorna ochämnent.ex.

inom de humanistiska fakultetema. viss mån ligger dettaIämnen na-
turligtvis i verksamhetsområdenas kan skillnaderDet inatur. t.ex. vara
fråga hur många möjliga samarbetspartners verkligen finnsom som
utanför den akademiska världen. Sannolikt skulle dock fler ämnesom-
råden i dag kunna ha direkta kontakter och samarbete medän mer av
omvärlden. Samtidigt skulle kanske de utåtriktade verksamheterna i
vissa fall behöva minska för plats inomvetenskapligtstörreatt ge
motiverad forskning.

"Det omgivande samhället inte för ochuniversitetär motparten
högskolor. universitet och högskolorHur ska prioritera mellan olika
delar detta samhälle fördelarnainte med samverkan hållsnärav anges
fram. Företag, organisationer, myndigheter och andra skulle kunnasom
ha högskolans verksamhet har motstridande önskemål,nytta av som
inte alla samtidigt kan inom för tillgängligarymmas ramen resurser.
Verksamhet i samverkan med och för vissa intressen kanexterna ute-
sluta samverkan med och för andra. ForskningSom framhållit2000
krävs klar beslutsordning, vilka inom respektive lärosäteen som anger

ska besluta olikai samverkansfrågor. Universitet och högskolorsom
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vilkaockså redovisa deras samverkanspartners vadmåste öppet är,
Önskvärtvilken omfattning det har.samarbetet gäller och varjeär att

ska offentligt, alla kontraktlärosäte kan ha register, överett som vara
slutits med externa parter.som

viktiga vid universitet och högskolor deochDen ärstora resursen
lärarna den centrala första hand bör själv-anställda, där Iär gruppen.

och högskolelärama användas högre utbildningfallet universitets- inom
motiverad forskning, och högskolornasoch vetenskapligt universitetens

framförsviktiga uppgifter. önskemål ökadoch De som om sam-egna
antyda lärarna stället skaverkan verkar dock inärmast motsatsen, att

andra verksamheter, i "samverkan". reellasysselsättas i De resurserna
områden väsentligt begränsade de eko-kan inom många änvara mer

då första hand till för-kvalificerade måste i stånomiska. De resurserna
forskarutbildninggrundläggande utbildning, och inomve-fogande för

tenskaplig forskning.

kostnadsfrågorVissa7.5.5 m.m.

ska fullt för de kostnadersamverkanspartnersExterna ärut svara som
för deras räkning. Universitet och högskolormed verksamhetförenade

särskilt påslag för långsiktiguppdragsforskningbör också på ta ut ett
till finansiera den lång-påslag ska bidrakunskapsutveckling. Detta att

högskolan beställama kankunskapsutveckling inomsiktiga ut-som
uppdrag dit.förlägga sinanyttja attgenom

utsträckning krav påfinansiärema ställer i alltDe störreexterna re-
medel. Sådana krav enligtanvändningen sinadovisning är,avav

högst rimliga. ekonomiska redovisning-mening, DenForskning 2000:s
den fullt kla-och högskolor måste utvecklas, såvid universitet utatten

finansiering och de ekonomiskaoch internhålla isär externatt gerar
för kunna följa och utvärderanödvändigainformationer är attsom

verksamhet.
juridiskfå uppdrag med kvalificeradHögskoleverket bör i att ex-

och högskolornasmodellavtal för universitetensutarbetapertis extern-
angeläget ochverksamhet. vidare universitetfinansierade Det är att

for kunna sluta förförhandlingskompetenshögskolor utvecklar sin att
rimliga avtal.lärosätena
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7.5.6 Immateriella rättigheter

viktig fonn för samspelEn måste, enligt Forskning 2000:5 mening, va-
resultatsådana verksamheten vid universitet och högskolorattra av

kan direkt industriell tillämpning också förs till nä-utsom en mer
ringslivet. Otillräckliga insatser har hittills förgjorts faktiskt tillatt ta

möjligheterna nyttiggöra de resultat kommer framattvara som ur
forskningen.

faktor kan ha betydelse dettaEn i sammanhang det lä-är ärattsom
personligen, de har äganderätten till forskningsre-attrarna som genom

sultaten har den initiala bestämmanderätten och hur resultaten skaom
fallutnyttjas, i de då de inte bundna kontrakt med innehåll iär annatav

Även från idé tillsaken. kommersiellt gångbar tillämp-vägenom en en
ofta och kostsam, finns det dockning lång skäl inteär övervägaatt om

ordning där lärosätena får inflytande patenteringsfrågoma kanöveren
befordra bättre utnyttjande för Sverige uppfinningar gjorda vidett av
universitet och högskolor.

arbetsgivare ska ha äganderätt till forskningsre-För anställdasatt
patentsöka krävssultat och kunna dem, enligt nuvarande lagstift-t.ex.

till arbetstagares uppfinningar ramvillkor för verksam-ning rättenom
etableras vidheten inte kan universitet och högskolor. dessa vill-Isom

kor ligger bland krav på direkt styrning arbetstagarensannat en av pro-
helt strider friablem- och metodval det kunskapssökandet.motsom

finns också uppenbar konflikt mellan den rättighet frittHär atten
forskningsresultat ligger den akademiska frihetenpublicera i ochsom

uppskov med publicering måste gälla under den tid krävsdet som som
för patentansökan.

fullständig parallellitet mellan universitets- och högskolelärareEn
och andra anställda således knappast möjlig. Forskning 2000är anser

dock angeläget och högskolornas roll förstärksdet universitetens näratt
förutsättningar fördet gäller till och ekonomiskt ut-att ta attvara ge

forskningsresultat.nyttja
föregående föreslagitForskning 2000 har i det högskolelagenatt

där bland uppgift förändras så universitet ochatt annat anges som en
högskolor medverka till immateriella rättigheter till forsknings-att att
resultat till och till forskningsresultat komma tillkan prak-atttas vara
tisk användning".

lärare har redan idag avtalat bort forskningsre-Många sin tillrätt
sultaten. sker regelmässigt de kontrakt föri användsDet t.ex. som
forskningsprogram finansierade Stiftelsen för forskningstrategiskav

ofta kontrakt med andra finansiärer,och också NUTEK,t.ex.genom
forslcningsstiftelser.andra Forskning 2000 förordar generelltettatt av-

där och högskolelärares till och andratal sluts, universitets- rätt patent
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immateriella rättigheter överlåts till universitet och högskolor och där
regler för ekonomisk till lärarenersättning för detta dettaIanges. sam-
manhang det också viktigt komma möjligheterär överensatt attom
avvakta med publicering forskningsresultat till dess patentansökanav
kunnat lämnas akademiskain. Den frihetens till fri publiceringrätt
måste den övergripande principen. kortare fördröjningDenvara som
kan föranledas eventuell patentansökan dock redanav en anses nu vara
acceptabel. finns rimligenDet intresse forsknings-ett gemensamt attav
resultat inte bara uppmärksammas vetenskapligt också, sånärutan är
möjligt, kan utnyttjas i former kommer samhället också bådesom men
läraren och lärosätet till godo.

Arbetet med söka bör skötas till lärosätena knutnaatt patent m.m. av
de nuvarande patentbolagen. säljerDessa i sinseparata t.ex.organ, som

vidare. Intäkterna bör fördelasnormalt på dettur patenten patent sättav
gäller för patentbolagen, dvs. med 30 till forska-procentsom nu

ren/uppfinnaren, till30 institutionen och 40 tillprocent procent patent-
bolaget.

dettaEn ordning slag bör rimligen kunna medverka till flerattav
forskningsresultat skyddas Idag avskräcks säkert mångapatent.genom
från eftersomsöka ansökandet förenat med både besväräratt patent,
och kostnader.

Forskningsinfonnation7.5.7

offentligt finansierade forskningens syfteDen i någonär ytterst att
form, det direkt eller indirekt-må och ibland kanske först mycketvara
långsiktigt komma alla till godo. viktig del detta inforrnatio-En ärav-

forskning och forskningsresultat.nen om om
Informationsinsatsema har ökat väsentligt sedan universitet, hög-

skolor forskningsrådoch på 1970-talet fick tydligt för forsk-ansvar
ningsinfonnation.

Också andra aktörer visar ökat för informationintressenu om
forskning. gäller media.Det inte minst Radio och ochTV många tid-
ningar för ambitiös bevakning olika vetenskapliga frå-utrymmeger av

Särskilda populärvetenskapliga tidskrifter och har relativtutgor. ges en
spridning. statligaDe insatserna måste perspektivi ocksåstor ses av

detta.
Forskning det viktigt2000 alla myndigheterattanser som ansvarar

för forskningsmedel också informerar den forskning de stödjer.om
Alla forskningsansöloiingar ska också innehålla planering för infonna-
tion forskningen och dess resultat. Beroende på verksamhetens ka-om
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det gälla såvälraktär kan information till med professionelltmottagare
populärvetenskaplig informationintresse till bredare allmänhet.som en

övergripandebehövs därtill särskilda för allmänDet insatser och
forskningsinformation, för experiment med former för forsk-nya
ningsinformation andra formeroch stimulans till arbetet med dessaav
frågor. Forskning återkommer till denna fråga2000 i kapitel 8 om or-

och arbetsformer.ganisation
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arbetsformerOrganisation och8

bedömningar förslag i sammanfattningForskning 2000:s och

finns antal forskningsfinan-konstaterar detForskning 2000 att ett stort
till vilka knutna betydande antal arbets-sierande myndigheter, är ett

prioriteringskommittéer Eftersom deberedningsgrupper, etc.grupper,
utsträckning fattas i dessa kan denfaktiska besluten i stat-stor grupper
forskningsfinansiering ochför universitetliga organisationen utöver-

hundratal nationell vilkaomfatta på nivå, ihögskolor sägas ett organ-
ledamöter.sitter uppemot ett tusensammantaget par

Forskning pluralismen ivissuppmärksammar 2000Samtidigt ut-att
omfattande resul-skenbar. organisationensträckning Den ärär snarare

praktikenuppgifterna, och innebär i inteuppsplittring atttatet avav
faktiskt har möjlighet söka finansie-områdeforskare inom visst attett

källor. Pluralismen kan därtillantal alternativafrånring stortett vara
samtidigt be-sitter ibegränsad än ettatt personer mergenom samma

slutsorgan.
forsk-framhåller pluralism nödvändig inomForskning 2000 äratt

dagensForskning 2000:s mening dock organi-ningsområdet. Enligt är
alltför uppsplitt-fördela de statliga forskningsresursemaförsation att

for forskningsfinan-skulle samlad organisationrad. minstInte meren
insatser skulle bedömasmedverka till höjd kvalitetseimg attgenom

varandra vidare sammanhang.vetenskapligt och ivägas mot ett
forsknings-föreslår medel motsvarande dagensForskning 2000 att

behandlashuvuddelen sektorsforskningsanslagenrådsanslag och av
för forskningsrådsorganisation. Desamlat inom en ny nyaramen

för de forskningsmedel hittillsforskningsråden ska således ansvara som
Utbild-nuvarande forskningsrådsorganisationen inomanvisats via den

Rymdstyrelsen, Byggforslqiingsrådet,ningsdepartementets område,
Kommunikationsforskningsberedningen, Rådet för arbetslivs-NUTEK,

forskningsråd, Socialvetenskapligaforskning, Skogs- och jordbrukets
forskningsrådet och energimyndighet.Statens
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Forskning föreslår2000 det inrättas fyra forskningsråd:att nya

Forskningsrådet för humaniora och samhällsvetenskap-
Forskningsrådet för medicin
Forskningsrådet för naturvetenskap
Forskningsrådet för teknik

Forskning föreslår2000 vidare det inrättas myndighet medatt en ny
benämningen Forskningsrådens samverkansnämnd. med uppgift att
initiera och stödja tvärvetenskaplig forskning, genusforskning och
forskningsinformation.

Forskning förordar2000 liksom hittills majoriteten ledamö-att av
forskningsrådeni forskarsamhälletterna via elektorsval.utses Sam-av

mansättningen elektorsförsamlingama måste utifrånöverav m.m. ses
ansvarsområdena för de forskningsråden.nya

Regeringen bör, också i likhet med vad gäller för närvarande,som
ordförande och vissa ytterligare ledamöter i forskningsråden.utse

Eventuella formella hinder för utländska medborgareatt utse som
ledamöter forskningsrådi bör undanröjas. Forskningsrådens beslutsun-
derlag och protokoll måste dock kunna avfattade på svenska.vara

Ledamöterna forskningsrådeni bör liksom för närvarande förutses
år i och för sammanlagt högst två treårsperioder.tre taget
Forskningsråden bör själva få omfattningen sina kansli-avgöra av

och beredningsorganisationer. Forskning 2000 utgår dock från dessaatt
kommer kunna betydligt begränsade vadatt än motsvararvara mer som
den samlade organisationen vid de berörda nuvarande myndigheterna.

Fler tjänstemän inom forskningsrådens kanslier bör kunna anställas
på villkor de nuvarande huvudsekreterarnas, dvs. medmotsvararsom
tidsbegränsad deltidsanställning kombineras med verksamhet vidsom
universitet eller högskola.

Forskning betonar2000 ökade krav ställasmåste på universitetatt
och högskolor i deras roll forskningsfinansiärer. Lärosätena måstesom
ha långsiktig policy för forskningsin och direkta prioriteringar.göraen
Underlaget för besluten forskningsfrågori måste förbättras och bered-
ningsforrnema internt måste utvecklas.

De små och medelstora högskolorna måste också skyldiga attvara
inrätta fakultetsnämnd.minst en

Alla statliga myndigheter ska ha för och finansiera medFoUansvar
inriktning på den verksamheten. Myndigheterna bör själva fåegna sva-

för hur arbetet med oU-frågomaF organiseras.ra
Också inom regeringskansliet måste finnas beställarkompetens i

FoU-frågor.
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utföran-och högskolestyrelser måste förUniversitets- ta attansvar
vid och högskolor fär optimal utform-deorganisationen universitet en

ning.
förbättra jämställdheten vid och hög-Arbetet med universitetatt

eftertryck ochfortsatt drivas medskolor måste Ansvaretengagemang.
framför vila de lokala och lärare ochför detta måste allt på påorganen

pekar åtgärder,anställda. Forskning 2000 på några angelägnaandra
handledarutbildning.bland annat

de kommande förändringarna frågautgår från iForskning 2000 att
anställningar följs medoch högskoleläramasuniversitets- upp av-om
för forskningen och för rörlig-bland konsekvensernaseende på annat

bland lärarna.heten
för rekrytering nyblivnaform anställning bör inrättasEn avavny

och högskolor.doktorer till universitet
finner principiella invändningar inrättaingaForskning 2000 mot att

Kommittén föreslår dock för sin del ingaforskningsinstitut.fristående
föras fram och i detsådana bör kunna iFörslaginstitut. prövasomnya

Eventuella forskningsinstitutforskningspolitiska arbetet.fortsatta nya
tidsbegränsad period.förbör första hand inrättasi en

gäller deninnehåller rad frågortill Forskning 2000Direktiven somen
forskningsutfö-forskningsfinansiering ochförorganisationenstatliga

nuvarande statli-förutsättningslöst denskall"Kommitténrande: pröva
finansie-huvuddelen den statligtSkallforskningsorganisationen. avga

och högsko-utföras vid universitetockså i framtidenrade forskningen
Ärnyttiggörandet forskningenordning stärkaSkullelor avannanen

ändamålsenligsektorsforskningsorganisationen För-nuvarandeden
myndigheterforskningsråd, andramellandelningen samtansvarav

dendet ocksåDärvid måstestiftelser måste prövasprövas omnoga.
ändamålsenlig. motsvaranderådsorganisationen Ennuvarande är ana-

respekti-mellan fakultetsanslagvad gäller avvägningenskalllys göras
sektorsforskningsanslag.råds- ochve

detta kapitel den statliga organisationenForskning behandlar i2000
forskningsutförande.ochforskningsfinansieringför

denbilagorna och redovisningInledningsvis och i 5 6 av nu-ges en
varande organisationen.
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8.1 Organisationen för

forskningsfinansiering

8.1.1 Universitet och högskolor som
forskningsfinansiärer

Huvuddelen de statliga medlen för forskning går direkt till universi-av
och högskolor. Högskolan" således inte bara centraltet är forsk-som

ningsutförare också tillär totalbelopp denutan störstaom man ser- -
forskningsfinansiären på den statliga sidan.

Det samlade belopp högskolan förfogar dock fördelatöver ärsom
på antal anslag och anslagsposter: anslag till de enskilda läro-ett stort

och och dessa anslagsätena uppdelat i anslagsposter till fa-vart ett av
kultetsområden. Uppsplittringen dock inte deär uni-större än att stora
versiteten och högskolorna förfogar belopp väsentligtöver över-som
stiger vad de enskilda forskningsfinansierande myndigheterna dispo-

förBåde Lunds universitet och för Uppsala universitet uppgår denerar.
direkta statsbudgetanslagen forskningtill och forskarutbildning till un-
gefär miljard kronor, vilket väsentligt överstiger vad dett.ex. störstaen
forskningsrådet, Naturvetenskapliga forskningsrådet, eller det största
sektorsforskningsorganet, NUTEK, fördelar. Göteborgs universitet och
Stockholms förfogar,universitet år 1998, direkt i det 800över närmaste
miljoner för forskningkronor och forskarutbildning, Karolinska insti-

drygt 600 miljoner kronorövertutet etc.
och högskolorUniversitet har således viktiga roller inte bara som

forskningsutförare också forskningsfinansiärer. Hur univer-utan som
och högskolor fördelarsitet sina forskningsmedel och vilka priorite-

ringar de har eller bör falli varje ha minst lika betydelsegör, stor- -
frånagerandet de myndigheter enbart för forskningsfi-som som svarar

Ändånansiering. uppmärksammas universitetens och högskolornas
forskningsfinansierande funktion inte i utsträckning. När densamma

det oftast med någon fonn beklagandeär omöjlighetentas överupp av
åstadkomma prioriteringar och ansvarsfull fördelning universite-att av

och högskolornas forslmingsanslag.tens egna
Styrelsen föransvarig hela verksamheten vidär universitet eller

högskolan och ska besluta allai viktiga frågor. Det närmare ansvaret
för forskning och forskarutbildning har fakultetsnämnden. dag finnsI
minst fakultetsnämnd fakultetsområde. statsmakterna har be-en per
slutat fråndet år den1999, indelningen i vetenskapsområ-att när nya
den börjar tillämpas för medelsanvisningen till universitet och högsko-
lor, finnasska fakultetsnämndminst vid varje universitet eller hög-en
skola medel föranvisas forskning.som



SOU 1998:128 Kapitel 8 171

Fakultetsnämndema för besluten den fördelning-närmaresvarar om
och högskolornasuniversitetens anslag till forskning och forskar-en av

utbildning. därmed deDe centrala för universitetens ochär organen
högskolornas uppgifter forskningsfinansiärer.som

ledamotsantal finnsNågot inte föreskrivet för fakultetsnämndema,
bara flertalet ledamöter ska vetenskapligt kompetenta lärareatt vara

berörda forskningsornrådet,inom det fakulteten. Ledamöterna utses
val lärarna inom fakulteten. Ordförande fakultetsnämnd,igenom av

dekanus, förordnas rektor på förslag från fakulteten.av

Forskningsråden8.1.2

föregångare till forskningsråden,En Humanistiska fonden, inrättades i
slutet 1920-talet med uppgift främja svenskt forskningsarbeteattav

de humanistiska vetenskapemasinom område. Fonden tillfördes vissa
medel från penninglotterier med statlig koncession. första egentligaDe
forskningsråden i Sverige inrättades 1940-talet.på tekniskt forsk-Ett

ningsråd tillkom år Under den följande1942. femårsperioden, fram till
därefter forskningsrådår 1947, inrättades för medicin, naturvetenskap,

samhällsvetenskap, jordbruksforskning och byggforskning. årDen
fick1946 tillsatta atomkommittén därtill forskningsrådslilqiande upp-

Årgifter med avseende på atomforskningen. 1960 omvandlades den
humanistiska fonden och atomkommittén till humanistiskastatens

förforskningsråd respektive råd atomforskning.statens
teknisk forskningstöd till och utvecklingsarbete inrättadesFör år

fonder: Malmfonden och Norrlandsfonden.1961 två Malmfonden
skulle framför allt stödja omfattande och långsiktiga projekt.mer

hadeNorrlandsfonden bredare inriktning dess verksamheten men var
samtidigt regionalt begränsad.

Vid 1960-talet gjordes utredningmitten de statliga insat-av en av
för tekniskt och industriellt forsknings- och utvecklingsarbete.serna

Med utgångspunkt dettai inrättades Styrelsen för teknisk utveckling
STU år 1968. STU det tekniska forskningsrådets uppgifterövertog

Malmfondenoch inordnades i teknikvetenskapligaSTU. Det forsk-
ningsrådet har sedermera återuppstått, först knutet till Industri/Närings-
departementet, och sedan knutet till forskningsrådsorganisationen1994
under Utbildningsdepartementet.

samlad utredning forskningsrådsorganisationenEn genomfördesav
under åren 1972-1975 Forslcningsrådsutredningen, MedFRU.av

förslag utgångspunktFRU:s inrättades forskningsrådsorga-som en ny
tidigare forskningsrådennisation år 1977. De inom Utbildningsdepar-

område dåtementets ersattes tre:av
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Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet HSFR0
forskningsrådetMedicinska MFR0

Naturvetenskapligaforskningsrådet NFR.0

Vid sidan dessa inrättades myndighet, Forskningsrådsnämn-en nyav
den FRN.

forskningskommitté fyllerRymdstyrelsens därtill forskningsråds-en
medel förfunktion med avseende på de rymdforskning anvisas viasom

Utbildningsdepartementet.
forskningsrådsorganisationen harTill också tidigare hört Rådet för

högpresterande datorsystem HPDR. råd lades ned vidDetta utgången
år 1997.av
Forskningsråden statliga myndigheter. Organisation och verk-är

statsmakterna förordningar och andra före-samhet styrs av genom
skrifter budgetbeslut. Grundläggande regler för forsk-samt genom
ningsråden Förordning med instruktion för forskningsrådeni inomges

område 1996:648.Utbildningsdepartementets SFS

Forskningsråden har enligt sin instruktion till uppgift att

och verksamhetsområde främja och stödjavart inom sittett veten-
betydelsefull forskning.skapligt

främjaForskningsråden skall inom sina verksamhetsområden jäm-
mellan kvinnor ochställdhet män.

skall för information forskning ochForskningsråden verka att om
sprids.forskningsresultat

samverkaForskningsråden skall med andra myndigheter och organ
område.forskningensinom

Forskningsrådens instruktion också vissa särskilda uppgifter föranger
råden. Dessa är

sammanhängande verksamhet,fördela medel till forskning och därmedl.
den forskning till vilken medelallsidigt och granska har begärts hosöppet

rådet den forskning till vilken rådet fördelatutvärdera har medel,samt
vilka forskningsbehov angelägna olikaundersöka inom forsknings-ärsom

och samhällsområden, redovisa resultaten dessa undersökningar samt taav
till och forskning behövs tillgodose sådanainitiativ främja for be-attsom

hov,
samverkan med andra forskningsstödjande dels undersöka vilkai organ

forskningsuppgifter delsintresse, beslutaär gemensamtsom av om av-
mellan rådet och frågagränsningen övriga forskningsstödjande iorgan om

sådana forskningsuppgifter,
främja och initiativ till internationellt forskningssamarbete, ochta

publicering vetenskapliga resultat.främja av
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Forskningsråden hör till den mindre statliga myndighetergrupp av som
kallas nämndmyndigheter. Utmärkande for dessa fokuseringen påär
kollektivt beslutsfattande professionellti beslutsorgan,ett sammansatt
till skillnad andra myndigheter där besluten fattas tjänstemän.mot av

princip "nämnden, det kollektivaDet i beslutsorganet,är utgörsom
myndigheten. Tjänstemän inom nämndmyndigheter har baranormalt
uppgifter beredningen verkställandeti och nämndens beslut, dvs.av

självständigt beslutsansvar.inget
Forskningsråd betecknar både myndigheten och dess styrelse.

Forskningsrådet styrelse består ordförande och ytterligare tiosom av
ledamöter. alla ledamöter, ordföranden,För finns personligautom er-

ledamöterna och för dessaSju forskarsam-sättare. ersättare utsesav av
hället tvåstegsförfarande. Forskare vid universitet och hög-ettgenom

elektorer, vilkaskolor m.fl. i sin rådsledamötema ochutser tur utser
deras Regeringen ordförande och ytterligare leda-ersättare. utser tre

ersättare.möter samt tre
Forskningsrådens verksamhet består till helt övervägande del fi-av

forskningsprojekt. Urvalet projektnansiering grundas ansök-av av
och forskargrupper.från forskare Ansökningarna underkastasningar en

granskning särskilda prioriteringskommittéer eller motsva-noggrann av
rande review"."peerorgan

grundforskningsråden finns sammanlagt i det oli-Inom 70närmaste
ka med ungefärberedningsorgan 400 ledamöter. Bered-sammantaget

forskningsråden redovisas bilaganingsorganen inom i
Antalet anställda vid forskningsrådens HSFR, ochMFR, NFR

kanslier uppgick vid utgången år till dessaTFR 1997 cirka 80. Avav
hälften personer knutna tillknappt 34 Kansliorganisationer-NFR.var

och bestodvid och cirkaHSFR, MF R TFR 15varna en av personer.

ørskningsrådsnämndenF

Forskningsrâdsnämnden har,FRN enligt sin instruktion, till huvud-
uppgift ta initiativ till och stödja forskning främst inom områdenatt

angelägna från samhällets synpunkt. Nämnden skall härvid be-ärsom
akta behovet och mångvetenskaplig forskning. frågaItvär-av om
jämställdhet, information och samverkan med andra myndigheter har

likalydande uppgifter forskningsråden.FRN som

särskilda uppgifter förSom FRN instruktionenanger

samordning och samarbete mellan forskningsråden"l. främja inom
Utbildnings-, Jordbruks-Social-, och Näringsdepartementets verksam-

hetsområden,
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främja samarbetet mellan forskningsråden å sidan och andraena myn-
digheter åoch andra sidan frågori initiativ till forsk-organ som avser
ning, vetenskaplig bedömning forskning eller finansiering forsk-av av
ning,

för nämndens och forskningsrådens verksamhetsforrner ochattsvara
fortlöpandeorganisation över,ses

medel tillfördela forskning och därmed sammanhängande verksamhet,
fördela medel till dyrbar vetenskaplig utrustning,
allsidigt och granska och utvärdera den forskningöppet till vilken
närrmden har fördelat medel,

för allmän och övergripande information forskning ochsvara en om
forskningsresultat,
främja jämställdhets-, kvinno- och genusforskning, och
främja internationellt forskningssamarbete sådana områden där inte
någon myndighet har detta uppgift."annan som

Forskningsrådsnämnden på motsvarande för forskningsrå-är, sätt som
den, benämningen på såväl myndigheten dess styrelse. FRNsom som
styrelse består ordförande och sjutton andra ledamöter. Ordförandenav
och ledamötertio regeringen. HSFR, MFR, NFR, Skogs-TFR,utses av
och forskningsråd,jordbrukets Socialvetenskapliga forskningsrådet och

och teknikutvecklingsverketNärings- vardera ledamot. Ersätta-utser en
inte för ledamöterna i FRNutsesre

likhet med myndigheter forslcningsrådsorganisationenI övriga inom
arbetar huvudsakligen med ansökningar från forskareFRN och fors-
kargmpper. Också här bereds ärendena särskildainom beredningsor-

finnsnärvarande beredningsorganFör inrättade i vilkatrettongan.
medverkar cirka 130sammantaget personer.

Vid kansli arbetadeFRN:s 39 år 1997. har därmedFRNpersoner
det kansliet myndigheterna forskningsrådsorganisatio-inomstörsta av
nen.

forskningsrådenSamverkan mellan

Forskningsråden samarbetar på olika både det gäller självasätt när
forslmingsñnansieringen och andra frågor.i Samarbetet underlättas
självfallet forskningsråden sedan länge samlokaliserade,att ärav nu-

Forskningsrådensi Hus i centrala Stockholm.mera
Frågor, berör flera forskningsråd eller ligger i gränsområdetsom

mellan de berörda myndigheterna, i råden och andravissatas ettupp av
myndigheter själva inrättat Forskningsrådens samarbetsnämnd.organ,
Samarbetsnämnden behandlar framför allt arbetsfördelningsfrågorvissa
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mellan råden berördaoch övriga myndigheter. Samarbetsnärnnden be-
företrädare för Cancerfonden,står FRN, HSFR, MFR, RådetNFR,av

för arbetslivsforslcning, Riksbankens Jubileumsfond, Socialvetenskap-
liga forskningsrådet, Sida/SAREC, Skogs- och Jordbrukets Forsknings-
råd och TFR.

Sedan år finns också särskild, statsmakterna1997 inrättaden av
samverkansgrupp med för forskningsråden inom Utbild-representanter
ningsdepartementets verksamhetsområde, Forskningsrådsnämnden,
Rymdstyrelsen, Skogs- och jordbrukets forskningsråd och Socialveten-
skapliga forskningsrådet.

samverkansgruppen ska de berördaGenom myndigheterna i sam-
råd främja och samordna myndigheternas forskningsstödjande verk-
samhet det gällernär

tvärvetenskaplig forskning,
genusperspektivökat medvetande i forskningen, ochett om

för jämställdhet. SFS 1996:1579insatser

Ordföranden samverkansgruppeni regeringen. Om respektiveutses av
bestämmer forskningsrådmyndighet inte varje ochannat, representeras

ordförande och sin huvudsekreterare och RymdstyrelsenFRN sinav av
generaldirektör och ordföranden styrelsens forskningskommitté.sin i

har förSamverkansgruppen inrättat två tvärveten-expertgrupper, en
skap och för genusforslcning. På samverkansgruppens initiativ haren

för forskningsråden jämställdhetsgrupp.också bildats en gemensam
förfogar medel. admi-Samverkansgruppen inte några Deöver egna

begränsade två halvtidstj handlägga-nistrativa är änsterresurserna som
till Humanistisk-samhällsvetenskapliga forsknings-den knutenre, ena

rådet och den andra till Forskningsrådsnämnden.
kom till efter förslag forskningspropositionensamverkansgruppen i

inrättades Enligt forskningspropositionen skahösten 1996 och år 1997.
verksamhet utvärderas eftersamverkansgruppens år.tre

Sektorsforskningsmyndigheter1

uppgiftByggforskningsrådet, har till "ta initiativ tillBFR, att samt
främja och stödja forsknings- och utvecklingsarbete planlägg-inom

ochnings-, byggnads- anläggningsornrådet. Byggforskningsrådet är
knutet till Inrikesdepartementet.

Byggforskningsrådet har generaldirektör chef. styrel-BFR:sen som
består elva ledamöter, generaldirektören medräknad. Samtligase av

ledamöter Vid finnsregeringen. BFR styrelsen utseddutses av en av
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vetenskaplig nämnd bestående med vetenskaplig meri-av sex personer
tering.

Forskningsstödet indelat i två För ochär vart ettprogram. av pro-
finns inrättad och uppföljningsgrupp, utseddgrammen en program- av

styrelsen. Hälften ledamöterna dessai ska forskare ochav grupper vara
hälften ha anknytning till verksamheten inom sektorn.

Vid kansli arbetar drygtBFR:s 40 personer.
Byggforskningsrådet har nyligen föremålvarit för utredning av en

särskilt utredare. lade i december fram betänkandetDenne 1997 En ny
plan-, bygg- och bostadsforskning SOU 1997:182.

Utredaren föreslog Boverket skulle få för finansieringatt ansvar av
"myndighetsanknuten FoU", varmed utredaren menade kunskap för

begränsatagerande". belopp cirka 30 miljoner kronor,Ettstatens eget -
kraftig nedskäming vad förfogar cirkaBFR 165över,gentemoten nu

miljoner kronor skulle, enligt utredningsförslaget, fortsättningsvis-
för långsiktig kunskapsutveckling forskning vid univer-avsättas genom
högskolor. fördelning detta skulle,sitet och För enligt utredningen,av

Byggforskningsrådantingen nedbantat eller Forskningsrådsnämn-ett
den svara.

Kommunikationsforskningsberedningen, har till uppgiftKFB, att
"planera, stödja och samordna övergripande forskning, utveck-initiera,
ling och demonstrationsverksamhet trafik, trafik-rör transporter,som
säkerhet, och telekommunikation kommunikationernas be-post- samt

och regionalatydelse för miljön den utvecklingen. ingår iKFB Kom-
verksamhetsområde.munikationsdepartementets

består ordförande och ytterligare högststyrelse åttaKFB:s av perso-
Under styrelsen generaldirektör chef för verksamheten. Ge-är enner.

också styrelsen.neraldirektören ingår i
Vid finns vetenskapligt råd, består utländska forska-KFB ett som av
Också ordförande och ledamöter i det vetenskapliga rådet utsesre. av

regeringen.
verksamhet struktureras i enlighet med inriktningsplan,KFB:s en

presenterad myndigheten och godkänd fyraregeringen, i huvud-av av
fyra består i rad delorriråden.De sin turprogram. programmen av en

Vidare finns två tvärsgående forskningsinsatser gäller Trafik ochsom
miljö respektive Kollektivtrafik och samhällsbetalda resor.

Vid finns olika beredningsgrupperKFB ochFörtyper vartav m.m.
finnshuvudprogrammen således ledningsgrupp med såvälett av en

forskare förföreträdare avnämarintressen. Ledningsgnippema be-som
dömer både samhällsrelevans och vetenskaplig kvalitet med avseende

ipå insatser inom programmen.
Vid kansli arbetar cirkaKFB:s 25 personer.
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Bland sektorsforskningsorganen Närings- och teknikutvecklings-är
verket, hör tillNUTEK, Närings- och Handelsdepartementets verk-som
samhetsområde, det Finansiering forskning och utvecklings-största. av
arbete dock bara del verksamhetsområde.NUTEK:sär en av

ansvarade budgetåret förNUTEK 1997 anslag statsbudgeten,på
vilkas sammanlagda belopp uppgick till cirka miljarder kronor.3,5 Av
detta belopp hänförde sig cirka miljoner770 kronor till teknisk forsk-

utvecklingning och cirka miljoner150 kronor till energiforsk-samt
år anslaget till teknisk forskningning. För 1998 och utveckling cirkaär

miljoner kronor. nyinrättad650 En myndighet, energimyndig-Statens
het, från den bland för1 januari 1998 fördelning med-annatsvarar av

till energiforskning.len
leds styrelse, utseddNUTEK regeringen, med generaldi-av en av

rektören ordförande. styrelsen ingår förI närvarande 1998 tvåsom
universitetsrektorer, landshövding, f.d. statsråd, fyraetten personer
verksamma inom näringslivet.

Efter det verksamheten inom energiområdet överförts till denatt nya
energimyndigheten består NUTEK:s verksamhet rubri-treav program
cerade Teknik, Företagsutveckling respektive Regional utjämning och
utveckling. Teknik i huvudsak stödet till tekniskProgrammet avser
forskning och utveckling. avdelningarProgrammen inommotsvaras av
verket.

verksamheten inom Teknik harFör NUTEK inrättatprogrammet ett
Årreferensgmpper.antal och 1997 medverkade sammanlagtstort styr-

det 900 i dessai närmaste personer grupper.
frågor fattas besluten flertaletNUTEK:s styrelse. fallI Istora av

dock beroende på omfattningen och karaktären aktuellafattas detav-
ärendet beslut generaldirektören, avdelningschefen eller någonav av-
enhetschefema.

arbetadeNUTEK-Teknik år 1997 cirka anställda, VilketInom 110
knappt femtedel hela personalstyrkan vid helaNUTEKvar en av an-

anställda den december 490.talet 31 1997:

arbetslivsforskning bildades den juliRådet för 1 1995 då det övertog
uppgifterdelar de inom forskningsfinansiering tidi-stora av m.m. som

legat på Arbetsmiljöfonden. Råder för arbetslivsforskning knu-ärgare
till Arbetsmarknadsdepartementet.tet

till uppgift planera,Rådet har initiera och stödja forskning ochatt
betydelse arbetslivetsutveckling på område. Rådet skallär ävensom av

stödja forskning arbetsmarknadspolitiska åtgärder."som avser
Rådet fördelar cirka miljoner kronor forskning240 år till ochper

utveckling inom arbetslivsornrådet. Huvuddelen medlen till ñ-gårav
forskningsprojekt vid universitet ochnansiering högskolor.av
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Rådet leds regeringen utsedd styrelse och generaldirek-av en av en
Verksamheten organiserad i programområden Arbetsmiljö,tör. är tre -

Arbetsorganisation och Arbetsmarknad. programrådEtt har inrättats
med utskott för och de Programrådet följervart ett treav programmen.
verksamheten och synpunkter och förslag angående inriktning ochger
prioriteringar. Programrådet har trettiotal ledamöter,ett represente-som

arbetsmarknadens myndigheter och organisationer inomparter samtrar
arbetslivsområdet.

granskning framför alltFör den vetenskapliga kvalitén forsk-iav
ningsansölmingama har rådet inrättat prioriteringskommittér, samman-

forskare berördainom områden.satta av
Vid rådets kansli förarbetar närvarande cirka 40 personer.

Skogs- och jordbrukets forskningsråd, SJFR, har till uppgift att främja
och stödja första handi grundläggande och långsiktig forskning som

hållbart nyttjande biologiska med särskildett naturresursergagnar av
inriktning de areellapå näringama". SJFR knutet till Jordbruksde-är
partementet.

styrelse, själva forskningsrådet,SJFR:s består tolv ledamöter. Sjuav
dessa väljs, likhet med vad föri gäller forskningsråden underav som

Utbildningsdepartementet tvåstegsförfarande, där forskareettgenom
inom berörda områden väljer elektorer och dessa sedan i sin väljertur
rådsledamöter. Ordföranden och ytterligare fyra ledamöter utses av
regeringen.

förfogar knapptSJFR år 1998 150 miljoner kronor till forsk-över
ningsstöd. Rådets verksamhet består i huvudsak utifrån ansök-attav

från forskare och forskargrupper fördelaningar medel till forsknings-
projekt vid universitet och högskolor.

forslmingsstödAnsökningar bedöms fyra ämnesutskott ochi sjuom
programorgan.

kanaliserasVia också stöd till kollektiv jordbrukstek-SJFR statens
nisk forskning till Stiftelsen Jordbruks- och miljöteknisk forsk-
ning/Jordbrukstekniska institutet, kollektiv skogsforskning till Stiftel-

Skogsbrukets forskningsinstitut/Skogforsk, kollektiv trädgårds-sen
forskning kollektiv forskning inom växtförädlingsområdetsamt m.m.

dessa anvisas årFör insatser 1998 sammanlagt cirka miljoner45senare
kronor.

Vid SJFR:s kansli arbetar tiotalett personer.

Socialvetenskapliga forskningsrådet, SFR, inrättades år 1990 med upp-
gift främja och stödja betydelsefull grundforslcning och tillämpadatt
forskning inom socialvetenskap, socialpolitik och folkhälsovetenskap

informera kunskapsläge och aktuell forskning. SFR knutetsamt ärom
till Socialdepartementet.
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Forskningsrådet styrelse består ordförande och elva leda-som av
ledamot ordföranden finnsFör varje personligmöter. utom ersättare.en

Ordförande och ledamöter regeringen, sju ledamöter iutsestre utsesav
tvåstegsförfarande där forskare vid universitet och högskolorett utser

elektorer, vilka väljer rådsledamöter.i sin Sättet rådsleda-tur att utse
försåledes detsamma gmndforskningsråden.möter är som

har prioriteringskommittéer, förSFR och följandetre vart etten av
områden: Folkhälsa, Omsorg. Välfärd. rådsberedningEn samordnar
arbetet prioriteringskommittéema.i

arbetarVid kansli nioSFR:s personer.

energimyndighet, inrättades denStatens januari huvudsak-1 1998,som
ligen utbrytning energifrågoma har tillNUTEK,genom en av ur upp-
gift bland främja forskning, utveckling, demonstration ochannat att
introduktion energiteknik planera och fördela statligt stöd tillsamtav

tilldetta. Energimyndigheten hör Närings- och Handelsdepartementet.
energimyndigheten beslutar EnergiutvecklingsnämndenInom om

stödet till forskning, utveckling och demonstration i vissa andrasamt
ärenden. Energiutvecklingsnämnden består myndighetens generaldi-av
rektör och andra ledamöter. Ledamöternatio regeringen. deAvutses av
nuvarande ledamöterna fyra forskare vid elleruniversitet högskola.är
Nämnden får överlåta generaldirektören eller tjänsteman attannan

ärenden eller ärenden.avgöra grupper av
Utbildningsdepartementet fanns Rådet förUnder forskning uni-om

fram tilloch högskolor utgången 1997, då rådet avveckla-versitet ärav
des.

finansierar forskningantal myndigheter och utvecklingsarbeteEtt
inom för sina reguljära anslag. Skillnaderna mellan des-är storaramen

fråga omfattning,myndigheter i FoU-insatsemas organisationsa om
och arbetsformer. regel det relativt blygsamma, försig inteI rör attom

mycket blygsamma, belopp. Många har särskildinte någon internsäga
för just FoU-frågorna dessa handläggs och beslutasorganisation utan

förinom den organisation gäller verksamheten Bland des-i övrigt.som
myndigheter finns samtidigt antal inte bara finansierarett utansa som

också själva bedriver forskning, antingen del verk-störresom en av en
samhet eller huvudsaklig uppgift. myndigheter det härDe gällersom
redovisas bilagai
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8.1.4 Forskningsrådsorganisationen i vissa andra
länder

Danmark

Danmark trädde forskningsrådsorganisationI krafti år 1997. Härnyen
finns forskningsråd:nu sex

Statens Humanistiske Forskningsråd-
Jordbrugs-Statens Veterinaervidenskabelige Forskningsrådog-

Statens Naturvidenskabelige Forskningsråd-
SamfundsvidenskabeligeStatens Forskningsråd-
SundhedsvidenskabeligeStatens Forskningsråd-

Statens Teknisk-Videnskabelige Forskningsråd-

forskningsrådVarje har 16 ledamöter, samtliga utsedda personligi
egenskap, forskningsministem. Flertalet rådsledamöter aktivaärav

Övrigaforskare. ledamöter har erfarenheter från forskningsanvändning
inom olika samhällssektorer.

Danmark finns också orskningsforumI F består leda-13ett som av
utsedda forskningsministem. Ordföranden och ledamötermöter, av sex

utsedda personlig egenskap.i de ledamöternaAv övriga har deär sex
forskningsråden nominerat en var.

Forskningsforum har till uppgift samordna forskningsrådensatt ar-
bete med strategiplanerde dessa ålagda fram och utarbetaär att ta att

förstrategiplan aktiviteter berör råd. Forskningsfo-än etten som mer
ska vidare samordna forskningsrådens tvärvetenskapliga aktivite-rum

och lägga fast enhetliga riktlinjer för arbetet forskningsrådsor-inomter
ganisationen. Forskningsforum ska också kunna för medelsför-svara
delning till områden får särskilda medel på statsbudgeten och därsom

Årverksamheten inte bedöms in inom något forskningsråden.passa av
l997-den forskningsrådsorganisationens första år har dock inganya -
medel för fördelning Forskningsforum.avsatts av

Finland

Finlands akademi ramorganisation för de finska forskningsråden.är
Sedan den 1 januari 1995 består forskningsrådsorganisationen fyraav
råd:

Forskningsrådet för hälsaI
Forskningsrådet för kultur och samhälle
Forskningsrådet för miljö och naturresurser
Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik
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Forskningsrådet för miljö och omfattar lantbruks- ochnaturresurser
skogsvetenskaplig forskning miljöforskning.samt

Nederländerna

Också Nederländerna finnsi ramorganisation för forskningsråden:en
Nederlandse Organisatie Wetenschappelijk Onderzoek NWO.voor
Under NWO:s styrelse följande forskningsråd av NWOsorterar sex
använda engelska benämningar:

Research Council for the Geosphere and Biosphere Sciences-
Research Council for the Humanities-
Research Council for the Medical Sciences-
Research Council for the Physical Sciences-
Research Council for the Social Sciences-
Research Council for the Technical Sciences-

Forskningsråden inom både förNWO grundläggande forochansvarar
strategisk och tillämpad forskning. NWO driver också forsk-egna
ningsinstitut.

Forskningsråden för medicin och för teknik fördelar medel direkt till
forskningsprojekt vid och högskolor.universitet fyraDe övriga råden
fördelar medel till Foundations",sina vilka fungerari sin tur som
forskningsråd sina respektive områden.inom

Norge

finns sedan formelltI Norge år 1993 endast forskningsråd, Norgesett
forskningsråd. Forskningsrådet fyller också uppgiften finansiärsom av
sektorsforskning.

forskningsråd statligNorges myndighet under Kirke-, Under-är en
visnings- och Forskningsdepartementet KUF. Anslag till forsknings-
rådet kanaliseras dock också via andra departement.

forskningsråd indelatNorges i s.k. områdesstyrelser, iär sex som
praktiken fyller forskningsrådsfunktioner inom sina respektive ornrå-
den. Det regeringen beslutar indelningen områdesstyrelser.iär som om
De områdesstyrelsema är:sex

Områdestyret for bioproduksjon foredlingog
Områdestyret for industri energiog

forOmrådestyret kultur samfunnogl
Områdestyret for medicin helseog
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utviklingOmrådestyret for miljö og-
Områdestyret for naturvitenskap teknologiog-

Forskningsrådet helhet företräds Hovedstyret. Ordförande ochi sin av
ledamöter Hovedstyret regeringen. Ordförande och ledamöteri utses av

Hovedstyret efter samråd med berördaområdesstyrelsemai utses av
departement.

forskningsfinansierande uppgifterna, såledesdeUtöver som avser
tillämpad forskning med betydelse för olikasåväl grundforskning som

uppgifterhar forskningsråd rådgivandesamhällssektorer, Norges som
och andraforskningsfrågor till såväl regeringen Stortingeti somorgan

myndigheter.statliga

Schweiz

forskningsråd. Forskningsrådets högsta beslutandeSchweiz finnsI ett
Council den rådet använda engelska be-The Foundationär avorgan

ledamöter, vilka företräderhar mindrenämningen. inte 56Detta än
kantonema vetenskapliga,den federala regeringen,universiteten, samt

Foundation Councilekonomiska organisationer. Thekulturella och ut-
Council. har ledamöterThe Research Det 71ledamötema i senareser

dessa fördelar forskningsmedelfyra avdelningar.fördelade på Tre av
områden:följ andeinom

and SocialHumanities Sciences-
Natural and Engineering SciencesMathematics,-

and MedicineBiology-

särskilda forskningspro-för medel tillfjärde avdelningenDen ansvarar
gram.

indelad två sektioner,för biologi och medicin iAvdelningen är en
för klinisk. social ochexperimentell medicin ochför biologi och en

preventiv medicin.
arbete skerde fyra avdelningarnas i ExecutiveSamordningen enav

Council. detta fattar deof the Research DetCommittee är organ som
projformella besluten m.m.om

Storbritannien

finns Storbritannien följandeEfter omorganisation år 1994 i sexnuen
forskningsråd:

ResearchBiotechnology and Biological Sciences Council-
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Economics and Social Research Council
Medical Research Council
Natural Environment Research Council
Engineering and Physical Sciences Research Council
Particle Physics and ResearchAstronomy Council

Forskningsråden för finansiering både grundläggande forsk-svarar av
och tillämpad forskning.ning

Forskningsråden knutna till ofDepartement Trade and Industry,är
DII. departementet finnsInom Director ofGeneral the Researchen
Councils. Innehavaren denna befattning rådgivare till denärav ansva-
riga vad gäller forskningsrådensministern budget och gränsdragningen
mellan råden frågoroch i rörande bland forskningsrådens arbets-annat
former.

Såväl ordförande de femton ledamöterna i ochvart ettsom av
forskningsråden i personlig egenskap den ansvariga ministern,utses av
chefen för Ungefär hälftenDTI. rådsledamöterna hämtas från forsk-av
ningsvärlden och andraden hälften från samhällssektorer med anknyt-
ning till respektive forskningsområde.

Tyskland

TysklandI Deutsche Forschungsgemeinschaft, för fördel-DFG,svarar
ningen forskningsmedel till projekt finnsInom DFG Haup-ettav m.m.
tausschuss beslutar inrätta och tillsätta de Fachauschüsse,attsom om

för realbehandlingen forskningsansökningarna. Fachaus-som svarar av
schüsse fyrai områden: Biowissenschaften, Geisteswissen-grupperas
schaften, Ingenieurwissenschaften och Naturwissenschaften.

Organisationen för forskningsutförande8.2

Universitet och högskolor8.2.1

ska, enligtForskning de riktlinjer för forskningspolitiken angivitssom
och riksdagen, bedrivasregeringen vid alla universitet och högsko-av

lor. innebär harDet Sverige mycket spridd organisation föratt en
forslcningsutförande vid 27 universitet och högskolor från Luleå till

bortses från deLund. Här konstnärliga högskolorna.

Fakultetsonrådena dag företräddai vid universitet och högskolorär
enligt följande:
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LåTUU LU GU SU UmU LiU KI KTH CTHLärosäte
U

Farmaceutisk X

Filosofisk X X

Humanistisk X X X XX

XJuridisk X X

XX X XMat-naturvet

Medicinsk X X X XX X

Odontologisk X XX X

XSamhällsvet X X X X

XTeknisk X X X X

Tekn-naturvet X

XTema

Teologisk X X

nuvarandede vetenskapsområdena blir denUttryckt i termer av nya
denna:forskningsorganisationen

LåTUKTH CTHGU SU UmU LiU KIUU LULärosäte

Vetenskapsområde

XHumaniora- X X X X X X
samhällsvetenskap

XMedicin X X X X X

XNaturvetenskap X X X X X

X X X XTeknik X X

för forskninghögskolorna tilldelas medeloch medelstorasmåDe utan
forskningsområden från statsmakternas sidan.uppdelning pånärmare

Örebrohögskolorna Karlstad, Växjö ochhar angivit iRegeringen att
Mitthögskolan ska omvandlas tillsikt också universitet. Hög-påsamt

vetenskapsområdet Humaniora-skoleverket har beslutat att
Högskolanska finnas vid Högskolan i Växjö och isamhällsvetenskap

Örebro Högskolanvetenskapsområdet Teknik ska finnas vid isamt att
från denKarlskrona/Ronneby. Högskoleverkets beslut gäller januari1

1999.
och högskolor innebär arbetet bedrivsForskning vid universitet iatt

grundutbildningen och studenterna grundutbildningsni-miljö där påen
helt dominerandefall det gäller antaletvå i varje närär ett, personer,
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inslag. Om däremot till den ekonomiska omslutningen ärman ser
forskning och forskarutbildningen de verksamheternastörre inom den
svenska högskolan.

Institutioner och andra arbetsenheter

Indelningen i institutioner och andra arbetsenheter sedan länge heltär
fråga för de enskilda universiteten och högskolorna.en
Den interna organisationen vid universitet och högskolor utformas

normalt så både utbildning och forskning bedrivs inomatt institutioner-
Institutionema i regel uppbyggda utifrån denär vetenskapliga dis-na.

ciplinindelningen. Det saknas dock inte exempel på mång- eller tvär-
vetenskapliga institutioner.

Vid universitet och högskolor finns sammanlagt cirka 1 000 in-nu
stitutioner eller andra arbetsenheter, där forskning och forskarutbild-
ning bedrivs. Storleken på institutionerna varierar finnsHäravsevärt.
institutioner med flera hundra anställda, också sådana ärmen som
mycket små och består bara några fåav personer.

F orskningsprogram med organisationegen

På tid har tillkommit vad skulle kunna ytterligaresägassenare som vara
Organisationsform, nämligen forskningsprogram med ochstyr-en egen

ledningsorganisation, vid sidan den reguljära institutionsledningen, iav
form programstyrelse och programdirektör. Dessa i regelärav program
finansierade någon forskningsstiftelserna. Såväl styrelserav av som
direktörer under medverkan den finansiären, forsk-utses externaav
ningsstiftelsen. Enbart Stiftelsen för strategisk forskning finansierar för
närvarande trettiotal vilka har eller flera forskarskolorett program, en

central del verksamheten. Forskningsstiftelsemassom av program om-
fattar i regel verksamhet vid lärosäte.än ettmer

Relationerna mellan dessa programstyrelser och programdirektörer
och den reguljära organisationen vid de universiteten och högskolorna
förefaller inte alltid helt klarlagda. Vid något universitet har detvara

blivit diskussion ska ha dett.ex. avgörande inflytandetom vem som
antagningen till forskarutbildningöver inom forskningsprogram.ett
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Holdingbolag och aktiebolag med universitet och högskolor som
ägare

redovisats kapitel kan universitet och högskolor också be-Som i 7 nu
verksamhet aktiebolag med anknytning till respektive lärosäte.driva i

vid universitet och högskolor8.2.2 Lärarna

för forskningen vid universitet och högskolorViktiga förutsättningar
gäller fråga anställning ochde regler och riktlinjer isom omges genom

ska utföra forskningsarbetet. Statsmakternaarbetsvillkor för de som
ändrade regler ska gälla from. årbeslutade hösten delvis 19991997 att

befordran lärare.för anställning, rekrytering och av
lärarkategorier ska finnas vid universitet och hög-huvudsak fyraI

och forskarassistent. Lektorerprofessor, lektor, adjunktskolor: som
befordras till professorer.professorskompetentä ska Påförklarats

uppfyller behörighetskraven förska adjunktermotsvarande sätt som
till lektorer.lektorat befordras

anställningsskyddet för professo-hittillsvarande mycket starkaDet
för med tillsvida-regler generellt gällerförändras. De personersomrer

också för professorerna.ska fortsättningen gälla Samti-reanställning i
för andra högsko-anställningsskyddet bli förstärktdigt kan grupper av

använda tidsbegränsad anställningmöjligheternalelärare, attattgenom
mindre för närvarande.för lektorer blir änt.ex.

forskarutbildning skahögskolelärare medAlla universitets- och ar-
forskning.undervisning inombeta såväl inom som
också efter det de ändradehögskolor kommer,Universitet och att

sakna naturlig nybörjar-anställning lärare införts,reglerna för att enav
avlagt doktorsexamen. Da-för rekrytering justtjänst personer somav

tillskulle kunna tänkas liggaforskarassistenttjänst, närmastsomgens
sådan.olika skäl inte fungeratför detta ändamål, harhands somav

forsknings-haft för inslagharForskarassistenttjänsten egetett stort av
arbetsuppgifter, vilka lärosätenaför de förarbete för alltidatt passa

ofta ställt krav dok-har ocksåbehövt nyrekrytera. Lärosätena utöver
få forskarassistenttjden skapå änst.torsexamen person som en

för allaoch högskolor har arbetsgivaransvaretUniversitet som ar-
eftersomderas arbete finansieras. Alltvid lärosätena hurbetar oavsett

verksamhet ökat harofta kortsiktigt finansieradandelen externt --
avveck-fråga kostnader för Övertagande ellersamtidigt de risker i om

och hög-denna princip medför för universitetling personal, somav
och hög-ökat. princip dock universitetskolor arbetsgivare, I ärsom

aktörersituation många andraskolor här i någoninte än ärsomannan
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beroende utomstående finansiering, företag och uppdragsmyn-t.ex.av
digheter.

8.2.3 Industriforskningsinstitut

Näringslivet och falli vissa i stället KK-stiftelsen, finan-staten, numera
trettiotalsierar industriforslcningsinstitut. Industriforsk-gemensamt ett

verksamhet har behandlatsningsinstitutens i kapitel samverkan7 om
mellan universitet och högskolor och samhälle. Industriforslcningsin-

finns förtecknade i bilagastituten

Statliga forskningsinstitut8.2.4 m.m.

Enligt SCB utförs nio svensk inom offentlig sektorFoUprocent av
utanför och högskolor.universitet

forskning bedrivsFörsvarets i utsträckning i särskilda forsk-stor
forskningsanstalt m.fl.ningsinstitut Försvarets FOAsom

finns också flera andra statliga myndigheter, forskningdär ochDet
utvecklingsarbete bedrivs antingen huvuduppgift ellersom som en av
flera uppgifter. Exempel sådana myndigheterpå är

Arbetslivsinstitutet
Brottsförebyggande rådet
Centrala museer
Folkhälsoinstitutet
Konjunkturinstitutet
Riksantikvarieämbetet
Rättsmedicinalverket
Smittskyddsinstitutet
Språk- och folkminnesinstitutet

geotekniskaStatens institut
för psykosocial miljömedicinStatens institut
för regional forskningStatens institut

strålskyddsinstitutStatens
veterinärmedicinska anstaltStatens

och transportforskningsinstitutStatens väg-
Stockholms internationella miljöinstitut
Svenskt biografiskt lexikon
Sveriges geologiska undersökning

meteorologiskaSveriges och hydrologiska institut
Utrikespolitiska institutet

7218-527



SOU 1998: 128Kapitel188 8

länderForskningsinstitut i andra8.2.5

Frankrike, Italien,europeiska kontinentenpå denländernadeI stora -
fristående forskningsinstitut t.ex. MaxmedfinnsTyskland system-

finnsde anglosaxiska ländernaTyskland. Också iiPlanck-instituten
inrikningar.med olikaforskningsinstitut

ochländerna har bland Norge Por-europeiskade mindreAv annat
omfattarfristående forskningsinstitut. I Norgeantaltugal stortett

Danmarkstatliga forskningsinstitut. Icirka"instituttsektoren 130 reg-
sektorsforslcningsinstitutionemas.k.vid deverksamhetenlerades ge-

statligtbland tillsyftaderamlag år 1995. Lagen annat att genom en
ramvillkor främjaför på såforskare sätt rör-anställda attgemensamma

forskarna.blandligheten

ochbedömningar2000:3Forskning8.3

förslag

situation8.3.1 Dagens

och forsknings-forskningsfinansieringförsvenska organisationenDen
föregående, redandetredogörelsen iframgår närutförande är, avsom

Därtill kommeromfattande.delen synnerligenstatligagäller dendet
finansierashuvuddel svenskden FoU,förorganisationen avsomav

betydandeytterligareföretag,antaloch bedrivs inom ettsamtett stort
framför allt forsk-privaträttsligmedforskningsfinansiärerantal status,

huvud-eller kommunermed landstingellerningsstiftelsema, t.ex. som
man.

frågaskiljer både isigforskriingsorganisationsvenskaDagens om
frånden utförande nivånfrågaoch iforskningsfinansieringen om

grund-fråga degäller detta iSärskilt tydligtländer.andramånga om
Efter-organisationen.med avseende påhävdasprinciperläggande som

prakti-skillnaderna ihelt konsekventtillämpasinteprinciperna ärsom
emellertid tyd-specifikt svensktfullt lika Ettken mönster ärinte stora.

där.ligt även
hävdadstarkt principfinnsforskningsfinansieringenfrågaI enom

faktiskt har varitdenna principvilken utsträckningpluralism. Iom
forskningsfinansie-det antalvid inrättandetvägledande redan storaav

fyllt funktionen iden framför alltfinns, ellerrande attomnuorgan som
kvarstårFaktumkan diskuteras.sammanfatta utvecklingen,efterhand

knutnatill vilkaforskningsfinansiärer,floradet finns ärdock att en av
prioriterings-beredningsgrupper,arbetsgrupper,betydande antalett

kommittéer etc. etc.
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Eftersom de faktiska besluten i utsträckning fattas dessaistor grup-
kan den statliga organisationen för forskningsfinansiering utöverper -

universitet och högskolor omfatta hundratalsägas på natio-ett organ-
nell nivå, i vilka sitter ledamöter.sammantaget uppemot ett tusenpar

kanDetta för perspektivets skulle relationi till de aktiva forskar-sättas
vid svenska universitet och högskolor. Som redovisats kapiteli 5na

utförs endast cirka årsverken inom FoU professorer och cirkatusen av
1 500 årsverken lektorer. Hela antalet FoU-årsverken senioraav av
forskare vid de svenska universiteten och högskolorna uppgår till cirka
fem tusen.

Samtidigt måste det uppmärksammas pluralismen i utsträck-att stor
ning skenbar. omfattandeDenär organisationen resultatetär av upp-
splittring uppgifterna, och innebär i praktiken inte forskare inomattav

visst område faktiskt har möjlighet söka finansiering frånett att ett stort
antal alternativa källor.

Pluralismen kan därtill begränsad samtidigtattvara genom personer
sitter i beslutsorgan. Tydligast kanske dettaän kanett i detmer ses nu-
varande personsambandet mellan ledningarna för forskningsråden och
vissa sektorsforskningsorgan och styrelserna for några forsk-av
ningsstiftelsema. dubblaDe uppdrag forskningsrådi och stiftelsen,i

till exempel ledamöterna i styrelsen för Stiftelsen för strategisksom
forskning har, innebär mycket stark koncentration inflytandeten av

svensk forskningsfinansiering.över
Om organisationsprincipen det gäller forskningsfinansieringnär an-

givits pluralism har det i gengäld det gäller den forskriingsutfö-närsom
rande funnitsnivån likaminst starkt hävdad princip monopol.en om
Högskolan ska "hela samhällets forskningsinstitut. All forskningvara
ska i princip utföras inom högskolan. dock,Detta visats i detär som
föregående, princip med många undantag. allAv svensk utförsFoUen
för det första den helt dominerande delen företagen.inom det andraFör
utförs i praktiken inte oväsentlig del den statligt finansieradeen av
forskningen denvid rad forskningsinstitut, allt finns.trotssom

statligaDe både för forskningsfinansiering och för forsk-organen,
ningsutförande, idag ofta små. Det gäller frågai såvälär avgräns-om
ningen verksamhetsområdet storlek.av som resursemas

Pluralism nödvändig inom forskningsområdet förär förhindraatt
"skolbildningar" och skapa goda förutsättningar för kunskapssökandet.
Som Forskning 2000 framhållit i det föregående ligger det också när-

definitionsmässigt dagensi kunskapssamhälle aktörernamast bliratt
allt fler inom centrala områden utbildning och forskning. Det ärsom
således flera skäl inte rimligt eftersträva formnågon endimen-attav av
sionell organisation för forskning och utvecklingsarbete. Enligt Forsk-
ning 2000:5 mening dock dagens organisation för fördelaär deatt stat-
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forskarstyrd forskninggrundforskning ochtillliga annanresurserna
förskulle samlad organisationuppsplittrad. minstalltför Inte en mer

medverka till höjd kvalitet insatserforskningsfinansiering attgenom
och varandra i vidarevetenskapligtskulle bedömas vägas ettmot sam-

manhang.
drar idag kostnader.för forskningsfinansieringOrganisationen stora

bedömningsarbete med hjälppåläggsBetydande ettavnerresurser
beredningsgruppermängd olikaledamöter iantal etc.typerstort aven

forskningsfinansierandede centrala statligainomAntalet handläggare
sektorsforskningsorganenforskningsråden och de stora upp-organen -

dessahelt dominerande delensammanlagt 350. Dengår till än avmer
Vid sidan dessasektorsforskningsmyndighetema.tillknutnaär av ar-

forskningsstiftelserna. Därutöverhundratal inombetar något personer
högskolorna medvid universiteten ochantalokäntarbetar ett personer

forskningsmedel. Till dettaoch fördelningplaneringfrågor avom
forskarnabetydandeviktigt de insatserminstkommer inte som--

ansökningar och rapporteringararbetet medned påmåste läggasjälva
forskningsfinansiärer.till olika

förenklas,behöverforskningsfinansieringssystemetSamtidigt som
fler alternativaforskningsutförande behövaförorganisationenkan

andrarad myndigheter ochalltVisserligen finnsoU-utförare.F trots en
forskning.och högskolor bedriversidan universitetvid avorgan som

och tyngdpunkten påområdendock endast vissatäcker är ut-Dessa
forskning.vecklingsarbete änsnarare

själva bordeoch för forskarnauppdragsgivare/beställareBåde för
organisatoriskabedrivas olikaforskning kan ivärdedet attvara av

mindre väl i universitets-inforskningsuppdragformer. Många passar
för forsk-det positivtforskarna måstehögskolemiljön.och För attvara

tillhänvisadeendastutanför näringslivet inteningsarbete typen avvara
och arbetsvillkoranställnings-och till dehögskolan,arbetsgivare, som

där.kan erbjudas

organisationenförUtgångspunkter8.3.2 översyn av

för forsknings-organisationenförUtgångspunktema översyn aven
Forskning 2000forskningsutförande bör enligtrespektivefinansiering

följ ande.vara
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Organisationen förførskningsfinansiering

forskningsfinansieringBeslut med statliga medel måste fattasom av
och har kompetens erforderliga vetenskap-göraattorgan personer som

liga och andra bedömningar.
statliga stödet till forskning ska2. Det såväl forskarstyrdavse som

beställarstyrd forskning.
till forskarstyrd forskningStödet kanaliseras delsvia universitet och

högskolor, forskningsråd.dels
Antalet finansierande myndigheter får4. inte innebära splittring deav
statliga resurserna.
Alla statliga myndigheter ska ha för beställa forskning ochattansvar
utvecklingsarbete med syfte lösa problem eller på stärkasättatt annat
verksamheten myndighetens område.inom Myndigheterna väljer själva

med dessa frågorhur arbetet organiseras.

förforskningsuzfärandeOrganisationen

Forskning ska bedrivas miljöer befordrar kvalitet, kreativitet,i ochsom
effektivitet.

finnas organisatoriska former tillgodoser såväl denDet måste som
forskarinitierade och vetenskapliga grunder beslutade forskningenpå

syftar till konkreta tillämpningarden forskning och har icke-somsom
vetenskapliga beställare.

för den forskarstyrda forskningenorganisatoriska skaDe ramarna
utformas utifrån forskningens frihet.principen om
Forskning ska organiseras med beaktande de särskilda krav på4. av

verksamheten ställer.förnyelse som

Organisationen för forskningsfinansiering8.3.3

forskningsråd8.3.3.1 Nya

flera länder har forskningsråden reforinerats under de åren.I Isenaste
forskningsrådsorganisationenSverige har dock i huvudsak den-varit

under trettio år.snartsamma nu
svenska forskningsñnansieringssystemetDet också radrymmer en

andra myndigheter. sektorsforskningsorgan saknar ofta direktaDessa
motsvarigheter i andra länder. Forskningsråd i andra länder kan ställeti
ha för bara grundforskning ocksåinte vad i Sverigeansvaret utan som

sektorsforskning.rubricerats som
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den distinktion mellan tillämpadEnligt kommitténs mening är
grundforskning, bland ligger bakomforskning och denannatsom nu-

sektorsforslcningsmyndigheter forsk-uppdelningen mellan ochvarande
meningsfull.ningsråd, inte

modellen", dvs. grundforskning ligger tilllinjära teorinDen attom
forskning ligger till grund för utveck-grund för tillämpad i sin tursom

leden följer tiden efter varandra, har sedanlingsarbete och de olika iatt
verkligheten. Olikamed slag insatserlänge visat sig inte stämma av

betydligt flexibelt och samtidigt komplice-influerar varandra i ett mer
växelspel.rat

på glidandealla forskningsområden visarForskningen inom prov en
det helt okända till forskning med konkretaskala från forskning kring

varandra påsikte. Arbetsinsatserna går itillämpningar i sättett som
organisationsstruktur för forsk-inordnas dagenssvårligen låter sig i

skaviktiga distinktionen i ställetningsfinansieringen. Den är vem som
Forskning tidigare fram-2000inriktningen insatserna. Somavgöra av

mellan forskarstyrd respektive beställar-åtskillnad härhållit bör göras
dockSektorsforskningsorganens verksamhet kanstyrd forskning. var-

beställarstyrd forskningforskarstyrd ellerbetraktasken utansomsom
"ställföreträdarstyrd forslming.karaktärenhar snarast av

forsknings-föreslår medel motsvarande dagensForskning 2000 att
samlatsektorsforslmingsanslag behandlas inomochrådsanslag ramen

dagenssamlad behandlingnyforskningsrådsorganisation. Enför aven
stärka kvali-sektorsforskningsmedel kommer ytterligareråds- och att

vetenskapligtallaforskning insatsersvenski prövasattteten genom
och konkurrens.i

for vidareorganisationenForskningsråden i den ges ansvar om-nya
beslutsformer skaforskningsråd. Arbetssätt och i prin-råden dagensän

vetenskapligagäller forskningsråden.vad i Decip motsvara som nu
för resursfördelningen.avgörandebedömningama ska vara

forskningsråd bör relativtligger antaletgrundprincipenI att vara
önskan underlätta behandlingendetta talar ocksåbegränsat. För att av

mångvetenskapliga insatser.ochtvär-
enda forsknings-dock alternativet medForskning avvisar2000 ett

fördelningenforskningspolitiska beslut ligger iråd. viktigaDe som av
fattasövergripande forskningsområden börforslmingsmedel mellan av

skulle denDärmed bortfaller vad rimligenstatsmakterna. varasom
för forskningsråd.centrala uppgiften ensamtett

forsk-mening måste strukturen iEnligt Forskning 2000:s en ny
första hand bygga på ändamålsenligningsrådsorganisation i veten-en

vetenskapsområden,indelning. naturlig indelning i deskaplig En är
forsk-tillämpas för universitetens och högskolornasframöver skasom
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ningsresurser. Vetenskapligt grundade indelningar och benämningar är
också vad används andrai länder.som

Forskning föreslår följ2000 ande forskningsråd såvälatt ersätternya
dagens forskningsråd de sektorsforskningsinsatser, kommitténsom som

i det följande:anger

Forskningsrådet för humaniora och samhällsvetenskap0
Forskningsrådet för medicin0
Forskningsrådet för naturvetenskap0
Forskningsrådet för teknik0

Forskning föreslår2000 vidare det inrättas myndighet medatt en ny
benämningen Forskningsrådens samverkansnämnd.

forskningsråden ska förDe grundforskning och tillämpadnya svara
forskning inom sina respektive områden. ska också förDe såvälsvara
disciplinära tvärvetenskapliga insatser. Forskningsråden ska ocksåsom
initiera och finansiera forskarutbildning inom områden, där andra insat-

inte bedöms tillräckliga. Bredden i forskningsrådens uppdrag måsteser
tydligt deras myndighetsinstruktioner.ianges

ansvarsområdet för ForskningsrådetI för humaniora och samhälls-
vetenskap bör, enligt Forskning 2000:s mening, således ligga inomdis-
ciplinär forskning humaniora,inom juridik, samhällsvetenskap och te-
ologi tvärvetenskaplig forskning och tillämpad forskning rörandesamt
kulturella och sociala frågor, arbetslivsfrågor och andra samhällsfrågor.

för ForskningsrådetI ansvarsområdet för medicin bör ligga inom-
disciplinär forskning fannaci,inom medicin och odontologi tvär-samt
vetenskaplig forskning och tillämpad forskning rörande hälsa, vård och

omsorg.
förI ansvarsområdet Forskningsrådet för naturvetenskap bör ligga

inomdisciplinär forskning inom naturvetenskap och rymdforskning
tvärvetenskaplig forskning och tillämpad forskning rörandesamt ener-

gi, och miljö.naturresurser
ansvarsområdet för Forskningsrådet förI teknik bör ligga inomdis-

ciplinär forskning teknikinom tvärvetenskaplig forskning ochsamt
tillämpad forskning rörande industri och kommunikationer.

Forskningsrådens arbetsuppgifter ska i huvudsak slag.trevara av
första den traditionellaDen medelsfördelande uppgiften.är Mer-

forskningsrådens medel bör liksom hittills fördelas till forsk-parten av
ningsprojekt och forskningsprogram efter ansökan från forskare eller
forskargrupper och efter kvalitetsbedömningar utifrån vetenskapliga
kriterier. vetenskapligaDe kriteriema ska kunna kompletteras med re-
levansbedömningar med utgångspunkt i olika samhällsområden. Be-
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kollegialt utsedda forskningsråd efter kvalificeratsluten fattas ytterst av
beredningsarbete.internt

utifrån stödja forskningandra uppgift ska initiativEn attvara egna
forskningsrådens uppdragforskarutbildning inom olika områden.och I

förstärkaintroducera forskningsområden i Sverige,ska ingå attatt nya
forskningen och forskarutbildningen bedömsdär den svenskaområden

till forskning där verksamhetenockså stöd iför och attsvag gevara
särskilt framstående. detta ligger såle-möjligheter blihar ISverige att

forskningsråden med avseende på såväl breddenfördes ett somansvar
forskarutbildning.svensk forskning ochispetsarna

uppgift bevaka och redo-ska också tredjeForskningsråden som en
respektive områden och rådforskningsutvecklingen sinainomvisa ge

forskningspolitiska frågor.till statsmakterna i
statliga forsk-fyra forskningsråden förs dede föreslagnaTill nya

nuvarande forsk-fördelas myndigheterna i denningsmedel avsom
Byggforskningsrådet,Rymdstyrelsen, Kom-ningsrådsorganisationen,

Rådet för arbetslivs-munikationsforskningsberedningen, NUTEK,
Socialvetenskapligajordbrukets forskningsråd,ochforskning, Skogs-
Med undantag förenergimyndighet.ochforskningsrådet Statens

vilka också harenergimyndighet,Rymdstyrelsen och StatensNUTEK,
de nämnda myndigheternasamtidigtuppgifter, innebär dettaandra att

kan läggas ner.
bör för-hur forskningsmedlenmed analyseraarbeteEtt närmareatt

inledas möjligt.forskningsråden bör Rege-mellan dedelas snarastnya
blandsärskild organisationskommittébörringen utse svararsomen

arbete.för dettaannat

Forskningsrådens arbetsformerorganisation och

respekt och legitimitetfungera väl ochförForskningsråden måste att
ha beslutsorgan medsamhället i övrigtforskarsamhället isåväl i som

arbetsformer. Forskningha adekvataoch kompetensintegritet samtstor
svensk forskning och använd-angelägenhetenvill betona2000 attav

internationelltkan bedömasforskningsresurser isvenskaningen ettav
länge internationellaForskningsråden använder sedanperspektiv. ex-

också bered-utvärdering och i viss mån iuppföljning ochförperter
ledamöternadet rimligt någraForskning 2000ningsarbetet. att avanser

från andra länderbör kunna hämtasstyrelser ocksåforskningsrådensi
till språkproblemen.dock härmåsteSverige. Hänsyn tasän
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Ordförande och ledamöter forskningsrådeni

de nuvarande forskningsrådenI sju ledamöterna forskar-utses av av
samhället tvåstegsförfarande med direkta val elektorerettgenom av

sedan väljer rådsledamöter. dettaNär infördes i sambandsystemsom
med forskningsrådsrefonnen på 1970-talet framfördes del kritiskaen
synpunkter innebörd förfarandet onödigt omständligt ochattav var
krångligt. Valen till forskningsråden förefaller dock ha funnit sina for-

och fungera bra. Valförfarandet förankring forskarsam-imer nu ger en
hället, enligt Forskning 2000:s mening, synnerligen viktig.ärsom
Forskning 2000 förordar därför liksom hittills majoriteten leda-att av

forskningsrådeni forskarsamhälletmöterna via elektorsval.utses av
Sammansättningen elektorsförsamlingama måste uti-överav m.m. ses
från ansvarsområdena för de forskningsråden. Den organisations-nya
kommitté bör för förberedelser för den rådsorganisatio-som svara nya

bör bland utarbeta förslag i denna fråga.annatnen
bör, likhetRegeringen i med vad gäller for närvarande, utsesom

ordförande och dei forskningsråden. Regeringen börvart ett av nya
också ytterligare några ledamöter i forskningsråden. Deutse av rege-
ringen utsedda ledamöterna, ordföranden inräknad, måste dock ivara
klar minoritet forskningsråden.i alla ledamöterFör ordförandenutom

personliga suppleanter. forskningsrådVarje inom sig viceutses utser en
ordförande.

Eventuella formella hinder för utländska medborgareatt utse som
ledamöter forskningsråd böri undanröjas. utländsk forsknings-En
rådsledamot dockmåste kunna delta arbeteti på svenska. Forsknings-
rådens beslutsunderlag och protokoll måste kunna avfattadem.m. vara
på svenska. Härigenom begränsas praktikeni urvalet möjliga utländ-av
ska rådsledamöter kraftigt.

Ledamöterna forskningsrådeni bör liksom för närvarande, och lik-i
het med vad gäller för ledamöter i högskolestyrelsema, förutsessom

år i och för sammanlagt högst två treårsperioder.tre taget

Førskningsrådens kansli- och beredningsørganisation

Som Forskning redovisat2000 deltar uppskattningsvis tvåemotupp
i bedömnings- och prioriteringsgrupper olika slag vidtusen personer av

dagens forskningsfinansierande myndigheter. Samtidigt arbetar ungefär
350 anställda vid dessa myndigheter. orslmingF från2000 utgår denatt
samlade berednings- och prioriteringsorganisationen kansliorgani-samt

de forskningsrådensationen inom kommer kunna betydligtattnya vara
mindre vid dagens myndigheter.än
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kansli-omfattningen sinabör själva fåForskningsråden avgöra av
skillnadsåledes, tillstatsmakterna börberedningsorganisationer.och

till forsk-särskilda anslagidag, beslutagäller intevadmot omsom
sedanvadförvaltningskostxrader. Dettaningsrådens motsvarar som

och högskolor.universitetadministrationen inomgäller förlänge
bör internationellaför närvarandeutsträckningI experteränstörre

samband medoch bara iberedningsarbetet intereguljäraanvändas i det
utvärdering.uppföljning och

forskningsrådenssitter iönskvärtDet är att personer somsamma
forsk-beredningsarbetet. Mångadeltar i det internaocksåstyrelser inte

svårtdetta praktiken kandock så små iningsområden attär att vara
angeläget utnyttja interna-bör dethärupprätthålla. minstInte attvara

tionell expertis.
kansliorganisation rekryterasforskningsrådenstilldetViktigt är att

forsknings-Idag har endastvetenskaplig meritering.med högpersoner
Förord-anställning.tidsbegränsadgenerellthuvudsekreterarerådens

deltidsanställdaHuvudsekreterarnaår.dessa påför ärnandena ges sex
påprofessurupprätthåller samtidigtforskningsråd ochvid respektive en

huvud-villkoranställs på liknandehalvtid. Antalet tjänstemän somsom
Även hu-förkunnabör fortsättningensekreterarna i större. t.ex.vara

verksamhetsom-rådsrespektiveolika delarvudföredragande inom av
kunna tillämpas.motsvaranderåde skulle arrangemang

Forskningsrådens samverkansnämnd8.3.3.2

gränssnittenför områden iinbyggd riskindelningar liggeralla attI en
dettagällerrådsindelningenbeaktade. frågaotillräckligt Iblikan om

vidaforskningsrådensforskning.tvärvetenskaplig De ansvarsom-nya
tvärvetenskapliga forskningsinsatser.underlättabidrar tillråden att

tvärvetenskaplig forskningavseende påmeddockProblemet kvarstår
problemvetenskapsområde och komplexa rörberör än ett sommersom

forskningsvensktill viktenMed hänsynsamhällssektorer.många attav
arbe-tvärvetenskapligtligger istimulansförnyelse ochfå denkan som

har Forskningsamhällsproblem,riktatsådantinte minst är motte, som
för stöd tillsärskildaföregående förordat avsättsi det2000 att resurser

forskning.bl.a. sådan
1970-taletsedan delenForskningsrådsnämnden har svaratsenare av

ocksåfinnsforskning. Sedan år 1997tvärvetenskapligför bland annat
forskningsrådenmellansamverkansgruppinrättadstatsmakternaen av

rådens forsk-och samordnafrämjauppgift blandhar till annat attsom
forskning.tvärvetenskapligdet gällerverksamhetningsstödjande när

Forskningsrådensmyndighet,föreslårForskning 2000 att sam-en ny
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verkansnämnd, inrättas med huvuduppgift initiativ till och stödjaatt ta
forskning enligt inte faller inom ansvarsområdet för ettovan som en-
skilt forskningsråd. Genom tillkomsten Forskningsrådensav samver-
kansnämnd kan Forskningsrådsnämnden och samverkansgmppen läg-

ned.gas
Forskningsrådens samverkansnämnd ska för fördelningensvara av

de särskilda medel anvisas till tvärvetenskaplig forskning be-som som
vetenskapsområde.rör Samverkansnämndenän ska också haettmer en

mäklarfunktion och arbeta för forskning berör flera skildaatt som om-
råden kan komma till stånd samordnade insatser från berördagenom
forskningsråd.

Enligt Forskning 2000:5 mening krävs, redovisats det föregå-isom
ende, fortsatt särskilt stöd till insatser inom genusforskning. Forsk-
ningsrådens samverkansnämnd bör också for fördelningensvara av

för detta ändamål.resurser
Forskning har2000 i det föregående framhållit det behövsatt sär-

skilda insatser för allmän och övergripande forskningsinformation, för
experiment med former för forskningsinformation och andra for-nya

stimulans till arbetet med dessa frågor. Dessa insatser ska gällamer av
alla forskningsområden. Forskning 2000 det naturligt denattanser nya
samverkansnämnden för dessa insatser.ansvarar

Forskningsråden bör också kunna överenskomma ytterligareattom
uppgifter ska hanteras i Samverkansnämnden. Forsknings-gemensamt
råden bör likaså kunna för fördel-avsättagemensamt närmareresurser
ning via nämnden, för finansiering dyrbart.ex. veten-gemensam av
skaplig utrustning eller för högpresterande datorsystem, råden fin-om

sådan lösning ändamålsenlig.ner en
Forskningsrådens samverkansnämnd bör bestå ordförande ochav

vissa andra ledamöter regeringen företrädare förutses samtsom av
forskningsråden.

8.3.3.3 Universitet och högskolor forskningsfinansiärersom

Universitetens och högskolornas roll forskningsfinansiärer tende-som
komma skuggani deras uppgifter forskningsutförare.attrar av som

Likafullt går ungefär 40 de statliga forskningsmedlen direktprocent av
till universitet och högskolor.

Arbetet med resursfördelning och verksamhetsplanering inom läro-
och eller vilka här harsätena beslutanderätten har således storvem som

Ändåbetydelse för den inriktningen svensk forskning.närmare äg-av
väsentligt mindre uppmärksamhet detta andra forskningsfi-ännas

nansiärers organisation och verksamhetsformer.
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forskningenvad gällerde centralaFakultetsnämndema är organen
finnsoch högskolor. dessavid universitet Runtforskarutbildningenoch

motsvarande forsk-eller prioriteringsgmpperberednings-sällan några
stället har oftanämndbesluten.underlag för Ikanningsrådens gesom

medkonstrueratsmekaniska fördelningssystemmindreeller avse-mer
fakultetsmedlen.ende på

ställas på univer-höga kravmening måsteForskning 2000:sEnligt
myndigheter.forskningsfinansierande Ut-högskolornaochsiteten som

medel föralla statligaanvändningenmåstegångspunkten att avvara
ansvarsfull vetenskapligefterska skeforskarutbildningochforskning

prövning.
högskolor ökarochuniversitetför prioriteringarUtrymmet nuav
från fakultetsområ-övergångligger idecentraliseringden somgenom

medelsanvisning. Samti-statsmaktemasvetenskapsområden itillden
förbeslutsorganisationenlokalakraven på denformellaminskar dedigt

medoch årforskningsanslag. Frånoch högskolornasuniversitetens
fasta forskningsresurserhögskolor medochuniversitetbehöver1999

vetenskapsområ-hur mångafakultetsnämnd,endaendast ha oavsetten
sannolikhet kommerMedföreträdda vid lärosätet. störstaden ärsom

minimikravet påuppfyllahögskolor endastochuniversitetdock inte att
fakultetsnämnd.endaen

forskningsanslaghögskolornasochuniversitetensviktigtDet är att
Forskning 2000deforskningsresursercentralade är.behandlas som

fördelningssystemmekaniskaderimlighetenvill ifrågasätta somav
medvetna pri-självfallet inteunderlättarhåll. Dessaanvänds på många

områden.tvärvetenskapligaförelleroriteringar t.ex.utrymme nya,ger
kvali-krav påställa lika högamåsteskattebetalareochStatsmakter

och högskoloruniversitetprioriteringaroch medvetnatetsprövning av
forskningsråden.som av

ak-diskuterasberedas ochmåsteoch planeringPrioriteringar m.m.
detkommer iForskning 2000perspektiv.och längrebåde i kortaretivt

högskolorochuniversitetblandförordakapitel 9följ ande annat attatt
övergripande priorite-därforskningsstrategier,uttryckligaredovisar

planeringringar samt anges.

små högskolornamedelstoraochDe

förfogaskahögskolornaoch medelstorade småförförutsättningEn att
ställs des-krav påmåsteför forskningmedel attöver sammavaraegna

ochvad gäller organisationde lärosätenapåhögskolor störresomsa
såledeshögskolorna måstemedelstorasmå ochkvalitetsprövning. De

Även dessafakultetsnämnd.minstinrättaskyldigaockså att envara
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särskilda strategidokument regelbundet redovisa pri-högskolor måste i
forskning och forskarutbild-med avseende påoch planeringoriteringar

ning.

statliga forskningsfinansiärer8.3.3.4 Andra

form beställar-framhållit i direkthar insatsernaForskning 2000 att av
öka. Alla statliga myndig-för verksamhet i statlig regi börstyrd FoU

respektive verksam-för detta med avseende på sinaheter bör få ansvar
för de reguljäraska finansieras inomhetsområden. Insatsema ramen

få för hurMyndigheterna måste självaverksamhetsanslagen. svara ar-
kunskaps-myndigheten organiseras. deFoU-frågor inom Ibetet med

förordar de statliga myndigheternaForskning 2000strategier, attsom
blandkapitel 9, ska ingå redovisningredovisa seregelbundet ska an-

arbetet med FoU-frågoroch huromfattningen FoU-insatsemanat avav
organiserat.är

föroch regeringskansliet måsteOckså regeringen avsätta resurser
verksamhet.betydelse för statsmakternasdirektoch beställa FoU av

tillgodosågsbehov tidigare inomfyller blandSådana insatser annat som
utredningsväsende.upplagtannorlundaett

finnas beställar-myndigheterna måsteregeringskansliet ochInom
myndigheternaregeringskanslietFoU-frågor. Såvälförkompetens som

myndighe-från demed sådan kompetensrekryterabör kunna personer
forskningsrådsorganisationen.denföreslås ersattater nyaavsom

forskningsutförandeförOrganisationen8.3.4

forskningsutfärareoch högskolorUniversitet8.3.4.1 som

ellerfinns ungefär institutioneroch högskolor 1 000universitetVid nu
forskarutbildning.bedrivs forskning ochdär detarbetsenheter,andra
utifrån denorganiseradeinstitutionernavanligasteDet är veten-är att

indel-exempel finns också på andradisciplinindelningen,skapliga men
mycket åt.skiljer sig institutionerna Detningsgrunder. Storleksmässigt

och det finns sådanahar anställdabarafinns institutioner ett parsom
anställda.hundratalsmed

ochutförandeorganisationen vid universitetdiskuteraskanDet om
finansieringenförhållande till vadeventuellt för ihögskolor är stor

liggerden grundfmansiering, ienkel analysmäktar bära. En somav
dessaforskningsanslag, visar ioch högskolornasuniversitetens attegna

relativt begränsad verk-finansiering endastmedgergenomsnitt av en
dagens.antal institutionervid såsamhet stortett som
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Universitetens och högskolornas forskningsanslag uppgår i år till
ungefär miljarder kronor. detta har statsmakternaAv öronmärkt 1,5sex
miljarder till lokalkostnader. statsmakterna har vidare öronmärkt cirka

studiefinansieringmiljard kronor till forskarutbildningen.i Univer-en
och högskolornas anslag måste omfattningsitetens i minst samma som
finansiärers användas för overhead-kostnader. sådanaFör än-externa

damål åtgår således minst eller miljoner kronor,12 720procent sanno-
likt Således återstår för finansiering direkta kostnader förmer. av
forskning och forskarutbildning vid institutionerna cirka miljarder2,7

Med detkronor. l 000 institutioner genomsnittligt beloppettger per
institution på mellan två och miljoner kronor. Dettre motsvarar upp-
skattningsvis kostnaderna för två lärare och kostnader för materi-tre-

för dessa.al, etc.resor
områden tillkommer forskningsmedel bety-Inom många externa av

dande omfattning, tillsammans med högskolans ska-som egna resurser
forskningsmiljö rimlig omfattning. Så dock långt ifrån all-ärpar av av

tid fallet.
för bygga organisation kan bedriva effek-Ansvaret att upp en som

forskningsarbete med hög vetenskaplig kvalitet måste ligga på detivt
lokala vid universitet och högskolor. Uppenbart lärosäte-är attorganen

möjligtupplever starkt tryck anställa så mångaattett som av perso-na
förefalleruppfattas begåvade forskare. Trycket däremotner som som

förfullt så starkt det gäller skapa garantier dessainte när att attvara
arbetsvillkor deras begåvning kanockså kan gör attges sompersoner

kvalificerat arbete. endast begränsat antalkomma till uttryck i Det är ett
lön ochforskningsområden där forskarna klarar sig med bara sin egen

Äventankeverksamhet. sådana billiga det dockisin ärämnenegen
forskarna har möjligheter köpa böcker,rimligt använ-attatt att attresa,

flesta forskningsområden förutsätter därutöver till-da datorer Deetc.
materiel, kanske försöksdjur, möjligheter till data-gång till utrustning,

insamling etc.
och högskolor definitivt unika priorite-Svenska universitet inte iär

finns exempel utökaderingen anställningar. Från USA påt.ex. attav
medföra arbetsvill-forskningsresurser paradoxalt kan försämradenog

konkurrerakor för forskarna just fler avlönade forskare skaattgenom
forskningsresurserna i övrigt.om

Från andra länder t.ex. Australien finns exempel på universitetatt
och högskolor förbjuds anställa personal högsta andel lö-vissöver en
nekostnader de totala kostnaderna. Forskning dock2000 attav anser

det decentraliserade införadet strider i Sverige sådanamot systemet att
ledningarrestriktioner. måste universitetens och högskolornasDet vara

anställdaför det blir rimlig balans mellan och andraatt ensom ansvarar
resurser.
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Anställningar och anställningsvillkor vid universitet och högskolor

för anställningar och anställningsvillkorReglerna vid universitet och
högskolor viktiga förutsättningar för forskningsarbetet och dessger

Ändrade regler införs från år Forskning kanorganisation. 1999. 2000
reglerna.flera potentiella problem med de Alla lärare ska arbetase nya

forskning. förbåde inom utbildning och Mycket talar tid föratt egen
bli viktigt, kanske konkur-forskning kan komma det viktigasteatt ett

rensmedlet mellan lärosätena, kommer ha omfattande rekryte-attsom
ringsbehov på grund expansion och pensionsavgångar. kan påDettaav
sikt leda till forskningstiden fördelas allt jämt och möjlighe-attatt mer

koncentrerade och långsiktiga forskningsinsatser minskar.tillterna
Framför allt kan det komma innebära deatt att stora resurser- som av-

för forskningstid realiteten undandras den kvalificera-lärarnas isätts -
måste all användningde vetenskapliga prövning, i princip ägnassom av

de statliga forskningsresursema.
minskad mellan lärosä-Förändringarna kan också leda till rörlighet

flyttning- möjlig-eftersom den kanske främsta stimulansen tilltena,
får betydelse. Kvalifice-få professur inte längreheten att sammaen -

befordras till professorer vid det lärosäterade lektorer kommer att
där de anställda.är

från de kommande förändringarna kommerForskning 2000 utgår att
effekter de får för bland lärar-följas med avseende på de annatatt upp

rörligheten bland universitets- och hög-forskningsinsatser och förnas
skolelärare.

lä-fortfarande lämplig form för första anställningsaknasDet aven
rekryteringsanställningsådandirekt efter doktorsexamen. Enrare,

klara medstimulera doktorander snabbare bli sinskulle kunna att exa-
själv-doktorer möjligheter påskulle nyblivnaDen prövaattmen.

högskolan och samtidigt skaffa ytterli-ständigt arbete lärare inomsom
Och den skulle lärosätena möjlig-från forskning.meriter gegare egen

tid nyblivna doktorer inomunder begränsashet prövaatt attgenom
beslut fortsattarbetsuppgifter få bredare underlag förolika ett om an-

lärare.ställning relativt ungaav
för rekryte-föreslår det anställningForskning inrättas2000 att en ny

begränsadoch högskolelärare, under peri-universitets-ring som enav
både undervis-fyra for arbete inomod förslagsvis år utrymmeger- -

denRekryteringsanställningen bör utformas såoch forskning.ning att
lärosäte. relativtkan innehålla arbete vid Genomän attett ungamer

lärosäten kan anställningenfår fördjupade kontakter med fleradoktorer
rörlighet högskolan.medverka till ökad inom
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Jämställdhet

fortfarande klart underrepresenteradeKvinnor inom de flesta forsk-är
Undantag framför alltningsområden. humaniora. På professorsnivånär

också härdock andelen kvinnor synnerligen låg. Få områden detiär
samhället fortfarande snedfördelningarsvenska uppvisar sådana mellan

könen utbildningen och forskningen vid ochjust universitet hög-som
skolor.

faktumNågot kan möjligen tillskrivas det kvinnor fortfarande haratt
relativt kort historia universitets- och högskolemiljön.i Det baraären

hundra sedan den förstanågot studentskan skrevs in vidöver är ett
svenskt och cirka sjuttiofem sedan kvinnoruniversitet inte åränmer
blev behöriga ha ordinarie tjänst vid universitet. Antalet kvinnli-att ett

professorer kunde räknas på den handens fingrar ändra fram tillga ena
1940-talet. Kvinnorna också länge få inom forskarutbildningen. Detvar
innebar det fanns många kvinnor rekrytera vid deninteatt att stora ex-

och högskolor 1960-talet,pansionen universitet på expansionenav
fortfarande präglar den svenska högskolan.som

andelen kvinnor forskarutbildningen ökat.Successivt har inom Inom
tekniska kan andelen kvinnorområden, inom vissavissa ämnen,t.ex.

doktoranderna faktiskt andelen kvinnor i rekryte-bland större änvara
grundutbildningen.ringsunderlaget bland studenterna inom Långsamt

ökat lärartjänsterna vid universitet ochhar också andelen kvinnor på
anställdes på 1960-talet kommer under dethögskolor. lärareDe som

årtiondet pension. Bland de generationer stårinärmaste att som nu
tidigare.för anställning andelen kvinnor väsentligtpå är större äntur

beslutat flera åtgärder börstatsmakterna har på årsenare om som
och högskolor.till fler kvinnor inom forskningen vid universitetbidra

professurer för kvalifice-Exempel detta de särskilda inrättaspå är som
rade kvinnliga forskare.

forskningen endast fråga rättvisaJämställdhet inom inteär en om
mellan olika kön. också fråga påDet är att taen om varapersoner av

fråga för kvalitetenalla landets forskarbegåvningar, viktstörstaen av
val forskningsproblem kanforskningen. Lika viktigtinom är gö-att av

perspektiv.utifrån både manliga och kvinnligaras
vill betona skapa jämställd-Forskning 2000 ansträngningamaatt att

och vid de svenska och högskolornahet inom forskningen universiteten
defortsätta. för detta måste framför allt vila på lokalamåste Ansvaret

och andra anställda. Forskning vill här baraoch på lärare 2000organen
studerandepeka angelägna åtgärder. måstepå några Lärare uppmuntra

forskarutbildning.underrepresenterat kön igenom Genomattav
jämställdhetsfrågorhandledarutbildning ska uppmärksamheten på öka.

nackdelar med särskilda kvinnliga forskarskolor bör analyse-ochFör-
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lärare områden, domineras detVid rekrytering inomras. av som av ena
särskilda föreller det andra könet- i regel måste insatsermän, göras att

fall kan det stället frågainformera kvinnor i några i män medvara om
den lediga anställningen och kvinnormeriterrätt att uppmuntra attom

bör ske aktivt dennasöka. mening in-Det änsenare mer genom en av
tjänstetillsättrlingar ska bevakasnebörd platsannonsen. Allai sär-av en

Särskilt stöd bör tills vidare till deskild jämställdhetsansvarig. cent-ges
forskare finns vid ochra/fora for kvinnliga universiteten vissasom

högskolor.

Førskningsinstitut8.3.4.2

doktrinhittills gällande forskningspolitiska univer-ska enligtI princip
fungera hela samhällets forsk-högskoloroch i Sverigesitet som
redovisat det föregående dettakommittén iningsinstitut". Som är en

utförs huvuddelen svenskundantag. baraprincip med många Inte av
finansieringfinns också med statlignäringslivet.inom DetFoU att an-

dock in-Verksamheten vid dessa hartal fristående institut. snarare en
bemärkelse.utvecklingsarbete forskning iriktning än snävaremot

främstfristående forskningsinstitut har varitInvändningama tre.mot

uppsplittringinnebäraFristående institut har ansetts en av-
har detlitet land Sverige måste,forskningsresurserna. I ett som

för kunna skapakoncentrerashävdats, forskningsresursema att
tillräcklig storlek.forskningsmöjligheter av

oglljorslgning har såmellan utbildningSambandet ansetts vara-
föravgörande organisationendet måsteviktigt att avvara
endast kunna nås inomsamband harforskningen och detta ansetts

högskolor. Juniversitet och
väsentligt inomförstelning harRisken for störreansetts vara-

högskolor.inom universitet ochfristående forskningsinstitut än

dessa invändningar.vill helt kort kommenteraForskning 2000
uppsplittring begränsadedet första: OmFör resurser anses varaav

vid utformningenborde detta också inriskmoment, vägasett stort av
och högskolor.forskningsutförande inom universitetförorganisationen
och medelsto-både för forskningen vid de småskulle fall gällai såDet

antalet mycket forskningsmiljöeroch for det småhögskolorna storara
högskolorna.och definns också vid universiteten störresom

utbildning och forskning harSambandet mellandet andra:För
och högskolor.varierande utformning också inom universitetmycket

n halvalmk
hu.ulUmqvq/Qây/

Tr mkHigh/L år-
;War
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Särskilt viktigt naturligtvis sambandet mellan forskning och fors-är
karutbildning möjligheterna forskarstuderande ochsamt att engagera

forskare i forskningsarbetet. Redan idag genomför dock mångaunga
doktorander delar sin forskarutbildning utanför det universitet ellerav
den högskola, antagit dem till forskarutbildningen. gäller tillDetsom
exempel doktorander verksamma vid industriforslmings-ärsom
instituten.

T friståendehindrar forskningsinstitutInget på olikaatt sätt engageras
i såväl grundutbildning forskarutbildning vid universitet och hög-som
skolor och gengäld själva kan få deni stimulans ligger i samarbe-som

med den generationen. LNorge, där det finns antal fri-tet ett stortunga
stående forskningsinstitut, det till exempel regel undantagär änsnarare

Lattdoktorander verksamma vid instituten.är
det tredje: Universitet och högskolorFör kan hellerinte någrage ga-

för förstelning.rantier vidLärarna universitet och högskolor harmot en
mycket hög grad anställningstrygghet. regel värderas också arbetetIav

och högskolor högtinom universitet de berörda, vilket de,gör attav om
de har möjlighet, kvar länge.stannar

risken för förstelning bedömsOm särskilt allvarlig finns dess-som
möjligheten fristående forskningsinstitut princip tidsbe-igörautom att

gränsade. Förebilder för detta finns andra länder,i där forskningsinsti-
kan med clause",inrättas "sunset bortre tidsgräns eftertut t.ex. etten en

verksamheten skatiotal år avvecklas.när senast
Enligt Forskning 2000:5 mening motiverar de invändningar tra-som

ditionellt brukat anföras fristående forskningsinstitut inte det hit-mot
tillsvarande principiella avståndstagandet från sådana institut. Forsk-

direkta fördelarning 2000 kan också med för andraöppnaattse orga-
nisatoriska former för forskning vad kan erbjudas inomän som ramen
för universitet och högskolor. Många uppgifter inte alls ellerpassar

och högskolemiljön.dåligt i universitets- forskarna själva bör detFör
därtill värdefullt ha tillgång till flera alternativa arbetsgivareatt änvara
vad inom universitets- och högskolesystemet.som ryms

Forskning således skäl2000 inte principiellt friståendeavvisaattser
forskningsinstitut. Forskning 2000 dock för del bereddsin inteär att
föreslå antal sådanavisst institut eller med forsk-institut vissatt ett
ningsinriktning Eventuella förslaginrättas. inrättade forsk-om av
ningsinstitut bör kunna läggas fram i det kommande forskningspolitiska
arbetet.

andra länder finns blandI forskningsinstitut forsknings-medannat
råd huvudman. har forskningsrådsinstitutI Sverige innebä-ansettssom

för forskningsrådenjävssituation själva fördelningenvidra en av an-
slagsmedel. Forskning 2000 utgår från också de svenska forsknings-att
rådens integritet ska sådan de i likhet med motsvarande iattvara organ
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för där forskning bedrivs ochandra länder ska kunna institutta ansvar
ska kunna arbeta konstruktivt samspeleventuella sådana institut iatt

högskolor..med ochuniversitet
med dagens nationella forskningsanlägg-likhetAnläggningar isom

forskare från högskolortillgängliga för universitet, ochningar ska vara
hela exempel vadforskningsinstitutioner i Sverige påandra är som

forskningsrådens Forskningsin-drivas institut i regi.skulle kunna som
huvudman bör också kunna förmed forskningsråd inrättasstitut attsom

forskningsinsatser.synnerligen högt kvalificerademöjligheter tillge
forskare från och högskolorskulle kunna universitetSådana institut ge

koncentrerat arbeta med krävandebegränsad tidmöjlighet underatt en
forskningsrådsinstitut bör således i regelforskning. Anställningarna vid

framhållits tidigare bör ocksåtidsbegränsade. institutenSom somvara
begränsad tid.försådana kunna inrättas
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planeringPolitik och9

sammanfattningförslag ibedömningar ochForskning 2000:s

viktigaforslcningspolitiken ikonstaterarForskning 2000 treatt avseen-
situationinförden står en ny

dessa inte längreförmedla och utnyttjakunskaper, ärframatt ta nya-
och forsk-forskningspolitikentraditionellaför denbarauppgifter

ningsorganisationen
medräknakan längreverksamheten intefinansieradestatligtden-

omprioritering-skeförstärkningar måsteresurstillskott; genomrena
ar

näringslivetsbara FoUlängreför forskning intestora resurser ---
forskningsstif-beslutsfattandet:statliganationellautanför detligger

forskningsmedeloch EU:stelsema

medstatliga budgetsystemetdet generellafrånutgårForskning 2000 att
Forskningför forskningen.gälla ocksåmåsteresultatstyrningmål- och

budgetsystemettillämpningennuvarandedendock2000 att avanser
ändras.behöver

VerksamhetsmåldemåstemeningForskning 2000:sEnligt som
övergripandeforskningspolitikensrelaterade tilltydligtställs varaupp

Återrapporterings-följas ochkunnaocksåmål. måste mätas.De upp
verksamhetsmålen.relaterade tilltydligtkraven ska vara

mål och åter-konkretiseras iskastatliga insatsernamed deSyftena
förnyel-fördjupning,bredd,verksamhetensavseenderapporteringskrav

kvalitet.ochse
framför allt övergri-bestårprioriteringarForskningspolitikens av

resultatkrav.mål och Des-och preciseringpande resursavvägningar av
hellerkaninför budgetår,revideras varjekan inteavvägningar mensa

ochregelbundet ifrågasättasmed vissmåsteför evigt. Degällainte
omprövas.

fjärde år.föreslås läggas framForskningspolitiska propositioner vart
principiella frågorövergripande ochbehandlasdessaI som resursav-

och hög-vetenskapsområden vid universitetavseendevägningar m.m.
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skolor avseende forskningsråden. Forskningspropositionemasamt
läggs fram år valperioderna.2 i Forskningspropositionema behöver inte
nödvändigtvis innehålla fyraårig budgetplanering. dockDet ären an-
geläget beslut förändringar fattas med respekt för ställtidernaatt om
inom forskningssystemet.

Som det nuvarande budgetsystemet utformat, med tvåstegsbe-är en
handling den statliga budgeten, det lämpligt propositionär attav en om
de övergripande och principiella forskningsfrågorna läggs på våren. De
riktlinjer där kan då ligga till grund för såväl berörda delarsom anges

den ekonomiska vårpropositionen budgetpropositionen iav som sep-
tember sådanår. En ordning också möjlighetstörre attsamma ger ge
uppmärksamhet forslmingsfrågoma forskningspropositionenän om
läggs fram samtidigt med budgetpropositionen.

Forskning de forskningspolitiska2000 propositionema förstaiser
hand instrument för den egentliga forslmingspolitiken. FoU-som
insatserna till stöd för utveckling statlig och verksamhet börav annan
behandlas i samband med behandlingen respektive verksamhetsom-av
råde. överblickens skull kanFör också dessa redovisas,insatser men
inte sakbehandlas, forskningspropositionema.i totala blirDet greppet
dock allt mindre rimligt eller möjligt allt eftersom kunskapsaspekter
kommer allt det moderna samhället.att genomsyra mer av

Forskning föreslår2000 två dokument, kunskaps-att typernya av
och forskningsstrategier, regelmässigt fram underlagstrategier tas som

bara för statsmakternasinte beslut också för myndigheternas pla-utan
och verksamhet.nering

Kunskapsstrategier ska utarbetas område för område ansvarigaav
myndigheter och eventuellt också andra kunskapsstrategiemaIorgan.
analyseras utifrån bedömningar framtida utveckling och behov inomav
berörda områden situationen med avseende på kunskapstillgång och
kunskapsutveckling. Bedömningama ska, där så relevant, iär göras ett
internationellt perspektiv. Tidsmässigt kunskapsstrategiemaanpassas
till planeringen föri övrigt respektive verksamhetsområde. huvudsakI
förutsätts planeringen i kunskapsstrategiema kunna genomföras utan
särskilda beslut på statsmaktsnivå. Kunskapsstrategiema bör kun-t.ex.

underlag för universitetens och högskolornas planering utbild-na ge av
ningsutbudet. Kunskapsstrategiema kan naturligvis också aktualisera
frågor kräver ställningstagande statsmakterna.som av

Universitet, högskolor forskningsrådoch ska fram forsknings-ta
strategier för arbetet med forskning och forskarutbildning. dessaI ska,
utifrån bedömningar vetenskaplig utveckling och forskningsbehov,av
redovisas den övergripande långsiktiga planeringen och policyn med
avseende på centrala frågor. Bedömningama ska utifrån inter-göras ett
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perspektiv. Forskningsstrategiema redovisas för statsmakter-nationellt
inför forskningspolitiska propositionema.dena

föreslår forskningsråden får uppdrag regel-Forskning 2000 iatt att
fårordna forskarkonferenser, där bred krets forskarebundet en av

pågående verksamhet och lämna synpunktermöjlighet redovisa påatt
möjligheter.behov och framtida

Forskning bör det regelbundet analyserEnligt 2000:5 mening göras
överblick hela det svenskaoch bedömningar FoU-översom ger

förändringar, utvecklingstendenser, problem ochviktigaresystemet,
utveck-detta perspektiv förhållandena ochbehov och isätteretc. av

länder. behövs också analyser in forsk-lingen andrai Det sättersom
kunskapsutveckling och kunskapsför-vidare perspektivningen i ett av

utbildningsinsatsemamedling, där också tas upp.
för studierföreslår det inrättasForskning 2000 Institutatt ett av

förutbildning. ska blandoch högre Institutetforskning attannat svara
och analyser svensk forsk-fram samlade Översikterregelbundet ta av

skautbildning internationellt perspektiv. Institutetoch högre ining ett
olikaeller uppdrag utreda och analyseravidare utifrån initiativ påegna

verksamhetsområdetfrågor inom

synpunktertidigare kapitel redovisat sina påhar iForskning 2000 om-
och verksamhetsfonnema förorganisationenfattningen, inriktningen,

forskningspo-forskningen, dvs. på innehållet ifinansieradeden statligt
förkapitel behandlas formernaövergripande planering. dettalitik och I

avseende forsk-övergripande planering med påforskningspolitik och
in på hurforskarutbildning. Kommittén går dock inteochning närmare

regeringskansliet ska organise-regeringen ochdet arbetet inominterna

ras.

Forskningspolitiska utgångspunkter9.1

framväxtForskningspolitikensl

relativt företeelse.Forskningspolitik dagens bemärkelsei är en ny
forskningsfrågordock olikaoch regering har sig iRiksdag engagerat

forskningspolitik. har varit frå-detta rubricerades Detlångt innan som
forskning också frågor har haftuttryckligen gällt stormen somsomgor

vadför forskningen, detta primärt varitreell betydelse stats-utan att
gällt. Exempel det förra inrättandetmaktemas ställningstaganden på är

Exempel det deforskningsråden under 1940-talet. på ärsenare syn-av
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nerligen detaljerade besluten i olika universitets- och högskolefrågor,
statsmakterna fattade ända fram till mitten 1970-talet.som av

Någon exakt tidpunkt går inte för forskningspolitikatt närange
etableras politikområde. Utvecklingen forskningspolitik imotsom

egentlig bemärkelse har pågått under lång tid och i olika takt i oli-mer
ka länder. många OECD-länderI började forskningsfrågor och forsk-
ningspolitik få tydlig markering under l960-talet. kanDet sägasen mer
gälla också Sverige. Forskningsberedningen inrättades år Under1962.
l960-talet och början 1970-talet byggdes universitet och högskolorav

och refonnerades. Forskningsråden fick ökade sektors-Denut resurser.
anknutna forskningen utvecklades snabbi takt.

frånEn Tjänstemännens Centralorganisation TCO år 1970,rapport
Forskning och utveckling, upphov till intensiv debatt forsk-igav en
ningspolitiska frågor, där särskilt frågan inflytandet forskning-överom

uppmärksammades.en
Under år 1974 aktualiserades riksdagens revisorer och i fleraav

rad forskningsfrågormotioner i riksdagen. Förslag lades fram bl.a.en
den långsiktiga forskningsplaneringen, framtidsforskning, forsk-om

ningsinformation, ekonomiskt stöd till forskning för löntagarorganisa-
tioner Riksdagen med anledning dessa förslag regeringen im.m. gav av
uppdrag låta utreda framför allt formerna för planering de statligaatt av
insatserna för forskning och utvecklingsarbete. Uppdraget gavs
tilläggsdirektiv april 1975 till den10 redan arbetande Forsknings-
rådsutredningen FRU. förslag ladesFRU:s två år fram i betän-senare
kandet Forskningspolitik SOU 1977:52.

FRU:s huvudförslag regeringen regelbundet skulle läggaattvar
fram princippropositioner för riksdagen den samlade FoU-politiken.om

tänktes innehålla ställningstagandePropositionema aktuellai princip-
frågor, förslag till konkreta åtgärder och beslut, redovisningar aktu-av
ellt utredningsarbete, bearbetad statistisk redovisning svensk FoU,av
samlad redogörelse för den framtida anslagsutvecklingen detinom
statliga FoU-området form planeringsramari bindningar tillutanav
exakta belopp".

beteckningenDessa propositioner, FRU regeringens FoU-som gav
program, skulle lämnas gång valperiod. Varje nyvald riksdagen per
skulle därigenom få tillfälle diskutera FoU-politiken dessi helhet.att
FRU ansåg skulle femårsperiod och- eftersomatt programmen avse en
detta inte överensstämde med valperiodens längd rullande.vara-

fattadeVåren 1979 regering och riksdag beslut på grundval av
betänkande. FörslagetFRU:s FoU-program betecknades i regering-om

huvudsakproposition i väl Förslaget skulle därföravvägt.ens som
prövas och successivt erfarenheter till ledning för fortsatt arbe-ettge
te". betonadesDet dock Sektorsvis gjorda bedömningar måsteatt
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alltjämt hömstenar i FoU-politiken också forskningspoliti-utgöra om
ken kompletteras med sektorsövergripande bedömningar.mer

En första samlad forskningsproposition lades fram år 1982. Sam-
ordningen dock denna första gång begränsad till huvudsak forsk-ivar
ningen inom Utbildnings- och Jordbruksdepartementens verksamhets-
områden. forskningspropositionemaFör skulle komma i fas medatt
den flerårsplanering, redan tillämpades med avseende på det statli-som

stödet till näringslivsmotiverad kornFoU forskningsproposi-nästaga
tion redan år Forskningspolitiska1984. propositioner har därefter lags
fram tredje år, dvs. 1987, 1990, och1993 1996.vart

Forskningspropositionemas viktigaste innehåll har varit budgetför-
slagen. statliga budgetsystemet,Det där särpropositioner fårintenya
innehålla budgetförslag, innebar dock budgetförslagen inte ingick iatt
den forskningspropositionen år 1996. Budgetförslagen åter-senaste
fanns då stället deni i samtidigt framlagda budgetpropositionen.

Till början innebar forskningspropositionema betydandeen resur-
stillskott. forskningspropositionVarje kunde med eller mindrestörre

betecknas forskningspolitisk reform. takt med försämring-rätt Isom en
statsfinansema ändrades dock detta. Principen forskningspro-atten av

positionema skulle de enda propositioner där förslag i forsknings-vara
frågor presenterades, i varje fall inledningsvis ansågs vik-som vara en

deltig i har också luckrats Viktiga frågor-systemet, t.ex.upp. som
inrättandet forskningsstiftelsema liksom förändringar derasi kon-av
struktion har behandlats i andra sammanhang.-

Forskningspropositionerna redan från början synnerligenvar om-
fattande dokument. Ambitionerna i fråga beskrivning och fakta-om av
redovisningar det svenska harFoU-systemet höga.varit Trots attom
tidsintervallet mellan propositionerna- år inte särskiltvarit långt,tre -
har det gäller bakgrundsteclcningar allai propositionerna börjatnärman

från början och gjort grundliga totalredovisningar. Däremot har detom
i regel saknats systematiska redovisningar och analyser vadmer av som
eventuellt faktiskt skett under den föregående treårsperiodennärmast
till följd förslagen tidigare forskningsproposition.i det gällerNärav
själva utformningen och den språkliga framställningen har forsknings-
propositionema ofta varit svåröverskådliga och frastyngda.

Motiven för den samlade statliga FoU-insatsen och för prioritering-
mellan olika områden har knappast- i mycket allmännaänannatarna

ordalag kunnat utläsas direkt de forskningspolitiska propositioner-ur-
orskningspolitiken harF varit den mängd förslagsnarastna. summan av
ingått dei normalt cirka femhundrasidiga propositionerna. Densom

forskningspropositionen innehöll förmål forskningen och rikt-senaste
linjer för forskningspolitiken. mål ochDessa riktlinjer, Forskningsom
2000 redovisat och kommenterat det föregående,i dock mycketvar
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dem medslutsatser regeringen dragitVilka konkretaallmänt hållna. av
eller hur avvägningama gjortspropositionenavseende på förslag i när
med varandra, framgick knappastkonfliktoch riktlinjer iolika mål är

forskningspropositionen.av
den svenskahar betydelse förunder årförändringarTvå storsenare

inflytande forskningensstatsmakternasochforskningspolitiken över
forskningsstiftelser inrättades årendeinriktning:omfattning och som

fördeltagandeSveriges i EU:srespektiveoch 1994,1993 ramprogram
forskning.

forskningspolitikendolda9.1.2 Den

rad rambe-och riksdag,regeringpolitiskaBeslut de engerorganen,av
besluten inteför forskningenhar betydelseför och närtingelser även

förordningar ochforskningspolitiskt syfte. Lagar,haruttryckligen reg-
och forskning.också för forskarenaturligtvisgenerella gällerler ärsom

ingripande häreller mindre inomföreskrifterna sigOfta änär mervare
skyddet förfrågaockså ide kanområden. Menandra t.ex. omsom-

för forskningsområdet.särskilt viktigayttrandefriheten vara-
ambi-jämställdhetspolitiskaregionalpolitiska,Näringspolitiska, etc.

de statli-omfattningen och inriktningenförbetydelsehartioner stor av
regionalpoli-viktiga har varit deminstforskningssatsningarna. Intega

ska välfungerandehela Sverige hatiska ambitionerna. Strävan ettatt
de utbildningspoli-framför allt förbetydelsehaftsamhällsliv har stor

för-deforskningspolitiken. Enförocksåtiska insatserna storaavmen
tid möjligheternapåforskningför svenskändringarna att tasenare -

europapolitiska ochhar följtforskningfördel i EU:s avramprogram -
ställningstaganden.forskningspolitiskainte primärt

generellaocksåforskningen påverkasfinansieradestatligtDen av
rationaliseringskrav och kravverksamheten,statligadenkrav på t.ex.

forskningspropositionerna inne-1980-talet,Underbesparingar. närpå
generella besparingslqav påtill exempelresurstillskott, komhöll stora

för kostnads-otillräcklig kompensationellerverksamhetenstatligaden
eller mindrehögskolor upplevasochuniversitetökningar inomatt mer

skillnaden påIbland kundeforskningspolitiska insatserna. gräs-deta ut
forskningspropo-mellan reforrnretoriken iupplevasrotsnivån storsom

forsk-verksamheten deverkligheten. Attochsitionerna utan
betydligt hårdare deskulle drabbatsningspolitiska insatserna gene-av

forsk-effektenklenupplevdes Attåtgärdernarella tröst. avsom en
bli mildra verkningarnamycket bara skulleiningspolitiken att av gene-

beslutsfattamas mening.hellersäkert interella beslut var
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viktigEn "dold forskningspolitik ligger i sambandet mellan forsk-
ningen och utbildningen vid universitet och högskolor. betydandeEn
del den statligt finansierade forskningen bedrivs vid universitet ochav
högskolor. Både utbildningspolitiken och vad skulle kunna rubri-som

universitets- och högskolepolitiken har därigenom betydelseceras stor
för forskningen.

Efter årtionden diskussioner vad principen forskningsan-av om om
knytning högskoleutbildningen ska innebära i praktiken, harav stats-
makterna hösten 1996 slagit fast alla universitet och högskolor skaatt
förfoga forskningsresurser.över Statsmaktema har också beslutategna

alla forskarutbildade lärare vid universitetatt och högskolor ska arbeta
både inom utbildning och forskning. forskningVar ska bedrivas och
inom vilka områden blir därigenom beroende också utbildningspoli-av
tiska ambitioner ifråga utbyggnad och lokalisering högskoleut-om av
bildningen och den inriktningen utbildningsutbudet,närmareav av som
denna avspeglas i lärarnas ämnesföranlcring. Sambandet gäller givetvis
också Möjligen kan forskningsresursernaomvänt. och den lärarrelcryte-
ring de föranleder ibland styrande för utbildningsutbudetsom vara mer

viceän versa.

Politikensl instrument

De formerna för politiken och politikensnärmare instrument med avse-
ende på forskning forskarutbildningoch har varit och i princip de-är

för det politiska beslutsfattandet för statligt finansie-samma som annan
rad verksamhet. Huvudformema regelstyming och budgetstyming.är

Med avseende såvälpå regelstymingen budgetstymingen harsom
utvecklingen frångått ingående centralstyming via successivt ökande
decentralisering till dagens med rambudgetering, mål-systern och re-
sultatstyming och "managementtänkande, dvs. betoning ledarskapav
på den lokala nivån. Beslutsfattandet frågori forskning fors-ochom
karutbildning idag starkt decentraliserat.är Det universitet och hög-är
skolor, forskningsråd och andra forslcningsfinansierande myndigheter

i mycket för omfattningen och inriktningen olika insat-som svarar av
ser.

Budgeten och de riktlinjer för användningen anslagen ärsom ges av
det dominerande instrumentet för forskningspolitiken.

Statsmaktema fattar dock fortfarande budgetbeslutenutöver raden
andra styrande beslut.

Statsmaktema beslutar vilka myndigheter ska finnas, vilka0 som ar-
betsuppgifter olika myndigheter ska ha och olika myndighetervar
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exempel statsmaktemasligger tilllokaliserade. dettaIska an-vara
forskningsfinansieran-mellanrollfördelningen skaför hur varasvar

finnasför det skaforskningsutförande,ochmyndigheter sär-de om
fall vilka, för hur mångaoch såforskningsinstitut ifriståendeskilda

skavilka dessafinnas, tillhögskolor det skaochuniversitet orter va-
forskningsområdenochvilka utbildnings-lokaliserade och somra

vid de olika lärosätena.företräddaska vara

formellaförordningar deochlagarStatsmaktema ramar-genomger0
och högskolorexempel universitettillfrågaforslmingen.för I omna
regler förhögskoleförordningenhögskolelagen ochsåledes i or-ges

för anställninglärosätena,ansvarsfördelning inomochganisation av
övergripandeocksåforskarutbildningen. Härförlärare/forskare, ges

genomföras: härochläggasverksamheten skaför hurriktlinjer upp
på högoch utbildning,forskningsamband mellanpåställs krav nära

mellan kvin-jämställdhetresursutnyttjande, påeffektivtpåkvalitet,
forskningensslås principenhögskolelagenoch Imän etc. omnor

frihet fast.

skastyrelsermyndighetershurbestämmerStatsmaktema sam-vara0
elleroch alla vissaordförandeocksåRegeringen utsermansatta. av

högskolor harochuniversitetstyrelserna. Inom ut-iledamöterna
beslutsfat-kollegialtdominerande inslagfrångåttvecklingen ett av

konsistoriema/universitetsstyrelserna/ utsågsocksåtande, där av
där flerta-situationtill dagensvid lärosätetprofessorernablandoch

för-denoch,regeringen senastestyrelseledamöterlet utses somav
högskolan.utanförhämtasstyrelsernaordförandena iändringen,

ledamöter. Sjuelvaochhar i dagGrundforskningsråden ettvart av
vidforskareberördamed elektorerdessa systemettutses avgenom

och ytterli-ordförandeRegeringenhögskolor.ochuniversitet utser
ledamöter.tregare

ochuniversitetrektorer förmyndighetschefer ochRegeringen utser0
beslut pågrundas regeringensrektoremafrågahögskolor. I om

styrelserna.frånförslag
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9.1.4 nuvarande budgetsystemetDet och
forskningen

9.1.4.1 Utgiftsramar och anslag

Utgifterna på statsbudgeten behandlas under 27 utgiftsområden.nu
"Utbildning och universitetsforskning" utgiftsområde. Medel förär ett

statlig forskning, dvs. de nuvarande sektorsforskningsanslagen,annan
återfinns under utgiftsområden avseende berörda sektorer.

Förslag avseende den totala statsbudgeten och storleken på de olika
utgiftsområdena i ekonomisk vårproposition. Efter detpresenteras en

riksdagen fattat beslut med anledning denna det inte möjligtatt är attav
sig öka beloppen eller omfördelningar mellan utgiftsområde-göravare

na.
Budgetpropositionen, läggs fram i september valår någotsom sena-

re, och behandlingen denna kan endast gälla den fördel-närmareav
ningen utgifterna mellan ändamål respektive utgiftsområde.inomav

Särpropositioner, forskningspolitisk proposition, kant.ex.som en
inte innehålla budgetförslag.

Målangivelser9.1.4.2

dagens budgetsystem liggerI statsmakterna ska ejfektmål ochatt ange
verksamhetsmål för de statligt finansierade verksamheterna.

Enligt Regleringsbrevshandledning för 1998 efektmålen denavser
påverkan på politikornråde regeringen har för avsikt uppnåett attsom

statliga insatser. Effekten blir skillnaden mellan det faktisktgenom som
hänt och det skulle hänt den statliga insatsen kommitinte tillsom om
stånd.

regleringsbrevshandledningenEnligt kan verksamhetsmålen vara
av huvudtyper, dels vadtvå myndigheten skall prestationsmålgöra
och dels hur verksamheten skall utföras processmål under budgetåret
för tillbidra uppfyllandet effektmålen. Med prestationatt av avses
det myndigheten producerar i form tjänster, produkter el.dyl. "Medav

de interna funktioner och rutiner leder fram tillprocesser avses som
slutprestationer,myndighetens dvs. hur myndigheten något,gör t.ex.

vilken metod skall användas eller förbättras.som
Målen i regleringsbreven, regeringens föreskrifter tillanges myn-

digheterna med avseende på användningen statsbudgetanslagen.av
Målen i regel förinte riksdagen i samband med budgetför-presenteras
slagen.
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belopp ändamålform till olikadirekta budgetstymingen iDen av
Innehållet detaljeringsgra-övergripande ochi mycket termer.görs nu

viktiga delarmålangivelsema blir därmed Dessaden i styrsystemet.av
Forsk-okänd del forskningspolitiken.för de flestadockmål är aven

mål för forskningenredovisning dehär2000ning som angesen avger
forsknings-och högskolor, förvid universitetforskarutbildningenoch

för detfrån sektorsforskningsområdet-exemplifieraoch förråden att-
Sammanställningen kansektorsforskningsorganet, NUTEK.största

dock detForskning 2000 haronödigt omständlig.verkakanske ansett
tillforslcningspolitiska ambitioner kommerhurangeläget visa ut-att

praktiken.tryck i
kanskepreciserade, vilket välfögaför forskningenEffektmålen är

forskningeffektmål för högskolanssakens Somligger i natur. anges
väsentlig kunskap till för-bidra medforskningsåledes att nygenom

syssel-ekonomisk utveckling ochvälfärd, miljö,kultur,för hälsa,mån
med bara bidra meddet räckerintekansättning". Det attattnoteras ny

uppräknadedekunskap nyttig i någotkunskap. skaDet är avvara som
avseendena.

blandhögskolorochVerksamhetsmålen för universitet annatanger
internationellverksamhet på högeffektivskall bedrivalärosätenaatt

forskarutbildning.forskning ochgrundutbildningsåvälnivå inom som
r forskarutbildningoch ochför forskningverksamhetsmålensärskildaDe

lyder:

beaktande förutsättningarna in-medskall efter"Högskoloma sträva att, av
motsvarandefakultetsområde ellervarjeom

publiceradeforskare i interna-svenskaantalet artiklartillbidra att av-
ökarvetenskapliga tidskriftertionella

särskiltforskningssamarbetet,internationellavidga det att ut-genom-
erbju-forskningsprogramdeltagandet i EU:smöjligheterdenyttja som

der samt
verksamhet.finansieradomfattningenöka externtav-

Utbildnings-få forskningsinstituten underforskningsråden och deFör
medlikalydandesnarlika inte helteffektrnålendepartementet är men

högskolor,universitet och nämligenförvad angivitssom

samhälletmed väsentliga faktaskall bidraforskningen"att naturen,nya om
hälsa, kul-till bevara och utveckladen skall bidraochoch kulturen attatt

tillutvecklingbidra till ekonomiskmiljö. skallvälfärd och Den samttur,
hållbar utveckling och därigenom främjatillomställningsamhällets sys-en

allmänskall vidare främja högvälfärd. Forskningenochselsättning ut-en
förhållningssätt ivetenskapligttänkande ochbildningsnivå, kritiskt ett
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samhället bidra till internationellt samarbete, fred och tillsamt lösningar av
globala problem.

Forskningsrådsnämndens, forskningsrådens och Rymdstyrelsens del av
effektrnålen särskilt attanges vara

forskningen skall
högsta vetenskapliga kvalitet,vara av-
bas kompetensuppbyggnad,för kunskapsöverforingutgöra och till--

ämpningar i samhället och därigenom främja kulturell, social och eko-
nomisk utveckling,
bidra till samhällets omställning hållbar utveckling,mot en-
bidra till hög utbildningsnivå och kritiskt tänkande,-
stödja det internationella samarbetet och bidra till lösningar globalaav-
problem."

Verksamhetsmålen för dessa myndigheter har följande lydelse:

Myndighetema skall
upprätthålla omfattning och kvalitet i genomförandet internationellaav-
utvärderingar svensk forskning och stimulera ökad internationellav en
publicering,
prioritera förnyelsen inom forskningen bl.a. ökat samarbeteettgenom-
mellan forskare, ökad rörlighet forskare mellan institutioner ochen av
lärosäten och stöd till forskare i början forskarkarriären,genom av

fortsatt hög uppmärksamhet forskningensägna samhällsrelevans-
prioritera stöd till forskning strategisk för både forskning-samt ärsom

utveckling och samhällets behov,ens
ytterligare främja tvärvetenskaplig forskning både ochöver ämnes--
sektorsgränser, samt
rikta ökad uppmärksamhet avseende jämställdhet vid granskning av an--
sökningar och vid fördelning forskningsmedel främjasamt ettav ge-
nusperspektiv i forskningen.

Myndigheterna skall också

"- förstärka informationen forskning och forskningsresultat" ochom
ägna fortsatt hög uppmärksamhet det internationella forsknings--
samarbetet.

Som effektmålexempel på och Verksamhetsmål för sektorsforsknings-
redovisas här vad gäller för NUTEK.organ som
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för NUTEKEffektmålen är att

tillväxtkonkurrenskraft ochkompetensutveckling,näringslivets"stärka
regionala planet,nationella ochinternationella,det

och skapateknikutvecklingnäringslivetsstimulerabidra till att gynn--
jämförel-internationelliför företagenförutsättningar genom ensamma

landet,FoU-miljö ikonkurrenskraftigse
svensk forskning,näringslivsrelevans ilångsiktigökadbidra till-

internationelltdeltagande ioch företagssvenska forskarestillbidra-
samarbete,

FoU-samarbeten.deltar ismå medelstora företagochtill flerbidra att-

följ andepåVerksamhetsmålen sätt:anges

satsning-fortsattaskall stärka FoU-systemetMålet NUTEK" är att genom
påar

strategiska förområdenprojekt nä-och inom ärFoU-program som-
samverkan mellanökarsådana nä-särskiltutveckling,ringslivets som

ringsliv och FoU-system,
kompetenscentra,-
industriforskningsinstitut.-

i FoU-systemetnäringslivsrelevansenskall stärkaMålet NUTEK" är att
attgenom

mellan högsko-samverkanochverksamhetkontaktskapandestimulera-
och företag,institutlor,

institutssektorn,från näringslivet istimulera engagemang-
näringslivsengage-väsentligtinnehållaskallalla FoU-program ettnya-

mang,
dessa finan-verka förforskningsfmansiärermed andrasamverkan atti-

näringslivsrelevans,också får väsentliginsatsersiärers en
kompetenscent-samverkansfonnenvidareutvecklingverka för aven-

rum,
aktivt med-medelstora företagsmå ochutöka antaletverka för att som-

och insatser,Övrigaverkar i FoU-program
och internatio-nationelladeltagandet iökaförgenomföra insatser att-

och goda förut-utbytebedöms haföretagnella FoU-program somav
detta,försättningar

användning inomtillstrukturfonder kommermedel EU:sbidra till att ur-
forskningssystemet.

användningochintroduktionskall stimuleraMålet NUTEKär att nyav
och arbetsorganisationersamarbetsformerteknik, genomnya

kunskapsöverföringteknik ochnätverk förbyggaatt-
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aktivt skapa och utnyttja nätverk mellan olika teknik-att och kunskaps--
områden,
insatser IT-området främjar användningen infonnationstek-som av-

såvälnik inom privat inom offentlig verksamhet, innefattandesom
tjänsteutvecklingen inom kommuner och landsting,

verka för öka samverkan mellan de organisationeratt att har tillsom-
uppgift stärka främst små och medelstora företags kunskaps-att och
kompetensutveckling och bidra till deras teknikförsörjning.

"Målet NUTEK skall stimulera ökatär svenskt deltagandeatt i interna-ett
tionella FoU-projekt attgenom

arbeta för öka svenskt deltagande i EU:s föratt FoU inomramprogram-
områden betydelse för svenskt näringsliv,av
medverka planeringi och genomförande EU:sav ramprogram,-
aktivt verka for svenska företag kan delta i det europeiskaatt FoU--
samarbetet EUREKA under jämförbara villkor de råder våraisom som
viktigaste samarbetsländer. Särskilda insatser kan behövas småför och
medelstora företag,

detför svenska EUREKA-kontoret och den nationella projektko-svara-
ordineringen,

för den nationella koordineringen svenskt deltagande i COST-svara av-
samarbetet.

Föreskriftema allmänt hållna inte bara i fråga effektmålenär utanom
också frågai verksamhetsmålen. deAv citerade målangivelsema attom
döma verkar det i regeringskansliet råda viss oklarhet i fråga vadom

ska mål. Mycket vad verksam-ettsom anses vara av som anges som
hetsmål, såväl för universitet och högskolor forskningsråden ochsom
NUTEK, har karaktären uppräkningnännast myndighetensav av ar-
betsuppgifter och inte vad statsmakterna vill myndigheternaattanger

dessa arbetsuppgifter ska uppnå. föreskrivsDet förefallergenom som
därtill i mycket eller mindre självklart och ligga inärmastvara mer sa-
kens för verksamhet innebär forskningsfinansieringnatur en som
och/eller forskningsutförande. Mycket, för inte detatt säga mesta, av
det målföreskriftemai måste rimligensägs ha gällt för myndighe-som

verksamhet också tidigare. Den enda skillnadternas som
målstyrningen inneburit skulle i så fall detta har skrivitsattvara ner
och sammanställts. Vilken styrning föreskrifterna effektmålsom om
och Verksamhetsmål i praktiken innebär förefaller oklart.

8 18-5272
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politik planeringför ochUnderlag9.2

Anslagsframställningar9.2. l

anslagsfram-statsmakternas budgetbeslutunderlaget förprimära ärDet
anslagsframställnings.k. fördjupadårsredovisningar. Enställningar och

riksdagen ska fatta flerårsbeslutochde regeringenlämnas årska om
innehålla följerolika dokumenten skauppgifter deVilkaanslagen. som

föreskrifterbudgetföreskrifter. Särskildagenerellafrämstförst och av
verksamhetsområde.ochmyndighetför respektivedärtillges

centrala dokument itidigareAnslagsframställningarna, som var
förloratoch statsmakter harmyndighetermellanbudgetdialogen nu
primärtgäller inte längreBudgetprocessenbetydelse.sinmycket av

bäst förkanresurstillskott till demfördelning argumentera ut-somav
med oför-ekonomiska situationen,verksamhet. Densinökning justav

överblickbar framtid,förekonomiskaminskandeellerändrade ramar
befintliga Itill användningenfokusstället förskjutithar i resurser.av

redovis-bygga påbeslutsfattandestatsmakternasprincip ska nu mer
uppnåddamedelsanvändning ochverksamhet,hittillsvarandeningar av

resultat.

Årsredovisningar redovisningskravoch9.2.2

Återrapportering nuvarandedetårsredovisningarna ska iframför allti
Årsredo-beslut.för statsmakternasunderlagviktigtbudgetsystemet ge

med företagensmyndigheterna innehåller,statligadefrånvisningarna
ochbalansräkningresultaträkning ochförebild,årsredovisningar som

Årsredovisningama innehållerredovisningar.anknytandetill dessa
resultat.och desssjälva verksamhetenavseenderedovisningarockså

belysaolika sinmöjlighet pånaturligtvishar sättMyndigheterna att
uppgifterantaldock föreskrifterverksamhet. Regeringen ettomger

redovisningskrav,ska redovisa.myndighet Derespektive somsom
motsvarandeform styrning påställer, innebär sättstatsmakterna en av

verksamheter. Upp-för olikaanvänds"benchmarking" att styrasom
får bety-förhållanden, vilketfaktorer ochpå vissariktasmärksamheten

verksamheten.för älvadelse
myndigheternaställs påredovisning,resultat och ärkrav påDe som

inteför de flesta,väsentligamålangivelsema ärliksom sommen--
Forskning 2000forskningspolitiken.delarokändaberörda,direkt av

förefalla omständlig,kanredovisningendärför, ävengör en sam-om
högskolor,återrapporteringskraven för universitet,manställning av

sektorsforskningsorgan, NUTEK.exempel påoch,forskningsråd som
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För universitet och högskolor har föreskrivits följande uppgifter skaatt
redovisas i årsredovisningarna:

antalet artiklar forskare vid lärosätet publicerats i internationellaav som-
vetenskapliga tidskrifter
medverkan i internationellt forskningssamarbete, särskilt EU:s forsk--
ningsprogram
omfattningen finansierad forskningexterntav-
andelen kvinnor respektive inom forskarutbildningenmän och i olika-
tjänstekategorier
vilka åtgärder vidtagits for jämnare könsfördelning.attsom en-

För Forskningsrådsnämnden, forskningsråden och Rymdstyrelsen ska
följande uppgifter redovisas med uppdelning per ellerterna ämnes--
område och kön i årsredovisningarna:-

internationella utvärderingar myndigheten initierat resultatensamtsom av-
dessa
publiceringsstatistik och citeringsanalys inom myndigheternas verksam--
hetsområde
antal ansökningar och beviljade bidrag, sökta och beviljade belopp, antal-

sökande bidragsmottagareoch omfattningen stöd till forskare isamtnya av
början forskarkarriärenav
tvärvetenskapliga forskningsprojekt antal, kostnader, medverkande, fman--
siärer och områden
hur arbetet med kvalitetssäkring bedrivs och utvecklas-
vilka kriterier för samhällsrelevans myndigheten tillämpar och hursom-
dessa beaktas i myndighetens arbete åtgärdervilka vidtagits forsamt som

uppmärksamma forskningens samhällsrelevans ochatt nytta
hur arbetet med jämställdhet utvecklas vid granskning och bedömning av-
ansökningar och vid fördelning forskningsmedelav
åtgärder for främja genusperspektiv forskningeni effekteratt ett samt av-
dessa åtgärder
infonnationsaktiviteter och kostnaderna för dessa-
analys infonnationsaktivitetema bakgrund beskrivning hurmotav av en av-
dessa har nått målgrupperolika Skolungdomar, lärare och andra rele-som

yrkesgrupper, näringsliv såDär möjligt skallvanta statistikenäretc. vara
könsuppdelad och redovisas tidsserieri omfattande tvåde föregående bud-
getåren.
uppgifter olika former internationellt forskningssamarbete fördelatom av-
på eller ämnesområde och kön kostnadertema samt

vilket det internationella forskningssamarbetetsätt leder till kunskapatt-
från utlandet kommer svensk forskning till godo och nyttiggörs för svenskt
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gäller for det svenska deltagandet isamhälle och forskning. "Detta även
vid olika internationella forskningsanläggningar."verksamheten

deltagande fonnali-avvägningen mellan för ibedömning resursernaaven
åtagandenforskningssamarbete och nationellainternationelltserat

EU/FoU-rådet omfattningenmed uppgifter EU-i samarbete över av
samarbetet

beaktas vid beslututsträckning FoU-i vilken EU-programmen störreom
insatser.

följande:årligen redovisaskaNUTEK

och stödja samverkanför stimulerainsatserresultaten NUTEK:s attav
och projekt, kompeten-och forskning inäringsliv FoU-programmellan

industriforskningsinstitutochscentrum
fördelning medel mellan olikaoch projektens antal.FoU-programmens av

totalateknikområden andel denoch NUTEK:sslag insatser samt avav
programbudgeten

och doktorsexa-forskarstuderande licentiat-antaletutvecklingen samtav
och satsningarövrigaNUTEK:s FoU-programmina inom

samarbete med and-NUTEK-finansierade forskargruppersutvecklingen av
och andra länderoch foretag i Sverige iinstitutinstitutioner,ra

medforskningsprojekt finansierade NUTEKantaletutvecklingen avav
små och medel-och företag. Antaletdeltagande högskolor, institutantalet

skall särredovisas.företagstora
forskningstrukturfondsmedel används tilldeomfattningen somav

teknik ochpå resultatspridningutvecklingen satsningama av ny ar-av
och projektbetsorganisationsforrner inom NUTEK:s program

härledas tilldirekt kanteknikbaserade företagnyetablering somav
insatserNUTEK:s

tillhar uppgiftsamverkan mellan organisationerutvecklingen attsomav
kunskaps- och kompetensut-små och medelstora företagsstärka främst

veckling
deltagandet COST och desvenska i EUREKA,utvecklingen det avav

har forNUTEKFoU-programEU:s ansvarsom
internationellastimulera svenskt deltagande iförarbetarhur NUTEK att

FoU-samarbeten.

ned påmycket omfattande arbetemyndigheterna läggsInom att taett
årsredovisningarna.till och utarbetafram uppgifterna
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Forskningsstatistiken9.2.3

Enligt förordningen 1992:1668 den officiella statistiken Statis-ärom
centralbyrån SCB myndighet för forskningsstatistikentiska ansvarig

och för statistik avseende FoU-insatser i näringslivet. Högskoleverket
förordning myndighet förenligt ansvarig statistik avseendeär samma

högskoleväsendet. också HögskoleverketsDet i instruktion attanges
för insamling, bearbetning ochverket ska svara sammanställning av

data högskolan. Forskningsråd och sektorsforskningsmyndigheterom
uppgifterredovisar statistiska avseende den verksamheten.egna

svenska officiella FoU-statistiken relativt heltäckande.Den är nu
publikationer uppgifterår publicerar SCB iVartannat tre separata om

högskolesektom, företagssektomuniversitets- och inom ochFoU inom
myndigheter den icke-vinstdrivande sektorn.statliga privatainom samt

översikt samtliga dessapublicerar, likaså år,SCB övervartannat en
områden. SCB också analys storleken de statligaVarje år gör en av av

s.k. statsbudgetanalysen.FoU-medlen, den
forskningspropositionema har påInför de två SCB regering-senaste

sammanställt omfattande skrifter i Sverige:uppdrag FoUmer omens
och utvecklingsarbete i Sverige, utgiven år 1992, respektiveForskning

teknologiindikatorer förVetenskaps- och Sverige 1996.
för finansierade redovisasBåde för statligt och privat FoU-insatser

kronor persondata antal anställdasåväl ekonomidata insatserna i som
olika forskningsområden. frågaoch antal årsverken inom I nä-om

uppgifterna också relation till den ekono-ringslivets iFoU sätts t.ex.
för respektive branschmiska omslutningen etc.

fi-saknas redovisning de FoU-insatserFortfarande närmare somav
och landsting. heller finns statistiskakommuner Intenansieras upp-av

forskningsinsatsema fördelade pågifter ämnen.om
länders statistikundersökning, gjorts inom OECD, olikaEn som av

och forskarutbildning vid och högskoloravseende forskning universitet
har tillgång till de flesta de uppgifter där efter-visar Sverigeatt av som

påpekades dock detta sammanhang underlaget förfrågades. iDet att
från olika källor detta kanden svenska statistiken kom många och att

tillförlitlighet och jämförbarhet. Vidare noteradesha betydelse för både
uppgifterde ekonomiska och administrativa mångasystem,att varur

hämtas, ändrats vid antal tillfällen, vilket försvårat eller omöjliggjett ort
jämförbara data.tidsserier med

framfördeForskningsñnansieringsutredningen kritiskavissa syn-
forslmingsstatistiken. Utredningen pekade bland påpunkter på annat
definitioner och redovisningssystem, omöjliggjortändringar i jäm-som

förelser tiden i centrala frågor, på bristen på uppgifter omräknadeöver
till fast penningvärde, på de statistiska uppgifterna i utsträck-storatt
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schabloniserade beräkningargrundades på någonsinning utan att
svårigheterna eller omöjlighetenempiriskt material, påstämmas motav

uppgifter från olika statistikproducenter på grund skildajämföraatt av
SOU bilaga 2definitioner och indelningar 1996:29,etc.

FoU-statistiken.sammanhang har kritik riktatsOckså i andra mot
för uppgif-tidseftersläpningen för deharBland storansettsannat vara

uppgifter redovisar våren 1998kommer via SCB. SCBDeter somsom
kan i perspektiv myndig-budgetåret 1995/96. Detta t.ex.ses avavser

den året efterårsredovisningar ska lämnas 1heternas senast marssom
samlade förHögskoleverkets årsrapport univer-verksamhetsåret eller

hel del statistiskt materialinnehåller Dennaoch högskolor,sitet ensom
verksamhetsåret.efter det avslutadecirka kvarts årkommer tre

ForesightTechnology9.2.4

bedrivs flera länder, USA ochForesight-studies iTechnologyS.k. t.ex.
denstudier försöka bedömaSyftet med dessaStorbritannien. är att

områdentekniska utvecklingen inom olikavetenskapliga ochframtida
utvecklingen därigenomkonsekvensernade tänkbaraoch attsamt geav

forskningsområdet och andrapolitik och planering inomunderlag för
områden.

betänkandebehandlades i dessFRU"Teknikvärdering omav
med anledningoch propositionen år 1979forskningspolitik år 1977 i av

och statsmakternaremissinstansemabetänkande. Bådedetta FRU, me-
värdefulla och bordedetta slagoch analysernade studier ut-att av var
offentliga sektorns olikadennäringslivet inomföras såväl inom som

för teknikvärdering borde däremotsärskild organisationNågongrenar.
etableras.inte

föroch StiftelsenIngenjörsvetenskapsakademien IVA, NUTEK
studier detta slag.inlett arbete medforskning harstrategisk ett avnu

sammanhang svensk beteck-används dettaiTeknisk framsyn som
verksamheten.förning

föregångarearbetar- liksom sina inomframtidsstudierförInstitutet
radframtidsinriktade projekt inommedframtidsstudieområdet en-

områden.
Teknisk-Vetenskapliga AttachéverksamhetStiftelsen Sveriges

Italien,attachékontor Frankrike, Stor-bevakar i Japan,STATT via
internationella tekniska ochoch denTyskland USAbritannien, veten-

Årligen fyrtiotal utlandsrapporterpublicerasutvecklingen.skapliga ett
teknisk-vetenskapliga attachékontoren.fram detagits avsom
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9.2.5 material frånAnnat statliga myndigheter fl.rn

finns ocksåDet material kan underlag för övergripandeannat som ge
beslut forskning och forskarutbildning. Bland Högskolever-annatom
ket, Forskningsrådsnämnden, ochNUTEK Byggforslmingsrådet bedri-

omfattande utredningsverksamhet frågori betydelse för svenskver av
forskning forskningspolitik.och

9.2.6 Statliga utredningar

Beslut organisatoriskai och vissa andra forskningspolitiska frågor har i
regel förberetts statliga utredningar. har gällt frågaDet i de storaav om
refonnbesluten, förändringar forslcningsrådsorganisationen,i fors-t.ex.
karutbildningen, universitets- och högskoleorganisationen.

flesta de forskningspolitiskaDe propositionerna har också förbe-av
särskilt tillkallade utredningar i rad olika frågor.retts genom en

Förändringarna i fråga använda sig särskilda utredningarattom av
har också forskningsområdet.berört Liksom inom andra delar detav
statliga området således också det gäller forskningspolitikentas när
material och förslag i mindre utsträckning fram denna form.i Någotnu
totalstopp det dock frågainte På år har således antalär ettom. senare

tillkalladeregeringen utredningar arbetat forskningsfrågor.medav
Forskning och föregångaren2000 Forslcningsñnansieringsutredningen

bland exempel detta.på närvarande arbetarFör ytterligareär annat ut-
forskningsñ-ågor,redningar med olika utredningen forsknings-t.ex. om

etik och utredningen biotekniken samhället.iom

Uppföljning9.3 och utvärdering

har redogjorts för de redovisningarOvan ska lämnas myndig-som av
heterna i årsredovisningarna. finnsDärutöver flera andra former för
uppföljning och utvärdering den statligt finansierade forskningenav

forskarutbildningen.och
Högskoleverket har enligt sin instruktion i uppgift "följa ochatt upp

utvärdera utbildningen, forskningen och det konstnärliga utvecklings-
arbetet högskolaninom med beaktande verksamhetens roll och sättav

fungera förhållandei till samhällets och arbetslivets utveckling ochatt
kompetensbehov" och "ha tillsyn verksamheten inom sittöveratt an-
svarsområde. deVissa särskilda uppgifter, Högskoleverket skaav som

för, förutsätter också verket på olika följer och bedömeratt sättsvara
forskningen och forskarutbildningen. Det gäller till exempel verkets
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arbete med kvalitetsutvecklingsfrågor och den uppgiften beslutaattnya
vetenskapsområden vid högskolorna.om

Forskningsråden ska enligt sin instruktion utvärdera den forskning
de finansierar. rådsfinansieradeDen verksamheten utvärderassom

systematiskt internationell vetenskaplig expertis.av
Även sektorsforskningsorganen för utvärdering verksam-svarar av

heten respektive områden.inom sina T.ex. NUTEK betydandeavsätter
för utvärdering den verksamhet myndigheten finansie-resurser av som

rar.
Riksrevisionsverket RRV har det generella uppdraget följa ochatt

medel.kontrollera användningen statliga genomför ocksåRRVav mer
effektivitetsrevisioner"allmänna revisioner, inom olika delar denav

statliga verksamheten. exempel på detta den studieEtt RRV årär som
gjorde stöd till företag och forskning. har ock-1995 NUTEK:s RRVav

studerat forskarutbildningenså vid flera tillfällen olika aspekter.ur
uppgifter kommer fokuseras redovisningsrevisionpå ochRRV:s att

sambandanknytande frågor i med ekonomistyrningsmyndighetatt en ny
inrättas.

forskningspolitik i länderandra9.4 Kort om

för forskningspolitiken ansluter självfalletoch instrumentenFonnema
utformningenbara också i andra länder till detinte i Sverige utan av

politiska beslutsfattandet i respektive land. Eftersom här finns stora
ifråga omfattningenskillnader mellan länderna och inriktningenom av

rollfördelningen mellande statliga graden centralisering,insatserna, av
och myndigheter det givetvis svårt förapolitiska äretc. etc. attorgan

från land tillformeröver ett ett annat.
framhållits tidigare, uttrycklig forsk-Allmänt gäller, attsom en mer

den politiska flertaletningspolitik har funnits på agendan i OECD-
länder under de årtiondena. många länder, så de nordiskaIsenaste t.ex.
länderna Storbritannien, lägger regelbundet framoch regeringen sär-
skilda forsktningspropositioner eller forskningspolitiska redogörelser
för Liksom motsvarande svenska dokument förefaller des-parlamentet.

beskrivande och allmänt resonerandeofta domineras Exem-text.sa av
pel finns dock från Danmark och Storbritannien på konkretat.ex. mer

forskningsinsatsema.och planer för Några länder har särskil-strategier
da forslcningsministerier. andra har utbildningsdepartementet ellerI

huvudansvaret för forskningsfrågorna.näringsdepartementet
alla länder medelsanvisningen till forskningsråd viktigt in-För är ett

Öronmärlmingenför forskningspolitiken. i övrigtstrument av resurser
mindre direkt. relativttill forskning kan eller Sverige ärvara mer en-
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ha skilda statsbudgetanslag tillsamt grundläggandeatt utbildningom
respektive forskning och forskarutbildning vid universitet och högsko-
lor. innebär dockDet inte alltid statsmakterna i andra länder skulleatt
ha mindre inflytande de samlade forskningsresursemaöver eller forsk-
ningsresursema vid universitet och högskolor. Andelen resurser som
kanaliseras på direkt till universitet och högskolorsätt än kanannat i
stället väsentligt i Sverige. Statsmaktemastörre kanän såledesvara

besluta inriktningen forskningsprogramt.ex. eller fi-storaom av om
nansieringen olika specialinriktade forskningsinstitut. Formema förav

universitet och högskolor kan också andraatt styra budgetstyr-änvara
ning. kan föreskrifterDet tjänster och organisation,t.ex. iges om som
praktiken får betydelse för forskningens omfattning och inriktning.stor

9.5 Forskning 2000:s bedömningar och
förslag

9.5.1 situationenDen nya

ljorskningspolitiken står i viktiga avseenden inför situation.tre en ny
det första:För de förändringar ligger i kunskapssamhället.som

Kunskapssökande, kunskapsförmedling och kunskapsutnyttjande finner
ständigt former och accelererandei takt. Gränserna mellan olikanya nu

laktiviteter luckras Forskning inte längre och kommer sannoliktärupp.
mindre i framtiden koncentreradän till de traditionella utförar-att lvara
vid och högskolor.universitet förAnsvaret fram kunska-att tana nya

för förmedla och dessautnyttja hör längreinte bara hemma in-attper,
lden traditionella forskningspolitiken.om ..påFör det andra: den statliga verksamheten kommer inte växaatt

tidigare. Forskningspolitiken har hittillssätt i mycket be-samma som
gattldrivits fördelning resurstillskott. Detta kommer knappastgenom av

44- imöjligt framöver. Nysatsningar måste ske på bekostnad befint-vara av
lig verksamhet. Prioriteringar måste således både frågai vadgöras gom

V-|*"ska stöd och i fråga vad inte längre 7ska fä stöd. Detsom ges om som
finns heller ingen möjlighet slippa undan kravet prioritera.att Attatt
bara låta nuvarande förhållanden fortsätta gälla således inte,är om nu
någon skulle det, prioriteringsfritt ställningstagande.tro ett Tvärtom
innebär det kraftig nedprioritering verksamhetsområden.en av nya

För det tredje: för forskning inte längre barastora nä-resurser -
ringslivets ligger utanförFoU det nationella statliga beslutsfattandet.-
Forskningsstiftelsema och forskningsmedel från harEU bety-stornu
delse, i vissa avseenden kanske betydelse beslutstörre statsmak-än av
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för inriktningen det svenska forskningsarbetet. be-Externaterna av
betydande utsträckning användningendömningar också i destyr av

forskningsresurserna.statliga
bakgrund politik och övergripande planeringska dennaHur mot

utformasavseende på forskning och kunskapsutveckling i övrigtmed
ställer krav både på samspel och på förtydli-situationenDen nya

arbetsfördelning. samtidigt ligger detganden roller och Men i sa-av
meningsfullt eftersträva heltäckande plane-kens det inte ärnatur attatt

verksamheter förutsätts allaoch samordningring genomsyraav som nu
samhället.delar det modernaav

och riksdagen besluta omVad ska regeringen9.5.2

med politiskt beslutsfattande. Forskningför inteAllt går visso att styra
verksamhetsområde det finns måste finnas klaradär och gränserär ett

besluta Själva verksamhetenspolitiska skaför vad de na-organen om.
beslutas eller be-Forskningsresultat kan intesådan gräns.sättertur en

aldrig såoch budgeteringsteknikema måfram planerings-ställas vara-
raffinerade.

förfrihet viktiga begränsningar denforskningensPrincipen gerom
bland dethögskolelagen har skrivits inpolitiska styrningen. I attannat

får fritt väljas.gälla "forskningsproblemför forskningen ska att
verk-forskning definitionsmässigtdetta kommerTill närmast äratt

och professionalise-hög specialiserings-med synnerligensamheter
kunnainomvetenskaplig kompetens för i sakkrävsringsgrad. Det att

forskningsområden.och behov olikamöjligheter inombedöma
mångmiljardbelopp skatte-dagens forskningSamtidigt omsätter av

statligaoch riksdag har för deRegeringbetalarnas attansvaretpengar.
och för ändamål.används på bästamedlen sätt rätt

alla dessautformas med respekt förForskningspolitiken måste ut-
inomvetenskapligafria kunskapssökandet och degångspunkter: det

samhällets behov och samhälleliga priorite-respektivebedömningarna
ringar.

centrala det politiska beslutsfattandet. MedBudgetbesluten iär av-
här fråga flerastatligt finansierade forskningen detseende på den är om

såväl beslutens utformning beslutsun-slag beslut, därskilda somav
uppföljning kan behöva olika.derlag och vara

för forskning och fors-forskningspolitiken gällerSjälva resurserna
och högskolor och andra anslag till grund-vid universitetkarutbildning

framför allt anslagen tillforskning/forskarinitierad forskning, dvs.
behandlat vilkaForskning har i kapitel iforskningsråden. 2000 5 ter-
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dessa avvägningar bör och också redovisatgöras sina synpunktermer
på de faktiska avvägningama.

Forskning och utvecklingsarbete måste, har Forskning 2000 fram-
hållit, i utsträckning för närvarandestörre utnyttjas förän långsiktigtatt
förbättra den verksamhet bedrivs eller med statlig finan-statensom av
siering. viktigtDet dessa FoU-insatserär utifrån bedömningaratt styrs

behov och möjligheter dem har det direkta verksam-av av som
hetsansvaret. viktigDetta förutsättning förär resultaten skaatten
komma till praktisk användning. Beslut bör här således fattasinte av
statsmakterna, FoU-insatsema direkt gäller frågorän närannat som

på statsmaktsnivån. FoU-insatsema böravgörs i stället förstai hand
kvalificerade beställningar från berörda, verksam-styras genom

hetsansvariga myndigheter. Särskilda medel för ändamålet bör normalt
inte behöva på statsbudgeten. Forskning och utvecklingsarbeteavsättas
bör i stället, förordats i kapitel finansieras inom för desom ramen
anslag själva verksamheten. Statsmakternas uppgift blir härsom avser

till myndigheterna arbetar seriöst med FoU-frågomaatt ochatt attse
verksamheterna faktiskt utvecklas med stöd FoU.av

Också det gäller statligt stöd till förnär FoU verksamhet intesom
bedrivs i statlig börregi det överlåtas till de direkt berörda be-göraatt
dömningarna vilka FoU-insatser angelägna. Medel för ända-ärav som
målet bör således normalt inte öronmärkas statsmakterna. ställetIav
bör olika former statligt stöd stimuleras med hjälpmottagarna attav av

detta utveckla verksamheten FoU. Genom återrapporteringav genom
hur tilldelade medel följs utvecklingenanvänts FoU-insatserna.av av
Statsmaktema bör själva kunna direkt beställa forskningsinsatser

och utvecklingsarbete relevans för de beslut ska fattas på stats-av som
maktsnivå. Statsmaktema måste beställare forskning och ut-som av
vecklingsarbete ha särskilt uppmärksamma insatserett attansvar avse-
ende övergripande samhällsfrågor och frågor för statlig beslutsfattande

fallerinte inom enskild myndighets verksamhetsområde.som en
Statsmaktema har övergripande för all statligt finansie-ett attansvar

rad forskning blir utvärderad. huvudregelEn bör beslutattvara om
formerna för och karaktären utvärderingen fattas redan sambandiav
med besluten forskningsinsatser.om

Statsmaktema också för vad skulle kunna rubricerasansvarar som
metastymingen", styrningen styrningen, dvs. utformningen själ-av av

skerDet föreskrifterna vilka skastyrsystemet. be-va genom om som
sluta vad, på vilket och utifrån vilka kriterier.sättom



Kapitel SOU 1998: 128230 9

Forskningen och mål- och resultatstymingen9.5.3

uppdrag omfattar knappast föreslå förändringarForskning 2000:s iatt
gäller för den statliga verksamheten. Kommitténvad generellt ut-som

det statliga budgetsystemet ska gälla också för densåledes frångår att
forskningen och forskarutbildningen.statligt finansierade

medelsanvisningama mycket vidadagens budgetsystemI är ramar
verksamheten. Anslag, anslagsposter, del-statligt finansieradeför den

regleringsbrevsföreslqifter såledesoch andraöronmärkningar ärposter,
uttrycka statsmaktemas avsikter.medlen förlängre de primärainte att

deverksamheten ska stället preciseringInnehållet ii styras genom av
statsmaktemas politik syftar till uppnå.och resultatmål attsom

centrala forsk-resultatkrav ska således iMålangivelser och vara
redovisatmålangivelser, Forskning 2000 iningspolitiken. Dagens som

mål" egentlig bemärkelseföregående, dock inte alltid idet utanär sna-
hellerverksamheten tänks bestå. åter-förtydliganden vari Inteavrare

syftena med forskningspo-tydligt kopplade tillrapporteringskraven är
mängdkravSamtidigt det ställs på rapporteringlitiken. upp-av ensom

arbete myndigheter-orsakar omfattande inomgifter, säkerligen ettsom
för bedömningar och besluthur relevant underlagdet tveksamtärna,

får.statsmakterna på detta sättsom
de verksamhetsmåluppfattning måsteForskning 2000:5Enligt som

övergripandetill forskningspolitikenstydligt relateradeställs varaupp
Återrapporterings-kunna följas ochmåste ocksåmål. De mätas.upp

till verksamhetsmålen.tydligt relateradeskakraven vara
mål ochbör konkretiseras i åter-de statliga insatsernaSyftena med

bredd, fördjupning, förnyel-avseende verksamhetensrapporteringskrav
utformas dialog mellanVerksamhetsmålen bör ikvalitet.och stats-se

bland relevansenmyndigheterna, däroch de berördamakterna annat
Återrapporteringenförhållanden diskuteras.olikaoch mätbarheten av

misslyckadeuppgifter såväl lyckade insatser.innehållamåste somom
alltför styrande.lyckas, då har försiktigheten varitkan inteAlla insatser

eftersträvansvärd.omvändningenDärmed självfallet inte ärsagt att
det viktigtvill detta sammanhang betonaForskning 2000 i äratt att

gällande rollfördelning och-respekt förstatsmakterna visar även om
detaljstyrhela beslutssystemet inte går in och ide ägerytterst en--

ankommer på myndigheter beslutaskilda frågor det att om.som
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9.5.3.1 Resultatredovisningarna i forskningspølitiken

Vad regeringen och riksdagen ska utifrån de redovisningar fårdegöra
verksamhetsresultaten inget kan föreskrivas förväg.i Rege-är somom
och riksdag måste fria dra slutsatsenring bra resultat vi-att att ettvara

på verksamhet, god Valuta för därförinsatta ochsar en som ger resurser
ocksåbör förstärkas, dra slutsatsen dåliga resultat visaratt att attmen

område har tillräckliga och därför bör förstärkas.inte Vadett resurser
få bli beroende värderingarnaväljs måste och prioriteringarnasom av

hos de politiskadem ingår i naturligtvis inteDetta görsom organen.
redovisningar återrapporteringar, uppföljningar, utvärderingar- -

meningsfulla.mindre Beslutsfattandet måste förutsättas bli väsentligt
bättre det kan grundas på relevant information det kaninteänom om

det.göra
sagda innebär dock besluten forskningsfrågorinte i inte be-Det att

utförligarehöver tydlig motivering, vad de i regel får.änges en nu
framhållits tidigare forskningspropositionema och bud-Som är även

ofta omfångsrika dokument innehållergetpropositionema storasom
Beskrivande och högstämda avsnitt dominerar docktextrnassor. mer

innehållet på bekostnad redovisning och motiveringarargumentav av
läggs fram.för de förslag som

forskningsfrågorExempel på den nuvarande behandlingen kanav
vilken forsknings- eller budgetproposition helst.hämtas Densomur

lades fram hösten samtidigt med forsk-budgetproposition 1996,som
avsåg treårsperioden 1997-1999. Anslaget tillningspropositionen,

forskning och forskarutbildning vid Lunds universitet, landets största,
budgetpropositionen ytterligare forsida i någon motiveringupptar en

forskningspropositionen.anslaget finns inte i cirka sju centimeterI ett
uppgifterlångt textstycke redovisas vissa verksamheten under årenom

Övrigt1990/91-1994/95. anslagstekniskautrymme upptas samman-av
förställningar. Uttrycklig motivering regeringens förslag saknas helt.

underlag föreslogs riksdagen bevilja och gjordeMed detta såsom - -
miljarder kronor till forskning och forskarutbildningsammanlagt tre
under årenvid universitetet 1997-1999.

inför kommande forskningsbeslut rimligRegeringen måste ge en
redovisning hur tidigare mål har uppfyllts sin bedömningsamtav egen

vilka slutsatser inför framtiden frå-situationen och regeringen drar iav
eventuell omprövning målen, ändrad medelsanvisningt.ex.ga om av

förslag självfalletAlla särskilda måste uttrycklig motivering,etc. ges
där innebörden i och konsekvenserna förslagenav anges.
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9.5.3.2 Samlade forskningspropøsitiøner

Budgetförslagen redovisas för riksdagen i två övergripandesteg,nu en
proposition på våren och budgetproposition på hösten. Förslag and-ien

frågor läggs vid behov fram i särpropositioner.ra
egentliga forslcningspolitikensDen prioriteringar består framför allt

övergripande ochresursavvägningar precisering mål och resul-av av
tatkrav. kan självfalletDessa avvägningar inte revideras inför varje
budgetår. Verksamheten såväl vid universitet och högskolor inomsom
forskningsråden måste rimligt stabila förutsättningar. Men avväg-ges
ningarna kan heller inte gälla för evigt. måste med vissDe regelbun-
denhet ifrågasättas och kunna Själva huvudfrågan,omprövas. avväg-

forskningsområden,ningen mellan olika kommer normalt knappast att
aktualiseras inträffadnågon händelse. Här måste därför be-genom
slutspunkter läggas fast med uttryckligt syfte regelbundet åstad-att
komma denna fundamentala forskningspolitiska prövning.

detta skäl förordar ForskningAv 2000 övergripande bedöm-att en
ning fördelningen för forskning gång val-görsav av resurserna en per
period, dvs. gång fjärde år. samband därmedI bör också be-varten
handlas andra övergripande och principiella frågor gäller svensksom
forskning. bör ske formi särskild forskningspolitiskDetta av en propo-
sition.

regel kommer fyra år för kort period förI ompriorite-att attvara en
de övergripanderingar i resursavvägningarna ska motiverade. Ettvara

antal forskningspolitiska propositioner kan således komma haatt ett
föga dramatiskt innehåll. innebär dock för varförDe motiveringamaatt
den resursfördelningenbefintliga ska fortsätta gälla regelbundetatt
måste redovisas. Härigenom bör det också komma framstå klarareatt
för faktisktalla berörda nuläget inte nonnaltillstånd eller det iäratt ett
alla lägen bästa och "inga omprioriteringar också stark prio-äratt en
ritering.

övergripandeEn proposition avseende forskningspolitiken bör läg-
fram år efter valår, vilket2 möjligheter såväl för tillträ-ettgas ger en

dande förberedelsernaregering och beredningen forsk-att styra av
ningspropositionen för förslagen sådani proposition träda iattsom en
kraft och börja tillämpas under valperioden.

Med hänsyn till det sambandet mellan forskningen och fors-nära
karutbildningen inom universitet och högskolor och den grundläggande
högskoleutbildningen skulle det möjligen lämpligt samtidigtattvara
lägga fram övergripande förslag avseende den grundläggande högsko-
leutbildningen.

Som det nuvarande budgetsystemet utformat, med tvåstegsbe-är en
handling den statliga budgeten, det lämpligt propositionär attav en om
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de övergripande och principiella forskningsfrågorna läggs på våren. De
riktlinjer där kan då ligga till grund för såväl berörda delarsom anges

den ekonomiska vårpropositionen budgetpropositionen iav som sep-
tember år. sådan tidplan ocksåEn möjligheterstörre attsamma ger ge

forskningsfrågomauppmärksamhet åt dessa, skedde höstenän när som
1996, i forskningsproposition samtidigt med budgetpro-presenteras en
positionen.

Forskning framgått, de forskningspolitiska2000 proposi-ser, som
tionema i första hand instrument för den egentliga forskningspoli-som
tiken. till stöd för utvecklingFoU-insatsema statlig och verk-av annan

behandlassamhet bör i samband med statsmakternas behandling av
verksamhetsområde.respektive Om så bedöms önskvärt kan också des-

för överblickens skull redovisas,insatser således inte sak-sa men- -
Önskanbehandlas, i forskningspropositionema. överblick överom

forskningsfrågoma, vad på tid första hand förordadeFRU sin isom var
och det ursprungliga motivet för de samlade forskningspropo-som var

får innebära väsentliga frågor skiljs frånsitionema, inte sinaatt ut na-
turliga sammanhang. totala blir allt mindre rimligt och alltDet greppet
mindre möjligt allt eftersom kunskapsaspekter kommer att genomsyra

moderna samhälletallt detrner av

Långsiktighet9.5.3.3 och flexibilitet

flera forskningspolitiken.Tidsperspektivet måste på komma in i Isätt
detta ligger framför allt krav på långsiktighet både det gäller be-när

förväntningarslutsfattande och det gäller på resultat.när
beställas fram frånForskning inte något kan den dagenär som ena

till andra. personal, lokaler, utrustning kan lång tidden Rätt ta attm.m.
få fram. kanske måste börja inom forskarutbildningen.Insatsema

Forskning ofta tålmodigt arbete med omfattande materialin-är ett
och långvarigt analysarbete resulta-samling, många experiment innan

kan redovisas. detta ligger också forskningsarbete regelI i inteten att
bör avbrytas rimliga avvecklingstider. Politik och planering måsteutan
utformas med respekt för dessa forskningens ställtider.

forskningen långt perspektiv detmåste i inteAtt är, ävenettses om
med sannolikhet allmäntalltid beaktas, ända erkänt. Mindre uppmärk-

sammad, minst lika viktig, tidsaspekt, nämligen denärmen en annan
långsiktiga verksamhetens inriktning följerstyrning gångav som av en
gjorda beslut öronmärka beloppprioriteringar. Ett visstatt t.ex. ettom
till speciellt forskningsområde kan leva kvar forskningsorganisa-iett

Ibland kanske detta högsttionen mycket länge. önskvärt, i andra fallär
kan de faktiska önskemålen hinna ändras många gånger innan ef-om
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fektema prioriteringsbeslut avklingat. tillPengar visst områdeett ettav
används normalt till del till finansiera tjänster för forskare. Des-stor att

forskare för i utsträckning sin forskningsinriktning vidare till destorsa
doktorander de handleder. Inriktningen forskarnas tjänster änd-som av

ofta inte i samband med tjänsterna ska återbesättas, efteratt t.ex.ras
pensionsavgång. Doktorandema för forskningsinriktningen vidare till
de anställningar fårde älva och till de doktorander de i sin handle-tur
der och så vidare. befintliga forskningsresursemaDe består prakti-i-
ken lager lagerpå resultaten årtiondens, för inte år-sägaattav av av
hundradens, prioriteringar och beslut.

Forskning har förordat2000 forslcningspolitiska propositio-attovan
framska läggas fjärde kanår. Det dock inte alltid möjligtvartner vara

för statsmakterna definitiva rambetingelser för forskningen föratt ge en
fyraårsperiod. heller behöverInte det alltid till verksamhetensvara
bästa låsa budget och andra verksamhetsförutsättningar för längreatt
perioder. viktigaste statsmakterna,Det de beslutar föränd-är näratt om
ringar, detta med beaktande ställtidema i forskningssystemet.gör av
Särskilt beslutviktigt kan innebära forskarutbildningär att attsom av-
vecklas fattas med hänsyn till doktorandemas situation. Samma re-
spekt för ställtidema inom forskning och forskarutbildning måste gi-

beslutsfattarnavetvis visas inom universitet, högskolor och forsk-av
ningsfinansierande myndigheter.

Mycket kan hinna hända under fyraårsperiod. Sannolikt kommeren
det finnas önskemål på statsmaktsnivå behandla forsk-vissaattatt om
ningsfrågor också mellan de propositionema. lång-Betoningenstora av
siktighet forskningspolitik och forskningsinsatseri får inte undan-
skymma här också finns behov flexibilitet och möjligheteratt attav

snabba insatser. Forskningspropositioner och flerårspropositionergöra
för andra verksamhetsområden kan inte exklusiva i den bemärkel-vara

alla frågor måste behandlas enbart i dessa sammanhang. Rege-attsen
ring och riksdag måste fria bedöms angelägetsånäratt tavara upp
forskningsfrågor och andra kunskapsfrågor också i andra sammanhang,

komplettera den fleråriga forskningsplaneringen medt.ex. attgenom
Övergripandeförslag i budgetpropositionema. och principiella forsk-

ningsfrågor bör dock behandlas i forskningspropositionen.

9.5.4 Underlag för politik och planering

Forskning föreslår dokument,2000 två kunskapsstrate-att typernya av
respektive forskningsstrategier, regelmässigt fram under-gier tas som

lag bara för statsmaktemas beslutinte också för myndigheternasutan
ochplanering verksamhet. Kunskapsstrategiema och forskningsstrate-
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blir samtidigt viktiga ledgiema i bredare i och arbeteett engagemang
med FoU-frågor.

9.5.4.1 Kunskapsstrategier

den enighet råder leverTrots vi idag i kunskapssamhälleatt ettsom om
och frågorna kunskap och kompetens centrala för alla verk-äratt om
samheter och alla samhällsområden, uppmärksammas kunskapsfrågor-

systematiskt med utgångspunkt förhållandenainte i och behovenna
inom olika områden.

Forskning föreslår därför kunskapsstrategier2000 ska utarbetasatt
område för område ansvariga myndigheter och eventuellt också and-av
ra organ.

kunskapsstrategiema analyseras utifrån bedömningar framtidaI av
utveckling och behov berörda områdeninom situationen med avseende

ochpå kunskapstillgång kunskapsutveckling. Bedömningama ska, där
relevant, internationellt perspektiv.så iär göras ett

blandKunskapsstrategiema bör innehållaannat

bedömningar utbildningsnivåer och utbildningsinriktning för be-0 av
fintlig personal,

fråga fort- och vidareutbildningstrategier i för den befintliga0 om
personalen,

fråga nyrekrytering med olikastrategier i typer0 om av personer av
utbildning,
eventuella synpunkter utifrån verksamhetens perspektiv innehållpå0
och uppläggning olika utbildningarav

omfattning och inriktning forskningbedömningar pågår0 av av som
verksamhetsområde,med anknytning till

fråga ytterligare forskningsinsatser,strategier i om
omfattning och inriktningbedömningar pågående utvecklings-av av

arbete,
fråga ytterligare utvecklingsarbete,strategier i om
fråga inhämta och sprida information,strategier i attom m.m.

Övergripande planering insatser och ansvarsfördelningen för dessaav
bör fyraårsperspektiv.i ettanges

Kunskapsstrategiema utarbetas på ochregeringens uppdrag redovi-
till regeringen, i sin översiktligt redovisar analyser och pla-tursas som
för riksdagen. Tidsmässigt kunskapsstrategiema till plane-anpassasner

förringen i övrigt respektive verksamhetsområde. behöver såledesDe
ansluta till periodiciteten för forskningspropositionema.inte
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huvudsak förutsätts planeringen i kunskapsstrategierna kunnaI ge-
särskilda beslutnomföras på statsmaktsnivå. Kunskapsstrategiemautan

underlaget förbör kunna ingå i universitetens och högskolornast.ex.
planering utbildningsutbudet. Kunskapsstrategiema kan naturligtvisav
också aktualisera frågor kräver ställningstagande statsmakterna.som av

9.5.4.2 Forskningsstrategier

bör framhögskolor och forskningsråd i fortsättningenUniversitet, ta
övergripande strategier för arbetet med forskning och forskarutbild-

ska, utifrån bedömningar vetenskaplig utveckling ochning. dessaI av
redovisas den övergripande långsiktiga planeringenforskningsbehov,

med avseende på centrala frågor. Bedömningarna skaoch policyn vissa
internationellt perspektiv. övergripande former redo-utifrån Igöras ett

införforskningsstrategier för statsmakterna forskningspro-visas dessa
konkret utfomining bör de ligga till grund för denpositionema. I mer
och verksamheten.planeringeninterna

forskningsñnansiärer framför allt forskningsråden skaAlla men- -
och bevaka områden kan viktiga förför bedömaha att som varaansvar

utveckling och konkurrenskraft. gäller inte minstframtida DetSveriges
interdisciplinära ämnen.nya

bör bland innehållaForskningsstrategierna annat

starka och sidor i den organisationenbedömningar egnaav svaga0
ochutifrån bland gjorda utvärderingaroch verksamheten, annat ge-

kvalitetsutvecklingsarbete,nomfört
forskning ochfråga den ämnesmässiga bredden inomstrategieri0 om

forskarutbildning,
profilering och specialiseringar forskningfråga inomstrategier om0

och forskarutbildning,
delarsamverkan med näringslivet och andrafrågastrategier i om av0

samhället,
internationellt forslmingssamarbete,frågastrategier i om

forskning,fråga lärarnas arbete inomstrategier i om
uppläggningfråga forskarutbildningens inriktning,strategier i om

och genomförande
forskningfråga information och utnyttjandestrategier i om om0 om

forskningsresultat.av
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9.5.4.3 Uppföljningar och utvärderingar

Forskning har det föregående förordat2000 i de resultat-översynen av
och redovisningskrav ställs forskningsñnansierandepå och forsk-som
ningsutförande myndigheter. Alla myndigheter ska vidare till regering-

regelbundet redovisa de uppföljningar och utvärderingar gjortsen som
vilka slutsatserverksamheten myndigheten drar dessasamt egnaav av

och eventuella förändringar med anledning vad dessa bedömningarav
visat.

läggs myndigheternasMycket arbete på årsredovisningar,nu ner
faktainsamlingbara med avseende på och -sammanställninginte utan

gäller den redaktionella utformningen och formgivningenockså vad av
årsslcriftema. del de för med dessaarbeteEn avsättsav resurser som

skulle bättre användas för fram underlag för policyredovisningar att ta
framåtriktade beslut form bland de ktmskapsstrategieroch i annatav
forskningsstrategier, Forskning förordar.och 2000som

9.5.4.4 Førskarkønferenser

forskningspolitikensynpunkter på både i och i enskildaMånga stort
framförs själva direkt engagerade i forsk-frågor ärpersonerav som

insedda skäl dock relevansen i denna ad hoc-ning. lättAv är typ av
för de politiska beslutsfattarna bedöma. Forskaresynpunkter svåra att
allmänmänskliga egenskapen ofta sakenhar också de den justatt se ur

nödvändighet partiska, perspektiv. finns heller intemed Detsitt eget,
kvalifikationer kemijust med inomnågot säger att storapersonersom

eller latin eller forskningsområde ocksåeller mikrobiologi något annat
de bästa övergripande analyserna behov ochskulle de görvara som av

frågor-bäst kan råd i de forskningspolitiskaellerresursavvägningar ge
na.

politikområden medvetenheten rollfördelningenandraInom är om
politiska de professionella bedömningama ofta klarare.mellan de och

forskningspolitiska bedömningama förefallerdet gäller deNär en mer
avspeglas önskan ellerfundamental osäkerhet i någon några-attom en

detforskare eller forskama" ska tala hur egentligen är och vadom-
forskningspolitiskabör tycka och avvägningarna måsteDegöra.man

Ävenpolitiskt andra bedömningar dådock de ansvariga.göras omav
beslutsfattarnaockså måste spela in, har de politiska naturligtvis behov

del synpunkter från dem yrkesverksammakunna åratt taav av som
forskningen. bör dock ske i systematisk och ansvarsfull form,inom Det

synpunkter också beredda för des-där de lämnar måste ståattvarasom
offentligt.sa
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Forskning föreslår forskningsråden får2000 i uppdragatt att
regelbundet ordna antal forskarkonferenser, där bred kretsett en av
forskare och de berördainom områdena får möjlighetvart ett attav
både redovisa pågående verksamhet och lämna synpunkter på behov
och framtida möjligheter.

9.5.4.5 Fo U-statistik

Bland Forskningsñnansieringsutredningen har pekat på fleraannat
brister FoU-statistiken: avsaknaden entydiga och enhetliga defini-i av

osäkerheten uppgiftsunderlaget, bristande relevanstioner, i i den områ-
fördesindelning används redovisning statistiken, lång tidsefter-som av

släpning uppgifterna inaktuella.görsom
Statistiska centralbyrån de svårigheter förknippadegivetgör, ärsom

med FoU-statistiken, bra arbete vad själva produktionenett avser av
FoU-statistiken. statistiken lider dock uppenbart detFoU- inteattav
finns tydlig beställare kan uppgiftsbehov ochnågon precisera ock-som

rimlighetsbedömningar angelägenheten uppgifternaså igöra motav
för dessa. Forskning förordar, vilket behandlaskostnaderna 2000 i det

följande, det för studier forskning och högreinrättas institutatt ett av
utbildning. bör bland kunna få uppdragDetta institut i påannat att sta-

precisera beställningen FoU-statistik.närmarevägnartens av

Fristående övergripande analyser9.5.4. 6

Forskningsområdet vittförgrenat. finns rad aktörer med olikaHärär en
verksamheter och resurstillgång. Flertaletroller, aktörer ocksåsvarar

för och analyser respektive verksamhetsornrå-utredningar inom sina
den. Enligt Forskning 2000:3 mening det nödvändigt det ocksåär att
regelbundet analyser och bedömningar överblickgörs översom ger
hela svenska viktigare förändringar, utvecklingstenden-det systemet,

problem och behov och detta perspektiv förhållan-isätteretc.,ser, av
dena och utvecklingen i andra länder. behövs också analyserDet som

forskningen i vidare perspektiv kunskapsutveckling ochinsätter ett av
kunskapsfönnedling, där också utbildningsinsatsema Analysertas upp.

detta slag skulle viktigt underlag för forskningspolitiskadet be-av ge
slutsfattandet.
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Institut för studier forskning högreoch9.5.5 av

utbildning

uppföljningUtredningen 1993 års universitets- och högskolere-om av
föreslog betänkandet Reformform RUT-93 i och förändring SOU

det skulle inrättas institut för studier högre utbild-1996:21 att ett av
betonade fristå-ning och forskning. RUT-93 institutet skulle haatt en

ende ställning och dess verksamhetsområde i princip skulleinteatt ute-
sluta del området kunskaps- och kompetensutveckling. Självanågon av

förutsattes få begränsad omfattning verksamheteninstitutet och ien
mycket kunna utnyttja det omfattande faktamaterial insamlas inomsom

utbildnings- och forskningssystemet.olika delar av
Även Forskningsñnansieringsutredningen framhöll i sitt betänkande

Forskning och SOU 1996:29 behovet från beslutsstruk-ettpengar av
fristående med för utredningsarbete och analyserturerna organ ansvar

hela FoU-området.inom
har överlämnats frånTill Forskning 2000 skrivelse Kungl. Ve-en

tenskapsakademien till där anhållerKVA regeringen, KVA stats-om
förbidrag för kunna inrätta till akademien knutet sekretariatettatt stu-

forslming.dier högre utbildning ochav
kan för del vitsorda behovet bättreForskning 2000 över-egen av

Utredningsarbetet har visat på svårigheternablick i Sverige.FoUöver
fram information. Olika aspekter svensk belysesfå relevant FoUatt av

myndigheter och andra Högskoleverket,antal NUTEK,ett organav -
Industriförbundet, för bara några. rad frågorSCB, EnFRN, nämnaatt

faller samtidigt mellan stolarna och ingenstans finns material isom
övergripande plan kan samlad överblick.varje fall på ett ge en

finns fristående analysfunktioner det slagandra länderI av som
refererade förslagen. närliggande exempel detskisserats i de här Ett är

for forskning höyere utdanning,norska Utredningsinstituttet NIFU,og
omfat-verksamt under i det trettio år och harvarit närmaste ensom nu

utredningsverksamhet till for såväl den norskatande analys- och tjänst
myndigheter och andra.regeringen och Stortinget, Också i Dan-som

mark har särskilt analysinstitut.inrättats ettnu
förslagsställarnalikhet med de tidigare ForskningI 2000 attanser

det bör utrednings- och analysfunktion forminrättas i institutetten av
för forskning och högre utbildning.studier Institutet ska fristå-av vara
ende från det antalet aktörer FoU-området. huvuduppgiftinom Enstora
for regelbundetinstitutet bör fram samlade Översikter ochatt tavara
analyser svensk forskning och högre utbildning internationellti ettav
perspektiv. bör vidare utifrån utreda och analy-Institutet initiativegna

frågor verksamhetsområdet.olika inomsera
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frågaI den organisatoriska formen har Forskning 2000 övervägtom
olika alternativ. Ett till hands liggande alternativnära skulle attvara

särskild myndighet för ändamålet.upprätta Myndigheter med lik-en
nande analysuppgifter har inrättats bl.a. inom kommunikationsområdet.

Forskning har2000 under hand inhämtat forskningsstif-vissaatt av
telsema har för avsikt etablera fristående institut för studieratt ett av
forskning och högre utbildning. Den organisatoriska formen kommer

bli ekonomisk förening med forslmingsstiftelsemaatt och vissa myn-
digheter och organisationer inom området högre utbildning forsk-och
ning intressenter. Intressenterna styrelse förutser gemensamtsom en
institutet. Institutet kommer bildama få grundfinansieringatt av en som
ska medge egeninitierat arbete viss omfattning. I övrigt ska institutetav
arbeta på uppdrag.

Enligt Forskning 2000:5 mening detta lämplig form förär atten
verksamheten ska kunna komma igång snabbt. Forskning föreslår2000

det statsmedel utgår bidrag till detta institut,att ett motsvararav som
kostnaderna för fram årlig översikt det svenska forsk-att ta överen
ningssystemet. Institutet bör vidare kunna för utredningarsvara m.m.
på uppdrag från statsmakterna, regeringskansliet eller olika myndighe-

Vissa de kompletterande utredningsuppgifter, Forskningter. av som
2000 detta betänkande,angivit i skulle med fördel kunna utföras detav
nyinrättade institutet.
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Genomförandel 0

förslag efter principbeslut statsmak-Forskning börVissa 2000:s avav
organisationskommitté, deberedas innannärmareterna genom-av en

förs.
forskningsstrategi-förslag kunskapsstrategier,Forskning 2000:5 om

innebär krav kvalificerat förberedel-forskarkonferenser påoch m.m.er
och andra olikamyndigheter påsearbete berörda samt typer avav

statsmaktemas forskningspoli-utredningsarbetekompletterande innan
tiska beslut fattas.

med dessa utgångspunkter, förslag tillredovisar,Forskning 2000
utredningsför-till och genomförandeställningstagandetidplan för av

slagen.
våren lägger framföreslår regeringen 1999Forskning 2000 att en

övergripande forskningspolitiska prioriteringarnaproposition deom
genomförsmyndighetsorganisationen. Därefteroch förändringar iom

utredningsarbete erfordras.det kompletterande som
omfattarde statliga forskningsanslagentreårsperiod förNuvarande

hittillsvarande ska således forsk-Enligtåren 1997-1999. system en
fram för treårsperiod åren 2000-ningspolitisk proposition läggas en ny

innehålla för-bör dock endasthösten 1999Budgetpropositionen2002.
avvaktanblir mellanår ibudgetåret 2000,slag för budgetår, ettett som

långsiktiga beslut.andedärefter följpå mer
fortsättningsvis be-forskningsfrågomaförordarForskning 2000 att

jjärdeforskningspolitisk proposition år. Dettahandlas samlat i varten
bakom de forsk-med den ursprungliga tankenöverensstämmelseiär

sådan skullepropositionningspolitiska propositionema, attsom var en
ändrats från till fyraValperioden harläggas fram valperiod. trenuper

ar.
bör fram efterpropositioner normalt läggas år 2Forskningspolitiska

rimligttillträdande regeringsådan tidplanvalåret. En utrymmeger en
forskningspropositionen samtidigtberedningför förberedelser och av

träda kraft sådan tid det kankan i iförslagen propositioneni attsom
forskningspolitik inför detregeringensmöjligt bedöma näst-attvara

kommande valet.



242 Kapitel 10 SOU 1998:128

hittillsvarande forskningspropositionernaDe har varit utformade
med utgångspunkt tidigarei budgetsystem. budgetsystemDetett som

gäller har inneburit förändringar enligt Forskning 2000:3nu som, me-
ning, motiverar delvis annorlunda uppläggning det forskningspo-en av
litiska beslutsfattandet.

Forskning förordar2000 principiella och övergripande forsk-att
ningspolitiska frågor behandlas i särskilda forskningspolitiska proposi-
tioner. sådan forskningspolitiskEn proposition bör läggas fram på vå-

för möjlighet till den grundliga behandling och diskus-attren ge mer
sion, kan svår för parallellt med höstens bud-att utrymmesom vara
getarbete i riksdagen.

konkreta budgetförslagenDe med riksdagens beslut i depresenteras,
överordnade frågorna grund, deni i september år framlag-som samma
da budgetpropositionen.

Med utgångspunkt i valet i september och1998 i forsknings-att en
politisk fortsättningsvisproposition ska läggas fram år efter valet2 blir
tidpunkten för forskningspolitiska proposition våren Bud-2000.nästa
getförslag för den fyraårs- eller tidsperiod, regeringen be-annan som
dömer lämplig, därefter i budgetpropositionen i septemberpresenteras
2000.

tidplan bör förDenna fram de kunskapsstrategierutrymme att tage
och forskningsstrategier, Forskning föreslår,2000 för ordna deattsom
föreslagna forskarkonferensema och för fram komplette-att ta annat
rande beslutsunderlag.
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Reservation från ledamöterna Margitta Edgren,
Egardt, Helena NilssonPeter och Olle Sandahl

Forskningsstiftelserna

den förraFör borgerliga regeringens forskningspolitik gjordes frihet till
honnörsord. förResurserna obundenän och fri forskningett tomtmer

utökades. Löntagarfonderna transformerades till självständiga forsk-
ningsstiftelser. Härigenom förstärktes också mångfalden forskningsfi-i
nansieringen. Avsikten medel från forskningsstiftelsema skulleattvar
fungera grädde på moset för svensk forskning. Genom utökadsom
och obunden forskning skulle svenskt näringslivs och svenska företags
konkurrenskraft förstärkas till för förbättrat välstånd i vått land.gagn

Forskningsstiftelsemas självständighet särskilt svårartadvar en na-
gel föri de socialdemokrater regeringsmaktenögat 1994.övertogsom
Genom på grundlagen lyckades regeringen till slut tillskansaatt tumma

ändra stiftelsestyrelsernassig sammansättning. ledamöterrätten Nyaatt
skulle bättre tillgodose socialdemolcratemas önskemål hur stiftel-om

fördelas,skulle regeringen inte lyckadesäven attsemas pengar om
samtidigt stiftelseurkundema.ändra själva De åren har desenaste stat-
liga anslagen till forskning minskats under hänvisning till de medel som
stiftelsema förfogar över.

Även för Forskning mångfald2000 honnörsord, vilket ocksåär ett
präglar många utredningens förslag. gällerDetta emellertid inte ut-av
redningsmajoritetens förslag forskningsstiftelsema.rörande denFör är
forslmingsstiftelsema uppenbart fortfarande bidrag till mångfalden som
försvårar önskad centralistisk planering.en

Även majoriteten konstaterar det inte juridiskt möjligtäratt att
återföra stiftelsemas kapital till statsmaktemas beslutsfattande. Majo-

försöker därförriteten bakvägen återta den politiska makten stif-över
telsema: Likafullt omfattningen stiftelsemas insatser sådanär attav
övergripande ochavvägningar långsiktig policy bör stå i överensstäm-
melse med statsmaktemas forskningspolitik. Om således intepengarna
kan komma till politikerna, bör i stället politikerna komma till pengar-
na. talar förCitatet sig självt.

.
Majoriteten vill med andra ord forslmingsstiftelsema till in-göra en

tegrerad del den statliga forskningspolitiken., detvärt emotav ur-
sprungliga syftena med stiftelsema. Stiftelsemas styrelser bör, enligt
majoriteten, parlamentariskt och avspegla styrkeför-sammansattavara
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riksdagen. lägger också för-hållandena mellan partierna i Majoriteten
stiftelsemas kapital och avkastningen på detta börslag hur använ-om

das.
den statliga forskningspolitiken utformasEnligt måstevår mening

forskningsstiftelsemas verksamhet. bör utformasoberoende Denna iav
stiftelseurkundema, så stiftelserna därigenom bidrarenlighet med att

avsikt långsiktigt stärka vårmedel for forskning i nationsmed attextra
konkurrenskraft. Stiftelsema bidrar på dettaoch näringslivsvårt sätt

mångfald och oberoende.också till
förslag avvisas.Utredningsmajoritetens
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Reservation från ledamoten Helena Nilsson

Avsnittet 5.3.7.6, 4:e stycket tredje raden borde haft följande lydelse.

Forskning 2000 det angeläget fortsättningsvisatt staten avsätteranser
särskilt anslag för dyrbar vetenskaplig utrustning. Detta anslag bör som
hittills kostnaden överskridernär 2 miljoner kronor fördelas i forsk-en
ningsrådsgemensam kommittée. Denna anslags- och beslutsordning
behövs för få överblick behoven dyrbaratt vetenskaplig utrust-av av
ning och för strategiska övervägandengöra och föratt tydliggöraatt att

har för detta område såstaten ett privaträttsliga finansiärerattansvar
inte får helt avgörande inflytande ifrågaett tillgången på dyrbarom
vetenskaplig utrustning.
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Egardtfrån ledamotenReservation Peter

Forskningsrådens samverkansnämnd

syftar tillforskningsrådsorganisationförslagUtredningens attom en ny
finansieringen forskning.den statligadet gällerstärka kvaliteten när av

för fördelningskall avgörandeInomvetenskapliga kriterier av me-vara
kallas ställföreträdar-forskning utredningentill sådandel även som av

Nuvarandeblir färre starkare.Forskningsrådenforskning.styrd men
avskaffas.forskningsrådsnämnd FRN- -

fungera väl ochforskningsråden förpåpekar måsteutredningenSom att
forskarsamhället i samhället isåväl ioch legitimitetrespekt öv-som

ha ade-och kompetensmed integritetbeslutsorganrigt ha samtstor
forskningsråden själva skallUtredningenarbetsformer.kvata attanser

Utredningenberedningsorganisationer.kansli- ochbesluta sina an-om
skall samverka kringsjälvfalletforskningsrådenockså att gemen-ser

vilkaskickadebästråden själva avgörafrågor, är attattmensamma
skall gå till.samverkanoch hurfrågor detta är

forskningsrådensförslagutredningeniMajoritetens samver-om en
i övrigt i betän-illa medemellertidkansnämnd rimmar resonemangen

politisktsamverkansnämnden skallföreslagnakandet. Den sam-vara
ochtvärvetenskaplig forskningbl.a.förha särskiltochmansatt ansvar

detsammanämnden i realitetenföreslagnagenusforskning. Den är som
uppgifter. Namnbytet baramed i princip ärnuvarande FRN ensamma

utred-andelslumpsannolikt ingenord.lek med Det att storär aven
ledamöter ihar varit FRN.också ellerledamöterningens är

"detframhöll regeringenforskningspropositionen ärden attI senaste
forskningenden ordinarieigenusforskningen integrerasväsentligt att

fördelar medelforskningsfinansierandeordinarieoch deatt organen
tydlighet, bl.a. imedvisargenusforskning. Utredningentill storäven

antalhurforskarutbildningsämnen, äm-uppräkningen ett stortav nya
forsk-forskarnas ochtillkommit påtvärvetenskaplig karaktärmednen

initiativ.ningens egna
för såvälforskningsrådenskiltvarjemåsteEnligt min mening ta ansvar

genusforsk-inominsatserforskningsinsatsertvärvetenskapliga som
deenskilda rådenför deskebör inom samtningen. Detta genomramen

förekommer. Inom-mellan rådensamverkanformer förskiftande som
för anslagsgivningen.utslagsgivandeskallkriteriervetenskapliga vara

öronmärktasamverkansnämnd medpolitisktEn sammansatt resurser
bli direkt kon-områden riskeraruppgifterpreciserade på vissaoch att

särskildautpekasgenusforskningTvärvetenskap ochtraproduktiv. som
behöversamverkansnämnden intes.k.denandra utomreservat som

med.befatta sig
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Den logiska slutsatsen utredningens borde varit attav resonemang
forskningsråden bör samverka på de själva beslutar. Ensätt samver-
kansnämnd kan alternativ, den bör då forsknings-ett ettvara men vara
rådens ledamöter utseddasammansattgemensamma organ, av av
forskningsråden och inblandning politiker.utan av
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Egardtyttrande ledamotenSärskilt Peterav

omfattande omfat-osedvanligt såtill Forskning 2000Direktiven är -
för utredningen samtliga de frå-ogörligttande det varit att penetreraatt

därför koncent-Utredningen har tvingatsdirektiven attupptar.gor som
delområden. förtjänar understrykas,till antalarbete Detsitt ett attrera

titel, utredningen valt heltframgår betänkandetsvilket också att attav
aspekterna. statliga forskningsin-forskningspolitiskafokusera på de De

för och administrationen dessa, be-organisationen ärsamtsatsema, av
betänkandet, enligtMed den avgränsningentänkandets kärna. utgör

reservationsvis anför, godoch med de undantag jagmin mening en
statsmaktemas beslut efter hörande remissinstansema.förgrund av

omfattar emellertid också i vidutredningenUppdraget till att me-
med utgångspunkt frånforskningsinsatsemade svenskaanalyseraning

förslaglämnaforskningens möjligheter,behov ochsamhällets samt att
möjligt förhar självfallet inte varitbakgrund, Detdenna ut-mot m.m.

förfogande,till någradenna korta tid ståttmedredningen göraatt, som
omfattande sådana analyser.mer

tid åtgärderutredningen kunnatönskvärthade varit ägnaDet om
till forskning.bästa begåvningamaallra främsta ochdeför rekryteraatt

diskutera hur kanutredningen kunnat ITönskvärthade varitDet om
till fors-forskarutbildning, antagningenforskning ochpåverkaoch bör

hittillsvarandeför detoch konsekvenser i övrigtkarutbildningen cent-
ochden europeiska intematio-planeringsperspektivetralistiska samt

utred-hade varit önskvärtforskningssamverkan, Detnella omm.m.
helgrundligare,kvalitetsfrågomakunnat ävenningen penetrera om en

syfte. hadekvalitetshöjning Detbetänkandet haridel förslagen somav
denbelysa hur kreativiteten inomkunnatutredningenönskvärtvarit om

kritiskastimuleras och hur denforskningen kanfinansieradestatligt
ocholika situationerforskningsverksamhet bäst uppnås iförmassan
forönskvärt åtgärderforskningsområden. hade varitolika Detinom om

högskoleutbild-grundläggandemellan densamspeletfrämjabättreatt
diskuterashade kunnatoch forskningenforskarutbildningenningen,

och framläggas.
såledesåterstårMycket göra.att
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Kommittédirektiv

Den svenska forskningspolitiken Dir.

1997:67

Sammanfattning uppdragetav

En kommitté i uppdrag attges

analysera de svenska statliga forskningsinsatsema med utgångs-
punkt från samhällets behov och forskningens möjligheter,

analysera ansvarsfördelningen mellan statsmakterna och myndig--
heter, mellan myndigheter och andra finansiärer liksom mellan
myndigheterna inbördes,

lämna förslag till övergripande och långsiktig inriktning de statli-av-
forskningsinsatserna inför den planeringsperiod inleds årga som

2000,

lämna förslag rörande utformning forskningsorganisation ochav-
ansvarsfördelningen mellan berörda ochorgan

lämna förslag främjar samverkan ochnära ömsesidigt kun-som-
skapsutbyte mellan universitet och högskolor och samhällslivet i öv-
rigt.

Bakgrund

Regeringen presenterade under hösten 1996 sina förslag inriktning-om
forskningspolitiken för perioden 1997 1999 i propositionenen av -

Forskning och samhälle prop. 1996/97:5, bet. l996/97:UbU3, rskr.
1996/97:99. I propositionen presenterades för första gången mål för
forskningen och riktlinjer för forskningspolitiken.

Riksdagen regeringens förslag till mål för forskningen ochantog
riktlinjer för forskningspolitiken prop. 1996/97:5, bet. l996/97:UbU3,
rskr. 99. förslagRegeringens i propositionen utgick från de allmänna
riktlinjerna för forskningspolitiken. Förslagen innebar tyngdpunkts-
förskjutningar och förändringar i politiken. Bland skapadesannat ge-
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1996/97:22, 1996/97:LU2,stiftelselagen prop. bet.ändring avnom en
möjligheter till samverkan med de forsk-1996/97:62rskr. större

Vidare ficktillkom under den tidigare regeringen.ningsstiftelser som
ökade forsk-medelstora högskolorna ochmindre ochde permanenta

relevans för samhället och dess nyttiggö-Forskningensningsresurser.
statsfinansiella situationen före-bakgrund denbetonades.rande Mot av

Riksdagen godkändede statliga anslagen.neddragningarslogs vissa av
helhet.förslag i sinregeringens

förinnebär det år 1997 anvisasbeslutRiksdagens änatt mer sex
högskolor statlig bas-till ochdirekt universitetmiljarder kronor ensom

för forskningkommer medelTill dettaför forskningen. externaresurs
il.forskningsråd, sektorsorgan, stiftelser ochfrån EUoch utveckling m.

vidför forskningomfattning. Totalt ärsettännu större resursernaav
någonsin tidigare. FoU-högskolor Företagensochuniversitet större än

utvecklings-kostnader, ökardelentillutgifter, ännustörsta avsersom
och uppgick enligthögskolesektom år 1995snabbare inom senasteän

miljarder kronor.Centralbyrån tillStatistiska 40statistik från nämnare

utifrån förutsättningardelvisbedömningarochAnalys nya

samhället ökar.vetenskapsberoendet i DenochKunskaps- veten-
de decen-ökat dramatiskt underharproduktionenskapliga senaste

samhälletinifrån det vetenskapligaframkunskapnierna. Ny växer men
formulerasoch uppgifterfrågor, problempåockså utan-somsom svar

harframsteg och dess tillämpningarForskningensför vetenskapen. en
i tek-inte automatisktbetydelseekonomiskuppenbar omsätts nymen

Härförökad välfärd. krävsellerprodukternik, gynnsamtett sam-nya
ochteknikattityder till användningandra faktorer,spel med t.ex. nyav

samhälle kanroll framtidensforskningens iMenarbetsorganisation.
ochperspektiv. Vetenskapekonomisktiinte bara ärett processenses
harför samhällsutvecklingenbetydelseoch dessförhållningssättett

sociala dimensioner.kulturella ochvittgående
infonna-och framför allt deninternationaliseringenökadeDen nya

möjlig-samhällsförändringar.inneburit Detionstekniken har stora nya
för-information grundenförmedla och bearbeta har isnabbtheterna att

förmå-samhällets produktionsmetoder.moderna Företagensändrat det
likaledesoch kunskap blirförstå, utveckla nyttiggöratolka,att nyga

världsmarknaden ochförmåga konkurrera påför derasavgörande att
utbildningsnivån samhället och antaletden generella idär spelar både

möjlighet till högre vetenskaplig träninggivitsindivider storensom
roll.
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Utvecklingen inom infonnationstelmiken har på väsentligtett sätt
också förändrat högskolans arbetssätt och skapat möjligheter tillnya
kontakter och utbyte med samhället i övrigt. Forskningens bidrag till
och utnyttjande utvecklingen informationstekniken väsentligtärav av
både för samhällsutvecklingen i och för forskningensstort ut-egen
veckling. Datanät och tillgång till forskningsinformation över nätet
möjliggör både decentraliserat forskningsutförandeett och snabba-mer

tillgång till aktuell forskningsinformation iinnovations-processen.re
Inriktningen den offentligt finansierade forskningen styrs ytterstav av
riksdag och regering anslagstilldelningen. finnsDet legitimtettgenom
krav från det demokratiska samhället forskningen i riktningatt styra

vad det särskilt angelägnamot områden. Frågan forsk-anser vara om
ningens och relevans central och har givitsnytta är ökad tyngd genom
riksdagens aktuella forskningspolitiska beslut. Sektorsorganen har na-

Äventurligt länge arbetat med relevansbedömningar. forsknings-nog
råden har inlett arbete dettai syfte. Forskare och forskningensett krav
har mycket inflytande fördelningenett överstort och påver-av resurser
kar självfallet också beslutsfattare. Forskarna har därvid unik ställ-en
ning i samhället och därmed också betydande för priorite-ett ansvar
ringar och forskningens nyttiggörande. De inom-vetenskapliga priorite-
ringarna kan få långsiktig betydelse för kompetens och kunnande i
samhället. De måste därför diskuteras och redovisas också utanför
forskarsamhället.

Forskningssystemet har under lång tid haft betydande och ökande
till sitt förfogande. Resursema kan förväntas fortsätta växaresurser att

under de åren ökade insatser frånnärmaste bl.a. forskningsstif-genom
telsema. Sverige kommer i fortsättningen höra tilläven de länderatt

de samlade insatserna förgör forskningstörsta och utveckling isom
förhållande till bruttonationalprodukten. De statliga insatserna ligger

de bland de högstaäven i världen med mått. statligamätt Desamma
kan dock inte förväntas öka under de årennärmaste ävenresurserna om

förutsättningar utbyggnaden högskolan, EU-medlemskapet,t.ex.nya av
ökat behov forskarutbildning och ökade och forsknings-permanentaav

vid mindre och medelstora högskolor ställer krav påresurser nya
forskningsresurser. Prioriteringar måste därför för pågöras att ett mer
effektivt utnyttja och fördela tillgängligasätt Det finns ingetresurser.
automatiskt samband mellan satsning forskningpå och ekonomisk till-

eller ökad välfärd.växt Avgörande hur forskningen kanär nyttiggöras.
De svenska satsningarna på forskningstora och utveckling FoU har
inte fullt i innovationer, arbetstillfällenut eller ökadomsatts socialnya
välfärd. Man kan samhället inte fått fullsäga utdelningatt på de avse-
värda på forskning. Till del beror detta påsatsas omstän-resurser som
digheter utanför forskningens område. Men uppenbart forskning iär att

9 18-5272
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och ekonomiskainriktas socialaockså måsteutsträckning nyt-motstor
tigheter.

Forskning och samhälleforskningspolitiska propositionenInför den
mellan högskolansamverkanutredningenregeringentillsatte omen

1996:70. Utredningenkommittén, SOUnäringslivet NYFORoch -
uppfyllda förbörvilka förutsättningarbl.a.analyserade attvarasom

näringsli-skall kunna nyttiggöras ioch kompetenskunskaphögskolans
och instrumentering i närings-kompetenshur kunskaper,ävenvet men

materialUtredningenshögskolans FoU-arbete.berikaskall kunnalivet
analysen.fortsattadenbör beaktas i

forskning berikargrundläggande utbildning ochmellanKontakten
högskolankraftiga utbyggnadenverksamheterna. Denbägge av som
ställer krav påflera år framöverfortsättakommerochpågår attsom

efter-leder till ökadforskarutbildade högskolelärare,flerrekrytering av
forskningspotential inteinnebärforskarutbildning ochfrågan på ny

utvecklingensnabbamedelstora högskolor.och Denvid mindreminst
underlätta jämnare regi-också tillinformationstekniken bidrar att enav

forskningsresurserna.fördelningonal av
mellan kvinnorjämställdhetför främjavidtagitsåtgärderDe attsom
genusforskningförpågåendeoch insatserforskningenoch inommän

svensk forskning.utvecklingen Denförmöjligheterinnebär avnya
bägge könenforskarstuderandekvalificeradetillgången påökade av

till iforskningen måsteperspektiv itillmöjlighetenoch tas varanya
manligaalltjämtdenVidare måsteutvecklingen.fortsatta storaden

skall fåbrytas, för Sverigeforskningen störreinomdominansen att en
bredd forskningen.och imångfald

deltagandetutvecklalyckatsmedlemskapet i EUharSverige genom
framgångs-forskareväl. Svenskaforskningssamarbete äreuropeiskti

vil-nationellt starka,därområden visärskilt inomEU-projekt ärrika i
till dessa ornrå-koncentrationinnebärakansiktket på resurseraven

den.
liksom mångaorganisation har, iforskningssystemetssvenskaDet

offentliga forsknings-tid.fram under lång Deländer, vuxitandra
ochsvenska universitetentill detraditionellt varit knutnaharresursema

fackhögskoloma.
forsknings-det svenskal980-talen utveckladesochUnder 1970-

varandra obe-antalmedtillfinansieringssystemet ett stortett systern av
Forskningsråds-ochGrundforskningsrådenfinansiärer.roende

sek-antalochdelkornnämnden ett stortutgöra systemetatt aven
bildades undermed Dessutomtorsmyndigheter F oU-resurser annan.en

avvecklingenforskningsstiftelserantaloch 19941993åren ett genom
huvudsak viddock alltjämt iutförslöntagarfondema. Forskningenav

och högskolor.landets universitet
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Statliga anslag används också för finansiera tillämpad forsk-att mer
ning inom olika samhällssektorer. Insatsema har mycket olika omfatt-
ning både i absoluta tal och i relation till de olika samhälls-sektoremas
storlek. Ett antal myndigheter, sektorsforslcrlings-organen,stort svarar
för den medelsfördelningen.närmare

Till skillnad vad fallet i många andraär länder finnsmot det isom
Sverige få fristående forslcningsinstitut. Sådana de s.k. industri-är
forskningsinstituten, finansieras och näringslivgemensamt statsom av

vissa andra institut, Arbetslivsinstitutetsamt och Försvarets forsk-t.ex.
ningsanstalt. Dessa institut samverkar emellertid med universitet och
högskolor bl.a. institutens personal medverkar i högskolansattgenom.
utbildning och forskningshandledning och samverkan forsk-igenom
ningsprojekt.

Inför den forskningspolitiska propositionen Forskning och samhälle
tillsatte regeringen forskningsfinansieringsutredning. Utredningensen
slutbetänkande Forskning och SOU 1996:29 redovisar ettpengar om-
fattande underlagsmaterial. Utredningen samlade in mängd statistis-en
ka uppgifter forskningsfinansiering och pekade bristerpå deniom nu-
varande forslcningsstatistiken. Utredningens material och sammanställ-
ningar bör beaktas i de fortsatta analyserna.

Uppdraget

förutsättningarnaDe för forskningen och de förändringar forsk-nya av
ningspolitiken genomförts det angeläget samlad analysgör attsom en
och bedömning forskningens roll i samhället och dess villkor,av av
inriktning och organisation genomförs.

kommittéEn med företrädare för riksdagspartierna tillkallas för att
analysera dels de svenska forskningsinsatsema i perspektiv samhäl-av
lets behov och forskningens möjligheter, dels den svenska forsknings-
organisationen och ansvarsfördelningen mellan statsmakter och myn-
digheter, mellan myndigheter och andra finansiärer liksom mellan
myndigheterna inbördes. Jämförelser bör med förhållandena igöras
andra länder såväl i Europa i andra delar världen.som av

Kommittén skall analysera och långsiktigt perspektiv påettge
forskningens roll och utvecklingskraft i samhället. Utgångspunkter är
de mål för forskningen riksdagen ochantagit de därmedsom samman-
hängande forskningspolitiska slutsatserna. Ett dessa mål bidraär attav
till den ekonomiska och sociala utvecklingen. Utifrån detta mål bör ut-
redningen utvärdera och analysera den offentligt finansierade forsk-
ningens samhällsekonomiska och möjligheterna öka denna inytta att
förhållande till den offentliga resursinsatsen. Analysen bör frånutgå att
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områden där enskildatilloffentliga bör prioriterasde resursinsatsema
för liten omfattningutföra forskningen alls eller iföretag skulleinte ur

Utredningen skall ocksåeffektivitetsperspektiv.samhällsekonomisktett
konstruerade påeller skatteroffentliga bidraganalys ärgöra omen av

önskvärd forskning utförs. Analy-tillde bidrarsådant såsätt attett att
effektivitetsperspektiv.samhällsekonomisktifrånbör utgå ettsen

utredningen analyserardet viktovanstående analysUtöver är attav
betydelse förroll. Forskningenskulturella och socialaforskningens

Jämställdhets- ochsärskilt belysas.utveckling skalllångsiktigt hållbar
skallbetydelse. Kommitténgrundläggandegenusperspektiv sär-är av

och det demokratiskamellan forskningsamspeletskilt uppmärksamma
gällerfrågorockså uppmärksammaKommittén skallsamhället. som

samband medforskningensforskningen,allmänhetens kunskap ut-om
utvecklingenför den regionalabetydelseoch forskningensbildningen

och forskningensvetenskapliga framstegtillolika förhållningssättsamt
samhället.inverkan på

forskningensamhällsrelevans inomför ökadförutsättning ärEn
Kommittén skall analy-samhället.omgivandeökade kontakter med det

kan påver-och inriktningorganisationforskningens styrning,hursera
autonomiforskningenssamtidigtdess relevanskas för stärkaatt som

publice-metoder ochvalkvalitetsbedömningar,vad gällervärnas av
ring.

svenska forskning-analys denöversiktligskallKommittén avge en
därvid ocksåKommittén skallsvagheter.styrka ochkvalitet, dessens

bedrivsoch utvecklingomfattande forskningbild den somavge en
den statligtsamspelar medoch hur dennäringslivetdet svenskainom

finansierade forskningen.
särskilt uppmärk-skallforskningssamarbeteinternationellaSveriges

bedrivssjälvfallet den forskningdetta sammanhangoch i somsammas
resultatetarbete utnyttjaKommittén bör i sittinom EU:s ramprogram.

svensk forskningpåverkan påden analys görsEU:s som avav av
Infonna-mil.rad myndighetersamarbete medEU/FoU-rådet i en

värdefulla möjlig-ochocksåsnabba utvecklingtionsteknikens nyager
internationell samverkan.utökadheter till

skall Sverigeutgångspunkt för kommitténsEn attresonemang vara
bas dengrundforskningskall ha starkockså framtideni attsom menen

ställer högredet föregåendebeskrivits iförändrade situationen som
specialisering,ochoch social koncentrationkrav på ekonomisk nytta,

och finansiering.utförandebåde vad gäller forskningens
övergripandeomfattning och in-analysskallKommittén göra aven

samhällssekto-till olikaforskning med hänsynriktning svensk tagenav
fråganAnalysen skall inbegripaoch kompetens.behov kunskaprers av

och näringslivet.mellan de insatserrelationen görs statenavsomom
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En bedömning skall de statliga insatsernagöras rimligt avvägdaärom
såväl vad gäller relationen mellan forskning för olika syften, det.ex.
tämligen begreppen grundforskning och tillämpad forskning ochvaga
vad gäller insatserna inom olika områden. Vidare skall kommittén
analysera den breddenämnesmässiga dei nuvarande forskningsinsat-

och sambandi därmed vad starka och sidor inomärserna som svaga
svensk forskning. Kommittén skall härvid beakta det arbete utförssom
inom forskningsberedning.regeringens

skallKommittén bedömningar hur förutsättningar ska-göra kanav
för rimlig bredd i verksamheten samtidigt insatser skallpas en som

kunna koncentreras till områden där behoven särskilt eller därär stora
svenska forskare har särskilda möjligheter framstående insat-göraatt

Den bredd behövs beroende flera faktorer, bl.a. utbild-ärser. som av
ningens behov.

Kommittén skall analysera behovet prioriteringar bakgrundmotav
den nuvarande tillgången på för forskning i Sverige samtav resurser

föreslå hur sådana prioriteringar skall kunna åstadkommas.
Både den snabba vetenskapliga utvecklingen och samhälls-

relevansen innebär behov interdisciplinärt samarbete ochstörre av av
tvärvetenskapliga ställerDetta krav forskningsut-på såvälansatser. nya
förande finansierande Kommittén bör i sina förslag tillsom organ. an-
svarsfördelning och organisation hänsyn till detta.ta

Kommittén skall översiktligt belysa frågan bättre utnyttjandeettom
forskningen och forskningsresultaten i samhället. Konsekvensernaav

förtydligande högskolansgjorts tredje uppgiftatt ettav av s. om
samverkan med det omgivande samhället bör ingå i analysen, liksom
avvägningen mellan insatser för forskning respektive utnyttjande av
forskningsresultat. dettaI sammanhang frågan spridningär om av
forskningsresultat, speciellt till små och medelstora företag, betydelse-
full uppmärksamma.att

skall förutsättningslöstKommittén den nuvarande statligapröva
forskningsorganisationen. Skall huvuddelen den statligt finansieradeav
forskningen framtidenockså i utföras vid universitet och högskolor

ÄrSkulle ordning stärka nyttiggörandet forskningen denen annan av
nuvarande sektorsforskningsorganisationen ändamålsenlig Fördel-
ningen mellan forskningsråd, andra myndigheter stiftel-samtav ansvar

måste Därvid måste det också denprövas prövasser noga. om nuva-
rande rådsorganisationen ändamålsenlig. motsvarande analysEnär
skall vad gäller avvägningen mellan fakultetsanslag respektivegöras
råds- och sektorforskningsanslag. detta arbete börI bedömningar och
analyser från forskningsñnansieringsutredningen liksom erfarenheter
från andra länder beaktas. Behovet mångdisciplinära skallinsatserav
särskilt granskas.
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frågaskall lämna förslag vilket beslutsunderlagKommittén i om
forskningspolitiskafram inför statsmakternas beslut,perio-bör tassom

utformning dessa beslut. nuvarande byg-disering Detsamt systemetav
kan ifrågasättasforskningsbeslut. detta intepå treåriga Det ärger om en

för planeringsperiod. bättre kunskapsunderlag behövs såväl förkort Ett
statsmakternas beslut för verksamheten inom universitet och hög-som

forskningsråd och det antal andra myndigheter ochskolor, stora organ
för finansiering och/eller utförande forsk-har planering, avsom ansvar

förslag till hur arbetet med framKommittén skall lämna så-ning. att ta
sambandet mellankunskapsunderlag skall organiseras.dant Det nära
frågor utbild-och rad andra frågor, inte minstforskningsfrågor omen

arbetsmarknad bör härvid uppmärksammas.näringsliv ochning,
och resurstill-skall analysera dimensioneringenKommittén av

och högskolor liksomtill forskarutbildning vid universitetdelningen
forskningsråd ochföljer aktörerden påverkan externa t.ex.som av

bedöma det framtida behovet forskarut-stiftelser. Kommittén skall av
och fram förslag till former förolika samhällsområdenbildade inom ta

redovisar förslagsådana bedömningar. Om kommitténlöpande göraatt
förslag till hur dessautgifter skall kommittén redovisaökadesom ger

skall finansieras.
forskningsföreträdare,samråda medskall i sitt arbeteKommittén

bådeforskningens i samhället, iforskningsfinansiärer och avnämare
lämpligen skeoffentlig verksamhet. kannäringsliv och Detta attgenom

eller flera referensgrupper. Vidtillsätterkommittén samman-en
könsfördelningbör behovet jämndessasättningen av engrupperav

har kännedominkludera forskareliksom att som om genus-av
möjligt beaktas. Kommittén skall samrådavillkor så långtforskningens

dir.forskningsetik och forskarnasmed kommittén ansvarom
1997:68.

Övrigt

samtliga kommittéerbeakta direktiv tillKommittén skall regeringens
regionalpolitiska konskevensersärskilda utredare redovisaoch attom

offentliga åtaganden dir. 1994:23,dir. 1992:50, pröva attatt omom
ochjämställdhetspolitiska konsekvenser dir. 1994:124redovisa om

brottsförebyggandeför brottsligheten och detredovisa konsekvenseratt
arbetet dir 1996:49.

novemberredovisas till regeringen denUppdraget skall lsenast
1998.
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Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Kommittén Forskning Dir.

2000 1997:154

Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 1997.

Sammanfattning uppdragetav

Kommittén Forskning 2000 U1997:O9 skall följa hur de små ochupp
medelstora högskolorna utnyttjar tilldelade forskningsmedel. Kommit-
tén skall vidare föreslå kriterier för den framtida fördelningen forsk-av
ningsmedel.

Bakgrund

Kommittén Forskning 2000 Ul997:O9 har enligt sina direktiv i upp-
drag analysera de statliga forskningsinsatsema i perspektivatt av sam-
hälleliga behov och forskningens möjligheter lämna förslagsamt om
utformning forslcningsorganisation och ansvarsfördelning mellanav
berörda forskningsfinansierande och utförande dir. 1997:67.organ
Kommittén skall vidare lämna förslag i fråga vilket beslutsunderlagom

bör fram inför statsmaktemas forskningspolitiska beslut.tassom
Riksdagen beslutade med anledning regeringens budget-av

proposition för år 1997 ökade för forskning och forskarut-om resurser
bildning. Beslutet innebar bl.a. de mindre och medelstora högsko-att
lorna tilldelades ökade och forskningsresurser. Utbyggna-permanenta
den de mindre och medelstora högskolornas forsknings-permanentaav

innebär dessa högskolor år förfogar1997att cirka 5 %överresurser av
det belopp riksdagen anslår till forskning vid universitet och hög-som
skolor.

Trots de mindre och medelstora högskolorna har förhållandevisatt
små för forskning, bedrivs forskning där i ökande omfattning.resurser
Antalet forskarutbildade lärare och doktorander ökar stadigt, liksom de

medlen till forslmingsverksamheten. forskningsmiljöerexterna De som
har utvecklats vid de mindre och medelstora högskolorna har ofta ett

samarbete med det omgivandenära samhället, vilket har betydelse för
det regionala näringslivet och främjar tekniköverföring och forsk-
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ningsinformation. Forskningen har naturligtvis betydelse förävenstor
och för lärarnas kompetensutveckling.grundutbildningens kvalitet

forskningen nödvändig och det hög-profilering varjeEn är ärav
profil med hänsyn till högskolansskolas utveckla sinatt egnaansvar

medelstor högskola kan mycket välmindre ellerförutsättningar. En
forskningsfronten profi-den internationella inom sinabefinna sig vid

lområden.
följa hur högskolorna utnyttjar de tilldeladeangelägetDet är att upp

forskningspolitisktfrågan blir belyst i övergripandeså ettattresurserna
för år aviseras sådansammanhang. budgetpropositionen 1998I en upp-

för parlamentariska utredningen Forskningdenföljning inom ramen
sid. 83.1997/98:1 Utgiftsområde 16Prop.2000

Uppdrag

följa hur de små ochdirektiv skall kommitténtillägg till tidigareI upp
tilldelade forslmingsmedel inklusivehögskolorna utnyttjarmedelstora

skallstiftelsemedel och andra medel. Kommitténrådsmedel,eventuella
innehåll och kvalitet.forskningens inriktning,härvid belysa

skall ligga tillvidare vilka kriterierskallKommittén överväga som
forskningsmedel i formframtida fördelningengrund för den stat-avav

skallmindre och medelstora högskolorna. Kriteriernatill deliga anslag
kvalifikationer och grad specialiseringhögskolasbl.a. bygga på aven

högskolans verksamhet. Viktigaolika aspekteroch bör belysa as-av
kvalitet och de infrastruktu-och forskningensutbildningenspekter är

utbildning.för forskning ochrella förutsättningarna
medhur högskolans samverkanocksåKommittén bör överväga t.ex.

jämställdhets-högskolans arbete medomgivande samhället ochdet
framtida beslutsun-och utbildning kan in iperspektiv forskningi vägas

derlag.
statliga utgifter samtidigtfår föreslå ökadeKommittén inte utan att

ska ske.föreslå hur finansiering
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FoU-utgifter inom statsbudgetens utgiftsområden

Utgiftsområde Rikets styrelse

Utgiftsområdet omfattar anslagen till Kungliga hov- och slottsstaten,
Riksdagen och Regeringen, kostnader för de allmänna valen och stöd
till politiska partier. Inom detta utgiftsornråde finns också anslag till
Justitiekanslern och Datainspektionen, till presstöd och till vissa utgif-

for radio och TV.ter
statsbudgetenI inga särskildaavsätts medel för forskning inom ut-

giftsområdet. I Viss utsträckning finansieras forskning relevans förav
detta utgiftsornråde inom utgiftsområdet Kultur, medier, trossamfund
och fritid.

Utgiftsområde Samhällsekonomi och finansförvaltning

Utgiftsområdet omfattar anslagen till vissa centrala myndigheter med
uppgifter ekonomiinom och ekonomi-administration, Konjunk-som
turinstitutet, Riksrevisionsverket, Statskontoret, Statistiska Centralby-
rån, Kammarkollegiet mfl. Här anvisas också medel för Riksgälds-
kontorets kostnader för upplåning och låneförvaltning för räk-statens
ning.

Forsknings- och utvecklingsinsatser särskilt intresse för den eko-av
nomiska politikens utformning finansieras via Ekonomiska rådet, som
för budgetåret 1998 anvisas anslag på 1 680 000 kronor. Vissaett av
projekten bedrivs helt eller delvis rådets medlemmar. Huvuddelenav

medlen fördelas dock efter ansökningsförfarande, där rådet precise-av
forskningsområdet, till utomståenderat forskare.

forskningViss bedrivs också inom Konjunkturinstitutet. Storleken
dessa insatser bestäms myndigheten. För närvarande beräknasav av

cirka tio arbeta med forskning inom myndigheten.personer

Utgiftsområde Skatteförvaltning och uppbörd

Utgiftsornrådet består anslagen till Riksskatteverket, Skattemyndig-av
heterna och Tullverket med Skattemyndighetema i särklass störstasom
post.

IO 18-5272
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för forskningsärskilda medel inomstatsbudgeten ingaI avsätts ut-
giftsområdet.

RättsväsendetUtgiftsområde

åklagarorga-till polisorganisationen,består anslagenUtgiftsområdet av
kronofogdemyndighe-kriminalvården,domstolsväsendet,nisationen,

ock-Brottsoffermyndigheten. anvisasRättsmedicinalverket, Härterna,
för skador grundoch ersättning pårättshjälpskostnadermedel förså av

brott m.m.
tillfinansieras via anslagenoch utvecklingsinsatserForsknings-

Genteknik-Brottsoffermyndigheten ochBrottsförebyggande rådet,
nämnden.

till Polishögskolanfinansierats anslaghittills viaforskningDen som
skaBrottsförebyggande rådet. Verksamhetentillförs från år 1998 över

övrigt tillPolishögskolan. Anslaget ibedrivas påfortfarandedock
vid rådet.endast verksamhetenBrottsförebyggnade rådet numeraavser

efter ansökan.fördelades Dessatidigare medeldisponeradeRådet som
till Humanis-forskningspropositionårsefter förslag i 1993fördes över

kronor.cirka miljonerforsningsrådet 4tisk-samhällsvetenskapliga
tillBrottsofferfondenfördelar medel frånBrottsoffermyndigheten

belopp.här endast småforskningsprojekt. sigDetbl.a. rör om

internationell samverkanochUtrikesförvaltningUtgiftsområde

svenskaoch deutrikesförvaltningenanslag tillUtgiftsområdet består av
internationella organisationerolikabidragen till m.m.

tilldels anslagenfinansieras viautvecklingsinsatserochForsknings-
Utrikes-SIPRI ochfredsforskningsinstitutinternationellaStockholms

för nedrustningtill stödtill forskningdels anslagenpolitiska institutet
utrikes- ochforskning särskildtillinternationell säkerhetoch samt av

betydelse.säkerhetspolitisk

otalfdrsvarUtgiftsområde T

och till vissatill försvarsmaktenanslagenUtgiftsområdet består av
försvarsområdet.myndigheter inom

anslagen tillfinansieras viaoch utvecklingsinsatserForslmings-
försöksanstalten.forskningsanstalt och FlygtekniskaFörsvarets

för de olika ansla-dock inomFoU-insatsernaDe görsstörsta ramen
har statsmakterna.Beloppen inteförsvarsmakten.till anges avgen
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Forskningsñnansieringsutredningen uppskattade kostnaderna för
försvarsforskning till sammanlagt cirka 900 miljoner kronor.

Överbefalhavaren har framtagit strategi för försvarsmaktensen
forskning och teknikutveckling gälla från den l maj 1997.att

Utgzftsområde Internationellt bistånd

Utgiftsområdet består anslagen till biståndsverksamhet och bistånds-av
Östeuropaförvaltning, till samarbete med Central- och till bl.a.samt

exportkreditgarantier.
I statsbudgeten inte längre några särskildaavsätts medel för forsk-

ning inom utgiftsområdet. Den tidigare biståndsforskningsmyndigheten
har fr.o.m. budgetåret 1995/96 inordnats i SIDA och avdel-utgör nu en
ning inom denna myndighet. Inom för anslaget till biståndsverk-ramen
samhet på myndighetsnivå medel för forskningavsätts och utveck-nu
lingsarbete. Enligt forskningsñnansieringsutredningen uppgick belop-

år till1995 sammanlagt cirka 400 miljoner kronor.pet Inom SIDA sva-
särskild nämnd, SAREC, för forskningsfinansieringen. SARECrar en

fungerar forskningsråd. Besluten fattas i nämnd därett majori-som en
ledamöterna forskare inom u-landsrelevantateten är områden. SIDAav

finansierar också forskning bidragvia till vissa internationella organi-
sationer.

Utgiftsområde Invandrare och flyktingar

Utgiftsområdet omfattar anslagen till vissa myndigheter, Statens in-
vandrarverk, Utlänningsnämnden, Integrationsmyndigheten. Här anvi-

vidare medel för mottagande asylsökande, migrationspolitiskasas av
åtgärder, särskilda insatser i bostadsområden, integrationsåtgär-utsatta
der i särklassDet anslaget kommunersättningarstörsta vidm.m. avser
flyktingmottagande.

statsbudgetenI inga särskilda medel för forskningavsätts inom ut-
giftsområdet. I viss utsträckning finansieras forskning relevans förav
detta utgiftsområde inom utgiftsområdet Hälsovård, sjukvård och social

via Socialvetenskapliga forskningsrådet.omsorg,

Utgiftsområde Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Utgiftsområdet omfattar anslag till sjukvårdsförmåner, bidrag till hälso-
och sjukvården, rad andra bidrag, inom äldre- och handi-t.ex.en
kappområdet, till vårdartjänst, till handikapp- och pensionärsorganisa-
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missbrukarvård alkohol- och drogfö-till ungdomsvård ochtioner, samt
finns också anslag till vissa myndigheter, delsrebyggande arbete. Här

Socialstyrelsen och institutionssty-området, Statensde två inomstora
mindre myndigheter, Alkoholinspektionen, Barn-dels antalrelse, ett

Handikappombudsmannen, Hälso-Folkhälsoinstitutet,ombudsmannen,
institutansvarsnämnd, Smittskyddsinstitutet, Statensoch sjukvårdens

för internationella adoptions-utbildningssöd, nämndför särskilt Statens
frågor.

Bidrag för läke-helt två anslag,Utgiftsområdet domineras storaav
Kostnader för statlig assistansersättningochmedelsförmånen

för budgetåret 1998.miljarder kronorsammanlagt cirka 17,5
tillfinansieras via anslag Soci-och utvecklingsinsatserForskriings-

medel efter ansökningarforskningsrådet, fördelaralvetenskapliga som
och högskolor..forskning vid universitetfrån forskare till

anslagenutvecklingsarbete finansieras också inomochForskning
Äveninstitutionsstyrelse. deochFolkhälsoinstitutet Statenstill senare
och högskolor.forskare vid universitetprojektanslag tillfördelar

för forsk-uppskattade beloppenForskningsñnansieringsutredningen
miljoner kronortill respektive 30myndigheter 23dessaning inom

1994/95.budgetåret

vid sjukdomEkonomisk trygghetoch 13.Utgiftsområdena 10, 11, 12
Ekonomisk trygghetålderdom,Ekonomisk trygghet vidoch handikapp,

vid arbetslöshetEkonomisk trygghetoch barn,för familjer

de olikafinansieringenomfattar delutgiftsområdenDessa statens avav
socialförsäkringssystemet.

sjukdomtrygghet vidområdet Ekonomisksåledes,finns inomHär
förtids-rehalilitering, tillsjukpenning ochtillhandikapp, anslagenoch

finnstrygghet vid ålderdomEkonomiskområdetpensioner Inomm.m.
bostadstillägg till pensionärer.och tillålderspensioneranslagen till

de allmän-och barn omfattartrygghet för familjerEkonomiskOmrådet
forunderhållsstöd, Vårdbidragföräldraförsäkring,bambidragen,na
vidEkonomisk trygghetområdetOchfunktionshindrade barn m.m.

till arbetslöshetser-statliga bidragenomfattar dearbetslöshet, slutligen,
lönegarantiersättning.och tillsättning

des-medel för forskning inomsärskildastatsbudgeten ingaI avsätts
relevansforskningutsträckning finansierasutgiftsorriråden. vissI avsa

sjukvård och soci-utgiftsornrådet Hälsovård,utgiftsområdena inomfor
forskningsrådet.Socialvetenskapligaviaomsorg,
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Utgiftsområde 14. Arbetsmarknad och arbetsliv

De anslagen inom utgiftsområdetstora arbetsmarknadspolitiskaavser
åtgärder, särskilda åtgärder för arbetshandikappade, bidrag till Samhall

statliga tjänstepensioner.samt
finnsHär också anslag till vissa myndigheter, Arbetsmarknadsver-

ket, Arbetarskyddsverket, Arbetsdomstolen, Jämställdhetsombudsman-
Statens förlikningsmannaexpedition, Statens nämnd för arbetstaga-nen,

uppfinningar. Vidare anvisas medel för det svenska bidraget till Eu-res
ropeiska socialfonden m.m.

orslmings-F och utvecklingsinsatser finansieras via anslagen till Rå-
det för arbetslivsforslming, Arbetslivsinstitutet och Institutet för ar-
betsmarknadspolitisk utvärdering. Både Rådet för arbetslivsforskning
och Arbetslivsinstitutet finansierar forskningsprojekt vid universitet
och högskolor. Arbetslivsinstitutet bedriver också forskning.egen

Utgiftsområdena 15 och 16. Studiestöd, Utbildning och
universitetsforskning

Inom utgiftsområdena finns anslagen till studiehjälp, studiemedel och
vuxenstudiestöd till specialskolor och och till sär-resurscenterm.m.,
skilda insatser inom skolområdet och inom vuxenutbildning tillsamt
myndigheter inom skolområdet, Statens skolverk, Statens institut för
handikappfrågor i skolan, Sameskolstyrelsen, Svenska EU-
programkontoret för utbildning och kompetensutveckling. Vidare finns
här anslagen till universitet, högskolor och forskningsråd och vissa
centrala myndigheter inom området högre utbildning och forskning.

Forskning del själva verksamhetsområdet inom utgiftsom-är en av
rådet. Huvuddelen finansieringen gmndforslcningen/forslcningenav av
för allmän kunskapsutveckling forskarutbildningenoch sker inom ut-
giftsområdet.

Sektorsforskningen för området mycket begränsad.är
Anslaget Forskning inom skolväsendet har på år skuritssenare ner

väsentligt. Skolforskningen har särskild utredare Dsutretts av en
1995:60 diskuterade alternativa modeller för den fortsattatresom
verksamheten: bibehållet sektorsforsningsansvar för Skolverket, Över-
föring skolforskningsmedlen till forskningsråd och upprättandeettav

konsortium med Svenska Kommunförbundet.ettav
Högskoleverket finansierar visst utvecklingsarbete avseende framför

allt den grundläggande högskoleutbildningen.
Rådet for forskning universitet och högskolor lades vid ut-om ner

gången år 1997. har förutsattsDet verksamhet inom detta områdeattav



SOU 1998:128264 Bilaga 3

Humanistisk-samhällsvetenskapligafinansierasfortsättningsvis ska av
Högskoleverket.ochforskningsrådet

fritidtrossamfund ochmedier,Kultur,Utgiftsområde 1

verk-kulturråd och dessanslag till Statensutgiftsområdet finnsInom
ochinternationellt kulturutbytekulturverksamhet,tillmed stödsamhet

Svenska riksteatema, Dansenstill Dramaten,anslag Operan,samarbete,
muskkverksamhetregionalbidrag tillSvenska rikskonsereter,ochhus

littera-musikinstitutioner,ochdans-och lokalaregionala teater-,samt
bokhandel, anslag till Statenstillkulturtidskrifter ochstöd tillturstöd,

arkiv ochanslag tilltill konstnärer,bidragochkonstråd, ersättningar
och filmstöd.StatensbiograbyråtillRiksantikvarieämbetet,tillmuseer,
internationellnatonell ochtrossamfund, tilltillbidragfinns ocksåHär
anslaget inomsärklassidrott. ioch till Detungdomsverksamhet största

folkbildningen.tillbidragområdet avser
finansi-områdetverksamheterna inomförutvecklingochForskning

kulturom-inomutvecklingsinsatserochForsknings-anslagenviaeras
Forsk-medieutvecklingen.dokumentationochForskningrådet och om

Riksantikvarieämbetettillanslagetockså inomfinanseirasningsinsatser
tillanslagen vissaoch museer.

ochbostadsförsörjningSamhällsplanering,Utgiftsområde 18.
byggande

Boverket, Sta-myndigheter,till vissaanslagutgiftsornrådet finnsInom
länsstyrelserna. Deva-nämnd tillbostadskreditnämnd, samtstatenstens

bostadsbidragräntebidrag,gällerutgiftsområdetanslagen inomstora
garantiverksamhet. SammantagetbostadskretidnämndsStatenssamt

miljardercirka 19,6tilländamål för år 1998för dessabeloppenuppgår
kronor.

området finansi-verksamheterna inomförutvecklingochForskning
medelrådetsHuvuddelenByggforslcningsrådet.tillanslagvia averas

universitetforskning vidtillfrån forskareansökningarefterfördelas
högskolor.och

sittutredare, lämnatsärskildharByggforskningen utretts somenav
hösten 1997.betänkande
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Utgiftsområde 19. Regional ochutjämning utveckling

Inom utgiftsområdet finns anslag för regionalpolitiska åtgärder, regio-
nalpolitisk låneverksamhet och ersättning för nedsättning socialav-av
gifter, transportbidrag till Glesbygdsverket.samt Vidare återfinns här
det svenska bidraget till Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Forskning och utveckling för verksamheterna inom området finansi-
via anslag till Statens institut för regionalforskning.eras

Utgiftsområde Allmän20. miljö- och naturvård

Inom utgiftsornrådet finns anslag till Statens naturvårdsverk, Konces-
sionsnämnden för miljöskydd, Kemikalieinspektionen, Statens käm-
kraftinspektion. finnsHär anslag till miljöövervakning, till bidrag till
kalkningsverksamhet för sjöar och vattendrag. till investeringar och
skötsel för naturvård m.m.

Forskning och utveckling för verksamheterna inom området finansi-
via anslag till Stockholms internationella miljöinstitut, tillkämsä-eras

kerhetsforskning och inom anslaget till Statens strålskyddsinstitut.
Medel för miljöforskning har tidigare anvisats via Statens natur-

vårdsverk. Dessa medel dock bort från och med årtas 1998.

Utgiftsområde 21. Energi

Utgiftsområdet omfattar anslag till Energimyndigheten, bidrag till att
minska elanvändning, bidrag till investeringar elproduktioni för fömy-
bara energikällor, åtgärder för effektivare energianvändning, introduk-
tion energiteknik, energipolitiskt motiverade internationella kli-av ny
matinsatser m.m.

Forskning och utveckling för verksamheterna inom området finansi-
via anslag till energiforskning.etteras

Utgiftsområde 22. Kommunikationer

Utgiftsområdet omfattar anslag till Vägverket och Banverket och verk-
samhet dessainom myndigheters områden, till Post- och telestyrelsen
och vissa verksamheter inom och teleområdena, bidrag till sjö-post-
farten, vissa ersättningar till Statens järnvägar De anslagenstörstam.m.
gäller väghållning i det 12 miljarder kronornärmaste och kostnader
för statliga järnvägar cirka miljarder7,5 kronor.
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området finansi-verksamheterna inomföroch utvecklingForskning
transportforsloiingsinstitut, Kom-ochtillanslag Statensvia väg-eras

förinstitutmunikationsforskningsberedningen KFB Statenssamt
bådeocksåför forskningkommunikationsanalys. Resurser avsätts av

och Vägverket.Banverket
verksamhetsansvarigaoch demellan KFBGränsdragningen myn-

ska,verksamhetVägverket oklar.och KFBsBanverketdigheterna är
föreslogs in-myndighetendärforskningsproposition,årsenligt 1993

verksamhetsområden.och VägverketsBanverketsomfattarättad, även
och VägverketBanverketproposition,enligtska,Samtidigt samma

tillämpad karaktär"."övergripande forskningförhaockså avansvar
finan-utvärderaför hela sektornuppdragfått regeringensharRRV att

ansvarsfördelningen ochfrämst följadärvidochsieringssystemet upp
berörda organisationer.mellansamverkanförformerna

anslutandemedskogsbruk, fiske näringarochJord-Utgiftsområde 23.

jord-myndigheter, Statensanslag till vissaomfattarUtgiftsområdet
Centralaanstalt,veterinärmedicinskaFiskeriverket, Statensbruksverk,

distriktsveterinärorgani-livsmedelsverk,försöksdjursnämnden, Statens
medel för deocksåanvisasskogsvårdsorganisationen. Härochsationen

skogspolitiken,jordbrukspolitiken,statligadeningår iåtgärder som
ochtill arealersättninganslagfinns såledeslivsmedelspolitiken Häretc.

främjandejordbruksprodukter,för rennä-exportbidragdjurbidrag, av
livsmedelsberedskapförkostnader etc.ringen,

området finansi-verksamheterna inomutveckling förochForskning
Forskningforskningsråd.jordbruketsochtill Skogs-anslagviaeras

ochjordbruksverkockså Statensfinansierasutvecklingsarbeteoch av
begränsade belopp.relativthärsigFiskeriverket. Det rör om

med bety-lantbruksuniversitetSverigeshör ocksåområdetTill en
egenfinansierad forskning.dande

NäringslivUtgiftsområde 24.

teknikutvecklingsver-till ochanslag Närings-omfattarUtgiftsornrådet
geologiskaRymdstyrelsen, SverigesKonkurrensverket,NUTEK,ket
Marknads-Exportkreditnämnden,Kommerskollegium,undersökning,

småföre-anslag tillfinns ocksåm.fl.Konsumentverket Härdomstolen,
turistfrämjande, tillstan-tillutveckling,kooperativtilltagsutveckling,

tillverksamhet, investe-exportfrämjandetilldardiseringsverksamhet,
ringsfrämjande m.m.
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Forsknings- och utvecklingsanslagen för betydande del, isvarar en
det hälften, utgiftsområdet. Forskning ochnärmaste utveckling förav
verksamheterna inom området finansieras via anslag till teknisk forsk-
ning och utveckling, disponeras NUTEK, anslag till geoveten-som av
skaplig forskning, till konkurrensforskning, till konsumentforskning

till rymdverksamhet. forskningViss finansieras också inom områ-samt
det ochprovnings- mätteknik.

medel förNUTEKs fördelas betydandeFoU i omfattning efter an-
sökningar från forskare till forskning vid universitet och högskolor.
NUTEK har tidigare varit den enskilda finansiären tekniskstörsta av
forskning vid universitet och högskolor vid sidan finansieringenav

fakultetsanslagen. roll harDenna övertagits Stiftelsenöver förnu av
forslming.strategisk

Anslaget till geovetenskaplig forskning används huvudsakligen för
finansiera verksamhet inom Statens geologiska undersökning.att
Rymdstyrelsen både sektorsorgan för rymdverksamheten ochär ett
forskningsråd för grundforskning inom rymdornrådet. Medel för detett

anvisas inom utgiftsområdet Utbildning och universitetsforsk-senare
ning.

Utgiftsområde Allmänna25. bidrag till kommuner

Utgiftsområdet omfattar de generella statsbidragen till kommuner och
landsting, bidrag till särskilda insatser kommuneri vissa och landsting

de statliga utj ämningsbidragen till kommuner och landsting.samt
bidragen ingår inget särskilt stöd till forskningI och utvecklingsar-

bete för verksamheterna inom kommuner och landsting.

Utgiftsområde 26. Statsskuldräntor m.m.

Utgiftsområdet det statsbudgetens utgiftsområden. Härär största av
finns anslag till statsskulden ochpå kostnadervissa i sambandräntor
med upplåning och skuldförvaltning anslag till oförutseddastatens samt
utgifter.

Utgiftsområde Avgiften till Europeiska27. gemenskapen

Avgiften till de europeiska gemenskapema redovisas under fyra anslag:
Tullavgift, Särskilda ordbrukstullarj och sockeravgifter, Mervärdes-
skattebaserad avgift och Avgiften baserad på bruttonationalinkomsten.
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Medlemskapet i innebär också deltagandeEU i EUs förramprogram
forskning. den svenska avgiften hänförAv sig uppskattningsvis cirka

miljard kronor till forskningsprogrammet.en
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Förteckning industriforskningsinstitutöver

CBI, Cement och Betong Institutet
Glafo, Glasforskningsinstitutet
IFP, Institutet för Fiber- och Polymertelmologi

Institutet för MetallforskningIM,
IMC, Industriellt MikroelektronikCentrum

förIMT, Institutet Medietelmik
förIOF, Institutet Optisk Forskning
förITM, Institutet Tillämpad Matematik

IVF, för VerkstadstekniskInstitutet Forskning
för och LuftvårdsforskningIVL, Institutet Vatten-

JTI, ordbrukstekniska InstitutetJ
Korrosionsinstitutet

Stiftelsen för MetallurgiskMEFOS; Forskning
Packforsk
SBI, Stålbyggnadsinstitutet

SvenskaSCI, Keraminstitutet
Swedish ofSICOMP, Institute Composites

SICS, Swedish Institute of Computer Science
för Livsmedel ochSIK, Institutet Bioteknik
för KvalitetsutvecklingSIQ, Institutet

förSISU, Svenska institutet Systemutveckling
Svenska IT-institutetSITI,

Skogforsk
och ForskningsinstitutSP, Sveriges Provnings-

Skogsindustrins Tekniska ForskningsinstitutSTFI,
SveBeF0, Svensk Bergteknisk Forskning
Svenska uteriföreningenGj
Trätek
Värmeforsk, Stiftelsen för Värmeteknisk Forskning

Ytkemiska InstitutetYKI,
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Förteckning kompetenscentraöver

Vid Chalmers tekniska högskola

Förbränningsmotorteknik, CERC
Höghastighetsteknologi, CHACH
Högtemperaturkorrosion, HTC
Jämvägsmekanik, CHARMEC
Katalys, KCK
Produktrelaterad miljöanalys, CPM

Vid Luleå Tekniska Universitet

produktframställning, PolhemslaboratorietIntegrerad0
Återvinning mineral och metaller restprodukter, MIMERur0 av

Vid Karolinska institutet

strålbehandling
StockholmTekniska högskolan iVid

IT-design,Användarorienterad CID
Bioprocessteknik, CBioPT

InterfacialBrinell Inorganic EngineeringCentre -
produktion,och lättförändrad WoxéncentrumEffektiv

Elkraftteknik
Fotonik
Naturproduktsbaserade tensider

and Scientific Computing, PSCIParallell
strömningsmekanik, FaxénlaboratorietProcessteknisk

Talteknologi, CTT

Vid Linköpings universitet

sensorvetenskap och teknologi,och kemisk S-SENCEBio-0
och informationssystem, ISISIntegrerade styr-0

medicinsk mätteknik,Noninvasiv NIMED0

Vid Lunds universitet

Amfiñla polymerer från förnyelsebara råvaror0
Bioseparation0
Förbränningsprocesser0
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lantbruksuniversitetVid Sveriges

Vedñbems ultrastruktur, WURC0

Uppsala universitetVid

Technology,Advanced Software ASTEC0
mikrostrukturteknik,och SUMMITYt-0

Förteckning materialkonsortieröver

Vid Uppsala universitet

Kluster och ultrañna partiklar0
Ångströmkonsortiet0

Lunds universitetVid

Nanometerstrukturer0

Vid Göteborgs universitet

materialfysikTeoretisk och datorstödd0

Vid Linköpings universitet

Tunnñlmstillväxt0

StockholmsVid Tekniska Högskolan i

CAMPADA0

Tekniska HögskolaVid Chalmers

Biomaterial0
Supraledning0
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inom forskningsrådenBeredningsorgan vissaoch andra

myndigheter

Forskningsråden

forskningsrådetHumanistisk-samhällsvetenskapliga

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forslmingssrådetInom finns bered-
ningsgrupper/programgrupper/arbetsgrupper för följ ande områden

Estetiska vetenskaper
Ekonomisk forskning och statistik
Sociologisk och antropologisk forskning
Rättsvetenskap

och masskommunikationStatsvetenskap
Psykologisk och pedagogisk forskning

kulturlandskapsforslmingArkeologi och
Historiska vetenskaper och filosofi
Språkvetenskap
Religionsvetenskap, utomeuropeiska språk och kulturer, antikforsk-
ning
Informationsteknologi
Arbetsmarknadsforslming
Språkteknologisk forskning

forskning offentlig sektorProgrammet om
Forskning Europaom

samhälle och kultur och CentralasienForskning i Väst-om
Ungdomsforskning

samarbetsprojektEuropeiska
Kriminalvetenskaplig forskning

Vid finns ocksåHSFR en

etikkommitté.

ordförande och fem ledamöter.Varje består övrigagrupp av en sex-
Etikkommittén har sammanlagt åtta ledamöter.
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forskningsrådetMedicinska

Medicinska forskningsrådet finnsInom följande prioriteringskommitté-
er:

Cellbiologi med molekylär1 inriktning0
Cellbiologi 2 med cell och vävnadsbiologisk inriktning0
Cellbiologi med neurologisk3 inriktning0
Folkhälsovetenskap med bl.a. inriktning allmän-, rehabilite-mot0
rings-, yrkes- och miljömedicin socialmedicinsamt
Folkhälsovetenskap med bl.a. inriktning allmän-, rehabilite-mot0

yrkes- och miljömedicinrings-, socialmedicinsamt
Klinisk vetenskap med bl.a. inriktning1 allergi, lungor., hjärta,mot0
kärl, bindväv, hud och blodbildandenjurar, organ
Klinisk vetenskap bl.a.2 med inriktning endokrinologi,mot meta-0
bolism. gynekologi, andrologi och gastroenterologi
Klinisk vetenskap med bl.a. inriktning3 anestesiologi och in-mot0
tensivvård, ortopedi, urologi, och nuklearmedi-ögon, öron, röntgen
cin
Medicinsk biokemi, struktur och funktion0
Mikrobiologi och immunologi 10
Mikrobiologi och immunologi 20
Odontologi0
Psykiatri0
Systemfysiologi och farmakologi 10
Systemfysiologi och farmakologi 20

finns ocksåInom MFR

för utredning ohederlighet i medicinsk forskningExpertgruppen0 av
Fellowshipkommittén0

förKommittén granskning ansökningar apparatur0 av om
för inforrnationsfrågorKommittén0

Kommittén för medicinsk teknologivärdering0
Kommittén för molekylärbiologi0
Nämnden för forskningsetik0

för försöksdjursvetenskapNämnden0

forskningsrådetNaturvetenskapliga

Naturvetenskapliga forskningsrådetInom finns följande berednings-
och prioriteringsorgan:

Biologikommittén
Energikommittén
Fysikkommittén
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Geovetenskapliga kommittén
Inforrnationskommittén
Kemikommittén

förKommittén nationella anläggningar
Matematikkommittén
Analys-, policy- och strategigrupp.

forskningsrådetTeknikvetenskapliga

Inom Teknikvetenskapliga forskningsrådet finns fjorton berednings-
för och följ ande områden:vart ettgrupper, en

Kemiteknik
Datavetenskap
Beräkningstelcnik
Bioteknik
Elektroteknik/elektronik/fotonik
Teknisk fysik
Teknisk materialvetenskap
Teknisk mekanik
Signaler och system
Medicinsk teknik
Övrig teknikvetenskap
Instrumentutveckling
Energirelaterad teknikvetenskaplig grundforskning
Insatsornrådet matematik-naturvetenskap-teknikvetenskap.

första elvaDe disciplinära och för vetenskapligaärgrupperna svarar
kvalitetsbedömningar. tolfte bedömerDen projektansökningargruppen

utveckling utrustning väsentligt för den teknikve-ärsom avser av som
tenskapliga forskningen inte finns tillgänglig på den kommer-men som
siella marknaden. tvåDe sista slutligen, för relevans-grupperna, svarar
bedömning andra efteri granskning i de disciplinäraett steg grupper--

berörda ansökningarna av-
grundforslcningsråden finnsInom sammanlagt i det 70 oli-närmaste

ka beredningsorgan med ungefär 400 ledamöter.sammantaget
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Forskningsrådsnämnden

finns följandeForskningsrådsnämnden, beredningsorganFRN,Inom
inrättade:

för konsumentforskningArbetsgruppen
Bokgruppen

Dimensions-kommitténHuman
forskningsinformationförKommittén

for genusforskningKommittén
för Globala europeiskt perspektivKommittén ettprocesser ur

longitudinell forskningKommittén för
långsiktsmotiverad forskningförKommittén

miljöforskningochKommittén för naturresurs-
riskforskningför Systemanalys ochKommittén

Informationskulmr och Samhälleför Teknik,Kommittén
temaområdet Individ Samhälle HälsaförKommittén --

Rosénprisgruppen

finns ocksåVid FRN

vetenskapligfinansiering dyrbar utrustningKommittén för av0
FINDU.

de flesta bered-har fler ledamöterBeredningsorganen inom FRN än av
medverkar cirkaforslmingsråden. Sammanlagt 130inomningsorganen

beredningsorganen inom FRN.ipersoner

myndigheterVissa andra

Byggforskningsrådet

utseddByggforskningsrådet finns styrelsenVid en av

vetenskaplig nämnd0

med vetenskaplig meritering.bestående sex personerav

finns foroch uppföljningsgrupperProgram-

Bebyggelsen0
Byggnaden.0
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Kommunikationsforskningsberedningen

Vid Kommunikationsforskningsberedningen, finnsKF B, ett veten-
skapligt råd, består utländska forskare.som av

Vid finns olika beredningsgrupperKFB För ochtyper vartav m.m.
fyra huvudprogrammen finns ledningsgrupp med forska-såvälett av en

företrädare för avnämarintressen. Ledningrupper finns såledesre som
för följande områden:

Fordon och drivmedel
Strategisk kommunikationsforskning
Telematik
Transporter

områden ocksåInom KFB med vetenskapligaprövartre ett system pa-
neler for bedömning forslmingsansökningar. Vetenskapliga panelerav
finns för ansökningar inom

Infrastrukturo
Trafiksäkerhet och0
Trafiktelmik.0

lederSärskilda med andraärstyrgrupper program som gemensamma
myndigheter och organisationer. finns för närvarande förStyrgrupper

för funktionshinderTelematik0
Telematik 20010
Samhällsbetalda0 resor.

Närings- och teknikutvecklingsverket

Vid Närings- och teknikutvecklingsverket, finns antalNUTEK, ett stort
Åroch referensgrupper. 1997 medverkade sammanlagt i det när-styr-

dessa900 imaste personer grupper.

Planerings-, referens- eller finns förstyrgrupperprogram-, nu

Bioteknisk processteknik
Biomedicin
El- hybridfordonoch

och teknikbaserat företagandeForsknings-
Hälso- och sjukvårdstelcnik
Högpresterande tribologiska systern
Industrianpassade reglerrnetoder
Integrated Technologies for Wireless Telecommunication

verkstadsindustriniIT
tekniskaKomplexa system
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Metodik för miljöanpassad produktutveckling
miljöanpassade byggsätt för elektronikproduktionNya

funktionella material förkomponenter och morgondagensNya sam-
hälle
Optimal användning träråvaraav
Optimala förpackningar
Papper/Färg/Tryck
Produktframtagningsprocessen

modulära, distribuerade och mobilaProgrammering systemav
Pulverteknik
Rörliga autonoma systern
Skeppsteknik
Språktelcnologi

PlatformSwedish ATM
integrerade detaljtillverkningssystemTeknologiskt

Telekommunikationssystem
IT-användningTjänsteproduktion och

material produkterVerkstadsindustrins användning i sinaav

Rådet arbetslivsforskningför

organiseradRådet för arbetslivsforskning iVerksamheten vid är tre
programornråden:

Arbetsmiljö
Arbetsorganisation
Arbetsmarknad.

och demed utskott förprogramråd har inrättatsEtt vart ett treav pro-
trettiotal ledamöter,Programrådet har representerarett somgrammen.

ochmyndigheter organisationer inomarbetsmarknadens parter samt
arbetslivsområdet.

kvalitén forsk-framför allt den vetenskapliga igranskningFör av
prioriteringskommittér,har rådetningsansökningama inrättat samman-

närvarande finns såda-berörda områden. tioforskare inom Försatta av
följande områden:för ochkommittéer, vart ettna en av

och jämställdhetArbetsliv
Arbetslivsinriktad rehab och de funktionshindrades villkor

utveckling och arbetskraftens kompetensArbetsmarknadens
hälsoriskerArbetsmedicin, kemiska

och hälsaArbetsorganisation, belastning
för förändring, lärande och kompetensArbetsorganisation
ledning och teknikfrågorArbetsorganisation,

Elektromagnetiska fält
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arbetsmarknaden, diskrimineringReglering och utanförskap0 av
Toxikologi0

Vidare finns en

för tjänsteforskningLedningsgrupp0

forskningsrådSkogs- jordbruketsoch

jordbrukets forskningsråd, finns fyraVid Skogs- och SJFR, ämnesut-
för respektiveskott,

Cellbiologi och kemi
Ekologi

samhälleEkonomi och
Organismbiologi

för och följandefinns vidare sjuVid SJF R ett vart ettprogramorgan, av
områdenz.

och långsiktig samhällelig försörjningAreell produktion en
Fisk
Hortikultur
Jordbruk
Livsmedel
Ren
Skogsbruk

forskningsprojekt forskare från olika uni-ämnesutskotten bedömsI av
sektoriellt inriktadeför SJFR:sversitet. Programorganen mersvarar

Forskningsansökningama bedöms dock också iforskning. programor-
dock ocksåallt forskare. kan ingåframför Här representanterganen av

och andra myndigheter.för näringen

forskningsrådetSocialvetenskapliga

forskningsrådet, har prioriteringskom-Socialvetenskapliga SFR, tre
och följande områden:förmittéer, vart ett aven

Folkhälsa0
Omsorg0
Välfärd0
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arbetetRådsberedningen samordnar i prioriteringskommittéema.

särskildEn

etikkommitté0

granskning projekt ochför etisk av program.svarar

Infonnationskommittén0

ärenden stöd till publicering och fungerar redak-beslutar i om som
för tidskriften Social forskningtionskommitté m.m.

Statens energimyndighet

Energiutvecklingsnämnden0

energimyndighet beslutar EnergiutvecklingsnämndenStatensInom om
stödet till forskning, utveckling och demonstration i andravissasamt

Energiutvecklingsnämnden myndighetensärenden. består general-av
andra ledamöter. Ledamöternadirektör och tio regeringen. Avutses av

ledamöterna fyra forskare vid eller hög-de nuvarande universitetär
får överlåta generaldirektören ellerskola. Nämnden åt tjänste-annan

änrenden eller ärenden.avgöraatt grupper avman



SOU 1998:128 281

Vissa FoU-ñnansierande myndigheter

universitet, forskningsråden, ForskningsrådsnämndenUtöver och deav
sektorsforskningsmyndighetema finns också vissa andra FoU-stora

finansierande myndigheter. myndigheter redovisas det följandeDessa i
utgiftsområde statsbudgeten.påper

Utgiftsområde Rikets styrelse

Sametinget0

Utgiftsområde Samhällsekonomi och finansförvaltning

Konjunkturinstitutet
Statskontoret
Statistiska centralbyrån
Riksgäldskontoret
Ekonomiska rådet

Skatteförvaltning och uppbördUtgiftsområde

Skattemyndigheternao
Tullverketo

Utgiftsområde Rättsväsendet

Åklagarorganisationen
Kriminalvården
Brottsförebyggande rådet
Rättsmedicinalverket

Utrikesförvaltning och internationell samverkanUtgiftsområde

Utrikespolitiska institutet0

Utgiftsområde Totalförsvar

Försvarsmakten
Totalförsvarets pliktverk
Försvarshögskolan

forskningsanstaltFörsvarets
lygtekniska försöksanstaltenF



Bilaga282 6 SOU 1998:128

Utgiftsområde Internationellt bistånd

förStyrelsen internationellt bistånd SIDA/SAREC0

Utgiftsområde Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Folkhälsoinstitutet
Smittskyddsinstitutet

för psykosocial miljömedicinStatens institut
förStatens beredning utvärdering medicinsk metodikav

för särskilt utbildningsstödStatens institut
Barnombudsmannen
Statens institutionsstyrelse
Socialstyrelsen

Utgiftsområde Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp10.

Riksförsäkringsverket0

Utgiftsområde Arbetsmarknad och arbetsliv14.

Arbetslivsinstitutet0

Utbildning och universitetsforsloiingUtgiftsområde 16.

Skolverket0

Utgiftsområde Kultur, medier, trossamfund och fritid17.

kulturrådStatens
Talboks-och punktskriftsbiblioteket

Sverigefinska språknämndenSvenska språknämnden och
landsarkivenRiksarkivet och

Språk- och folkminnesinstitutet
biografisktSvenskt lexikon

Riksantikvarieämbetet
Centrala museer
Ungdomsstyrelsen

Samhällsplanering, bostadsförsörjningUtgiftsområde och byggande18.

geotekniskaStatens institutI
Länsstyrelserna0
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Utgiftsområde Regional19. utjämning och utveckling

förStatens regional forskninginstitut0

Utgiftsområde Allmän miljö- och20. naturvård

internationellaStockholms miüöinstitutv
strålskyddsinstitutStatens0

Utgiftsområde Kommunikationer22.

Vägverket0
Banverket0

och transportforskningsinstitutStatens väg-0
för kommunikationsanalysStatens institut0

meteorologiska och hydrologiskaSveriges institut0

ochUtgiftsområde Jord- skogsbruk, fiske med anslutande23. näringar

Fiskeriverketv
veterinärmedicinskaStatens anstalt0

Centrala försöksdjursnämnden0

Utgiftsområde Näringsliv24.

geologiska undersökningSveriges0
för ackreditering och tekniks kontrollStyrelsen

Konkurrensverket0
Rymdsstyrelsen
Konsumentverket0

finansierasTill den forskning, de uppräknade myndigheter,som av
kommer vidare kan verk lyder direkt underinsatser görassom av som
riksdagen Riksbanken, Riksgäldskontoret statliga bolag.samt av
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beskattning.Fi. årslag immunitetochprivilegieri vissaOmstruktureringaroch 29. 1976 om
fall-Tänderhelalivet UD.översyn.en

ersättningssystemför vuxentandvård. Utlandsstyrkan.S. 30. Fö.nytt-
Välfärdensgenusansikte. gällerlivet. Stödochvårdtill bamochA. 31.Det

Nivå- ochorganisationsspecifika ungdomarmedpsykiskaproblem. Bilaga.alltidMän +passar
från Rättssäkerhet,vårdbehovochsamhällsskyddvidmedexempel handeln.A. 32.processer

psykiatrisktvångsvård.Vårt liv kön.Kärlek,ekonomiska ochsom resurser
ekonomiochforskning.maktdiskurser. 33.Historia,A.

makten din detrationella Fem idrott.In.Ty Mytenär rapporterom om
restarbetsförmåga.arbetslivetochdetjämställdaSverige. 34.Företagaremed S.A.

Översyn for Förordningartillmiljöbalken. Bilagor.rörelse-ochtillsynsregler kollektiva 35. M.+av
Identifiering identiteti digitalamiljöerförsäkringar.Fi 36. och

Marknadsföring alkoholdrycker Referatfrån hearingden novemberAlkoholreklam. 12 1997.av en-
produkturval. IT-kommissionens 4/98.ochSystembolagets K.rapport

Skattebrott.Fi. framtidaarbetsskadeforsäkringen.Integritet- Effektivitet- 37.Den
for Vad får for Resultatstyrningl0. Campus konst.U. 38 pengarna av-.Fristående medstatligtillsyn statsbidragtill vissaorganisationerinomdetsocialall. utbildningar

inom områdets.olikaområden.U.
Självdeklaration kontrolluppgiñer finsk-svenskagränsälvssamarbetet.12. och 39.Det M.

förenkladeförfaranden.Fi. 40.BROTTSOFFER-
kemikaliehantering. Vad hargjorts Vad bör13.Säkrare Fö göras Ju.

frågor.Fi. Läkemedelsinfonnationföralla.14.E-pengar näringsrättsliga 41. S.-
for ekologiskt FörsvarsmaktsgemensamutbildningforGrönanyckeltal- Indikatorer 42.15. ett

framtidakrav.hållbartsamhälle. FM. ö.
kunskapsöversikt skallSverigemåbättre16. åsikterblir handling.En 43.HurNär om

medfunktionshinder. forsta nationellafolkhälsomål.bemötande stegetmotavpersoner -
Samordning digitalmarksänd samladvapenlagstiñning.TV. Ku. 44.En Ju.17. av

myndighet Fi. Sotningi framtiden.18.En 45. Fö.gräns en- tvångsmedel.ochregionalutveckling. Ombuggningochandrahemliga Ju.19.IT
och120exempelfrånSverigeslän.K. 47.Bulvaner Ju.annat.

infrastrukturen Kontrolleradochifrågasatt20.IT-kommisionenshearing 48.om
funktionshinder.fördigitalamedier.Andrakammarsalen, intervjuermed medpersoner-

Riksdagen Konsekvenser taxfreeförsäljningenavvecklas1997-10-24.K. 49. attav
Problemmedinbäddade inför2000-skiftet. inom K.2 EU.system. LäkemedelsutredningarunderHearinganordnad kommissioneni 50.De39IT stegen.av

IndustriförbundetochStatskontoret 1900-taletoch underlagsmaterialtillsamverkanmed annat
Läkemedeli vårdochhandel,SOU1998:28.1997-1l-14.K.

Försäkringsgaranti. Vuxenutbildningochlivslångtlärande.5. .garantisystemfor försäkringsersättningar.Fi. Situationeninför ochunderförstaåretmedEtt
ochexportfinansieringen. kunskapslyñet.23.Staten N. U.

Fiskeriadministrationeni EU-perspektiv. Utstationering arbetstagare.24. 52. A.ett av
Översyn Östersjöregionen.ñskeriadministrationen möjligheternaiJo. 53.Ta N.av m.m. vara

storstadspolitikför helalandet. offensivIT-användningkanskapatillväxt25.Tre städer.En Hur
för mindreföretag. rådslaganordnat4 bilagor. Ett+ st av
IT-kommissionen uppdrag Kommunikations-26.Frånhembränttill Mariakliniken. av

handelsdepartementetfakta ungdomarochsvartsprit. departementet,Närings-ochom-
Industriforbundet.ledningsreglerför bankaktiebolagoch och27.Nya

försäkringsbolag.Fi. Rotundan,Rosenbad1997-11-18.K.
frånLäkemedeli vårdochhandel.Om säker,flexibel Demokratinsräckvidd.Dokumentation28. 55. etten

läkemedelsforsörjning. Demokratiutredningensskriñserie.ochsamordnad seminarium. SB.
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vid Distansutbildningskommitten.56.Avdrag för ökadelevnadskostnader tjänsteresa 83.DUKOM
ochtillfalligtarbete.Fi Pådistansutbildning,undervisningochlärande.

Distansutbildningskommittén. Kostnadseffektivdistansutbildning.57.DUKOM U.
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idéer småföretagtider, förutsättningar... Goda ochsamverkan.65.Nya nya om
SmåföretagsdelegationensIT-kommissionens 8/98. N.K.rapport rapport
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Gör barntill medborgareOmbarnochdemokrati97.Hearinganordnad Utbildningsdepartementetochav
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Minskaregleringen kommuneroch landsting.l05.delegationens 4. N.rapport av
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dödforkla-Makes dödsboförvaltareoch1l0. arvsrätt,
ring. Ju.

kulturarvet.E-plikt. säkradetelektroniska U.lll. Att
lika villkorll2. Resurser U.

God Samhälletochnyandligheten.113.l Tro.
kanfrämjakvaliteten de1l4. Svenskani EU. Hur

svenskaEU-textema.SB.
Distansarbete.115. A.

Fi.116.Stoppreglema.
Utgåttll7.

118."SustainableSweden" SUCCESSstory.a-
Möjligheterochhinderfor internationaliseringen

miljöanpassatnäringsliv.svensktettav
Bilaga.N.+

Kommunaluppdragsverksamhet1998.119. In.
reforEñerlevandepensionEnanpassningtill det120.

meradeålderspensionssystemet.
Arbetsförhållandenochattityder.12 . professionellas med medmöten personer-
funktions-hinder.

civilrättsligafrågor Fi.122.E-pengar m.m.-
Folkrättslig123. Fö.statusm.m.
Demokrati europeisknivå Demokrati-124.
utredningensskriñserie.SB.

för världskultur.125.Statens Ku.museer
Beskattning taxfree.Fi.126. utan
Tullagensöverklaganderegler vid127. m. m. en
omorganisation Tullverket.Fi.av
Forskningspolitik.128. U.
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Sotningi framtiden.45Statsrådsberedningen
i Sverige RäddaochSkydda.59Räddningstjänsten -DokumentationfrånDemokratinsräckvidd. ett 123Folkrättsligstatusm.m.skriñserie.55seminarium.Demokratiutredningens

godaffär i Motala.JoumalistemasavslöjandenochEn Socialdepartementet
Demokratiutredningensskriñserie.63läsarnasetik.

Tänderhelalivetstatsñygplan, 81Användningen vissaav m.m. vuxentandvård.2ersättningssystemförnyttmedhänderna.OmAtt -stonnöten,rösta ochAlkoholreklam.Marknadsföring alkoholdryckeravdirektdemokratii Schweiz.folkomröstningaroch SB.
Systembolagetsprodukturval.885

åsikterblir handling. kunskapsöversiktNär En omochdemokratiunderGör barntill medborgareOmbarn
bemötande medftmktionshinder.16av personerl900-ta1et.97

städer. storstadspolitikför helalandet.Tre EnDokumentationfrånmedborgarskapet.Det ettunga bilagor.254+ stseminarium.101
Frånhembränttill Mariakliniken.i tid. DokumentationfrånLekmannastyreexperternas fakta ungdomarochsvartsprit.26om102seminarium. -ett flexibelLäkemedeli vårdochhandel.Om säker,enBemäktigaindividerna. domstolarna,lagenochOm

läkemedelsförsörjning.28ochsamordnadindividuellarättigheternai Sverige.103de
vårdgäller livet. Stödoch till barnochDeti kanfrämjakvalitetenpådeSvenskan EU. Hur

Bilaga.31ungdomarmedpsykiskaproblem.+114svenskaEU-textema.
vidRättssäkerhet,vårdbehovochsamhällsskyddDemokrati europeisknivå Demokratiutredningens

psykiatrisktvångsvård.32skriñserie.124
medrestarbetsfonnåga.34Företagare

framtidaarbetsskadeförsälcringen.37DenJustitiedepartementet
Vad får vi for Resultatstymingpengarna av-BROTTSOFFER. socialastatsbidragtill vissaorganisationerinomdetVad hargjorts Vad börgöras 40 området.38samladvapenlagstiñning.44En Läkemedelsinformationför alla. 4146buggningochandrahemligatvångsmedel.Om skall SverigemåbättreHurBulvaneroch 47annat. folkhälsomål.43forsta nationellamotsteget-polisen.74Styrningenav ifrågasattKontrolleradochBostadsrättsregister.80 48intervjuermed medfunktionshinder.personer-Utvecklingssamarbetepårättsormådet. underLäkemedelsutredningarDe 39 stegen.Östeuropa.86 underlagsmaterialtill1900-taletochannatOCH BEREDNINGS-DOMAREN handel, 50Läkemedeli vårdoch SOU 1998:28.ORGANISATIONEN Socialavgiñslagen.67utbildningocharbetsfördelning.88- 104Arbetsgivarensrehabiliteringsansvar.brottsförebyggandeStegetfore.Nedslagi det lokala i ohälsotörsåkringen.Unga90arbetet. 106Tid för aktivitetochutveckling.dödsboförvaltare dödförklaring.Makes ocharvsrätt, nyandligheten.113God SamhälletochI Tro.110 anpassningtill detreforrneradeEfterlevandepension.En
ålderspensionssystemet.20lUtrikesdepartementet
Arbetsforhållandenochattityder.årslag immunitetochprivilegier i vissafall1976 om funktionsprofessionellas med medmöten personer-29översyn.en- hinder.121NaziguldetochRiksbanken.Interimrapport.96

Försvarsdepartementet
Säkrarekemikaliehantering.13
Utlandsstyrkan.30
Försvarsmaktsgemensamutbildningför
framtidakrav. 42
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Försäkringsföreningar-ettreformeratregelsystem82Kommunikationsdepartementet
Premiepensionsmyndigheten.87ochregionalutveckling.IT Stoppreglema.116exempelfrånSveriges120 län.19 122civilrättsliga frågorE-pengar m.m.-IT-kommisionenshearing infrastrukturenom taxfree.126Beskattningutanför digitalamedier.Andrakammarsalen, överklaganderegler vidTullagens enm. m.Riksdagen1997-10-24.20 Tullverket. 127omorganisationavProblemmedinbäddade infor 2000-skiftet.system

Hearinganordnad kommissioneniITav Utbildningsdepartementet
samverkanmedIndustriforbundetochStatskontoret

for konst10Campus1997-11-14.21
FriståendeutbildningarmedstatligtillsynIdentifieringochidentiteti digitalamiljöer.
inomolika områden.1 1Referatfrån hearingden november1997.12en- livslångtlärande.VuxenutbildningochIT-kommissionens 4/98. 36rapport förstaåretmedSituationeninfor ochunderavvecklasKonsekvenser taxfreeförsäljningenattav kunskapslyftet.51inomEU. 49

Distansutbildningskommittén.DUKOMoffensiv IT-användningkanskapatillväxtHur
distansutbildningsprojektmedUtvärderingavföretag.for mindre Ett rådslaganordnatav IT-stöd. 57IT-kommissionenpå Kommunikations-uppdragav 66funktionshindradeeleveri skolan.FUNKISNärings-departementet, ochhandelsdepartementet -

personalinomLämplighetsprövningavIndustriforbundet.och Rotundan,Rosenbad1997-11-
69ochskolbamomsorg.förskoleverksamhet,skola5418.

Distansutbildningskommittén.DUKOMochnationalstaten. framtidsscenarier.IT Fyra
undervisningochlärande.På utbildning,distansIT-kommissionens 6/98.58rapport distansutbildning.83Kostnadseffektivförutsättningar...tider,Nya nya Distansutbildningskommittén.DUKOMIT-kommissionens 658/98.rapport 84Flexibelutbildningpådistans.Skolan,IT ochdet livslångalärandet.

11 1elektroniskakuturarvet.E-plikt. säkradetAttochHearinganordnad Utbildningsdepartementetav villkor l 12på likaResurserIT-kommissionen,Rosenbad1997-12-04,
Forskningspolitik.128IT-kommrnissionens 707/98.K.rapport

ochregionalutveckling.IT Jordbruksdepartementetfrånerfarenheter hearingarunder 1998.tre mars EU-perspektiv.Fiskeriadministrationeni ettlT-kommmissionens 9/98.80rapport Översyn fiskeriadministrationen 24m.m.och seminarier avRättsinformation IT. fråntvåRapport
Livsmedelstillsyni Sverige.61lT-kommissionens 10/98.1091996och 1998. rapport
Djurforsök.75

Finansdepartementet 108Analyseramera.
Omstruktureringarochbeskattning.1 ArbetsmarknadsdepartementetÖversyn rörelse-ochtillsynsreglerfor kollektivaav genusansikte.3Välfárdensförsäkringar.7

organisationsspecifrkaNivå- ochalltidMän passarIntegritet Effektivitet- skattebrott.9
exempelfrånhandeln.4medprocesserSjälvdeklarationochkontrolluppgiñer

ochKärlek,ekonomiskaVårt liv kön. resursersomförenkladeförfaranden.12- maktdiskurser.5näringsrättsligafrågor. 14E-pengar- rationelladin detmakten MytenTy är ommyndighet 18Engräns en- 6ochdetjämställdaSverige.arbetslivetFörsäkringsgaranti.
Utstationering arbetstagare.52avför forsäkringsersättningar.22garantisystemEtt

107Främjandelagen översyn.enforledningsregler bankaktiebolagochNya -
115Distansarbete.27försäkringsbolag.

ökadeAvdragför levnadskostnadervid tjänsteresa
arbete.56tillfälligtoch
finansförbund.Kommunala 72
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Kulturdepartementet Miljödepartementet
Samordning digital marksänd 17TV. Grönanyckeltal Indikatorerför ekologiskthållbartettav -
Statens for världskultur.125 samhälle.15museer
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