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1.

INLEDNING
En vanlig missuppfattning är att skulle vara svårt att överblicka det svenska
forsknings- och utvecklingssystemet (FoU-systemet).1  Här skall motsatsen
hävdas.2 Med vanliga organisationsskisser är det ganska enkelt att ge en
representativ bild av det svenska FoU-systemet och de penningströmmar som
förekommer. Att det är frågan om ett pluralistiskt system gör det inte mindre
transparent. De olika funktioner som utövas är inte svåra att klassificera och
relationerna mellan olika aktörer i systemet är påfallande ensartade och
välstrukturerade.3

För att åstadkomma en pedagogiskt sammanfattande bild av det svenska FoU-
systemet är det lämpligt att utgå från en mycket grov skiss.

I figur 1 ges en sådan beskrivning av området. Denna utgår från att det handlar
om ett politiskt fält som domineras av fyra aktörsgrupper: (1) Utförargrupperna i
högskolevärlden, (2) Uppdrags- finansierings- och avnämargrupper i offentliga
och privata organisationer, (3) Forskningsråden och (4) Sektorsorganen. Till
vänster i figuren ligger de akademiskt styrda organisationerna och till höger de
avnämarstyrda.

Figur 1: En skiss av det svenska FoU-systemet

                                           
1 Se särskilt Ds 1989:3 Svensk sektorsforskning, se även direktiven till
forskningsfinansieringsutredningen samt, i viss mån, betänkandets (SOU 1996:29) sextonde
kapitel.
2 Det har tidigare gjorts med emfas i SOU 1996:20 Samordnad rollfördelning inom teknisk
forskning.
3 Forskningsfinansieringsutredningens betänkande Forskning och pengar (SOU 1996:29) gör
en innehållsrik genomgång av olika aspekter med avseende på dessa relationer.

1. Univ o. högskola 2. Avnämare
Fakultet Marknad/Företag
Institution/Ämne Departement
Enskilda forskare Intresseorganisation

3. Forskningsråd 4. Sektorsorgan
NFR, MFR, TFR, HSFR NUTEK, KFB, RALF,
SJFR, SFR, FRN Rymdbolaget, SIDA etc.
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En av de mest tydliga tendenserna i den svenska situationen är att den
funktionsseparering som varit för handen nu är utsatt för ett starkt
förändringstryck. Mellan aktörerna uppstår nya verksamheter. På samma sätt
som det gärna uppkommer ny kunskap i gränssnittet mellan två discipliner är
det numera vanligt att ny verksamhet uppkommer i gränssnittet mellan
organisationer. Detta gör att det är området mitt i figuren som är det mest
intressanta för den som vill beskriva och analysera samtida
utvecklingstendenser. Därmed inte sagt att det skulle vara dessa nya
verksamheter som är de viktigaste inslagen i verksamheterna – de ordinarie
sysslornas betydelse kvarstår och utgör troligen en förutsättning för
nytillkommande uppgifter.

Forskningspolitiska förändringar skulle med fördel kunna beskrivas i termer av
tyngdpunktsförskjutningar mellan de fält som ingår i figuren. Den eller de
aktörer som kan lägga fram ett verksamt koncept för att hantera de
mellanliggande fälten har stora möjligheter att få del av de resurser som
framkommer för att understödja kunskapsproduktion som inte överensstämmer
med den gamla fältindelningen. Med detta synsätt följer att
forskningsstiftelserna är att betrakta som nya aktörer, som rimligen borde
förläggas mellan aktörsgrupp 3 och 4, långt ner i den södra delen, d v s mellan
forskningsråden och sektorsorganen. EU-programmen skulle möjligen bäst
placeras mellan aktörsgrupp 2 och 4, i figurens östra del.

Det kan således komma att bli svårare att begripa och förklara det svenska
FoU-systemets strukturella drag i framtiden. Därför är det motiverat att närmare
studera den struktur som existerar och de aktörer som ingår i denna. Min tanke
är att den forskningspolitiska debatten alldeles för längre grundats på analyser
av policydokument som berör forskningspolitikens intentioner, och i allt för liten
utsträckning grundats på empiriska analyser av politikens genomförande.
Kompletterad med sådan kunskap kan ansvariga och intresserade möjligen
klara av att följa de förändringar, som med allt kraftigare vågor sköljer över
systemet.

En följd av dessa förändringar är att målstrukturen blivit alltmer differentierad
vad gäller forskningens roll i samhället. Politiken vill ha många olika utväxlingar
på FoU-systemet och problemet är att en del av dessa olika mål står i konflikt
med varandra. Låt oss kort beskriva en del av dessa målkonflikter: Under 1980-
talet etablerades en kritik mot sektorsforskningen och en s k rådifiering
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genomfördes inom en rad sektorsforskningsorgan.4 Innebörden av denna
process var att sektorsorganen alltmer började efterlikna beslutsformerna inom
de egentliga forskningsråden. Grundforskningen gavs överhuvudtaget ett ökat
stöd i forskningspropositionerna och det akademiska systemets legitimitet
stärktes väsentligt.

I stort sett parallellt med denna utveckling började en kommersialisering av
forskningen, såväl på det nationella som det internationella planet. I allt större
utsträckning tog privata organiserad forskning initiativet inom en rad nya
forskningsområden som var viktiga för innovationsverksamhet och ekonomisk
tillväxt. Det gällde framförallt inom områden som bioteknik, elektronik och nya
material. Under decenniet inleddes också parallellt med denna utveckling en
diskussion som pekade på att vetenskaplig forskning blivit en handelsvara och
patentering av kunskap blev ett stridsämne på den akademiska arenan.5

En ny förståelse av hur kunskap används inom ett innovationssystem gjorde
också att gamla former för att understödja kunskapsproduktion snabbt blev
förlegade. Det synsätt som var baserat på en linjär uppfattning av
innovationsprocesser, den sekventiella idén om att grundforskningen är alla
uppfinningars moder, började ersättas av en interaktiv modell som mera byggde
på att initiativet till ny kunskap kunde komma från alla delar av systemet. Därav
följde också att det var rationellt att i vissa fall stödja applikationsinriktad
kunskapsproduktion eftersom den gav upphov till efterfrågan på mer
grundläggande kunskap, vilken i sin tur kunde leda vidare till nya
kunskapsområden och nya innovationer.

Steget mellan vetenskap och teknik ansågs av många ha blivit mindre och ett
viktigt medel för att öka utbytet av respektive verksamhet vore att understödja
en livlig interaktion mellan dessa. Fokuseringen på innovationskapabiliteten i de
olika nationella systemen medförde en successiv nedtoning av
grundforskningsteoremet. Politiken ville gärna ha snabba resultat och den
nyttoinriktning av forskningspolitiken som stadfästs i den senaste
forskningspropositionen (prop. 1996/97:5) kan ses som ett tydligt tecken på att
grundforskningen inte längre har någon självklar plats i de forskningspolitiska
högtidstalen.

                                           
4 Se SOU 1995:211 Riksdagen, regeringen och forskningen, som sammanfattande beskriver
några viktiga drag i den svenska forskningspolitikens utveckling sedan 1970-talet.
5 Se t.ex. D. Nelkin (1987) Science as Intellectual Property och Science as a Commodity:
Threats to the Open Community of Scholars (Eds. Gibbons & Wittrock 1985).
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Nya policykoalitioner

Forskningen har åter hamnat i den ekonomiska politikens centrum. Statens
engagemang har underbyggts av tesen att högre utbildning är en investering i
”humankapitalet”. Forskningen ses som en källa till förnyelse av näringslivet och
ekonomisk tillväxt. Forskningspolitiken har under senare år fått allt starkare
inslag av teknikpolitik där den externa användningen av forskningens resultat
ges högsta prioritet. Trenden att universiteten och forskningen
instrumentaliseras eller tvingas in i policykoalitioner med militär- och
hälsokomplexet (förr) eller det storindustriella tillväxtkomplexet (idag) gör att
kontrakten mellan vetenskap och samhälle har fått en annan karaktär.6 Med
detta har följt framväxten av en ny professionell kader av forskningssekreterare
och hybridforskare, ett ökat beroende av råds- och sektorsmedel, intima
kontakter med industriföretag, byråkratisering  etc. Dessa förhållanden har,
menar sociologen Edward Shils, medfört att forskarsamhället omvandlats på
väsentliga punkter och att det skett snabbt. När forskningen ställs till ansvar för
sitt bidrag till den ekonomiska tillväxten blir räkenskapens dag ett direkt hot mot
den traditionella frihet som brukar benämnas autonomi.7 När politiken tillåts
intervenera i den kreativa processen är det troligt att frågan om vetenskaplig
kvalitet hamnar i ett nytt läge. Kraftfältet kring vetenskapen har helt enkelt blivit
ett annat, ett faktum som på ett klargörande sätt har beskrivits och analyserats
av framförallt Hackett (1990) och Ziman (1994).

Det faktum att forskningspolitiken i Sverige, på samma sätt som i de flesta
andra länder, har genomgått en snabb och kraftfull kommersialiseringsfas, kan
inte tas till intäkt för att detta övergripande mål ensamt skulle dominera
systemet. Tvärtom är det lätt att visa att de ädelakademiska normerna står högt
i kurs och inom så gott som varje universitetet och högskola förekommer ett
intensivt arbete för att stadfästa en kvalitetssäkring av verksamheten.
Vetenskaplig publicering och akademiska honnörssignaler tas på stort allvar
och har fått en viktig betydelse till följd av att många nya högskolor står och
klappar på porten och vill bli insläppta i den akademiska stugvärmen.

                                           
6 Jfr Slaughter & Rhoades (1996).
7 Shils cit. från Chubin & Hackett a.a. Ch 5. R. Nisbet (1971, 1996) The Degradation of the
Academic Dogma är en klassiker i sammanhanget och E. Shils (forthcoming) The Order of
Learning hör också till denna anrika forskningspolitiska debatt.
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Empirisk forskning om forskning

Tendenserna är således flera och de går inte alltid, eller rättare sagt, de går
sällan åt samma håll. Detta gör det förbryllande att det i Sverige inte
förekommer en livligare forskning om forskning. Många av dem som tidigare var
etablerade på forskningsfältet i fråga har lämnat det för att ta itu med andra
uppgifter. Visserligen har det tillkommit ett nytt och livfullt kollektiv av
innovationsforskare som intresserar sig för systemets funktionssätt, men detta
sker inte sällan med företagsekonomiska utgångspunkter. Frågeställningarna är
riktade mot att ta reda på de effektivaste vägarna att inom olika företagstyper
utveckla ny teknik och ny kunskap genom att utnyttja den rätta
organisationsformen och det ekonomiskt produktiva sättet att hantera de
resurser som FoU-systemet erbjuder.

Kombinationen av forskningspolitiskt och innovationspolitiskt relevant
undersökningsverksamhet med inriktning på forskningsresultat av betydelse för
det offentliga beslutsfattandet är däremot sällsynt. Inte ens utredningsväsendet
kan längre sägas ha en kontinuitet som garanterar en god kännedom om det
svenska FoU-systemets utveckling. I flera olika sammanhang har
utredningsmännen tvingats konstatera att det råder allvarliga kunskapsbrister
när det gäller den kanske viktigaste framtidssektorn i landet. Medan det finns
detaljerade register som håller reda på varje kossa i den traditionella näringen,
är det tveksamt om det idag är möjligt att få reda på viktiga fakta om landets
nya mjölkkossor – högskolorna och universiteten.

I flera utredningar har detta förhållande påpekats, under det senaste året av två
viktiga utredningar: forskningsfinansieringsutredningen (SOU 1996:29) och
RUT-utredningen (SOU 1996:21). Detta har inte gjorts utan anledning. Det är
t ex förenat med stora svårigheter att skaffa sig kännedom om hur stora
forskningsmedel som går till teknisk forskning. Ansvariga organ befinner sig i en
situation där de helt enkelt saknar giltiga definitioner av centrala begrepp som
påverkar resursfördelning och styrning inom stora delar av forskningspolitikens
verkningsområde.

De traditionella indelningarna av forskning i grundforskning, tillämpad forskning
och utvecklingsarbete har vi fortfarande svårt att klara oss utan, även om vi
intuitivt anar att de knappast gör oss potenta att analysera vad som händer i
FoU-systemet. Det faktum att nya termer har tillkommit, t ex strategisk
forskning, som skall beskriva mellanformer av grund- och tillämpad forskning,
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gör inte saken bättre.8 Problemet med terminologin är att den är tillkom i ett
forskningsklimat som satte grundforskningen i centrum och utifrån detta följde
ett intresse för de intentioner som antogs ligga bakom de olika typerna av FoU.
Eftersom hela FoU-statistiken har byggts efter dessa riktlinjer är det oerhört
svårt att genomföra radikala förändringar.

FoU-statistiken i sig är problematisk, men minst lika problematiskt är att vi
saknar mer kvalitativa studier av vad som händer inom högskolan. Vad betyder
den nya entreprenörsliknande anda, som av många anses vara en ny och viktig
ingrediens? Redan vid 1980-talets början påpekade Henry Etzkowitz att
forskningsledare i stor utsträckning opererade som småföretagare. Deras
beteende karakteriserades av att de sökte sig genom finansieringssystemet för
att leta efter kombinationer av inkomstkällor, de skaffade sig nischer för att
erhålla långsiktig trygghet. Konkurrensen mellan dessa många ”småföretagare”
kan betraktas som en drivkraft i systemet och framsteget mäts i antalet
anställda man har förmågan att finansiera, mer än i de forskningsresultat som
frambringas.9

Den bild som framträder av högskolesystemet med dessa utgångspunkter är
naturligtvis provokativt formulerad. De intryck, om ett diversifierat och
svårkontrollerat finansieringssystem, som framkommer på en mera
övergripande nivå, är naturligtvis en följd av sådana underliggande
beteendemönster och förändringar i normstrukturen. Av denna anledning är det
beklagligt att det inte bedrivits en empiriskt inriktad forskning om
forskningssystemets utveckling under tidsperioden 1985–1995.10

De förändringar som antas ha inträffat sedan 1960-talets högkonjunktur för
vetenskap och teknik har beskrivits på flera olika sätt. Ett författarkollektiv kring
Michael Gibbons har framfört en mycket slagkraftig tolkning i boken The New
Production of Knowledge (1994). Utgångspunkten är att den
universitetsbaserade disciplinforskningen har försvagats och utmanats att en
problemorienterad forskning som har sin bas i en rad olika
kunskapsproducerande organisationer, många med anknytning till högskolan,

                                           
8 Om begreppet strategisk forskning, se Irvine & Martin (1984) och Elzinga (1994).
9 Etzkowitz skriver: ”This change (...) has been to some extent a consequence of the
development of team research which has, over time, aquired characterstics increasingly like
those of a private business firm. In some respects, research groups in universities have
become ’quasi-firms’ ...”. Minerva 21 (1983), s. 199
10 De studier som vid mitten av 1980-talet initierades av dåvarande BVN, Efn och UHÄ om
sektorsforskningens effekter på högskolan borde ha fått efterföljare. Många goda uppslag och
idéer togs fram, se t ex BVN-rapport 1987:6 (Efn Utr. 1987:6, UHÄ 1987:19).
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men inte alltid och inte nödvändigtvis. Dessa nya kunskapsproducenter
hanterar problemställningar som sällan är teoretiskt härledda, utan i stället är
denna forskning problemdriven från olika typer av företagsekonomiska eller
samhällsekonomiska utgångspunkter. Detta gör bl a skiljelinjen mellan
grundforskning och tillämpad forskning blir artificiell.

Forskningsvärlden har expanderat och utgör numera ett helt nytt landskap, med
många fler noder och sammanknytningspunkter. Organisationer som tidigare
var uteslutande praktikorienterade bygger i allt större utsträckning på
användning av teoretisk kunskap. Det kunskapsmässiga gapet mellan
universitet och företag minskar drastiskt. Behovet av att organisera kunskapen i
disciplinära former hamnar också i bakgrunden. Det framstår snarare som ett
hinder än som ett förutsättning för att lösa den typ problem som är intressanta.

Ett föränderligt landskap gör det svårare att orientera sig i terrängen och de
gamla vägvisarna kan vara felriktade. Så kan det vara. Varför inte ta reda på
hur det förhåller sig? Är det riktigt att hela vägsystemet håller på att byggas
om? Stämmer det att det byggs en helt ny infrastruktur, att det inte bara byggs
några nya hus längst ner på gatan? De nya formerna för kunskapsproduktion
gör det svårare att få heltäckande beskrivningar. Det ställs krav om större
undersökningsapparater och det krävs nya begreppsliga kategorier. Det är
tyvärr inte möjligt att ge svar på dessa frågor i föreliggande framställning.
Däremot är den ägnad åt att resa några frågeställningar som ligger i anslutning
till den här antydda mer omfattande problematiken.

Vad är för kunskap som saknas om det forskningspolitiska systemet? Jag vill
hävda att kunskapsproduktionen i allt för stor utsträckning koncentrerats kring
att beskriva och förklara de centralt belägna aktörernas göranden och låtanden.
Såväl forskning som debatt har utgått från en ensidigt uppifrån-perspektiv på
verksamheten (top-down), medan det skulle behövas en empirisk forskning som
utgick från ett underifrån-synsätt (bottom-up). Detta skulle mera konkret
innebära en forskning som inriktades mot att beskriva och analysera effekterna
av förändrade villkor för forskningens finansiering. Vilka konsekvenser får dessa
förändringar ur den enskilde forskaren eller forskargruppens synvinkel? Hur har
forskningsstöd levererats till utförarna tidigare, hur har principerna och
mönstren förändrats över tid och hur fungerar systemet idag?

Om dessa och liknande frågeställningar har det producerats förvånande litet
systematisk kunskap inom den svenska utrednings- och forskarvärlden. I den
här boken görs ett försök att diskutera några aspekter av problemet – i det här



9
fallet med inriktning mot att förstå och analysera handläggarnas och de
forskningsfinansierande organens roller och funktioner i sammanhanget.

Med denna utgångspunkt följer ett intresse för mekanismer såväl hos
finansiärerna som hos utförarna (universitets- och högskoleforskare). Frågan är
om dessa kan bidra till att förklara de strukturella förändringar eller tendenser,
som kan observeras på empirisk väg.

I den här boken görs således ett försök att angripa frågeställningar som annars
inte blivit föremål för inlägg i den forskningspolitiska diskussionen. En stor del
av framställningen har sin tyngdpunkt i material som berör andra länder och
andra erfarenheter än de svenska, men tanken är att ur dessa hämta teorier,
synsätt och resonemang, som ger utväxling när de appliceras på ett svenskt
material. Redan här kan sägas att detta svenska material har sina
begränsningar, i första hand med avseende på dess empiriska djup, i andra
hand med avseende på dess räckvidd. Poängen är att dessa analytiska försök
ger en ingång till viktiga frågeställningar, som kräver fortsatta ansträngningar
när det gäller empirisk insamling och teoretisk analys.

Disposition

Framställningen i denna bok har disponerats på följande sätt: Boken består av
två delar. Den första delen består av tre kapitel (2–4), som behandlar tidigare
forskning och studier om styrning och handläggning av forskning. Den andra
delens olika kapitel (5–7) är alla ägnade åt empiriska resonemang kring det
svenska FoU-systemet. I det avslutande åttonde kapitlet förs en diskussion om
olika förklaringar till de mönster som framträder i de empiriska
undersökningarna. Dessa förklaringar griper tillbaka på de hypoteser och teorier
som presenteras i den första delen.

Inledningen ägnas fortsättningsvis åt att precisera frågeställningarna och att
ange några väsentliga utgångspunkter. Kapitel två består av en ingående och
ganska detaljerad genomgång av erfarenheter som framkommit från
undersökningar, som studerat hur strategiska forskningssatsningar har
implementerats i olika FoU-system. Det som möjligen kan se ut som en omväg
betraktar författaren som en spännande genväg rakt in i den problematiska
terrängen. I det tredje kapitlet diskuteras den litteratur och de undersökningar
som är fokuserade på forskningsråden i sig och i det fjärde behandlas de
studier som finns utförda om forskningshandläggare och
forskningshandläggning. Dessa tre kapitel bygger på en genomgång av



10
internationell forskning, vilken i stor utsträckning publicerats i några av
tidskrifterna inom det s.k. STS-området (Science, Technology and Society).11

Nästkommande kapitel, det femte, inleds med en diskussion om viktiga
variabler som bestämmer FoU-systemens utformning och denna framställning
fullföljs genom att direkt ställa uppgiften att utforma en typologi över olika typer
av offentliga organisationer för forskningsfinansiering. Det sjätte kapitlet
beskrivs handläggningsprocedurerna inom de svenska forskningsfinansierande
myndigheterna. I det sjunde kapitlet ägnas framställningen åt ett antal mindre
empiriska undersökningar om anslagspolitiska realiteter vid ett svenskt
universitet (LiU), samt ett par sektorsforskningsorgan (BFR och KFB). Det
avslutande kapitel åtta diskuterar, som nämnts ovan, de mekanismer, som kan
förklara de empiriska förhållandena.

Organisationer för offentlig forskningsfinansiering

Av de 16 miljarder som årligen förbrukas inom det svenska FoU-systemet
förmedlas en väsentlig andel över de skrivbord som befolkas av
tjänstemannakategorin ”forskningshandläggare”. Handläggarna har olika
benämning i olika organisationer. Jag föredrar att i fortsättningen betrakta de
båda benämningarna ”handläggare” och ”forskningssekreterare” som
synonymer och nyttjar därmed möjligheten att variera framställningens språk.12

Budgetåret 1994/95 förmedlades 2,6 miljarder genom forskningssekreterare vid
svenska sektorsorgan. 1,5 miljarder förmedlades genom de s k egentliga
forskningsråden under utbildningsdepartementet under samma tid. Utöver detta
kan nämnas att de sektorsorgan som inte har särskilda avdelningar och
handläggare för forskningsadministration (FMV, Vägverket, Banverket,

                                           
11 I den senare kategorin inräknas även tidskrifter som mera direkt adresserar sig till en publik
intresserad av forskningsadministration och forskningsutvärdering. Sökning har skett i ett flertal
samhällsvetenskapliga databaser inklusive Social Science Citation Index samt ABI:s Business
Periodicals Online. Följande tidskrifter har ”avspanats”(de kursiverade kärntidskrifterna mer
systematiskt): Forskningspolitikk (Oslo), Higher Education, Industrial and Corporate Change,
Journal of Public Policy, Minerva, Prometheus, R & D Management, Research Evaluation,
Research Policy, Science and Public Policy, Science Communication (tid. Knowledge), Science
Studies, Science, Technology and Human Values, Scientometrics, Social Studies of Science,
Technology & Culture, Technology Analysis and Strategic Management, Technovation, VEST.
SRA Journal (Society for research administrators) finns f.n. ej tillgänglig i Nordiska bibliotek.
Årg. t.o.m. 1990 finns vid Chalmers bibliotek. Tidskriftens titel fram till 1990 var SRA – Journal
of the Society for Research Administrators.
12 Det bör framhållas att diskussionen kring handläggningsfunktionen arbetar med forskarens
naturligt kritiska utgångspunkt – att det finns fel och brister tills motsatsen är bevisad. Om man
så vill kan denna hållning jämföras med en lika naturlig hållning – den politiskt/administrativa –
att allt står rätt till tills motsatsen är bevisad.
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Jordbruksverket, AMS, etc.) nämnda budgetår förmedlade närmare 1,5
miljarder kronor till FoU.13

Dessa organisationer, som är myndigheter inom olika delar av den svenska
departementsstrukturen, befinner sig i en speciell mellanställning; mellan å ena
sidan politikernas visioner, resursgivning och regleringsbrev och å den andra
sidan forskarsamhällets krav, kapacitet och utvecklingstrajektorier. Mellan politik
och forskning sker en form av utbyte som i korta ordalag kan beskrivas med
stickord som legitimering, belöning, kunskap och kompetens. Forskningsråden
och sektorsorganen har till uppgift att vara förmedlande instans för denna
byteshandel.14

Grundidén är alltså skäligen enkel. Forskningsfinansieringsorganen skall
fungera som (upplysta) oväldiga mellanlänkar och har till uppgift att översätta
politiska direktiv till policy för anslagsgivning och programarbete. De svenska
medborgarna, deras riksdag och regering, är uppdragsgivare och de
forskningsfinansierande myndigheterna är uppdragstagare. De relationer som
uppstår i dessa konstellationer kan betraktas ur flera olika teoretiska perspektiv.
En i uppgift i denna skrift är att pröva flera sinsemellan konkurrerande argument
och hypoteser om dessa relationer.  Ett strikt materialistiskt och empiriskt
perspektiv prövas i bokens andra del (det sjunde kapitlet) och ett mera
teoretiskt och sociologiskt presenteras i den första diskuterande delens kapitel
tre och fyra.

Bokens frågeställningar

Forskningsråden är en internationell företeelse som först förekom i den brittiska
statsapparaten. När andra länder vid 1930-talets slut började intressera sig för
en mer aktiv forskningspolitik hämtades en hel del inspiration från dessa
erfarenheter. Efter andra världskriget har rådsmodellen tillämpats i många
länder. Det brukar påpekas att forskningsråden inrättades för att fungera som
kanaler för den statliga forskningsstyrningen (state patronage), men att de
ganska snart blev instrument i händerna på de akademiska krafterna. I ett
försök till generaliserad principdiskussion om forskningsråd menar Arie Rip
menar att råden ”were captured by the scientists: peer review of proposals,
panels, board membership”.15

                                           
13 Dessa uppgifter bygger på forskningsfinansieringsutredningen (SOU 1996:29).
14 Jfr Sandström (1994) Mellan politik och forskning, kapitel 1 och 6.
15 Citerat från A. Rip (1994)”The Republic of Science in the 1990s” Higher Education, vol 28, p.
3
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På detta vis blev råden till gårdvar i det som brukar kallas ”vetenskapens
republik” (Polanyi). Med en annan term har Sverker Gustavsson beskrivit råden
som ex-territoriella fakulteter. Denna inordning, eller kanske snarare
underordning, i det akademiska normsystemet har också medfört att anslagen
har kommit betraktas som en av de viktigaste belöningarna och som ett tecken
på akademiskt erkännande. Det faktum att man erhåller medel från
grundforskningsråden (i Sverige) är många gånger viktigare än de materiella
medel som följer med anslaget. Andra finansiärers medel är de pengar som
håller verksamheten igång.

En intressant fråga som tematiskt återkommer i den fortsatta framställningen är
huruvida denna utveckling (forskningsfinansiärernas inordning i det akademiska
systemet) också har återverkningar på villkoren för förnyelse och förändring av
forskning. Det går att inte att omedelbart finna ett svar på denna frågeställning,
men det är möjligt att belysa den med olika material, erfarenheter och
diskussioner utifrån teoretiska reflexioner och empiriska undersökningar
baserade på erfarenheter i olika länder.

När forskningsfinansiering skall analyseras är det viktigt att skilja mellan policy
och politik. Jag prövar i den här boken att mynta begreppet anslagspolitik, vilket
är något helt annat är det som vanligtvis skulle kallas anslagspolicy. Policy har
med riktlinjer för handlandet att göra. Där finns ett intentionellt inslag av
planering för att åstadkomma möjligheter att uppnå utpekade målsättningar.

Med politik (politics) åsyftas i det här sammanhanget något som har med
fördelning av värden att göra. Fördelningsfrågor är maktfrågor och dessa
avgörs i politiska former, d v s utifrån strategiska och taktiska överväganden om
fördelar och nackdelar för den intressegruppering som man tillhör. Råden och
de andra forskningsfinansiärerna bygger sin verksamhet på olika typer av
legitimitet och deras verksamhet är invävd i olika politiskt strukturella
sammanhang, vilket får konsekvenser för deras fördelning av forskningsmedel.
Villkoren och mönstren för denna fördelning är analysobjektet för det som här
benämns anslagspolitik.

Flera av mina frågeställningar är synnerligen grundläggande:

– Vilka olika typer av organisationsformer, d v s beslutsmodeller,
prioriteringsformer, handläggningsrutiner m m, kan identifieras för de organ som
finansierar forskning? Hur är dessa organisationsformer relaterade till
varandra?
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– Hur beskriva och förklara den anslagspolitik som bedrivs av olika
forskningsfinansiärer? Vilka materiella och sociala mekanismer är av betydelse
för forskningsrådens och sektorsorganens anslagspolitik?

– Vilka lärdomar kan dras av försöken att styra forskningen inom olika
programsatsningar etc? Vilka faktorer påverkar möjligheterna att styra a)
enskilda forskare, och b) forskarsamfundet?

Dylika breda och svårarbetade frågeställningar gör det nödvändigt att vara
uppmärksam på nyanser och problematiseringar. Den offentliga
forskningsfinansieringen utgör ett system som består av ett antal lager på lager
av program, förväntningar och utfästelser. Metoder som fungerar väl i ett
sammanhang kan få skeva effekter när det nyttjas i snarlika sammanhang.
Tanken med denna bok är att bidra till att reda ut begreppen och att belysa
några av de riktlinjer som varit framträdande i de senaste årens
forskningspolitik. Vad har det blivit av den långsiktiga kunskapsuppbyggnad
som alla har talat om det senaste decenniet?

Maktfrågor är synnerligen besvärliga att hantera forskningsmässigt. Klart är att
spelet kring forskningsråd, sektorsorgan och fakulteter är en maktkamp mellan
olika samhällsintressen, må vara professionella eller inte. Det vore fel att
klassificera denna bok som en del av den debatten, men genom det empiriska
intresse som löper genom framställningen, skapas ett material, som gärna låter
sig utnyttjas för ett sådant perspektiv. Det kräver dock, i nuvarande skrivning,
en medskapande läsare.
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Del 1.

TIDIGARE FORSKNING OCH STUDIER I
FORSKNINGSSTYRNING OCH FOU-HANDLÄGGNING

I denna första del, som omfattar kapitlen två, tre och fyra, är framställningen
avsedd att utgöra en genomgång av forskning som har behandlat de problem
som är relevanta för bokens frågeställningar. Genom att låta utgångspunkten i
kapitel två vara ett antal utvärderingar som har problematiserat frågan om hur
forskning kan styras skapas en plattform för den fortsatta diskussionen. Utifrån
dessa erfarenheter och de empiriska frågeställningar som ställts av
utvärderingarna designas de undersökningar som genomförs i bokens andra
del.

Kapitel tre fokuserar på forskningsråden och arbetar i första hand med
amerikanskt material. Vilken är forskningsrådens sociologi? Under vilka villkor
arbetar forskningsråden och hur är deras relationer till omgivningen
strukturerade? Vilka målsättningar och målsättningskonflikter är verksamma i
rådens uppgifter?

Det fjärde kapitlet går närmare in på handläggningen roll i forskningsfinansiering
och forskningsstyrning. Återigen är det en hel del amerikanska studier som
ligger till grund för diskussionen, men här förs successivt det svenska
perspektivet in i sammanhanget.
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2.

ANSLAGSPOLITIKENS LÄRDOMAR

Den samlade kunskapen om forskningsråd, sektorsorgan och
handläggningsprocesser i samband med anslagsgivning är påtagligt bristfällig.
Den sparsamma forskning som har bedrivits är ganska lätt att överblicka och
det utgör nära nog ett särskilt problem att förklara varför detta
forskningsområde inte har lockat till sig flera utövare. Med tanke på att
vetenskapshistoria, vetenskapsstudier och forskningssociologi har varit kraftigt
växande forskningsfält under minst ett par decennier är det närmast
uppseendeväckande att så litet intresse har riktats mot de explicita
styrningmekanismer som finns i FoU-systemet.

Många är de som närmat sig FoU-systemet utifrån teoretiska skolbildningar
som de facto varit ointresserade av de materiella och socialpolitiska villkor
under vilka forskningen bedrivs. Vid ett symposium 1993 om
forskningsfinansiering berättade Burton Clark att han allt för länge hade
betraktat dessa frågor som något för de ”who understands university finance or
someone who can count numbers better than I can”.16 Enligt hans mening är
frågan dock alldeles för viktig för att lämnas till ”economists and such other
people” – alla inblandade bör skaffa sig en inblick i systemets beståndsdelar.

Tanken är således att det behövs ett mera utpräglat materialistiskt perspektiv
på såväl den akademiska forskningen, som den sektorsinriktade verksamheten.
Frågan är hur finansieringsformen påverkar den vetenskapliga verksamheten?
Styr forskningsrådens arbetsformer den vetenskapliga utvecklingen? Och när vi
kommit så långt börjar vi naturligtvis intressera oss för de mekanismer som i sin
tur påverkar verksamheterna inom forskningsråd och andra finansieringsorgan.

Möjligen kan hävdas att dessa problemställningar har fallit inom ett
ingenmansland som uppkommit mellan de kvantitativa och de kvalitativa
forskningsinriktningarna. De förra har utvecklat kraftfulla metoder inom
citerings- och impactanalyserna, men oftast utan att försöka åstadkomma
tydliga kopplingar mellan output och input. Forskning och pengar är två

                                           
16 B. Clark (1993) ”Research Funding in a Comparative Perspective” in Research Funding and
Quality Assurance (eds. Jonsson & Brändström), p. 24.
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kategorier som inte har fått blandas, kanske av finkänslighet, eller till följd av
insikten att kreativitet inte kan köpas för guld. Men ett materialistiskt perspektiv
handlar inte uteslutande om pengar, utan om den strukturella och institutionella
inramningen av FoU-verksamheten.

De senare, t ex de kvalitativt orienterade vetenskapshistorikerna, har till följd av
sin aktörsinriktning tvingats till närmast intentionalistiska förklaringar. Den
ideografiska ansatsen gör det metodiskt svårt att ställa frågor om strukturella
faktorers inverkan. Den nya vändning som åstadkommits inom vetenskaps- och
teknikstudiet sedan 1980-talets början – den forskningsinriktning som kallas
STS (Science, Technology and Society) har betydligt mer av
tvärvetenskaplighet i sina frågeställningar och intresset ofta den typ av
strukturfrågor som är direkt relaterade till det som i framställningen benämns de
anslagspolitiska problemställningarna.

Det finns inte anledning att i det här sammanhanget tynga framställningen med
en genomgång av STS-områdets teoretiska utveckling och olika skolbildningar.
Några av dem som har sin hemvist inom området får läsare tillfälle att stifta
bekantskap med i de följande kapitlen, men här görs inte något försök att ge ett
sammanhang åt frågeställningarna med hjälp av en teoriöverblickande
orientering.17 Den metodiska sofistikationen till trots finns ändock anledning
hävda att den här berörda litteraturen ligger vid sidan av det som är av intresse
för den som vill veta något mera om forskningsrådens funktion och
handläggningens möjligheter och effekter i FoU-systemet.

Låt oss istället koncentrera intresset på vad det är som är problemet. Frågan
kan ställas så här: I vilken utsträckning är de föreställningar och de riktlinjer som
dominerat forskningspolitiken under efterkrigstiden relevanta och användbara
som policies för de närmaste två-tre decennierna? Man skall kanske börja med
att fråga sig om olika riktlinjer leder till olika resultat. Är de politiska riktlinjerna
och de politiska programmen möjliga att genomföra? Behövs det kanske andra
institutionella mekanismer för forskningen i framtiden?

Susan E. Cozzens reste dessa frågeställningar redan för tio år sedan (se
Cozzens 1986) i en dokumentation från en konferens om forskningsfinansiering
och kunskapstillväxt inom speciella forskningsområden. Denna dokumentation
är intressant och skall få tjäna som introduktion till detta kapitel.

                                           
17 Läsaren hänvisas till områdets tyvärr inte helt lyckade handboksförsök Handbookof Science
and Technology Studies (1995)
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Föreställningen att man enbart med hjälp av pengar kan styra kunskapens växt
är självfallet orimlig. Sådan enfald är inte ovanlig trots att det är ganska lätt att
visa att relationen mellan finansiering och kunskapstillväxt (mätt med olika mått)
sällan är ensartad. Cohn (1986) refererar ett antal undersökningar som bl a
visar att tillväxten av vetenskapliga artiklar inom ett antal områden inte har
påverkats av signifikanta förändringar i forskningens finansiering. När ett stort
internationellt forskarteam systematiskt undersökte faktorer som påverkade
forskarnas produktivitet framkom ett otvetydigt resultat: forskargruppernas
produktivitet (baserat på output-data) kunde inte relateras till de ekonomiska
resurser som de förfogade över.18

Pengarnas betydelse är således ett intrikat problem. Vi förstår intuitivt att
produktiva forskare åstadkommer mer på mindre pengar än de improduktiva,
men olika forskning kräver skilda resursåtgång. Hur skall produktivitet
egentligen mätas? Publiceringspraxis skiljer sig mellan forskningsområden och
mellan forskargrupper. Viktigare vore kanske att fästa uppmärksamhet på
publicering som faktiskt innebär egentliga genombrott och nya upptäckter. Till
slut kan det också vara svårt att skilja på produktivitet och pengar; duktighet
skapar kredit som snabbt kan omsättas i materiella medel och dessa leder
vidare i en spiral av orsak och verkan.

En annan metod för att undersöka finansieringens roll för
kunskapsproduktionen är att som Hufbauer (1986) ett smalare
forskningsområde (plötslig spädbarnsdöd) och granska hur de avgörande
upptäckterna påverkades av statliga finansiärer. Han visar att de fonder som
fanns spelade en undanskymd roll om ens någon, men att NIH (National
Institute of Health) var av stor betydelse för att följa upp den forskning som
hade grundlagts.

Ytterligare en tredje metod tillämpar Tatarewicz (1986) när han utgår från
forskningsfinansiären, i det här fallet NASA (National Aeronautics and Space
Administration) och deras insatser för den planetastronomiska forskningen.
Månen och planeterna utgör ett forskningsfält som successivt under 1900-talet
förlorade i attraktionsvärde för astronomernas. Den yttre rymden fångade i
stället desto större uppmärksamhet. När månfärdsprogrammet blev aktuellt blev
planetforskningen allt viktigare och NASA var det sektorsorgan, som förfogade

                                           
18 Se antologin Scientific Productivity (1979). Även Cohns egen undersökning (1986) visar att
finansieringsmönstret och förändringar i detta inte kan förklara framstegstakten inom det
forskningsområde han behandlar (algebra och topologi).
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över medel att stimulera forskare att bearbeta relevanta frågeställningar. Hur
lyckades man med denna uppgift?

Tatarewicz detaljrika historik kan göras mycket kort: det var inte det monetära
stödet som var det viktiga för att få över forskare till den specifika
forskningsinriktningen, utan det faktum att man kunde erbjuda de bästa
forskningsinstrumenten och laboratorierna. Förklaringen ligger med denna
infallsvinkel i att forskarna valde området därför att de räknade med att få
tillgång till astronomiska instrument, som skulle underlätta deras
publiceringsvillkor och karriärmöjligheter. Till följd av dessa sammanfallande
intressen var det möjligt för NASA att dra till sig forskare och att genomföra en
stor satsning på planetastronomi.

Forskare låter sig av dessa undersökningar att döma inte styras blott med hjälp
av pekuniära styrmedel. Forskningspolitiken måste lära sig att ta hänsyn till de
institutionella villkoren under vilka forskare och forskargrupper arbetar.
Forskningssystemet är välorganiserat och har en rad interna styrningsnormer
som svårligen kan upphävas och kanske inte heller bör upphävas.

Programstyrning av forskning – några utvärderingar

Ett av det akademiska systemets problem har att göra med att de
finansieringsorgan som styrs med akademiska normer är överlägsna på vissa
bedömningar, men riktigt dåliga på andra. De har goda möjligheter att
kanalisera medlen till dem som är mest produktiva och meriterade, men
kollegiala bedömningar (peer review, d v s bedömning av personer på jämlik
nivå) är mindre effektiva instrument när det gäller att fördela resurser mellan
forskningsråd eller forskningsområden. Om vi accepterar denna karakteristik
ser vi genast att vi hamnar i ett motsättningsfylld position; å ena sida är
forskningsstyrning beroende av att vara följsam mot de akademiska
preferenserna för att få god utväxling på insatta resurser; å den andra sidan är
det tveksamt om de akademiska normerna är de bästa styrmedlen när det
gäller att göra prioriteringar mellan olika fält. Kring denna problematik evolverar
föreliggande kapitel.

Kapitlet består av en genomgång av ett antal utvärderingar av
forskningssatsningar i några länder. Den startar med en intressant
undersökning som tar sin utgångspunkt i ett antal kritiska synpunkter på hur
akademiska normer påverkar forskningsstyrningen och implementeringen av ett
strategiskt forskningsprogram. Utifrån undersökningar av forskningsrådens
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hantering av strategisk forskning hävdar de att de behövs andra kompletterande
anslagspolitiska metoder. Deras undersökning, tillsammans med de övriga
utvärderingarna, ger oss ett antal replipunkter för den fortsatta framställningen.

En kanadensisk undersökning

Finansieringen av universitetsforskning i Kanada kanaliseras i stor utsträckning
genom det naturvetenskapliga och teknikvetenskapliga forskningsrådet
NSERC, tidigare NRC.19 Som en följd av att regeringens forskningspolitik blivit
alltmer fokuserad på den betydelse FoU har för ekonomiska innovationer har
forskningsbudgetens ökningar kommit att förläggas till program som ligger inom
området strategisk forskning, d v s vetenskap som befinner sig någonstans
inom spänningsfältet grundforskning–tillämpad forskning. Den huvudsakliga
poängen med strategisk forskning är att styra forskningen till vetenskapsfält där
kunskapsluckor eller brister utgör direkta hinder för den industriella
exploateringen av nya teknologier.20 Strategisk forskning är ett av de
huvudsakliga instrumenten inom den policykoalition som vuxit fram till följd av
vetenskapens teknologisering och kommersialisering.

Implementeringen av programmet för strategisk forskning studerades vid 1980-
talets början av statsvetarna Ian Chapman och Chummer Farina, verksamma
vid Trent University i Ontario.21 De undersökte hur regeringens försök att
omorientera forskningen vid universiteten fungerade. För detta syfte tog de fram
ett antal trender som är centrala för förståelsen av den akademiska systemets
verkningssätt. Ombildningen av den kanadensiska
forskningsrådsorganisationen skedde 1978 och samtidigt introducerades också
den mer kommersiellt inriktade forskningspolitiken. Den vetenskapliga och
tekniska forskningen skulle i högre grad länkas till vad som uppfattades vara
nationella behov.

Planen för att åstadkomma detta var att stödja de forskningsområden som
identifierades vara mogna för strategiska forskningsinsatser. Ekonomiskt
innebar detta en ökning med 5 % (i fast penningvärde, d v s utöver inflationen)
till forskningsrådet. Dessa medel var dock till övervägande del var öronmärkta
för speciella politiska målsättningar, som regional balans, tvärvetenskap etc.,
men en väsentlig del avsattes även till ett ”Strategic Grants Program”.

                                           
19 Natural Science and Engineering Research Council, tidigare en avdelning inom National
Research Council.
20 Om begreppet strategisk forskning, se Irvine and Martin Foresight in Science (1984)
21 Chapman & Farina (1983) ”Peer review and National Need”, Research Policy 12, 317–327.
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I detta strategiska program ingick problemområden som hade identifierats på
regeringsnivå. Det handlade om energiforskning, miljöforskning och
djuphavsforskning (oceanografi).22 Det nya programmet innebar inte några
egentliga förändringar av tillvägagångssättet i övrigt inom forskningsrådet.
Ansökningar mottogs passivt och utvärderades medelst peer review , d v s
vetenskaplig kvalitet, forskarens meriter och ansökans relevans). Besluten
fattades av en kommitté som huvudsakligen bestod av akademiker, men den
hade även en viss (utökad) representation av industriella och politiska
intressen.23

När undersökningen genomfördes hade programmet pågått i fem år. Nogsamt
påpekar utvärderarna att det inte är möjligt att genomföra en traditionell
utvärdering, eftersom det inte fastställts några speciella mål för programmet.
Brett angivna politiska målsättningar är knappast användbara som
utgångspunkter för värdering av forskningsinsatser. Forskarna väljer i stället att
försöka spåra eventuella förändringar i systemet till följd av de strategiska
anslagen. Med detta syfte bygger de en databas om 80 000 projekt som varit
verksamma under åren 1963/64 till och med 1979/80.

För att kunna beskriva den betydelse de strategiska anslagen spelade i den
federala forskningspolitiken genomför forskarna en ingående undersökning av
de allmänna trenderna i stödet till universitetsforskningen. I deflaterade
penningvolymer visar det sig att de  federala utgifterna för naturvetenskaplig
och teknisk forskning ökade till och med 1970 för att sedan sjunka successivt
under åren fram till 1977 då det nya programmet gav en avsevärd (real) ökning.

Till följd av detta ökade betydelsen av forskningsrådens medel stadigt och låg
under hela 1970-talet på en nivå om cirka 80 procent av det totala externa
forskningsstödet till universiteten. Forskningsråden var således regeringens
viktigaste organ för distribution av finansiella medel för forskning.

Chapman & Farina identifierar fem allmänna trender i sin analys av
forskningsrådets anslagspolitik: 1) en allt större andel av resurserna har
allokerats till tillämpad forskning; 2) antalet forskare som erhållit stöd har ökat,
eller varit konstant, trots att de totala resurserna har minskat. En konsekvens av
detta är att stödnivåerna har sjunkit under 1970-talet. Det genomsnittliga
forskningsanslaget har minskat med 15 procent (konstant penningvärde) under

                                           
22 1980 utökades programmet till att även omfatta telekommunikationsforskning samt
livsmedelsforskning och motsvarade då 11 % av rådets samlade forskningsmedel.
23 Tillvägagångssättet påminner om det som tillämpas inom energiutskottet i det svenska NFR
(Naturvetenskapliga forskningsrådet) eller inom Socialvetenskapliga forskningsrådet (SFR).
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sextonårsperioden ifråga; 3) vissa skillnader i anslagsnivåer kunde konstateras
mellan skilda forskningsfält, men dessa skillnader var små relativt den totala
minskningen; 4) medlen för vetenskaplig utrustning har sjunkit avsevärt under
perioden; och 5) resurskoncentrationen (andelen resurser till givna andelar av
forskarpopulationen) minskade under perioden vad gäller individuella forskare
och hölls konstant under perioden vad gäller institutions- och
universitetsnivåerna.

Denna analys ger utvärderarna anledning att ställa frågor om den kanadensiska
forskningens allmänna tillstånd. Den konstaterade nivåminskningen såväl med
avseende på forskningsanslag som utrustningsanslag kan läggas till grund för
misstanken att kanadensiska naturvetare och tekniker fått försämrade
möjligheter att följa med vid forskningens frontlinjer.

Uppgiften är att försöka förklara varför dessa trender har uppkommit: ”What
allocating mechanisms are at work which give rise to these trends?” För att
uttömmande besvara denna fråga skulle det t ex vara nödvändigt att ta hänsyn
till den sociala dynamik som kännetecknar bedömningskommittéernas arbete
och andra liknande dynamiska processer som ingår i det aktuella
forskningsrådets och det kollegiala systemets struktur. Sådana data hade
Chapman & Farina inte tillgång till. I stället tvingas de förklara sitt material
utifrån antaganden om systemegenskaper i den process som fördelar
anslagsmedel.

Därvid utgår de från två karakteristika för att erhålla ett konsistent
förklaringsmönster: För det första att anslagsprocessen tenderar att ge anslag
till så många forskare som möjligt inom ramen för de begränsningar som ges av
tillgängliga resurser och forskarsamhällets storlek. Låt oss med vår egen
terminologi kalla detta ”spread out”– utspridningseffekten. För det andra att
anslagsnivån tenderar vara en funktion av den tid en forskare har haft stöd av
forskningsrådet. När (vid vilken tidpunkt) man nått tillträde till systemet blir
därmed en förklaringsfaktor till anslagsstorleken. Detta kan lämpligen
benämnas senioritetseffekten.

Stödet för det första antagandet följer av det faktum att de reala resurserna
minskade under perioden 1971–1978. Antingen måste forskningsrådet reducera
antalet mottagare eller sänka det genomsnittliga projektanslaget. NRC/NSERC
valde att bibehålla och i vissa fall utöka populationen av anslagsmottagare.
Detta framgår av statistik som visar antalet forskare som erhållit stöd. Samma
resultat ger de data som redovisar relationen tillstyrkan/avslag på ansökningar.
Den hölls på en konstant hög nivå, vilket sannolikt betyder att prutningarna på
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varje ansökan ökade (såvida icke forskarna snabbt lärde sig vilka nivåer som
var möjliga). Forskningsrådet gjorde av allt att döma inga försök att tillämpa
restriktivitet i anslagspolitiken.

Den extensiva fördelningspolitiken utgör förklaring till ett par av de trender som
observerades. Minskningen av utrustningsanslaget kan ses som ett sätt att
skapa resurser för att kunna bibehålla ett större antal anslagsmottagare. Vidare
är det tydligt att den minskade koncentrationen (andel resurser hos den andel
av forskarsamhället som erhåller stora anslag) kan ses som en nödvändig följd
av den valda politiken. Den resulterade i att det blev mindre utrymme för de
riktigt stora anslagen. Den statistiska analysen ger också underlag för det andra
antagandet. Där framkommer en stark samvarians mellan å ena sidan den
sammanlagda tid en forskare haft anslag och å andra sidan storleken på
anslaget. Med senioritet följer större anslag. Dessutom framträder en bild som
antyder att förstagångsanslaget storlek är relativt fixerad, d v s att den inte
påverkas av disciplintillhörighet eller typ av forskningsuppgift som skall
finansieras.

Låt oss stanna till vid detta och sammanfatta Chapman & Farinas resultat så
långt. De har identifierat två mekanismer som ser ut att spela en framträdande
roll för den faktiskt bedrivna anslagspolitiken inom ett traditionellt forskningsråd.
För det första en vilja att ge stöd till så många som möjligt och för det andra att
anslagsstorleken är en funktion av den kredit som forskaren tillkämpat sig över
tid. Av detta följer viktiga konsekvenser. Det blir alldeles tydligt att kollegiala
bedömare möjligen är duktiga på att avgöra kvalitetsaspekter på projekt som
jämförs med varandra, men att de inte har förmåga att avgöra var strecket skall
dras.

 En prioriteringskommitté har av lätt insedda skäl inte tillgång till absoluta
bedömningskriterier, utan gör endast relativa jämförelser. På basis av detta kan
de inte säga definitivt nej till annat än ett mindre antal misslyckade eller direkt
dåliga ansökningar. De kollegiala metoderna tenderar att behandla alla lika och
att medge eller eftersträva en utvidgning av den professionella basen. Det bör
påpekas att striderna sker i disciplinutrustning och att fördelningen i första hand
görs mellan olika ämnen och i andra hand till enskilda forskare. Rådssystemet
som selekteringsmekanism framstår utifrån detta som en funktion av den
budget man har tillgång till, och det antal forskare som söker medel.

Enligt min bedömning är dessa resultat av stort intresse för all diskussion som
är fokuserad på forskningsfinansiärers anslagspolitik. Chapman & Farina är
veterligen de första som identifierar och problematiserar de här framtagna
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mekanismerna. Längre fram skall jag återkomma till dessa när det gäller
diskussionen av de svenska erfarenheterna.

Läsaren bör vid det här laget vara intresserad av att få veta utfallet av
”utvärderingen”. Hur påverkade de strategiska anslagen den struktur som
uppkommit i det kanadensiska FoU-systemet. Uppstod det några avgörande
skillnader med den nya anslagsformen? Utvärderarnas svar är i stort sett
nekande. De forskare som erhöll anslag kom i mycket stor utsträckning från de
grupper som disciplinkommittéerna redan gav stöd och hade givit stöd under en
följd av år. De strategiska anslagen kunde uppfattas som ett komplement till
disciplinkommittéernas verksamhet.

I utvärderingen ingick även en undersökning av huruvida NSERCs forskare
hade kommit att engageras av sektorsforskningsfinansiärer. Detta förekom i
påfallande liten utsträckning. Det var vanligare att de som stod utanför
programmet, d v s enbart mottog disciplinanslag, var städslade av
forskningsområdets sektorsorgan, än att de forskare som mottog strategiska
forskningsanslag nyttjades för sådan sektoriellt och nyttoinriktad forskning.

Förklaringen till detta mönster finner Chapman & Farina i den kollegiala
fördelningsmetod som användes för de strategiska anslagen. Precis som för
disciplinkommittéerna byggde systemet på att forskarna tog initiativ och
skickade in ansökningar. Man tillämpade således den responsiva metoden eller
med ett annat uttryck – den passiva metoden. Och med detta följde att de
forskare som hade haft medel från forskningsrådet längst tid också var de som
hade lättast att få medel. Att med en sådan selekteringsmetod förvänta sig
något annat än mer av det gamla vanliga förefaller ogenomtänkt. Någon
omfördelning av forskningsresurserna blev det under alla omständigheter inte
frågan om. Inte heller uppnådde den studerade programinsatsen en närmare
anslutning till eller styrning av forskningsverksamheten i riktning mot de
prioriterade nationella målsättningarna.

Om vi så har tagit del av utvärderarnas slutsatser finns det samtidigt anledning
att anlägga ett kritiskt perspektiv på några inslag i deras framställning. I sin
analys av de strategiska anslagen finner de nämligen ett antal karaktärsdrag
som, enligt min mening, förtjänar att lyftas fram. För det första visar det sig att
de strategiska anslagen kommit att användas för att finansiera projekt som var
aktiva, finansierades, under lång tid. Cirka 80 procent av projekten hade en
varaktighet som sträckte sig över minst fem år och för det andra, och direkt
relaterat till detta förhållande, anslagens storlek var samtidigt betydligt högre än
disciplinkommittéernas. Närmare fyra femtedelar av de forskare som enbart
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hade disciplinanslag hade mindre anslagsbelopp än de som hade strategiska
anslag.

Redan här finns anledning att göra ett begrepp av detta empiriska resultat. Låt
oss benämna detta programeffekten för att tydliggöra att förändringar i en
anslagspolitik inom ett FoU-system ofta tillkommer som ett resultat av nya
programsatsningar. När ett nytt program eller en ny finansiär börjar operera på
den akademiska marknaden är möjligheten att bryta med tidigare etablerade
anslagsmönster betydligt större. Den samlade betydelsen av utspridnings- och
senioritetseffekterna kan möjligen inte helt brytas, och bör kanske inte heller
göra det, men programeffekten kompenserar en del av den systemnegativa
påverkan, som dessa åstadkommer.

Detta faktum tar Chapman & Farina inte hänsyn till i sin sammanfattande
diskussion av den strategiska forskningens betydelse i Kanada. Det är
förvånande med tanke på att de framhållit att de låga anslagsbeloppen under
1970-talet var en hämsko för utvecklingen av landets disciplinära forskning,
inom ett antal centrala forskningsområden.

Den misstro som forskarsamhället riktade mot det aktuella programmet kom
efterhand att vändas i sin motsats, vilket gärna låter sig förklaras med hänsyn
till de förbättrade materiella villkoren för att bedriva forskning. När de strategiska
anslagen kom att ändra på detta är det naturligtvis svårt att omedelbart göra en
värdering av hur detta påverkar forskningskapaciteten – den visar sig rimligen
endast på lång sikt – men det är onekligen av stort intresse att få veta om, och i
så fall hur, den nya anslagspolitiken var relaterad till forskningens möjligheter
att uppfylla nationella bestämda målsättningar.

Någon sådan undersökning har inte utförts, men däremot finns det en rad
utvärderingar som påminner om den uppgift som Chapman & Farina ställde sig.
Hur påverkas forskarsamhället av programinsatser och i vilken mån är det
möjligt att framgångsrikt implementera sådana program?

En holländsk evaluering

Den holländske vetenskaps- och teknikforskaren Arie Rip har, tillsammans med
Anton Nederhof, bidragit med ett försök till ett ordnat svar på den ovan ställda
frågan. Detta görs i en utvärdering av hur ett holländskt program för
bioteknologisk forskning genomförts.24

                                           
24 Rip & Nederhof (1986) ”Between dirigism and laissez-faire: Effects of implementing the
science policy ...”, Research Policy 15: 25–268
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Implementeringen av olika forskningspolitiska satsningar kan, menar författarna,
beskrivas utifrån en dimension med två extremer. På detta kontinuum befinner
sig den övergripande planeringen med dess top-down metoder i den ena
extremen och den responsiva, bottom-up bestämda, anslagspolitiken i den
andra.

På papperet kan den förra förefalla mycket attraktiv, som en väg för att snabbt
lösa identifierade problem. Det amerikanska cancerforskningsprogrammet har
t ex i allt väsentligt lagts upp efter en sådan rationalitet. Problemet är att detta
tillvägagångssätt mycket sällan är genomförbart. Och det är dessutom
uppenbart att inte ens de mest hårdhänta implementeringsmetoder kan undgå
att involvera forskare och akademiska institutioner i artikuleringen och
selekteringen av olika programaktiviteter, varför det åtminstone i princip kan
tänkas att programmet omformas i enlighet med de akademiska intressena.
Under sådana omständigheter är det svårt att se det specifika värdet av den
top-down approach som tillämpas. Den kan t o m fungera kontrafinalt,
åtminstone tidvis.

Den responsiva (reaktiva) policyn har varit det normala tillvägagångssättet och
kännetecknade, som framgått ovan, det kanadensiska strategiprogrammet.
Programimplementering som bygger på den responsiva strategin vilar på
föreställningen att vetenskapen är en reservoar som innehåller en stor bredd av
potentiella projekt som kommer att materialiseras så fort prioriteringarna är
gjorda och pengarna levereras. Problemet är att detta traditionella synsätt inte
tar hänsyn till de sociala och institutionella villkor som inramar forskarnas
verksamhet. Reservoarmetaforen tar dessutom inga hänsyn till att vetenskaplig
kunskap rent kognitivt är strukturerad av de föremål och de metoder man
arbetar med, vilket påverkar hur kunskap kan transformeras till olika
intressenters användningsområden.

Med hänsyn till de båda extrempolernas konstaterade svagheter är det rimligt
att vänta sig mellanformer – mellan dirigism och laissez-faire – som de bästa
strategierna för att genomföra nya forskningsprogram. En innebörd av detta är
att man tvingas vinnlägga sig om att få forskarsamhället delaktigt i processen
och att de politiska och administrativa styresmännen tvingas ta hänsyn till
institutionella och kognitiva begränsningar som är för handen. Det normala,
såväl i Europa som i USA, är att en realistisk målsättning inskränker sig till att
stegvis, med marginella förändringar, styra forskningen i önskvärd riktning.

Rip & Nederhof menar att sådana hänsyn är en viktig förklaring till det relativt
lyckade genomförandet av det holländska bioteknologiska programmet under
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1980-talet. Urvalet av ledamöter till programkommittén betraktar de som den
viktigaste och grundläggande policyinsatsen. I det aktuella fallet handlade det
om att finna vetenskapsmän som dels hade industriell inriktning och erfarenhet,
dels var beredda att fungera som drivfjädrar för en verksamhet som ytterst
syftade till att utveckla nya och ekonomiskt lönsamma applikationer inom
bioteknologin. Man lyckades (efter lång tid) få fram dedicerade personer på de
ledande posterna och en förklaring till att de var så pass framgångsrika var,
enligt författarna, inte minst att de själva betraktade sig som ”product
champions”. De anses också ha haft en relativt klar och entydig uppfattning om
vad de ville uppnå (att etablera den bioteknologiska forskningen på en
kvalificerad nivå) och dessutom hade de kapacitet att ”orkestrera” samtliga
resurser och aktörer på området i riktning mot detta mål.

Programkommittén visade sig vara effektiv i det här speciella fallet. Författarna
menar att detta berodde på att de gavs självbestämmanderätt när det gällde
genomförandet av programmet och det ingick entreprenörsaktiga personer som
var villiga att uppträda som ”fixare” och nätverkssammanhållare.

Det bör hållas fram att Rip & Nederhof förmedlar en bild av forskarsamhället
som säger att det är trögrörligt och hårt institutionaliserat. Svårigheten för ett
program av den här typen blir i enlighet med denna grundsyn, att ”tvinga” eller
”locka” forskarna till nya problem, och framförallt att ta större hänsyn till de
kommersiella intressena. Av denna anledning intresserar de sig inte heller för
andra dimensioner av forskarens vardag, t ex de materiella förhållandena vad
gäller tid och pengar för att utföra forskningsuppdrag och projekt. I stället väljer
de att fokusera intresset mot forskarnas attityder och intentioner. Författarna
arbetar således med kvalitativa metoder i form av enkäter till enskilda forskare
och intervjuer med centrala aktörer. Det hör till saken att de använder
innovativa metoder och att de är sällsynt grundliga i sin ansats, men den typ av
data som Chapman och Farina presenterar kommer aldrig fram i den
holländska undersökningen. Hur det faktiskt såg ut innan programmet började
genomföras presenteras om alls ytterst knapphändigt.

Med hjälp av enkätmetoden får de dock tillgång till ett värdefullt material, som
bl a ger insikter om hur individuella forskares strategier och prioriteringar. Det
visar sig att forskarna anser att deras prioriteringar i första hand påverkas av
den egna institutionen och dess policy och först därefter kommer deras egna
intressen. Internationella influenser har också stor betydelse, men på den
direkta frågan om huruvida den bioteknologiska kommittén hade påverkat dem
svarade de nekande. Av åtta listade alternativ hamnade kommittén sist. Rip &
Nederhof menar att detta sannolikt stämmer, men att det inte innebär att
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policyinterventioner skulle sakna betydelse. Policy verkar nämligen, hävdar de, i
första hand indirekt på de individuella forskarna – i första hand genom att
programkommitténs arbete riktades mot den organisatoriska nivån (institutionen
och dess ledning). Man påverkade helt enkelt forskarna via deras seniora
forskningsledare (professorerna).

Jag vill nog hävda att denna tanke är i högsta grad plausibel, men att författarna
har svårt att på ett övertygande vis beskriva en mekanism som kan förklara
detta. En rekonstruktion av tillvägagångssättet kan dock bidra till vår förståelse
av implementeringsprocessen.

Programkommittén bestod, av allt att döma, av ledande forskare från de största
forskarmiljöerna i landet. Kommittén hade full auktoritet och hade skaffat sig
nära nog total kontroll över tillgängliga statliga forskningsmedel på området. Ett
huvudsakligt inslag i strategin var att etablera tre forskningscentra (det blev
fyra); var och en med ett specifikt forskningsintresse. Inrättandet av dessa
centra gav forskare inom och i närheten av området starka incitament att söka
sig till de forskningsuppgifter som kommittén ville få utförda. De inre kärnan i
forskarsamhället blev enrollerade för programmet och det hade naturligtvis stor
betydelse att dessa seniora forskare kunde ställa medel och tjänster i utsikt till
dem som accepterade programmet. I mångt och mycket förefaller det ha blivit
frågan om ett överlevnadsvillkor att ansluta sig till programmet. I ljuset av detta
förefaller det alls icke förvånande att programmet lyckades institutionalisera den
bioteknologiska forskningen i landet. Med relativt enkla s k opportunity-
resonemang går det att visa att forskarnas handlande var rationellt.

Ett problem är naturligtvis att detta inträffat i många andra länder, vilket antyder
att den förelagda uppgiften inte var herkuliskt svår. När bioteknologisk forskning
blev ett ”modeområde” under 1980-talet, inte minst i det internationella
forskarsamhället, verkade alla krafter åt samma håll. Intressantare än att
förklara det nationella programmets utveckling blir då att förklara den starka
band-wagon effekt som forskarna utsattes för. I hur stor utsträckning förekom
falsk varubeteckning på den forskning som utfördes och de ansökningar som
lämnades in? Fenomenet om-ettikettering (relabeling) av forskning är inte okänt
och utgör ett ständigt problem för dem som ansvarar för genomförandet av
programsatsningar.

I den holländska utvärderingen diskuteras också detta problem och det gör den
mycket läsvärd. Oberoende av band-wagon effekten är det ställt utom allt tvivel
att det holländska programmet på ett sällsynt effektivt sätt lyckades skapa
bryggor mellan högskolan och industrin och de båda författarna hävdar att detta
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till stor del kan förklaras av hur programkommittén var sammansatt och hur
man riktade sina ansträngningar.

Slutintrycket av den kanadensiska utvärderingen var ganska pessimistisk.
Åtminstone betraktad ur en programmakares perspektiv – det synoptiska
planeringstänkandets horisont – är det en sorglig erfarenhet att
forskarsamhället var så pass starkt att det förmådde omvandla reformen i
enlighet med sina egna intressen och prioriteringar.

Samme programmakare kan i stället glädja sig åt den holländska evalueringen.
Visserligen är det ingen lätt uppgift, men det framstår dock som en möjlig
uppgift, att successivt få forskarna intresserade av nya problem och tillämpade
frågeställningar – där innovationer är slutmålet. Rip & Nederhof menar inte att
det skulle finnas något enkelt fix för att uppnå detta, utan framhåller att det
fordrar just det som kännetecknade det bioteknologiska områdets utveckling
under 1980-talet: ett dynamiskt forskningsfält som utlovar väsentliga belöningar
i form av internationell publicering, internationella konferenser etc, Under dessa
villkor är de taktiska kostnaderna för att göra strategiska omdispositioner inte
oöverstigliga.

Programmakaren kan möjligen känna en viss oro över att det är svårt att
jämföra de båda utvärderingarna. Den ena arbetar kvantitativt, den andra
kvalitativt. Den ena har en quasi-experimentell uppläggning som onekligen ger
argumentationen styrka, medan den andra mer eller mindre kan sägas sitta i
knät på dem som skall utvärderas – bedömningarna är helt beroende av de
inblandades upplevelser och attityder.

I följande avsnitt refereras ännu en utvärdering eftersom den lägger till
ytterligare några tänkvärda aspekter på det aktuella problemet. Jaqueline
Senkers utvärdering av det brittiska programmet för strategisk forskning vilar
också den på kvalitativa metoder.25

En engelsk utvärdering

I Storbritannien startades under 1980-talet ett antal särskilda satsningar inom
det forskningsråd som hade ansvar för naturvetenskap och teknik, The Science
and Technology Research Council (SERC).26 I ett s k Directorate Programme
avsattes medel för strategisk forskning. Med identifieringen av dylika områden, i
det här fallet polymerteknologi, marinteknik, bioteknologi, informationsteknik,

                                           
25 J. Senker (1991) ”Evaluation of the Funding of Strategic Science”, Research Policy
26 Dessa satsningar behandlas närmare i Irvine & Martins Foresight in Science (1984).
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inrättades dessa direktorat och de erhöll även en ny typ av organisation för
anslagens fördelning. I ledningen sattes en framstående vetenskapsman som
också skulle ha industriell erfarenhet, han kallades följaktligen ”direktör”. Han
fick långtgående befogenheter med stöd av ett litet arbetsteam. Det förutsattes
att direktören skulle arbeta enligt dirigistiska metoder med ett intensivt
industrisamarbete för att utröna deras behov och inrättandet av ”centers of
expertise” inom universiteten för att möta dessa behov. Alla typer av samverkan
mellan industrin och högskolan skulle stödjas och såväl samfinansiering som
samarbete efterlystes.

Direktoratens anslagspolitik kom att skilja sig radikalt från den som tillämpades
inom grundforskningsråden. Istället för att passivt invänta förslag till
forskningsuppgifter från universitetsforskarna, vilket var det vanliga i rådens
kommittéer, tog direktoraten egna initiativ inom sina respektive områden. Man
identifierade forskningsuppgifter och bad olika apostroferade forskargrupper att
inkomma med ”anbud” på dessa. En aktiv anslagspolitik började tillämpas.

Här finns ej anledning att gå närmare in på detaljer i utvärderingen av det
bioteknologiska direktoratet, som behandlas i Senkers uppsats. Några punkter i
utvärderingen är dock av allmänt intresse när vi diskuterar
forskningsfinansiärers möjligheter att styra och stödja relevant forskning.
Inledningsvis bör det framhållas att det saknas metoder för att utvärdera
programsatsningar av den här omfattningen. De reguljära verktyg som tillämpas
i forskningssammanhanget riktas sig oftast till andra nivåer, individer,
institutioner eller nationer. Dessa är inte tillämpbara och det fåtal mer
betydande utvärderingar som utförts har ännu inte lagt grunden för en
kvalificerad metoddiskussion. Med en sammanfattande term skulle det mesta
som gjorts kunna betraktas som explorativa undersökningar. Tyvärr har detta
sällan uppammat ett explicit metodintresse hos respektive utvärderare.

Senker valde att bygga sin utvärdering på basis av kvalitativa intervjuer med
inblandade forskare, ledningspersoner och finansiärer. Hon representerar en
tredje metodisk variant i utvärderingsgenren. Den holländska byggde som
bekant i huvudsak på enkätmetoden.

Uppfattningen hos dem som intervjuats för utvärderingen var genomgående att
direktoratet hade lyckats väl med sin uppgift att identifiera ett antal prioriterade
områden och att styra forskarna över till dessa. De nya fält som
uppmärksammades upplevdes också vara av stor betydelse för den
vetenskapliga utvecklingen. Därmed inte sagt att det alltid var möjligt att locka
över forskare till ett prioriterat område. Materiellt och immateriellt stöd av olika
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slag är, som påpekats tidigare, nödvändiga om än icke alltid tillräckliga faktorer
befolka ett av politiker prioriterat forskningsområde.

Ett viktigt inslag i anslagspolicyn var att identifiera minst två ”centers of
expertise” inom varje prioriterat område. Det visade sig vara svårt att tillämpa
dessa riktlinjer. I många fall tvingades man av olika ej redovisade
omständigheter att nöja sig med ett center, som fick avsevärda summor medan
resterande medel fördelades över ett stort antal anslagsmottagare.

Många befarade att direktoraten skulle komma att innebära en styrning av
forskningen som innebar en starkare betoning av tillämpad och kortsiktig FoU.
Man trodde att grundforskningen skulle få stryka på foten. Senker menar att
detta inte blev fallet. Hon betonar att de industriella intressena genomgående
hade drivit på för att åstadkomma en förstärkning av grundforskningen inom de
prioriterade områdena. Särskilt tydligt var detta inom områden som hade börjat
exploateras genom industriell verksamhet. Hotet mot grundforskningens
ställning var således inte särskilt starkt. Detta gjorde att direktoratet föreföll ha
uppnått en god balans mellan de olika typer av FoU man hade att stödja.
Senker understryker att direktoratets aktiviteter på ett direkt sätt bidrog till att
påskynda utvecklingen av den grundläggande kunskapsbasen inom området
(the development of the basic science base).

Mot bakgrund av dessa relativt positiva erfarenheter är det kanske av vikt att
framhålla vissa begränsningar i utvärderingen, som också hålls fram av Senker
själv. En viktig sådan har att göra med att utvärderingen inte har någon
komparativ bas, hon kan alltså inte säga något om den alternativa
användningen av de medel som direktoraten har nyttjat. Inte heller är det möjligt
att uttala sig om vilken omfattning av strategiska satsningar som är effektiva.
Skall 20, 40 eller 50 procent av forskningsrådens medel användas på detta
sätt? Senker är relativt tydlig i sitt påpekande av detta problem och hon avslutar
sin uppsats med en omfattande diskussion om behovet av grundforskning, som
styrs av akademisk nyfikenhet.

På samma sätt som var fallet med det kanadensiska programmet saknade det
brittiska tydlighet med avseende på målsättningarna, ett faktum som gjorde det
svårt att med precision avgöra huruvida det hade varit framgångsrikt eller ej.
Öppenheten ger underlag för Senkers sökande efter olika möjliga
programeffekter. Det förefaller klart att det brittiska programmet ändock
åstadkom en hel del väsentligt vad gäller tvärvetenskapliga satsningar och,
kanske tydligast av allt, en koncentration av forskningsresurserna till de
utpekade centra, som tidigare inte hade kunnat åstadkommas inom FoU-
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systemet. Vad gäller den brittiska erfarenheten bör det avslutningsvis
framhållas att programinsatsen inte var framgångsrik när det gällde att styra in
forskare på vissa prioriterade områden. Inom bioteknologi gällde detta i första
hand det biokemiska området.

Med den holländska erfarenheten i färskt minne är det möjligt att ad hoc
förklara detta med hänvisning till aspekter t ex av ledningsstrukturen eller
möjligen med hur noggrant man följde ansatsen att bygga ett starkt
forskningscentra för detta område. Utvärderaren är tyvärr inte särskilt tydlig på
den punkten, men hon fäster vår uppmärksamhet på de  materiella villkorens
överordnade betydelse. Senker gör det inte själv, som en medveten prövande
undersökning utan kommer fram till detta som en tolkning när hon betraktar
processen i sin helhet. En medveten undersökning av hur tid och pengar
påverkar forskarnas kapaciteter och prioriteringar fångar sällan utvärderarnas
uppmärksamhet – Chapman och Farina är de som kommer närmast.

En norsk undersökning

Det engelska programmet hade, som framgått, betydligt mer av dirigistiska
ingredienser än vad som är vanligt i dylika sammanhang. Beslutskompetens
gavs till en person och dennes egenskaper lades till grund för satsningarnas
genomförande. Det här inslaget av management by objectives istället för
regelstyrning är ett tydligt exempel på den externa penetreringen av det
akademiska systemet. Medan det tidigare varit av stor vikt att alla skall
behandlas lika och ha samma möjlighet att erhålla anslag på basis av kvaliteten
i den föreslagna forskningen, eller kvaliteten i den forskning som redan utförts,
har det numera blivit allt vanligare att ad hoc grupperingar ges omfattande
beslutskapacitet inom utpekade programområden. Hur deras beslutskompetens
ges legitimitet är ofta en öppen fråga.

Denna ökade programmisering av forskningsstyrningen och -finansieringen har
ofta rönt ett relativt starkt stöd från de berörda forskarna, t.o.m. oberoende av
om de fått del av tilldelade medel eller ej. En norsk undersökning, utförd av
Werner Christie Mathiesen, som rent allmänt fokuserar på programforskningens
effekter vad gäller styrning, påverkan på det vetenskapliga systemet och
effekter för produktionen av god forskning, ger en belysning av detta
förhållande. Han visar att informanterna (universitetsforskare) inte hade några
övervägande negativa erfarenheter att meddela.27 Återigen har vi att göra med

                                           
27 W. Christie Mathiesen (1993) ”Truer programforskningen den akademisk frihet?”, Nyt Norsk
Tidsskrift 3-4/1993, s. 340–346.
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en utvärderingsmetod som helt och hållet är kvalitativ – i det här fallet med en
enkätmetod där respondenterna fick reagera på värderande och beskrivande
omdömen. Få instämde i kritiska utlåtanden om programforskningen i Norge.
Styrningen uppfattades inte som orimlig eller tillbörlig.

Genom att följa tillkomsten av dessa programsatsningar visar författaren att
denna välvilliga inställning till viss del kan förklaras av att det var
forskarsamhället självt som, visserligen ad hoc, drog upp riktlinjerna för
programmen. Faktum är att de intervjuade i mycket liten utsträckning
uppfattade att insatsområdena hade medfört en styrning av deras verksamhet.
Individuella kursförändringar visade sig sällsynta. Dessutom gav
insatsområdena universitetsmiljöer en möjlighet att dra till sig extra resurser.
Detta skapade utrymme för alla, även dem som inte, annat än indirekt, fick del
av nytillskottet. Resurserna gav i sin tur forskarna möjligheter att förbättra sina
arbetsbetingelser. De fick mera uträttat och det uppfattade de av naturliga skäl
som positivt. Nya resurser kan definitionsmässigt inte ge upphov till
nollsummespel.

Den norska undersökningen lär oss också ytterligare något om
forskningsadministrationens roll i sammanhanget. Mathiesen pekar på att det
inte bara var forskare inblandade utan att också forskningshandläggarna vid
berörda grundforskningsråd var aktiva i processen. Forskningsprogrammen
(insatsområdena) var viktiga för dem av det enkla skälet att de bidrar till att
förstärka deras ställning i FoU-systemet. De ”uppgraderar” sin verksamhet och
får större betydelse och därmed också en högre status. Detta beror till stor del
på att programsatsningar kräver mycket mer av aktiva planeringsinsatser. Det
ger utrymme för ett initieringsarbete och en förhandlingsaktivitet, som denna
personalkategori tidigare inte varit van vid att få utföra. Fördelningen av anslag i
de egentliga forskningsråden följer normalt sådana procedurer som inte ger
handläggaren något egentligt utrymme att påverka processen. En
programsekreterare får däremot en centralroll som nätverksarrangör och
samordnare.28

Detta påverkar självfallet den vetenskapliga utvecklingen på ett eller annat sätt.
Mathiesen är övertygad om att det ökade samarbete som följer med
programmens arbetssätt och de ökade resurser som förs in sammantaget har
en vitaliserande effekt. Det bidrar dessutom till att synliggöra den aktuella

                                           
28 Den norska undersökningen handlar således om motsvarigheten till de svenska
forskningsråden och deras forskningssekreterare och inte motsvarande sektorsorgans
handläggare.
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forskningen och de inblandade forskarna. Implementeringen av
forskningsprogram skulle därmed kunna hävdas bidra till att stärka ett
forskarsamhälle som tenderar att splittras upp på små enheter och
specialistområden. Centrifugaltendenserna i forskarsamhället skulle därmed ha
en motkraft i denna politik dominerad av program, teman och insatsområden.29

Det specialiseringssönderfall som ganska tydligt framträder i den vetenskapliga
utvecklingen är en inre drivkraft, som dock samtidigt har interna motkrafter.30

Om kompetenskretsen för ett kunskapsområde blir för litet på den nationella
arenan söker sig forskaren till sina kolleger på det internationella planet. Man
har nämligen funnit att det går en ”samarbetsvåg genom forskarvärlden”.31 Det
går inte att förklara den starka tendensen till samförfattarskap (av författare med
flera nationaliteter) på annat sätt. Medan tillväxten av mängden uppsatser i
erkänt internationella vetenskapliga tidskrifter vuxit med 7 procent per år, har
tillväxten i mängden samförfattade uppsatser i många länder, inklusive Sverige,
legat över 15 procent per år (data avser åren 1974–1986).32

Detta växande samarbete mellan forskare från olika länder har inte tillkommit
utan stödinsatser av olika slag, men det är svårt att förklara denna utveckling
utan att hänvisa till interna drivfjädrar inom det vetenskapliga systemet.
Undersökningar av samarbetet inom Sverige mellan forskare vid olika
universitetsorter ger liknande resultat. Mindre högskoleorter är ”extremt
nätverksberoende” och sammantaget framträder det svenska forskarsamhället
som förhållandevis integrerat: FoU-systemet i Sverige verkar vara öppet och
viljan till samarbete blir allt starkare, konkluderar Persson (1991) i en
undersökning baserad på data om 1980-talet.

En konsekvens av detta är att det är svårt att värdera den typ av
programmisering som den norska undersökningen beskriver och som det även
finns stora portioner av inom de svenska sektorsorganens självförståelse.
Några av dem (NUTEK, KFB, BFR, SNV) har utvecklat en vältalig policyinriktad
ideologi för att legitimera de delar av verksamheten som är relaterade till
nätverkfunktioner i FoU-systemet. Jag vill understryka att det är en öppen fråga
hur detta skall förstås. Är det en effekt av tendenser inom forskarsamhället eller

                                           
29 Jfr Sandström et al (1995) kapitel 4  som behandlar centrifugalkrafter och centripetalkrafter i
FoU-systemet.
30 Termen ”specialiseringssönderfall” hämtat från A. Karlqvist (1992), s. 4.
31 O. Persson (1991), kap 4.
32 Källa: Andersson & Johansson (1992), s. 6. Jfr. även skrifter av O. Persson (198X och 1991,
s. 28 ff). Se även RRV-rapport 1995:39.
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är det en uppgift som finansieringsorganen har utvecklat för att stärka
forskningen? Eller handlar det kanske om sammanfallande tendenser?33 I
bokens sista kapitel ges tillfälle att återkomma till dessa frågeställningar.

Kanadensisk utvärdering No II

Insatser i form av program och olika finjusterade strategier för
implementeringen av dessa är en av flera tänkbara strategier för att styra
forskarnas prioriteringar. En annan väg är att mera direkt beställa forskning i
form av kontrakt mellan universitet och industri eller institution och företag. Om
det nu visat sig att de strategiska programmen är oerhört känsliga för de
institutionella krafterna i forskarsamhället vore det rationellt att nyttja en annan
form för forskningens finansiering, t ex i den konkreta beställningens form.
Ganska litet har gjorts för undersöka hur sådana relationer och beställningar
fungerar.

Möjligen kan det hävdas att en programimplementering som den holländska
liknar ett kontraktsförfarande och att det kan förklara utfallet. Rent teoretiskt är
det nämligen rimligt att tänka sig att högskoleinstitutionens interna politik blir
viktigare för styrningen av verksamheterna i en kontraktsstyrd forskning, medan
det i andra former av programsatsningar, där det externa forskarsamhället har
en starkare påverkan på genomförandet, måste bli fråga om hänsynstaganden
till forskargemenskapens krav och intressen.

Den här skillnaden, mellan anslag från ett program och forskningsmedel via
kontrakt (uppdragsforskning), är en viktig utgångspunkt för kanadensarna
Robert Dalpè & Frances Anderson (1995) i deras utvärdering av forskningen
om förnyelsebara energikällor – solenergi och bioenergi.34 Detta område
omfattades av det strategiska forskningsprogram som Chapman & Farina
utvärderade och som redovisats ovan. Förutom denna finansiering förekom en
relativt stor kontraktsforskning som finansierades över energidepartementet.

Dalpè & Andersons teoretiska ansats är intressant och, vilket framträder som
en fördel i sammanhanget, de använder sig av en forskningsmetod som gör att
de inte behöver förlita sig enbart på vad personer upplever eller påstår, utan
koncentrerar sig på vad de har gjort, bland annat med hjälp av kvantitativa data
om finansiering, publicering och patent.

                                           
33 Den närliggande frågeställningen huruvida forskningssamarbete mellan företag skall stödjas
med offentliga medel diskuteras av Stefan Fölster (1996), se s. 26 ff.
34 Dalpè & Anderson (1995) ”National Priorities in Academic Research – Strategic Research
and Contracts in Renewable Energies”, Research Policy 24, p. 563–581.
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En viktig ingrediens i metodiken är att de studerar hur forskarsamhället
etableras, utvecklas, avgränsas och differentieras inom respektive
forskningsområde. Det ger dem möjligheter att se hur programinsatserna
påverkar den processen. När det gäller solenergi visar det sig finnas ett relativt
institutionaliserat ”research community”, som bedrivit en för den strategiska
forskningen relevant verksamhet. Med sitt arbete kunde de sedan svara på hur
programmet påverkade andra forskare att ansluta sig till detta nätverk och hur
de forskare som ingick i det fick del av de nya projektmedlen.35

Utvärderarnas otvetydiga slutsats är att det strategiska forskningsprogrammet
inte lyckades att i någon större omfattning frammana en orientering mot de
forskningsuppgifter som ingick i programmet. I allmänhet fortsatte forskarna i
gamla spår och utförde någon form av tillämpning av denna forskning på
solenergiområdet. De strategiska anslagen kom att fungera som en
diversifiering av deras verksamhet. De blev egentligen inte aktiva medlemmar i
det aktuella nätverket. Ytterst få av dessa inkorporerade det nya ämnet i sin
reguljära disciplinbaserade forskning. Utvärderarna registrerar en
intensifieringseffekt hos forskare, som var inne på området, till följd av att de
fick anslag från det strategiska programmet. Med intensifiering avses alltså att
forskarna ägnar mera av sin samlade forskartid åt det specifika området
solenergi.36

Samma effekt – intensifiering – märktes också hos en grupp solenergiforskare
som inte erhöll strategiska anslag, trots att de var en målgrupp för programmet.
Samtidigt visade det sig att det var relativt vanligt att forskare som inte var
aktiva på området erhöll anslag från programmet. Förklaringen till detta är
intressant och den är förankrad i författarnas teoretiska perspektiv:
fokuseringen på forskarsamhällets institutionella karakteristika. De forskare som
erhållit solenergianslag utan att ”bli solenergiforskare”(outside solar energy),
och även de som diversifierat sig, var forskare som kunde uppvisa en god
produktivitet och kredibilitet i det allmänna disciplinorienterade forskarsamhället.
Med hänsyn till att en del av solenergiforskningen skulle kunna vara ren
grundforskning med relativt breda bestämningar var det möjligt att ge anslag till
sådan forskning som inte direkt hade anknytning till området. Huruvida detta

                                           
35 I utvärderingen behandlas såväl solenergi som bioenergi, men eftersom resultaten inte
motsäger varandra avstår jag från att i detalj redogöra för den del som behandlar bioenergi.
36 Det bör framhållas att nätverksterminologin är min egen tolkning och att denna inte
förekommer hos Dalpé och Anderson (1995).



36
varit ett direkt misslyckande är det dock allt för tidigt att uttala sig om, eftersom
ledtiderna är långa innan kunskap omsätts i innovationer.

Uppdragsforskning är ett annat och delvis konkurrerande instrument för att
genomföra en given policy. I stor utsträckning vänder sig detta dock till en
bredare del av forskarsamhället (institutsforskare, fristående forskare och
konsulter) även om det också förekommer att universitetsforskare engageras.
Det senare förekommer oftast på områden där forskarsamhället är så pass
starkt att det kan övertyga om sina möjligheter att deras expertkunskaper är
användbara.

Utvärderarna finner dock att uppdrags- och kontraktsforskningen är ett trubbigt
instrument när det gäller behov som innebär krav om mer kvalificerad
kunskapsutveckling. Kontraktsforskarnas institutionella position är sådan att de
måste upprätthålla en påtagligt bred kompetens och kunna ge bidrag på många
områden. De måste vara generalister. Många av dem är beroende av den
politiska sektorn med dess ofta snabba förändringar och skiftningar i
prioriteringar.37

Den breda expertis som kontraktsforskarna tvingas upprätthålla, för att kunna
hänga med i de växlingar som regelbundet inträffar, leder till att de inte utgör en
effektiv bas i de fall myndigheterna eftersträvar att utveckla kunskap som är
beroende av specialiserad vetenskaplig expertis. Expert är, som bekant den,
som enligt ordspråket, vet mer och mer om  mindre och mindre. Konsulterna
kan av marknadsskäl inte följa en sådan strategi och kan därför inte bidra till ett
problemområdes kontinuitet och behov av successiv ackumulering av kunskap.

Sammanfattning – vad kan vi lära oss av dessa utvärderingar?

För det första att strategiska forskningsprogram synes vara goda instrument för
att intensifiera forskningen på utvalda områden. Svagheten är att det är svårt att
i bestämda former definiera gränser och fronter för forskningen, om så icke var
fallet skulle området sannolikt inte heller vara ett lämpligt för forskning. Därav
följer att det är svårt att etablera exkluderande mekanismer utifrån
relevansaspekter, vilket med nödvändighet lämnar projektselekteringen till
kollegiala bedömningsrutiner och den vetenskapliga normbildningen. Detta gör
strategisk forskningsmedel till ett pengar som tenderar att hamna hos de
högproduktiva forskarna. Huruvida dessa är inriktade mot att lösa problem som
är relevanta inom området eller ej är en öppen fråga. Enligt några av de här

                                           
37 Jfr Stewart (1995) ”Models of priority-setting for public sector research” Research Policy 24,
p. 122
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refererade utvärderingarna är det inte ovanligt att forskarna utnyttjar medlen på
ett mindre effektivt sätt, d v s de kan ha hög produktivitet, men inom ”fel”
områden.

För det andra att viss forskning kan ha missgynnats av den anslagspolitik som
legat till grund för programmet ifråga. Chapman & Farina sätter fingret på en öm
punkt – under vilka materiella villkor utförs den forskning som utvärderas?
Fördelen med deras analytiska perspektiv är att de har ett övergripande
perspektiv på de olika faktorer, som är av betydelse för FoU-systemets
prestationsförmåga. I framställningen etableras tre olika begrepp för att
beskriva forskningsfinansiärernas anslagspolitik: utspridningseffekten,
senioritetseffekten och programeffekten. Det första av dessa
(utspridningseffekten) poängterar betydelsen av sociala mekanismer som är
verksamma vid alla former av anslagsfördelning, det andra (senioritetseffekten)
pekar på den hierarkisering som påverkar fördelningsrutinerna och det tredje
(programeffekten) säger att omorganisation eller innovationer i anslagssystemet
utgör tillfällen då anslagspolitiken kan reorganiseras i sina grunder.

För det tredje framträder det som nödvändighet att vid utvärdering eller styrning
av forskningsprogam ha kännedom om den nivå av akademisk
institutionalisering som utvecklats inom respektive forskningsområde. Alla
former av styrning måste anpassas med hänsyn till detta, vilket ställer krav på
anslagsgivaren.38 FoU-systemet är så komplext att det omöjligt går att styra
enligt en enda likformig modell. Forskningsfinansiärerna tvingas att ta hänsyn till
en avsevärd variationsrikedom såväl strukturellt som processuellt.
Forskningsområden som erbjuder ett rika tillfällen för forskarna att förbättra sin
meritering, nationellt och internationellt, utgör sällan några problem ut
bemanningssynpunkt. Svårare är att ta ställning till hur man på bästa sätt
etablerar en forskning som snabbt går att kommersialisera. Det kräver olika
former av kontaktverksamhet och morötter till aktörerna i systemet.

                                           
38 Detta är en slutsats som hålls fram även i BVN-rapport 1994:3 Långsiktig
kunskapsuppbyggnad.
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3.

FORSKNINGSRÅDEN OCH HANDLÄGGARNA

Forskningsråd, har någon sagt, är organisationer som pendlar mellan två
funktioner: å ena sidan som akademikernas eget parlament, och å den andra
som en statlig byråkrati.39 Detta janusansikte gör det lätt för en utomstående
betraktare att finna stöd för diametralt motsatta beskrivningar när de skall
beskrivas. Uttalandet syftade på de egentliga forskningsråden och vidgas
diskussionen till att omfatta även ”mission-oriented agencies”
(sektorsforskningsorgan) blir bilden naturligtvis än mer komplicerad. Att ge en
entydig och sammanfattande beskrivning eller analys av fenomenet låter sig
knappast göras ens med den största ansträngning.

Sociologen Arie Rip, som vi mötte redan i förra kapitlet, har under lång tid
intresserat sig för forskningssystemet i olika länder.40 I en längre artikel (1994)
ägnar han sig åt att analysera forskningsrådens historia, sociologi, funktion och
framtida problem. Låt oss stanna till hos Rip och ta del av, samt i någon mån
diskutera, hans synpunkter på fenomenet forskningsråd.

Såväl till sin bakgrund som till sin uppbyggnad och utveckling var
forskningsråden i västvärlden, när de började etableras på 1940- och 50-talen,
produkter av de nationella sammanhang som de föddes ur, men till viss del har
de naturligtvis gemensamma drag. En historia om forskningsråden kommer
följaktligen att lyfta fram erfarenheterna från England, som redan under första
världskriget inrättade särskilda organ för finansiering av forskningsprojekt. När
de startade i andra länder var det även med erfarenheter från privata stiftelser
och fonder. Dessa hade ofta förlitat sig på rådgivning och stöd från
vetenskapsmän i sina fördelningsrutiner.41 Råden tog efter denna modell, men

                                           
39 Jfr.  David Williamson 1992 vid OECD-mötet ”Meeting of Heads of Research Councils”,
citerat efter Rip (1994), p. 3.
40 Dessutom tillhör han dem som upprätthållit en fungerande infrastruktur för de europeiska
vetenskapsstudierna, bland annat genom sin roll i organisationen EASST (European
Association for the Study of Science and Technology).
41 Kohler (1991) Partners in Science, p. 9 menar att detta var vanligt i sekelskiftets USA. När
sedan de stora privata fonderna etablerades, Carnegie och Rockefeller, blev det mera av
management och styrning från tjänstemännens sida. Dessa förändringar skedde inte utan
mycken veklagan från forskarna och skapade djupgående konflikter i det akademiska systemet,
s. 23–40. Martino (1992, Ch 5) och andra framhåller att peer review i första hand hämtades från
tidskrifternas rutiner.
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det skedde inte utan invändningar från forskare som ofta ställde sig tveksamma
till den nya ordningen. Mycket talar för att rådgivningens formalisering till ett
peer review-system skedde för att upplösa det motstånd som var vanligt
förekommande. Det hävdas t ex att rutinen fyllde denna funktion när NIH
kämpade för att övervinna det medicinska etablissemangets misstro. Genom
delaktighet för många inblandade kunde finansieringsformen övervinna de
misstänksammas motstånd.42

Amerikanska stiftelser

De spänningar som kan uppstå vid olika former av ”science management” kan
även belysas med ett historiskt perspektiv. Robert Kohlers opus Partners in
Science: Foundations and Natural Scientists 1900–1945 (1991) är en lämplig
startpunkt. Två privata forsknings- och filantropistiftelser behandlas hos Kohler
– Carnegie Corporation och Rockefeller Foundation. De första trevande
försöken, vid seklets början, handlade om relativt stora pengar som plötsligt
blev tillgängliga för forskning. Tanken var att de skulle användas till att förstärka
forskningen, men ofta innebar de anslag som delades ut, att mottagande
universitet såg en möjlighet att disponera om sina resurser så att
undervisningen förstärktes i sista instans. Från forskningsadministratörernas
synvinkel framstod det som betydligt mera rationellt att i stället satsa medlen på
professionella forskare; att bygga egna forskningsinstitut.

Kohlers detaljerade historik illustrerar att forskningsfinansiering är ett strategiskt
spel med några bestämda taktiska uppläggningar. En strategi är att sprida ut
anslagen i små projekt till så många som möjligt. En av den gamle Carnegies
favoritidéer var att det ”därute” fanns några få enstaka exceptionella förmågor,
som kunde finnas var som helst och som det inte gick att upptäcka
bedömningsvägen. Men med resurser, visserligen blygsamma, skulle denne
kunna ta ett generalkliv och visa sitt rätta jag. Carnegie var övertygad om att det
finns en dold begåvningsreserv. En sådan strategi gav initiativet till
akademikerna, och det överensstämde sällan med stiftelsernas aktivistiska
profil. Där samlades starka personligheter beredda att sätta kraftiga avtryck på
eftervärlden.

Efter denna första strategi följde en period efter det första världskriget som
kännetecknades av strategi nummer två: ett mera programmiserat stöd till
forskningssystemet. Stiftelserna arbetade i första hand med att stödja

                                           
42 A. Rip (1994) ”The Republic of Science in the 1990s”, Higher Education 28, p. 3-23. Artikeln
även publicerad i Wood & Meek (Eds.) Research Grants Management and Funding (1993).
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infrastrukturen, vilket innebar ”institutional grants” i stället för projektanslag.
Fellowships blev en viktig del i denna strategi, som dessutom var anpassad till
efterkrigssituationens brist på arbetskraft. En annan nyhet var införandet av
”fluid research funds” – medel som fördes över till en kommitté vid universitetet
för fördelning efter deras kollegiala val. Man prövade också samarbeten med
universitet och delstater, som innebar samfinansiering av satsningar vilka sedan
successivt skulle tas över helt av samfinansiären. Överhuvudtaget handlade det
om långsiktiga satsningar, bl a i Europa, för att bygga upp starka
forskningsmiljöer över hela det vetenskapliga fältet.

Denna period avlöstes, enligt Kohler, av en tredje strategi som dels kan
karakteriseras i termer av mikromanegement, dels som koncentration av
resurserna till vissa områden. Depressionens arbetslöshet gjorde
bemanningsproblemen mindre akuta43 och en ny form av resurskoncentration
dök upp som mål för verksamheten – de biologiska vetenskaperna sattes i
främsta rummet. Detta gav större utrymme och makt åt handläggarna
(programme managers) och medlet för denna anslagspolitik blev projekten.

På ett talande sätt skapade den nya politiken interna problem i
Rockefellerstiftelsen. I fortsättningen håller vi oss till denna stiftelse. För att
handläggarna skulle förmå att styra projekten fordrades att de hade viss
ämneskompetens. Stora anslag till institutioner och universitet var något som
styrelsemedlemmarna hade varit duktiga på med sin vana från
affärsuppgörelser och förhandlingar. Men projekt och prioriteringar på
vetenskaplig nivå gjorde att styrelsen degraderades till åskådare (”reduced to
wielding the rubber stamp”).44 Styrelsens sammanträden utvecklade sig
efterhand till en veritabel kraftmätning mellan enskilda ledamöter å ena sidan
och handläggarna å den andra.45

Den nya politiken tvingade fram en omorganisation och utvärderingar. För att
förbättra kontrollen av handläggarna ville några ha fler akademiker i styrelsen,
men affärsmässigheten prioriterades även fortsättningsvis. Akademikerna var
många gånger oroliga över den makt som tillkom handläggarna och

                                           
43 Det framfördes faktiskt förslag om ett allmänt amerikanskt forskningsmoratorium, se C.W.
Pursell, Jr., ”A savage struck by lightning’: The idea of a research moratorium, 1927–1937”, Lex
et Scientia 10 (1974):146–171. Fysikämnet var särskilt utsatt, biologiska vetenskaper blev
intressantare. Se om detta även Bruce Smith (1990) American Science Policy since WWII, p.
32. Jfr även Peter Kuznik, Beyond the Laboratory (1989).
44  Kohler a.a. p 283.
45 Kohler beskriver relationen i termer av ”inquisitions”. Liknande spänningar förekom under
olika perioder i BFRs historia, se Sandström (1994), s. 43, 129,133 f, 214, 275 f.
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understödde vanligtvis en laissez-faire policy för anslagsfördelning, i stället för
den projektsystemet, som gav handläggarna ett avgörande inflytande över
resursanvändningen.

Enligt Kohler ledde denna politik till många framgångsrika satsningar, och några
få misslyckanden. Vad som etablerades var ett nytt fruktbart samarbete. Detta
innebar att forskningshandläggare samverkade med nya forskare, vilka inte
hesiterade inför att ta sig an nya problemställningar för att med
grundforskningens metoder angripa sådant som disciplinerna normalt inte
orkade med eller hade förmåga att upptäcka.

Handläggarna hade en mycket stark position. Den kan närmast jämföras med
den typ av forskningssekreterare som förekommer inom de svenska
sektorsorgan som opererar utan reguljära vetenskapliga
bedömningskommittéer. Kohler menar att de hade möjlighet att hålla sig utanför
den typ av ”bypolitik” och utspridningseffekt, som var utmärkande för de
kollegiala beslutsformerna. Han har däremot inga empiriska belägg för denna
beskrivning. Av allt att döma arbetade stiftelserna under mellankrigstiden med
former av långsiktigt stöd, som många gånger sträckte sig över tiotalet år.
Handläggarna erövrade, menar Kohler, en mycket hög status i FoU-systemet.
En ställning som inte alls motsvarades av handläggarna vid de statliga
forskningsråd som växte fram efter andra världskriget. Dessa senare var
snarare en typ av avancerade sekreterare till kommittéerna.46

Motståndet mot forskningsråden

Detta till trots reagerade väsentliga delar forskarsamhället mot att det
etablerades statliga eller halvstatliga organ som gavs inflytande över
forskningens utveckling. Programmatiskt ville vetenskapsmännen behålla
kontrollen över systemet och de statliga råden var ett potentiellt hot mot
forskningens frihet. Samtidigt innebar reformen att det blev betydligt större
resurser som slussades in i forskarvärlden, ett faktum som onekligen bidrog till
att underlätta att råden accepterades.

I den litteratur som finns tillgänglig om framväxten av forskningsråden i USA är
det tunnsått med redovisningar av det motstånd som vi här talar om. I Bruce
Smiths American Science Policy since World War II (1990) framkommer att
NRCs (National Research Council) väg till etablering efter första världskriget

                                           
46Kohler a.a. 404.
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hindrades av att ledande vetenskapsmän inte ville att forskningen skulle bli
beroende av federalt stöd.

Efter andra världskriget, när det federala stödet blev en självklarhet, var det
ännu inom det utredningsarbete som Vannevar Bush genomförde åt den
amerikanske presidenten om forskningens framtid, särskilt den s k
Bowmankommittén, en given utgångspunkt att de statliga medlen skulle
fördelas i formen av ”fluid research grants”. Dessa hade formen av ett
basanslag till de institutioner som uppfyllde vissa krav, vilka mestadels hade att
göra med god bokföring och andra liknande standards. Anslagen skulle
användas som löpande ersättning till de forskningsuppgifter som uppkom inom
institutionerna och inte vara knutna till några särskilda uppgifter eller personer.47

Striden om hur stödet skulle organiseras slutade med att projektsystemet
etablerades och med detta den form av kvalitetsgranskning som kännetecknas
av peer review-förfarandet.48

I det svenska sammanhanget är tvehågsenheten till statlig inblandning tydligare
och delvis kartlagd. Forskningsrådsutredningen (SOU 1975:26), Peter Stevrin
(1978) och Thorsten Nybom (1985), som alla behandlar framväxten av det
svenska forskningsrådssystemet under 1940-talet, visar att detta motstånd
hade en viss tyngd. Att TFR inte själva skulle bedriva forskning betraktar
Nybom som en eftergift ”eller lojalitetsmarkering gentemot forskarsamfundet”.49

Politikerna fick igenom principen att regeringen skulle utse ledamöterna, i
motsats till akademikeropinionen som hävdade korporationsvalets metod. Detta
kanske förklaras med hänvisning dels till det internationella lägets tvingande
villkor, dels till att det faktiskt handlade om den tekniska och icke vetenskapliga
forskningens ordnande. Den valda principen blev f ö gällande även för
byggnadsforskningskommittén och dess senare efterföljare
Byggforskningsrådet.50

”Utredningsarbete under motstånd” sätter forskningsrådsutredningen som
huvudrubrik för det historiska avsnitt som behandlar framväxten av medicinska
och samhällsvetenskapliga forskningsrådet. Det senare mötte kraftigt motstånd
från universitetshåll där man menade att det viktigaste inte var att skapa nya

                                           
47 Se V. Bush (1945, 1960) Science, the endless frontier, Appendix 3, p. 95.
48 Smith (1990), p. 44.
49 Nybom (1985) s. 4.
50 Om byggforskningens tidiga historia se A. Nordlander Finn (1994) Byggforskningen
organiseras, s. 43 ff.



43
former för understöd av enstaka projekt utan att ”bygga upp de
samhällsvetenskapliga institutionerna över huvud taget”.51 Kritiken medförde att
det inte lades något förslag till socialvetenskapligt forskningsråd inför riksdagen
direkt efter kriget. Först i en andra omgång, några år senare, förverkligades
tanken om ett sådant. Utredningsarbetet på det medicinska området skedde
inte heller utan likartade spänningar. Även förslaget om inrättandet av ett
naturvetenskapligt forskningsråd mottogs med blandade röster inom den
akademiska kretsen. Rädslan för ett ”överorgan” för forskningen var stor, vikten
av ökat stöd direkt till fakulteterna framhölls, som ett förbehåll eller alternativ till
rådsidén.52

Peer review – en eftergift

Om vi så går tillbaka till Arie Rips försök till översiktlig historieskrivning är en av
hans poänger att peer review-systemet inte är ett akademiskt påfund, utan en
eftergift som statsbyråkratin ”uppfann” för att organisera fram stöd till
rådsprogrammet.53 Akademikerna ville ha pengarna, men såg helst att de
slussades direkt till universiteten eller forskningsakademierna, t ex AAAS, NAS
eller NRC i USA. För att på ett legitimt sätt fördela medel till grundforskning var
byråkratin i behov av att låna experternas röst. På detta sätt lät byråkratin
frivilligt begränsa sina befogenheter och forskningsfonderna blev därmed
impregnerade med de vetenskapliga värdena.54

Samtidigt påverkades naturligtvis de akademiska procedurerna av respektive
nations politiska kultur. I en beskrivning av det holländska systemet hävdar van
der Kaa (1993) att landets politiska kultur skapat konsensusinriktade
beslutsformer. Detta betraktar han som en följd av nationens underliggande
politiska och religiösa motsättningar som bäst hanteras med hjälp av
konsensusprocesser. Detta har på forskningspolitikens område medfört

                                           
51 SOU 1975:26 s. 43, jfr. P. Stevrin Den samhällsstyrda forskningen (1978), s. 88 f.
52 Beredningsgången inom de svenska egentliga forskningsråden beskrivs relativt ingående av
forskningsrådsutredningen (SOU 1975:26).
53Jfr även Chubin & Hackett (1990) Peerless Science, s. 19f.
54 Chubin & Hackett (1990) noterar att det i NSFs statuter inte finns angivet något om peer
review-förfarandet. England (1982) menar dock att det var en självklarhet att peer review skulle
tillämpas. ONRs förre chef, Alan Waterman, tog med sig metoden till NSF och det kan ses som
en orsak till att metoden inom NSF inte har den strikta och formella tillämpning som
kännetecknar NIH.
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långtgående rutiner för att säkerställa att fördelningen av forsknings- och
fakultetsmedel sker på ett rättvist och korrekt sätt.55

Om akademikerna var misstrogna till en början kan hävdas att de sedermera
har bemäktigat sig rådsapparaten. Forskningsråden är i dag en ”naturlig” del av
det akademiska systemet och framträder utan tvekan som ett forskarnas
legitima parlament eller rättare som ”exterritoriella fakulteter”.56 Detta har,
påpekar Rip, också kommit att ge effekter på det akademiska vardagsarbetet.
För det första har belönings- och erkännandesystemet förändrats väsentligt. I
dag är det av största vikt att erhålla anslag från forskningsråden. Det är
belöning i sig och anförs noggrant i samband med tjänstetillsättningar eller
andra friktionsartade tillfällen i en forskares karriär. Det bedömningsarbete som
följer med rådsfunktionen uppfattas också som ett hedersuppdrag som i stor
utsträckning utförs kostnadsfritt. Snabbt blev det en självklar del av den
akademiska kulturen.57

För det andra har forskningsrådssystemet sannolikt förändrat formerna för
forskningsarbetet. Det har t ex blivit allt vanligare med de relativt små
forskningsprojekten utförda av personer i forskningskarriären (doktorander och
assistenter) under ledning av en projektansvarig (docent eller professor) och
med vetenskapliga artiklar och avhandlingar som det avsedda resultatet.
Projektanslagen har, hävdas det, även bidragit till att understödja de yngre
forskarnas rörlighet och självbestämmanderätt, vilket har gjort att den
traditionella hierarki som varit vanlig i vid europeiska universitet inte längre är
verksam i USA där National Science Foundation och National Institute of Health
dominerar bevillningen av anslag till grundforskning.

I vilken mån detta har haft epistemiska (kunskapsmässiga) effekter är svårt att
klarlägga. Det måste anses troligt att förändringar av denna art har haft stor
betydelse, även om de kanske inte har samma tydliga dragning mot den
”epistemic drift” som sektorsforskningens normsystem antas ha.58

Forskningsråden har blivit en så integrerad del av det akademiska systemet att

                                           
55 Beskrivningar av det holländska systemet ges av van den Beemt & le Pair (1991) ”Grading
the Grain: Consistent Evaluation of Research Proposals” Research Evaluation 1, p. 3–10 samt i
van de Kaa (1993) ”Picking the Winners by Consensus: Grant-giving Practice in the
Netherlands”, Wood & Meek (Eds.) Research Grants Management and Funding (1993) p. 63 ff.
56 Vilket påpekades av Sverker Gustavsson vid handläggarprojektets septemberseminarium.
57 Oavlönade bedömningar är dock något som inte gäller inom alla sektorsforskningsorgan.
BFR lämnar t ex en mindre summa för remissutlåtanden.
58 Om epistemiska förskjutningar, se Elzinga numera klassiska artikel (1985), jfr Benner (1995)
som modererar tesen. Rip hävdar ganska bestämt att förskjutningsfenomenet börjar redan med
de egentliga forskningsråden, utan att därmed anföra argument mot den grundläggande tesen.
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vi inte längre ser dem som sociala konstruktioner och inte heller på allvar
diskuterar alternativa organisationsmodeller. Peer review har utvecklats till en
forskarnas rättighet snarare än en skyldighet, menar Rip.59

Denna imperialismtes stöter dock på problem när det gäller att förklara de
uppenbara skillnader, som finns mellan olika typer av forskningsråd med
avseende på deras ”finansieringsstilar”. Några exempel från USA kan illustrera
denna problematik: I en sammanställning över olika finansieringsstilar och hur
forskare uppfattade dessa har det sagts att Office of Naval Research (ONR)60

finansierar forskare, NASA projekt och NSF problem. ONRs stil ansågs av
många vara i det närmaste ideal på grund av dess långsiktighet. De tog sig an
forskare och garanterade dem anslag över långa tidsrymder. NASAs projektstil
gav ett inslag av ”over-mangagement” och ”meddling” (inblandning)”, vilket
många ställde sig kritiska till. NSFs problemorienterade stil utmärktes i
forskarperspektivet av att den gav en relativt kortvarig finansiering, som
dessutom ofta tog alldeles för lång tid att administrera (6-10 månader jämfört
med sektorsorganens 2 månader innan man fick besked). Viktigast var
naturligtvis att NSF gav en frihet åt forskaren, som var åtråvärd för den som
ville bedriva grundforskning.61

Hur denna frihet skall betraktas inom det nuvarande FoU-systemet är i grund
och botten en politiskt laddad värderingsfråga. I anslutning till president
Reagans forskningspolitik höjdes röster, som menade att det starka samhällets
statsapparat inte alls betjänade vetenskapen. NSF och andra
forskningsfinansiärer borde avskaffas, menade Milton Friedman i en
uppmärksammad intervju i tidskriften Science år 1980. Privata
sammanslutningar, stiftelser och företag utpekades som det givna alternativet.
Det politiska högerperspektivet är tydligt och uttalat i detta sammanhang, men

                                           
59Alltså en lyckad insocialisering i det akademiska systemet av en procedur som hjälpte
statsmakten att införa nya organisationsformer för forskningsfinansieringen. Huruvida denna
historiska rekonstruktion de facto säger något väsentligt om proceduren kan dock sättas ifråga.
Rip synes göra sig skyldig till det genetiska misstaget, dvs. vem eller vilka eller i vilken historisk
situation ett argument eller en policy har etablerats kan inte användas som sakligt skäl för att
avvisa argumentet (motsvarande) ifråga.
60 Om ONR kan påpekas att när det bildades 1946 var man övertygad om att organisationen
skulle stödja forskning som uppfyllde ett enda villkor: ”the primary aim of much of the research
that it funded should be free rather than directed research – that is, it should explore and
understand the laws of nature and not necessarily be aimed at solving practical problems.”, se
Ronayne (1984) s. 24.
61 Gillmor i Social Studies of Science 1986 Theme on funding, s. 122
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det viktigt är att argumentation tar sin utgångspunkt i forskningens behov av
autonomi.62

Forskningsrådens sociologi

Med sociologiska glasögon skall vi fortsätta att betrakta de statliga organen för
anslagsgivning till forskningsutförare. Inledningsvis följer vi Robert Hall, som
tillämpar ett traditionellt organisationssociologiskt perspektiv på
forskningsråden. Halls bidrag har många år på nacken, det presenterades i en
antologi med titeln The Social Contexts of Research (1972), men det kan vara
värt mödan, eftersom han frilägger en rad intressanta avvägningsproblem som
dyker upp i denna verksamhet. Det bör påpekas att Hall utgår från amerikanska
förhållanden.63

Rolluppsättningen är bekant och den behöver knappast repeteras i det här
sammanhanget. Rollbesättningen har vi också relativt stor kännedom om, den
administrativa personalen kommer möjligen i Sverige i mindre grad från
akademien när det gäller sektorsorganen, men i lika hög grad inom de egentliga
forskningsråden.

När det gäller målstrukturen finns det dock intressantare iakttagelser: De
målsättningar av första ordningen som gäller sektoriella organ (mission-oriented
agencies) är naturligtvis av nyttokaraktär, men Hall påpekar samtidigt att det
finns mål av en andra ordning, som tidvis kan komma att överbestämma
verksamheten. Organisationer har i allmänhet en tendens att eftersträva
prestige och bekräftelse för att öka sin makt över omgivningen. Detta omsätter
Hall i att organ som finansierar akademisk forskning kommer att eftersträva den
typ av prestige som gör att de kan attrahera kvalificerade forskare, vilket ju i sin
tur ger ett bättre urval av ansökningar att välja bland. Sådan prestige ger f ö
också möjlighet att rekrytera en mer kvalificerad personal till råden och
sektorsorganen.

Hur vet man att organisationen har prestige? Hur uppnås prestige? Hall är
minst sagt otydlig på dessa punkter och det finns en god portion av inklusivitet i
hans hypotetiska resonemang. Han framhåller att organisationens ekonomiska
tillväxt utgör en viktig och konkret faktor, som ger omgivningen en indikation om
prestigenivån. En växande organisation har större möjligheter att innovera och

                                           
62 Friedman & Friedman XXXX. Jfr. Bildtregeringen i Sverige 1992–1994 .
63 R. Hall (1972) ”Agencies of Research Support: Some Sociological Perspectives” The Social
Contexts of Research (Eds.) Nagi & Corwin. Wiley-Interscience, NY, p. 193–227
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att skapa nya program medan en krympande budget betyder att organisationen
sitter fast i gamla åtaganden.

En växande budget erhålles i första hand genom att uppamma politisk prestige
för organisationen. Sådan är i viss utsträckning beroende av den feedback som
forskarna förmedlar till den styrande nivån. Men inte uteslutande. Den allmänna
tilltro som politiker visar gentemot akademisk forskning när det uppstår problem
gör också att statliga organ kan erhålla växande forskningsbudgetar utan att
vara en indikation på att den eftersträvade prestigen har ökat.64

Sociologisk analys koncentreras gärna på organisationers relationer till den
omgivande miljön. Hall pekar på några grundläggande förhållanden som gäller
för statliga forskningsfinansiärer. Gemensamt för dem är att de har
målsättningar som de inte själva klarar att uppfylla till följd av att man saknar
personella eller andra resurser att skaffa fram kunskapen. Samtidigt får dessa
organisationer inte, på grund av förordningar och regleringsbrev, ge av sina
forskningsmedel till den egna personalen; man får inte anställa personal för att
bedriva forskning, utan är tvingad att ”köpa” kunskapen från externa
entreprenörer, som är villiga att sälja den.

Till följd av denna grundrelation är det också naturligt att etablera långsiktiga
och nära relationer till specifika institutioner eller sektorer som har näraliggande
eller sammanfallande mål. I USA är det tydligt att NIH vänder sig till
medicinarnas forskarsamfund, medan NASA vänder sig till flygplansindustrin
med sina kontrakt. Olika former av ”institutionell symbios” utvecklas, något som
också kan beskrivas i termer av ömsesidigt beroende och utbyte av resurser. I
Sverige skulle man kunna betrakta de tekniska högskolornas V-, A- och L-
sektioner (och motsvarande) som den sektor som utvecklat en symbios med
BFR. TFR har sina miljöer, NUTEK i sin tur har andra. MFRs institutionella
symbios är inte svår att kartlägga och så vidare. En av Halls poänger är att
dessa förhållanden också gör att respektive organisationer påverkar varandras
mål och riktlinjer. De utformas interaktivt mellan organisationerna.

Genom att illustrera dessa symbiotiska processer går Hall närmare in på en
detaljerad nivå av verksamheten. Ömsesidigheten kan delvis härledas till
personalutbytet, som förekommer ofta i USA. Men universiteten fyller dessutom
en viktig funktion för forskningsråden genom att delta i bedömnings- och
rådgivningsarbetet. Hall går dock längre än så och framhåller att de parvisa

                                           
64 I min historik över BFR finns detta belagt. Under 1970-talet minskade BFRs prestige i
forskarkåren, medan politikerna fortsatte att pumpa in medel till energi- och bostadsforskning.
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relationerna på ett direkt sätt är verksamma när det gäller den ömsesidiga
utvärderingen av de prestationer som levereras. Universiteten bedömer
forskningsrådens personal och forskningsråden bedömer universitetens. Det
sker bl a genom att forskare bedöms efter förmågan att hämta hem anslag till
sin institution.

Med de fasta relationerna följer även, menar Hall, en form av kulturellt utbyte
och sammanblandning av normer. Akademiska värderingar överförs till
finansiärerna och det kommer till uttryck genom att sättet att kategorisera
forskning blir gemensamma. Om akademiker vanligtvis tänker i discipliner och
finansiärer i nyttotermer så uppstår det nya kategorier i ett
spänningsförhållanden mellan välfinansierade nya områden och akademikernas
villighet att organisera sin forskning just kring dessa områden. Hall menar att
det skulle vara intressant att undersöka i vilken mån processer som dessa
ligger bakom framväxten av nya specialiteter som exempelvis mikrobiolologi
(eller numera skulle vi kanske välja bioteknologin som exempel).

Dessa något spekulativa sociologismer har möjligen litet värde för den som vill
erhålla instrumentella kunskaper, men jag vill hävda att där finns ett korn av
sanning som kan vidareutvecklas. Jag vill nämligen snarare hävda att det är
möjligt att se skillnader mellan de olika svenska forskningsfinansiärerna
beroende hur deras omgivning, hur deras gränsorganisationer, ser ut.

Målsättningskonflikter inom forskningsråd.

Det sociologiska teoretiserandet är produktivt då det ger underlag för hypoteser
som är intressanta att falsifiera. Vilket, frågar Hall, är det mest effektiva – att
understödja kvalitativ forskning där den finns och frodas eller att försöka
förbättra de forskningsmiljöer som är svaga? De forskningsråd som strikt
tillämpar peer review kommer, hävdar Hall, på sikt att erfara en koncentration
av resurserna till de starkaste miljöerna. Dessa starka miljöer kommer
dessutom att dra till sig de bästa forskarna från de svagare miljöerna vilket i sin
tur ruinerar dessa på goda krafter.

Förutsägelserna är teoretiskt grundade, men ganska precisa och det är inte
svårt att se hur litet av empiriskt stöd som kan hämtas för resonemanget.
Politiska krafter, i USA och Sverige, har under lång tid verkat för en
regionalisering av FoU och högre utbildning som direkt motverkat tendensen
ifråga. Sannolikt finns också andra sociala faktorer inblandade, som motverkar
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denna lagliknande mekanism.65 Chapman & Farina framhåller i sin utvärdering
att det systemets allmänna funktionssätt verkar för en förhållandevis stor
utspridning (utspridningseffekten). Stöd ges (inom vissa givna ramar) till så
många forskare som möjligt. Där har vi en motinstans till Halls prediktioner.
Längre fram skall vi möta såväl amerikanska som svenska erfarenheter vilka
talar till förmån för de kanadensiska utvärderarnas postulat.

”Making the peaks higher” var den vision som i stor utsträckning styrde
Rockefeller Foundation under 1920-talet. Tanken var, enligt Kohler, att välja ut
dynamiska miljöer, oberoende av deras formella placering i det akademiska
systemet, och ge dem ett extra stöd för att kunna fungera som professionella
vetenskapliga institutioner. Även en sådan vision kan förenas med ett aktivt
risktagande. Tillgängliga medel fördelades nämligen även till forskning i länder
som var ytterligt svagpresterande, t ex i Sydeuropa.66

Vilket är mest angeläget – att ge projektstöd eller att bygga slagkraftiga
forskningsinstitutioner genom miljöstöd? Kritiken mot den projektvisa
anslagspolitiken, påminner oss Hall, blev relativt intensiv vid mitten av 1960-
talet. Den oro som började utvecklas inom universiteten under decenniet
härleddes bl a till det faktum att projektsystemet medförde att maktbalansen
inom universiteten ändrades. Enskilda framgångsrika fakultetsmedlemmar
tenderade att bli oberoende entreprenörer. Toppadministratörernas inflytande
minskade. De började därför att försöka påverka finansiärerna i riktning mot att
ge institutionsanslag, vilket innebar att det blev mera av förhandlingar mellan
respektive parts ledningsgrupper. De enskilda entreprenörernas maktbas
rycktes undan.

Hall skriver vid 1970-talets början och vi har möjlighet att följa upp hans idé.
Miljöstöden blev av allt att döma en kortvarig historia och projektmodellen har
åter blivit den viktigaste formen för FoU-stöd i USA (och i Sverige). Däremot har
det, som framkommit ovan, vuxit fram nya former av miljöstöd: strategiska
program, research centers, centers of excellence o.s.v. Avvägningsproblemet
blir man inte av med och vad det är som styr konjunkturerna för än det ena än
det andra är onekligen en intresseväckande fråga. Det institutionella
strategispelet kvarstår att analysera.

                                           
65 McCullough (1994) uppger att NSF ger projektstöd till forskare verksamma vid mer än 170
universitet.
66 Kohler, Partners in Science (1991), ch. 7, p. 162 ff.
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Vilket är rationellt – kontinuitet eller innovation? Det förvånar inte att de som
handhar forskningsresurser och fördelar dessa gärna uppfattar sig som
innovatörer. De känner ett behov att förnya och förändra de program och
målsättningar som styr verksamheten. Genom att identifiera nya problem och
upprätta nya program kan handläggare och ledningspersonal legitimera sina
administrativa insatser.

Detta synsätt medför samtidigt att det måste finnas andra finansiärer som är
villiga att ta vid när den innovativa finansiären så att säga har tröttnat och vill
exploatera nya områden. Målkonflikten föranleder en ständig konkurrens om
medlen inom och mellan forskningsråden. Olika konstellationer och olika
omgivningskrav ligger till grund för den profil som respektive organ kommer att
tillämpa, men sannolikheten är stor att alla vill slippa att understödja en
trögrörlig och institutionaliserad verksamhet.

Hur dessa målkonflikter hanteras är av stor betydelse också för de forskare
som är verksamma inom områdeskretsen. Om finansiären favoriserar nya
förslag till nackdel för långsiktigt stöd till pågående forskning kommer det att
föranleda rationella val av från forskarnas sida. Den kloke forskaren kommer att
undvika forskningsfrågor som han vet (misstänker) kommer att vara svåra att
genomföra inom rimlig och överskådlig tid. Han ger sig inte in i långsiktiga
forskningsproblem eftersom han inte kan vara säker på att ha stöd för
forskningen under den tid som krävs.67

Ytterligare en målkonflikt följer av strävan efter innovativitet: Vilket är smartast –
att spela säkert eller att ta risker och vara innovativ? Alla forskningsråd måste
med nödvändighet göra en hel del missar. Man har finansierat och kommer att
finansiera forskning som visar sig vara felsatsningar ur ett eller annat
perspektiv. Den som så önskar har bara att kamma igenom projektlistorna och
plocka fram sårbara satsningar (t ex kritiska kongressmän). Endast ett
konservativt och oerhört försiktigt organ kan undvika det här problemet.

Spänningsförhållandet mellan rikstagande och säkra kort är av betydelse
eftersom taktiken med stor sannolikhet avgör vilken avkastning man får på den
totala insatsen. En riksminimeringsstrategi ger sannolikt lägre utdelning, men är
troligen den rätta vägen i ett läge där den politiska kontrollen av verksamheten
är mer detaljerad, och en strategi som bygger på en större mått av risktagande
är mer trolig i en politisk kultur som kännetecknas av stabilitet för
forskningsrådens del.

                                           
67 Hall hänvisar här till Kidd (1959), s. 113, samt Orlans (1962), s. 254–255.
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Risktagande är således ett centralt problem i forskningsrådens verksamhet.
Ansökningar bedöms vanligtvis i flera dimensioner, t ex genomförbarhet, kvalitet
och relevans. De två första är av den karaktären att de gärna ligger på tvärs
mot varandra. Okomplicerade projekt är ofta triviala och vice versa. Ett
högriskprojekt kan ofta vara det som ger den bästa avkastningen (inte endast i
ekonomiska termer).

Avvägningsproblemet är i princip tydligt, men måste i praktiken vara relativt
svårt. Det intressanta är att bedömningsförfarandet antas ha märkbara effekter
på forskarnas val av forskningsuppgifter. När en bedömningskommitté skall
avgöra genomförbarhetsfrågan kommer de med stor sannolikhet att utgå från
forskarens tidigare erfarenheter, hans ”record”. Det kan därför ligga i forskarens
intresse att avstå från högriskprojekten och att söka sig till de någorlunda säkra
projekten, som med större sannolikhet är genomförbara. I den utsträckning som
rådsmedel framstår som hårdvaluta inom den akademiska gemenskapen
utövas ännu större press på forskarna att vårda sitt rykte.

Halls resonemang är onekligen av stort intresse för dem som funderar över
forskningsfinansieringens villkor. Tyvärr verkar det inte finnas några
undersökningar som har testat dessa hypoteser. (Det kan bero på att det är
forskningsuppgifter som inte är lätta att genomföra). Ett enkelt sätt är att ställa
frågan direkt till de berörda, t ex till de projektansvariga för få deras synpunkter
på hur forskningsrådens arbete upplevs och värderas. Detta har gjorts av NSF
och NIH i USA. I form av enkäter har NSF ställt frågor till ett stort antal av sina
”klienter”. Närmare 10 000 respondenter, såväl de som fått avslag som de vilka
rönt  framgång, besvarade frågor om de rutiner som används för att välja ut
projektförslag.68 Enkäten genomfördes under 1985. Sökande till ett av NIHs
institut (cancerforskningen) har även de tillfrågats om sina upplevelser av peer
review-systemet.69

I nästa avsnitt skall vi se närmare på de enskilda forskarnas uppfattningar om
och erfarenheter av forskningsråd och bedömningsprocedurer.

                                           
68 Rapporten publicerad som Report 88-4 av NSF, Proposal Review at NSF (1988).
McCullough (1989) ger en sammanfattning av resultaten i tidskriften Science, Technology and
Human Values.
69 Denna studie utfördes oberoende av NIH. Resultaten finns bl a i Gillespie et al (1985) samt i
Chubin & Hackett Peerless Science (1990), s. 65 ff.
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Anslagsprocedurerna utvärderade

Peer review-systemet har länge utsatts för en skarp, men ofta dubbelbottnad
kritik. Från byråkratins synpunkt har framhållits att systemet ger alltför stor makt
åt forskarna, som borde styras bättre. Det har påpekats brister med avseende
på förmågan att sortera bort dåliga förslag till forskning och det finns, som
bekant, farhågor att forskare som kommer från universitet med låg status (eller
andra missgynnade grupper) diskrimineras av systemet.70

En forskare som under lång tid har drivit ett korståg mot peer review är
naturvetaren Rustum Roy. Han listar sex svagheter: (1) inget talar för att god
forskning kan förutses utifrån en ansökan; (2) alltför mycket tid går slösas bort i
bedömningsprocessen; (3) innovativ forskning motarbetas med nödvändighet i
ett sådant system; (4) systemet uppmuntrar till ohederlighet, i synnerhet i tider
av hård konkurrens om forskningsmedlen; (5) handläggarna kan manipulera
systemet genom att välja ut bedömare på ett subjektivt sätt och (6) systemet tål
inte ens små förändringar och stegvis reformering.71

Problemet är att samma typ av kritik kan riktas mot andra former av
resursallokering. Det faktum att exempel efter exempel visar att systemet har
misslyckats, vilket är det vanliga tillvägagångssättet för kritikerna, ger inte
underlag för slutsatsen att systemet bör bytas mot något annat. Chubin &
Hackett visar eftertryckligt i boken Peerless Science (1990) att kritiken mot peer
review-systemet är oerhört svag i sin argumentering. Framförallt är det ett
ovedersägligt faktum att kritikerna saknar giltigt empiriskt stöd för sina
slutsatser.72 En giltig kritik måste utgå från en helhetssyn på systemet och kan
inte nöja sig med enstaka detaljer som fungerar mer eller mindre bra. En giltig
kritik måste också baseras på ingående kunskap om hur systemet fungerar.73

De studier som bygger på enkäter till forskare som skickat in ansökningar ger
ett material som åtminstone närmar sig en förståelse av hur systemet fungerar
ur forskarnas synvinkel.74

                                           
70 Ibidem s. 28 ff.
71 R. Roy (1985) ”Funding Science”, Science, Technology & Human Values vol. 10: 74. Här
citerat efter Chubin & Hackett a.a. s.35.
72 Detta har sagts förut, men Chubin & Hackett gör det med eftertryck, a.a. s.40ff.
73 Undersökningar av sökande till NIH visade att en stor andel av populationen var dåligt
informerade om hur bedömningsprocessen fungerade, se Gillespie et al (1985) ”Experience
with NIH Peer review” Science, Technology and Human Values. 10:44–54, s.s. 51
74 Framställningen nedan bygger på McCullough (1989) samt Chubin & Hackett (1990).
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Det visade sig att de som fått ett eller flera avslag var mer kritiska än de som
erhållit anslag, ett förhållande som knappast är ägnat att väcka förvåning. I
NSF-studien tillfrågades de missnöjda om anledningen till missnöjet och där
framkom inget som antydde att det skulle finnas systematiska problem av typen
vänskapskorruption, ”old boys network”, eller annan bias inblandad (drygt 10
procent av de missnöjda uppgav sådana skäl för sitt missnöje). I stället riktades
kritiken mot att det levererades undermåliga och motsägelsefulla bedömningar,
samt att inkompetenta peers användes.

NIH-studien använde en annan metod – respondenterna fick reagera på ett
antal uttalanden om peer reviews. Den gav på flera punkter ett resultat som
överensstämmer med NSF-enkäten, men dessutom framkom en uppsättning
attityder hos forskarna som är uppseendeväckande. En tredjedel av svaren
instämde i påståendet att idéer rutinmässigt snattas och plagieras av
bedömarna, en tredjedel var neutrala i frågan och ytterligare en tredjedel kunde
inte instämma i påståendet. Närmare 40 procent av respondenterna instämde
också i påståenden om ”cronyism” och ”old boys’ network” (drygt 30 procent
höll inte med om detta).

I NSF-studien framkommer att projektledare som kontaktade
forskningssekreterarna i förväg visade sig vara något mera framgångsrika än de
som skickade in en ansökan utan sådan kontakt. Erfarenhet av och kännedom
om processen visade sig ha betydelse för hur man betedde sig vid ett avslag.
Det var vanligare att de seniora återkom med en ny version av sin ansökan än
de yngre forskarna. Gruppen av sökande med låg status (kvinnor och yngre
forskare) visade sig allmänt mindre benägna att kräva en förklaring eller att
återkomma med nya förslag och kontakter.

Ev. lägga in tabell 4 i McCulloghs artikel. Reasons for dissatisfaction..

Ev tabell från Chubin & Hackett om attityderna s. 66.

En stor andel av populationen, två tredjedelar, uppskattade NSF och vände sig
till dem med motiveringen att de gav stöd till grundforskning. Samtidigt framkom
att hela 53 procent av respondenterna uppfattade den egna forskningen som till
stor del tillämpad. De ansåg den ha praktiska eller policyinriktade implikationer
utöver den rent kunskapsmässiga utvecklingen. Detta är naturligtvis ägnat att
förbrylla och understryker svagheten i den terminologi, som används för att
beskriva forskning med olika inriktning.
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Riskaversion

Båda enkäterna visade att närmare två tredjedelar av respondenterna
uppfattade det som svårt att få igenom förslag till ”high-risk exploratory
research”. Detta framträder därmed som det kanske tydligaste problemet i
forskningsrådens anslagsgivning. Svårigheterna att få godkännande i
bedömningsprocessen uppgavs vara hindret för den verkligt innovativa
forskningen. Till viss del ger detta således stöd för Halls resonemang (se ovan),
men samtidigt uppträder här forskarsamfundets representanter som den
konservativa aktörsgruppen, eftersom deras inflytande över prioriteringarna är
stort.

Något sådant förväntade sig inte sociologen Hall och det stämmer naturligtvis
dåligt med allmänhetens bild av vetenskapsmannen. Forskaren förväntas vara
nyfiken och inriktad mot avancerad problemlösning som fordrar innovativa
metoder och otraditionella organisationsformer. Bättre stämmer detta resultat
med Chapman & Farinas beskrivning av de sociala mekanismer som påverkar
anslagsprocedurerna. Utspridningseffekten är en sådan som utgår från att
akademikerna är en grupp som inte gärna tar stora risker, eller är särskilt
förmögna att hantera kontroversiella fördelningsbeslut.

Den mekanism som eventuellt ligger bakom riskminimeringen skulle behöva
undersökas närmare, men ryms inte inom föreliggande arbete. McCullough
ägnar inte problemet något större utrymme, men anför dels det förhållandet att
många av bedömarna har få bedömningsuppdrag, ett eller ett par om året,
vilket gör att de inte har den träning och erfarenhet som kanske behövs för att
avgöra förslagens genomförbarhet och grad av nyhetsvärde, dels att
bedömarna i allmänhet har ont om tid för den här typen av oavlönade uppdrag.
Detta är ett starkt argument mot ad hoc reviews till fördel för panelsystemet.

Svårigheten att bedöma forskningsansökningar och till och med manus till
vetenskapliga artiklar framgår av det faktum att även de bästa forskarna ibland
stöter på hinder i bedömningsprocessen.

Peer review som hinder

Detta leder oss över till en intressant frågeställning: Hur är relationen mellan ex
ante och ex post-värdering när de jämförs, t ex om bedömningen av ett
projektförslag kontrolleras mot den värdering som erhålls i efterhand, när
projektet avslutats? Det är förvånande att denna fråga inte har lockat mer
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intresse. Trots att utvärderingar av forskning har blivit ett relativt stort
arbetsområde är det sällsynt att sådana uppföljningar görs.75

Några resultat kan dock redovisas. Horrobin (1990) har presenterat ett antal
exempel på vetenskapliga artiklar, som i en första omgång refuserades av
tidskriftsredaktörer med hänvisning till negativa peer reviews, vilka sedermera
erhållit mycket höga citeringstal.76 Campanario (1995) har gjort liknande
undersökningar utifrån den samling av Citation Classics som presenteras i
Current Contents (av Institute of Scientific Information). Epitetet klassiker får en
artikel eller bok som får exceptionellt många citeringar, och som författaren själv
skriver en artikel om i Current Contents. I dessa korta essäer skall författaren
också beskriva eventuella hinder man stött på både i forskningsarbetet och i
publiceringsförsök. Idag finns det drygt 5 000 sådana rapporter i Current
Contents och på basis av dessa redovisar Campanario 38 artiklar och 4 böcker,
vilka har det gemensamt att de först blivit refuserade eller fått negativa
kollegiebedömningar.

I materialet finns en rad artiklar som blivit refuserade i en tidskrift och senare
publicerats i en annan. I något fall har det dessutom visat sig att sådana
refuser, sedermera visat sig bli den publicerande tidskriftens absolut mest
citerade artikel. Här finns inte anledning att gå närmare in på detaljer, men det
bör nämnas att det i materialet ingår hela åtta artiklar som visat sig ge
författarna Nobelpris – trots att referees föreslog att artikeln inte borde
publiceras.77

Ett mera direkt sätt att jämföra ex ante- med ex postbedömning prövas av
Gottfredson (1978), som fick tillgång till en vetenskaplig tidskrifts arkiv och
därför kunde studera utlåtandena och jämföra med hur artikeln sedan mottogs
av forskarsamfundet. Med denna metod visade undersökningen att
korrelationen mellan ex ante-bedömning och ex post-värdering var svag. Det
betyg som sattes i förväg relaterades till antalet citeringar.78

                                           
75 Vad gäller kritik av peer review kan även nämnas Stefan Fölsters bidrag (1988 i Research
Policy, samt Ds 1996:8) om snedvridningen mot mindre produktiva fält och en resursallokering
som i hög grad följer forskarkårens sammansättning, dvs en bias mot mindre lönsamma
forskningsområden.
76 D.F. Horrobin (1990) ”The Philosophical basis of peer review and the supression of
innovation” Journal of the American Medical Association 263, p. 1438–1441
77  J.M. Campanario (1995) ”Commentary on Influential Books and Articles Initially Rejected
Because of Negative Referees’ Evaluation” Science Communication 16,3, p. 304–325
78 S.D. Gottfredson (1978) ”Evaluating Psychological Research Reports”, American
Psychologist, vol 33, 920–934.



56
Campanario (1996) hävdar att av de 205 mest citerade artiklarna ”of all times”,
var det 23 som hade haft avgörande problem i samband med publiceringen till
följd av negativa kollegiebedömningar. Att tio procent av de viktigaste
vetenskapliga bidragen utsätts för dylika hinder visar att de kollegiala
bedömningsmetoderna har fel och brister.79

En förklaring till de problem som vidhäftar peer review är att expertis är och
tenderar att bli alltmer avgränsad. Frågan är om forskare har kompetens att
bedöma annan forskning än den man är specialiserad på. Ett allvarligt spörsmål
i sammanhanget blir utifrån detta om den typ av gränsforskning, som ofta
omhuldas av finansiärer av strategisk forskning, kan refereebedömas? Här finns
olika meningar. Michael Polanyi hävdar en tanke som går ut på att
vetenskapsmän befinner sig i nätverk av ”overlapping neighborhood
communities”, och hävdar på basis av detta att besläktade områden mycket väl
har kompetens att bedöma varandras insatser:

We thus have a considerable degree of overlapping between the areas over which a
scientist can exercise a sound critical judgment. And, of course, each scientist who is
member of a group of overlapping competences will also be a member of other groups
of the same kind, so that the whole of science will be covered by chains and networks
of overlapping neighbourhoods. (...) This network is the seat of scientific opinion.80

Polanyis resonemang får dock inte medhåll av alla. Chubin & Hackett framhåller
att de bästa forskarna mycket sällan har några egentliga kolleger värdiga att
bedöma deras ansökningar eller artiklar.81 Partikularismen i forskningssystemet
är en annan instans mot tanken om ett rättvisande och problemfritt system för
kollegial bedömning. Vad åsyftas med den tanke om partikularism i
vetenskapen, som Stephen Cole presenterar i boken Making Science (1992)?
Det skall jag återkomma till längre fram där Cole ägnas ingående
uppmärksamhet, men här kan det räcka med att hänvisa till att forskare, även
de som arbetar bredvid varandra, kan ingå i skilda teoretiska traditioner och
paradigm, som inte alls har möjlighet att på ett tillnärmelsevis korrekt sätt
bedöma varandras arbetsinsatser (se vidare om Coles bok i kapitel 4).

                                           
79 J.M. Campanario (1996) ”Have Referees Rejected Some of the Most-Cited Articles of All
Times?”, Journal of the American Society for Information Science vol 47, Iss. 4, p 302–310.
80 M. Polanyi (1962) ”The Republic of Science”, Minerva, vol 1, No. 1, p. 5473. Citatet från
sid.59.
81 Chubin & Hackett (1990) Peerless Science, sid 194.
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Avslutning

Uppfattningarna om peer review må vara delade; proceduren utgör ett
oupplösligt inslag i det akademiska systemet. Hänsyn till detta måste tas när
olika forskningsråd analyseras, vare sig de utnyttjar proceduren eller ej. De
finansiärer som underlåter att utnyttja kollegial bedömning har gjort ett klart och
tydligt ställningstagande. Uppenbart att det finns ett antal väsentliga skillnader
mellan olika anslagssystem beroende av vilken auktoritet som tillmäts den
kollegiala bedömningsproceduren. En del organisationer använder peer review
som en del i en bredare urvalsprocess, vilken även involverar andra
bedömningar än de rent akademiska.

Det kan förekomma att handläggare har ett avsevärt inflytande på
beslutsprocessen efter det att den vetenskapliga kvalitetsbedömningen har
avslutats. Detta är av allt döma fallet inom vissa delar av National Science
Foundation, som under senare år har prövat att ge dessa handläggare en större
beslutskompetens på basis av specifika policies för utpekade
forskningsområden.82 Likväl är det inte ovanligt att forskarsamhället har det
avgörande inflytandet över resursfördelningen.  Exempelvis brukade,
åtminstone tidigare, disciplinkommittéerna sättas överst i de
organisationstablåer som avsåg att beskriva verksamheten i det kanadensiska
grundforskningsrådet (NRC).83

Vi får anledning att återkomma till de frågeställningar som har diskuterats i detta
avsnitt när erfarenheterna av den svenska situationen skall diskuteras.

                                           
82 Se James McCullough (1994) ”The Role and Influence...” i Higher Education vol 28, 85–94.
83 Jfr Chapman & Farina (1983) s. 319.
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4.

HANDLÄGGARNAS ROLL I FORSKNINGSSYSTEMET

Internationella erfarenheter

Såväl National Science Foundation (NSF) som National Institute of Health (NIH)
i USA avdelar visserligen små, men ändock, resurser av sin administrativa
budget till att göra undersökningar av den egna verksamheten. Dessa insatser
utgör dock nära nog det enda som framställs om rådsfunktionens interna arbete
i det amerikanska forskningssystemet. NIH har sedan lång tid finansierat en
grupp bibliometriker kring Francis Narin och de har visserligen producerat en
hel av intresse för den som vill ha jämförelser mellan olika finansiärers bidrag till
olika typer av forskning (basic or applied science etc), men i denna organisation
med ungefär 500 forskningssekreterare (program officers and executive
secretaries of peer review groups) har intresset för handläggarfunktionen
ändock varit sporadiskt. Detsamma gäller dock inte för NSF, vars stab om cirka
400 handläggare, har blivit föremål för egna undersökningar och försök till att
reformera arbetsinnehåll och rutiner.84

Det faktum att NIH inte har dylika intressen och att NSF har dem kan sannolikt
härledas till de olika funktioner som handläggarna har i respektive organisation.
NIH, och de flesta grundforskningsråden i andra länder som Kanada, England,
Australien och Sverige, ger relativt litet utrymme åt sina forskningssekreterare
och har ett bedömningssystem som i stort sett reducerar handläggaren till en
sekreterarfunktion åt bedömningskommittéerna.85

NSF tillämpar en annan modell och under senare år har man dessutom prövat
att utveckla denna till att ge större utrymme dels för handläggarnas egna
preferenser, dels för handläggarnas egen tolkning av NSFs policy i olika frågor
om forskningsprogrammen. I vissa fall tillåts att mindre anslag och
fortsättningsanslag (eller utökningar) görs utan att extern kollegiebedömning
dras in i processen. Handläggarna vid NSF har dock inte på långa vägar erhållit

                                           
84 NIH startade 1975 ett Study Team för att undersöka peer review-funktionen (Chubin &
Hackett 1990, s. 17). Uppgifterna om NIH bygger på Narin (1989), samt NIH Extramural trends:
Fiscal Years 1985–1994 ( NIH 1995). NSF presenteras av J. McCullough (1994) a.a.
85 Observera att kvalitetsbedömningen inom NIH kompletteras med ett steg i beslutsprocessen
för relevansbedömning. The Study Section ger tekniska poäng och the National Advisory Board
ger politiska poäng. Mestadels ingen avvikelse mellan dessa båda bedömningar, se Chubin &
Hackett (1990), s. 9
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en lika stark position som den deras kolleger vid de militära
sektorsmyndigheterna upprätthåller. Dessa kan närmast jämföras med
handläggarna inom de svenska sektorssystemets mest långtgående
delegeringsförfaranden, t ex NUTEK och BFR.86

En empirisk illustration till skillnaden mellan NIHs och NSFs respektive
arbetsmodeller är att handläggarna inom de båda organisationerna
genomsnittligt har helt olika summor att fördela. NIHs stab om ca. 500
handläggare har 65 miljarder ($10,9 billion) till sitt förfogande (1993 års
budget).87 Omräknat i antal handläggare per 10 Mkr – något jag vill ge
begreppet handläggarintensitet – ger detta en siffra om 0.07, d v s varje
handläggare ”disponerar” i princip 131 Mkr per år.88  Vid NSF finns en stab om
400 handläggare som tillsammans fördelade (1993 års budget) en summa om
16,2 miljarder kronor ($ 2,7 billion). Med samma omräkningsprincip ger detta
0.24 handläggare per 10 Mkr, vilket betyder att handläggarna i genomsnitt är
med och fördelar 40 Mkr inom sina program.89

Skillnaderna mellan handläggarnas arbetsuppgifter även inom en och samma
organisation kan vara betydande. Inom NSF ryms en avsevärd spännvidd i
arbetsuppgifternas omfång och skala. I det ena fallet handläggs kanske 150 nya
små anslagsansökningar som skall bedömas av kolleger och ett lika stort antal
som skall följas upp. I det andra fallet kan forskningssekreteraren vara ansvarig
för anslagen till fyra centra  för superdatorer eller t o m ett enda kontrakt om
drift av teleskop.

                                           
86 I Sverige är det också sektorsmyndigheternas personal som driver handläggarföreningen
och som ligger bakom de studier av FoU-handläggning som presenterats. Den finns även en
informell s k sektorsforskningsgrupp som initierar studier t ex M. Nydéns rapport Forskningen
och sektorsfinansieringen (1996), vilken var ett forskningspolitiskt inlägg inför arbetet med
forskningspropositionen.
87NIH Extramural trends: Fiscal Years 1985–1994 ( NIH 1995 WWW-presentation).
88 Begreppet handläggarintensitet har inspirerats av den analys har presenterat av
handläggningskostnader inom FoU-organ i olika länder, se A. Pouris (1993) ”Economies of
Scale in Science & Technology Agencies” Scientometrics 28, p. 401–406.
89 Några förbehåll vad gäller omräkningstalen bör göras: 1) Valuta har beräknats enligt formeln
att en US-dollar är lika med 6 svenska kronor. Detta motsvarar en genomsnittlig (lågt räknat)
kurs för 1990-talet. 2) Intensitetsberäkningen bygger på Pouris (1993) modell, vilken är
problematisk eftersom det är svårt att jämföra organ med helt skilda typer av forskning att
finansiera. Vad gäller de här aktuella forskningsråden visar data att NIH hanterar ca. 5 000 nya
projekt per år (1993) medan NSF, enligt McCullough (1994 s. 87) startar 10 000 nya projekt per
år (1993).
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NSF-modellen

Forskningssekreterarna vid National Science Foundation (NSF) skall vara
experter inom sitt område och bör ha egen forskningserfarenhet från
laboratorium eller som ledare av forskningsprojekt. Cirka 20 procent av
handläggarkåren består, enligt McCullough, av ”visiting scientists, i.e.
experienced researchers and educators on leave from their institution, usally for
two years”. Man har således ett rotationssystem som bl a fyller funktionen att
vitalisera organisationen.

Handläggarnas huvudsakliga arbetsuppgift är att se till att ansökningarna
bedöms på ett korrekt sätt och att integrera denna bedömning med sin egen
uppfattning och den policy som forskningsrådet antagit. På basis av denna
sammanvägning skall handläggaren förelägga beslutsinstansen en
rekommendation. Besluten skall också på ett effektivt sätt kommuniceras till
forskarsamhället.

Inom NSF förekommer flera olika modeller vad gäller rutinerna i peer review-
arbetet. Några sektioner arbetar helt och hållet ad hoc, d v s har nya peers för
varje projekt och begär in bedömningar per post från de experter som finns
tillgängliga. I andra sektioner behandlas ansökningarna av en panel
(prioriteringskommitté) efter det att ett par ad hoc-bedömningar hämtats in (t.ex.
inom biologi, beteende- och samhällsvetenskap). I ytterligare andra förekommer
att man ”beställer ansökningar” och på basis av detta låter en särskild panel ta
ställning till samtliga ansökningar på området.90 De tre modellerna
representerar ungefär lika stora andelar av verksamheten och det har
konstaterats att de olika sektionerna är starkt knutna till sina respektive
modeller. ”Each program”, skriver McCullough, ” is wedded to its style and can’t
imagine why other fields might want to handle things differently”.91

I genomsnitt erhåller varje ansökan drygt fem expertutlåtanden. Mer än 50 000
personer är indragna i processen som helt och hållet är frivillig, d v s obetald.
Det faktum att många gör få bedömningar innebär dels att det sällan
förekommer att en expert tillåts dominera ett forskningsfält, men samtidigt ger
det problem i så måtto att bedömarna har svårt att göra rimliga jämförelser med
fältets normala ansökningar (jfr ovan i kapitel 3).92

                                           
90 Chubin & Hackett (1990), Peerless Science, p. 22 f.
91 McCullough (1994), s. 89.
92 Chubin & Hackett a.a., McCullough a.a.
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Vem utser experter för bedömningarna? Svaret är att detta är ett viktigt
beslutsområde som helt och hållet ligger inom handläggarens räjong. Arbetet
med att hitta nya bedömare och att se till att inte överbelasta de som engageras
utgör en väsentlig del av forskningssekreterarens arbetsuppgift.

I NSFs peer review tillfrågas experterna om fyra kriterier (se figur 2). Det första
handlar om projektidéns vetenskapliga kvalitet, kreativitet, relation till
forskningsfronten och ansatsens rimlighet. Det andra ställer frågor om
projektledarens kompetens och forskningsmiljöns styrka samt medarbetarnas
potential och erfarenheter. Dessa två kriterier är de viktigaste. Det tredje ställer
frågor om projektets eventuella relevans och nytta vid sidan om den
akademiska användningen. Slutligen, det fjärde, berör projektets betydelse för
landets infrastruktur på forskningsområdet. De två senare kriterierna är
bedömaren inte tvungen att besvara.

Inom NSF används ofta en femgradig betygsskala (eller motsvarande), en
metod som dock ständigt är ifrågasatt med hänvisning till att detta ger
forskningssekreterarna en möjlighet att slippa undan sammanvägningsarbetet
genom att räkna fram betygsgenomsnitt för projekten. Inom panelerna har det
blivit allt vanligare att fördela ansökningarna i tre kategorier: (1) förslag som bör
stödjas, (2) projekt som bör stödjas om det finns tillräckliga medel, och (3)
förslag som bör avslås.93

Inom NSF får den sökande tillgång till allt material som använts för review och
beslut. Forskningssekreterarens uppgift är att brevledes förklara beslutet och att
distribuera de anonymiserade bedömningarna. Avslagna ansökningar kan på
detta sätt använda bedömningarna för att eventuellt förbättra sin ansökan och
att återkomma med en förnyad ansökan.94

Figur 2: NSFs bedömningskriterier. Källa: Chubin & Hackett (1990), s. 24.

                                           
93  S. Cole (1992) Making Science, p. 90 visar i en undersökning att det fanns en ganska stor
överensstämmelse mellan genomsnittsvärdet och det beslut NSF tagit, men den var långt ifrån
perfekt och varierade starkt mellan olika ämnen.
94 McCullough a.a. Jfr S. Cole (1992) Making Science, p. 187.
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Vad gäller rutinerna vid NSF kan observeras att man strikt skiljer mellan det
vetenskapliga tillstyrkandet och det affärsmässiga. Forskningssekreterarna tar
inte det slutgiltiga ekonomiska beslutet, utan det sköts av en särskild avdelning
som kontrollerar att forskningskontrakten har en lämplig budget och att de
beräknade kostnaderna för overhead ligger på en rimlig nivå.

NIH-modellen

Tillvägagångssättet vid National Institute of Health (NIH) är betydligt mera
formaliserat. Bedömningsprocessen sker i två omgångar. I den första sker den
vetenskapliga värderingen. Ansökan behandlas av en panel av ett tiotal ”true
scientific peers” inom respektive ämnesområde. Ansökningarna skickas ut till
panelmedlemmarna, vilka sedan träffas för att med majoritetsutslag rösta om
huruvida ansökningarna skall godkännas för beslut, avslås direkt eller
bordläggas. Ansökningar som avslås vid denna första beslutsomgång kan inte
erhålla anslag. Bordlagda ansökningar skickas tillbaka till sökanden för
komplettering. Varje godkänd ansökan betygssätt sedan av varje bedömare i
panelen i en femgradig skala. Genomsnittsbetyget representerar panelens
kollektiva omdöme och detta går sedan vidare, tillsammans med skriftlig kritik
och dokumentation, till den andra omgången.95

Denna består av en behandling i en rådgivningskommitté, som förutom
vetenskapsmän även består av lekmannarepresentanter. Denna kallas National
Advisory Council och täcker ett större forskningsfält (institutsområde). En
ansökan måste passera båda dessa argusögon för att bli tillstyrkt. Endast en
mycket liten del av de ansökningar som passerat den första omgången får
avslag i rådgivningskommittén (ca. en procent).96

För såväl NSF som NIH gäller att cirka en tredjedel av ansökningarna erhåller
anslag. En effekt av denna låga beviljningsgrad är att många ansökningar
återkommer, antingen efter att ha blivit tillfrågade om att göra tillägg och
ändringar eller ”frivilligt”. Ansökningar vandrar fram och tillbaka och förbättras,
eller legitimeras, efterhand. Ännu troligare är att de förnyas och får nya
projekttitlar samt andra kosmetiska förändringar.97

                                           
95 Chubin & Hackett (1990) Peerless Science, s. 20 ff.
96 Ibidem.
97 Undersökningar har visat att av en population av forskare som skickat ansökningar till ett
forskningsråd är det närmare 70 % (data gäller National Cancer Institute inom NIH) som någon
gång har erhållit anslag, se Chubin & Hackett a.a. s.62.
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En låg beviljningsgrad får långtgående effekter på forskningssystemet. Leo
Szilard har beräknat att om det tar ungefär en månad att färdigställa en
ansökan kommer beviljningsnivåer, som närmar sig tio procent, tvinga forskarna
att ägna all sin tid åt denna syssla för att bibehålla forskningsstödet (den s.k.
Szilard-punkten).98

Handläggarutrymmet

Det handlingsutrymme som tillkommer forskningssekreterarna är en funktion av
att peer reviews sällan ger ett klart besked om kvaliteten hos den ansökan som
bedöms. Konträra bedömningar när två eller flera peers avger skriftliga
omdömen och betyg är mycket vanliga. Någon form av sammanvägning måste
således utföras. Den kan, vilket naturligtvis underlättar eller minskar
handläggarens arbetsinsats, som i NSF-fallet, göras medelst en
medelvärdesberäkning av betyget (1–5). Så är arbetsmodellen inte tänkt att
fungera. Remissbedömningar inom de svenska sektorsorganen har vanligtvis
inte en sådan explicit betygssättning, varför det alltid tvingar handläggaren att
göra en egen sammanvägning. Låt oss stanna till vid detta fenomen och se vad
det kan vara som lämnar handlingsutrymme åt finansieringsorganen.

Konflikt och konsensus i forskarsamhället

Det är nog ganska vanligt att lekmannen tänker sig forskarna som en enhetlig
och sammansvuren grupp. Den som deltagit i forskarsamfundet vet att det inte
stämmer med verkliga förhållanden. Konflikt och oenighet är snarare en korrekt
beskrivning av seminariekulturen. Rivaliteten mellan olika perspektiv även hos
företrädare för en och samma disciplin, t o m inom specialiteter i en disciplin,
kan vara nog så hård. Därmed inte sagt att det skulle saknas enighet om vissa
saker. Konsensus är något som skapas genom sociala processer i
forskningssystemet, och det som det råder konsensus om kan sägas utgöra
den vetenskapliga kärnan inom respektive område. En del upptäckter tas
snabbt med i denna kärna, Crick och Watsons arbete med DNA-modellen kan
anföras som ett exempel, medan annat kan ta lång tid.

Och så skall det vara. Den vetenskapliga konservatismen är systemfunktionell.
Detta utgör en förklaring till varför Campanario finner en rad nobelprisupptäckter
som utsatts för hårda prövningar innan de publicerats. De utgör sannolikt
sådana revolutionerande upptäckter som forskarsamhället har haft svårt att
acceptera.

                                           
98 Ibidem s. 27.
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Ansökningar om forskningsanslag hos forskningsråd tillhör definitionsmässigt
forskningens frontlinjer och inte dess kärna. Om det som är nytt och okänt finns
det alltid möjligheter att ha delade meningar. För vissa är det nya och
spännande självklart intressant medan det för andra kan framstå som
felbedömningar och återvändsgränder. Några vill t o m hävda att
expertomdömen ex ante om forskning i viss utsträckning bör likställas med
smaktester eller skönhetstävlingar.99

Utan att vilja gå så långt är det dock klarlagt att peers inte uppvisar någon
större konsensus om ansökningar. Det är välkänt från undersökningar att
refereeomdömen av artiklar insända till vetenskapliga tidskrifter i stor
utsträckning går på tvärs mot varandra. Statistiska metoder ger låga värden
över samvariation och även de mest prestigefyllda tidskrifterna visar sig ha låg
samstämmighet mellan sina externa bedömare. Kollegerna är i och för sig
relativt ense om vilka kriterier som är viktiga och hur de skall viktas, men de har
svårt att komma överens om enskilda artiklars relation till dessa värden.100

Hur forskning görs

Under 1980-talet genomfördes på initiativ av National Academy of Sciences
(NAS) undersökningar av och experiment kring peer review, som den fungerade
vid NSF. 1 200 ansökningar ingick i datamaterialet. I en första undersökning
prövades huruvida det kunde påvisas förekomma skevheter i bedömningen,
t ex att vissa favoriserades eller att det gamla nätverket höll varann om ryggen
och utnyttjade systemet till nackdel för unga och oprövade förmågor (cronyism
and old boys network).101

I en andra omgång tillämpades en experimentell metod som innebar att två
grupper av bedömare jämfördes med varandra: en grupp av oberoende utvalda
granskares bedömningar jämfördes med de betyg och utlåtanden som NSFs
bedömare hade kommit fram till. Experimentet gav även möjlighet att pröva
huruvida anonymisering av ansökningar påverkade utfallet.
Vetenskapssociologen Stephen Cole diskuterar ingående resultaten av dessa
undersökningar i sin bok Making Science (1992). Detta inlägg i den

                                           
99 S. Cole (1992).
100Chicchetti (1991) ”The Reliability of Peer Review for Manuscript and Grant Submissions”,
Behavioral and Brain Sciences 14, p. 119-186. Jfr S. Cole a.a. s. 85, Chubin & Hackett a.a.
s.99.
101 Denna undersökning publicerades redan 1978 av NAS, se Cole, Rubin & Cole (1978).
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forskningssociologiska diskussionen har enligt min mening fått alldeles för liten
uppmärksamhet.102

Cole penetrerar sina undersökningar på ett sätt som producerar en rad
tankeväckande resultat. I hans analyser påvisas den låga graden av
samstämmighet och den svaga korrelationen mellan olika bedömares
synpunkter. Det visade sig att i genomsnitt mer än hälften av variansen i
datamaterialet förklarades av att enskilda ansökningar gavs skiljaktiga betyg. I
många fall skulle resultatet av bedömningen ha blivit en annan om den utförts
av de bedömare som togs fram för experimentomgången. Dessa hämtades från
NAS egna disciplinkommittéer. Enligt Coles beräkningar skulle uppemot en
tredjedel av anslagen ha rönt ett annat öde om de fått bedömas av en annan
grupp peers.103

Inslaget av lotteri förvånande många av dem som stod bakom undersökningen.
Slutsatsen måste blir att en ansökans öde till icke oväsentlig del avgörs redan
genom valet av peers.  Ett val som görs av den forskningssekreterare som
handhar programmet. Har man oturen att få ”fel” uppsättning kolleger som
bedömare minskar ens chanser att erhålla anslag. Orsaken är att det inte finns
en gemensam standard och att mönstringen av förslag många gånger måste
ske på subjektiva grunder. Cole visar också att det inte finns några skillnader
mellan olika discipliner. Inte heller är detta något som skiljer
samhällsvetenskapen från naturvetenskapen. Konsensusprocesserna liknar
nämligen varandra inom hela forskarsamfundet.

Den låga graden av konsensus gör att det inte heller går att se några
systematiska skevheter i så måtto att vissa kategorier av sökande skulle
behandlas på ett sätt och andra på ett annat.104 Grundfrågan är om det är
kognitiva faktorer som avgör utfallet eller om, och i så fall i vilken utsträckning
som, sociala faktorer bestämmer anslagsbilden. I några undersökningar med
traditionella utgångspunkter har det hävdats att innehållet är avgörande för
forskares åsikter om artiklar och ansökningar, men sedan 1970-talet har det
vuxit fram en skolbildning inom vetenskapsstudiet som brukar benämnas

                                           
102 En sökning efter recensioner i Social Science Citation Index ger ett nedslående resultat. På
svensk mark har Stefan Björklund (1996) utnyttjat Coles bok.
103 Ungefär samma resultat erhölls när man undersökte samstämmighet med avseende på
peers bedömning av personers track record (Cole a.a. s. 97 ff.)
104 I en intressant uppsats visar Wennerås & Wold (june 1996) att systematiska skevheter i
peer review förekommit inom det svenska MFR, vid bedömningen av sökande till
forskartjänster. Undersökningen visar att kvinnors publicering systematiskt rankas lägre än
motsvarande publicering av män.
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konstruktivism.105 Dessa hävdar den motsatta ståndpunkten och hävdar
betydelsen av kontextuella faktorer. Det kan gälla status hos den forskare som
utvärderas, kön, ämnestillhörighet m.m. Få har dock prövat att undersöka detta
annat än med kvalitativa fallstudiemetoder. Cole (1992) utnyttjar sitt material på
ett sätt som ger vissa möjligheter att systematiskt pröva olika hypoteser.

Påverkas utfallet av en bedömning av om den sökande är högt citerad,
produktiv, har haft många anslag vid NSF, eller arbetar vid prestigeinstitutioner?
Har den sökandes ålder, kön och tjänsteställning någon betydelse i
sammanhanget? Genom att testa dessa hypoteser finner Cole att sådana
faktorer endast svagt är korrelerade med bedömningen av enskilda
ansökningar. Små skillnader kan dock ha betydande effekter på
anslagsbeslutet. Förklaringen till detta är bl a  att vem som helst inte söker till
NSF. Graden av s k self selection är sannolikt ganska hög. Endast de bästa
från lågrankade institutioner lämnar in ansökningar, endast de bästa ur
lågstatusgrupper ”vågar” utsätta sig för den friktion som bedömningsproceduren
innebär.106

Inte heller framkom några systematiska skevheter med avseende på
bedömarnas sociala karakteristika. De som kom från högt rankade institutioner
tenderade inte att favorisera kolleger från andra toppinstitutioner, snarare
tvärtom. Hypotesen om en ”Old boys club” får således inget stöd i denna
undersökning. Istället ser det ut att finnas underlag för misstanken att det
förekommer en avundsfaktor, som gör att ansökningar från högt rankade
institutioner får en mera kritisk bedömning än de som kommer från institutioner
som bedömarna inte känner sig hotade av i den ständigt pågående
konkurrensen.107

Sammantaget innebär detta inte att Cole drar slutsatsen att fältet är fritt från
problem. Bedömningar sker inte på objektiva grunder, utan mer på grundval av
problemsyn, vetenskaps- och metoduppfattning. I viss utsträckning förekommer
självfallet att det i enskilda fall fälls avgöranden som bestäms av sociala faktorer
som ras och kön, men det finns inte anledning misstänka att detta är
utslagsgivande faktorer på systemnivå. Cole menar att det finns en
partikularism som är ofrånkomlig och som har med kognitiva stilar och
uppfattningar att göra. Dessa faktorer ligger också till grund för de nätverk av

                                           
105 Se Latour & Woolgar (1986, 1:a utg. 1979) samt Handbook of Science and Technology
Studies (1995), passim.
106 Cole a.a. s. 141 ff.
107 Cole a.a. s. 149 ff.
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”kompisgäng” som ingår i forskarsamfundet. Det medverkar förvisso till vissa
skevheter i fördelningarna, men det är svårt att sätta det empiriska fingret på
dessa förhållanden.

Av detta följer inte att vetenskapen i sin helhet är partikularistisk. Den
universalistiska tendensen tydliggörs på systemnivå i de processer som avgör
huruvida kunskapsfragment skall införlivas med kärnan eller ej. Cole menar att
det ännu inte finns stöd för uppfattningen att hävda att vad som införlivas i
kärnan och vad som hålls utanför skulle ske på icke-rationella grunder. En
rationalistisk vetenskapsuppfattning är, menar Cole, möjlig att upprätthålla
samtidigt med en konstruktivistisk.108

Konsensus vid avslag?

Några repliker på Coles undersökningar har ännu inte presenterats. I anslutning
till ett arbete om samfinansieringens effekter för Byggforskningsrådets (BFR)
anslagspolitik genomförde författaren en studie av ansökningar om anslag till
forskningsprojekt som erhållit avslag. I projektakterna inrymdes också de
remissvar som levererats om projekten. Detta gav tillfälle att studera graden av
konsensus i sektorsforskningens motsvarighet till de egentliga forskningsrådens
peer review, de s k remissbedömningarna.

Undersökningen av ansökningar till BFR bestod av 61 avslag. I det insamlade
materialet ingick endast avslag på ansökningar från universitet och tekniska
högskolor och ansökningar som avsåg reguljära forskningsprojekt. Reseanslag
och andra ansökningar som inte avsåg reguljär forskningsprojekt rensades bort.
Två budgetår – 1993/94 och 1994/95 – undersöktes.109

Excerperade data upptog lärosäte, projektledare, ansökt belopp, remissvar och
eventuella beslutskommentarer. 21 av dessa hade inga noteringar om
remissvar. Av de 26 som remissbedömts hade 13 erhållit övervägande positiva
remissvar, fyra övervägande negativa och nio svårtolkade eller sammanvägt
neutrala remissvar.110 Endast fem avslag byggde på remissvar där utlåtandena

                                           
108 Cole a.a. kapitel 8.
109 Undersökningen publicerad i Persson & Sandström (1996a, s. 88–91). Insamlingsarbetet
gjordes i juni 1995. Det totala antalet avslag på projekt från högskolesektorn (i denna ingår
även regionala högskolor m.m.) under den aktuella perioden uppgick till 169.
110 Undersökningen genomfördes utan intersubjektivitetstest. Tolkningsarbetet med de
språkglidningar som markerar positiva eller negativa svar är mycket krävande och skulle
kanske behöva kontrolleras av flera sinsemellan oberoende bedömare. Det bör observeras att
BFR distribuerar remissvaren till de som ansöker, vilket sker utan anonymisering. Detta gör att
formuleringskonsten ibland firar vidunderliga triumfer.
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kan hävdas vara konsensusartade. Fyra av dessa var f ö positiva till ansökan
och i endast ett fall var remissen negativ till ansökan.

För att erhålla ett jämförelsematerial gjordes en mindre kontrollundersökning av
remissvaren på slumpvis utvalda högskoleprojekt som erhållit anslag.111 I denna
undersökning ingick 13 projekt. Remissvaren uppvisar där samma mönster som
för de avslagna projekten. 5 var positiva, 3 negativa och 4 neutrala. Ett projekt
saknade remissvar. Endast två av dessa var konsensusutslag. I det ena fallet
var enigheten negativ och i det andra fallet positiv.

Jämförelsen visar att det sannolikt inte finns några avgörande skillnader mellan
de båda materialen. Således finns inte heller anledning att hävda att avslagen
erhållit remissvar som är mer negativa än de projekt som tilldelas anslag. Den
låga graden av konsensus i remissvaren, vilka inte uteslutande inhämtas från
kolleger, utan även från personer som förutsätts ta hänsyn till relevansaspekter,
är genomgående även i denna undersökning och det talar till stöd för Coles tes
om kognitiv partikularism i forskarsamfundet, åtminstone när det gäller sådan
forskning som kan anses tangera forskningens frontlinje.

Prutningstendensen – en ”spread out”-effekt?

En viktig sak som påverkar fördelningen av anslag är självfallet den budget som
står till förfogande. Inom NSF fördelas medel till anslag under hela året. Detta
medför anslagen bör fördelas så att budgeten inte överskrids eller töms på ett
tidigt stadium. Pengarna skall räcka hela året. Detta resulterar i ett läggspel och
jämkningsarbete, som bland annat medför att projekt får vänta på beslut tills
handläggaren vet om det blir medel tillgängliga. Ett annat sätt att få budgeten
att räcka till mera forskning är att bevilja en lägre summa än den som ansökts.
Den här formen av ”stretching the budget” framhåller McCullough som ett viktigt
instrument för handläggarna. I genomsnitt ligger bevillningsandelen på 70
procent av den begärda summan inom NSF.112

Vid NIH är bevillningsandelen något högre. De exakta siffrorna år 1994 var
följande: 6 373 tillstyrkta anslag hade begärt $1,7 billion, och
prioriteringskommittéerna gav 92,2 procents tilldelning, d v s en prutning med
mindre än 8 procent. Av begärda medel från NIHs institut tilldelades 80,4
procent, nära nog en prutning med 20 procent.

                                           
111 Dessa hämtades från pågående FoU-projekt enligt principen vart tionde högskoleprojekt
hos tre olika handläggare vid myndigheten.
112 McCullough (1994).
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De olika modeller som används ser alltså ut att ha viss betydelse för hur
projektanslagen fördelas. Det visserligen begränsade, men ändock,  inflytande
NSFs handläggare har över anslagens fördelning ser ut att medföra en starkare
prutningstendens än den som förekommer vid NIH. Prutningen ser ut att vara
besläktad med den mekanism som Chapman & Farina postulerade i sin
utvärdering – den vi har kallat utspridningseffekten. Låt oss diskutera detta
närmare.

Chapman och Farinas utspridningstes säger att det är mekanismer inom
forskarsamhället som gör att den kollegiala bedömningsproceduren bidrar till
anslagens utspridning till så många som möjligt. Kanadas forskningsråd är på
samma sätt som NIH relativt forskarstyrt, jämfört med NSF-modellen. Det skulle
göra det troligt att samma mekanism skulle vara verksam inom NIH, men där
har det – vilket beskrivs nedan – vidtagits åtgärder för att förhindra
utspridningstendensen.

1987 beviljade NIH 6 466 anslag av 18 480 ansökningar (35 % beviljningsgrad
eller ”success rate”). Det är relativt förmånligt för en forskningsfinansiär att ha
ett sådant ansökningstryck, menar ekonomen Roger Noll i en diskussion om
forskningsrådsfunktionen. Noll påpekar att det för handläggarna inom ett
forskningsfinansierande organ alltid finns en mix av tillgängliga strategier för att
avgöra hur stora medel som skall anslås till varje ansökan och hur många
anslag som skall utdelas.

En normal handläggare har, enligt Noll, att möta en rad krav som styr honom till
att ge så många forskare som möjligt ett anslag. Det sämsta utfallet för
handläggarna är en kraftig reducering av antalet ansökningar. Med Nolls egna
ord: ”A reduction in the number of grants awarded will discourage applications.
So the programme officer has an incentive to spread out a limited budget
among as many people as possible, which means reducing the amount
awarded for each grant.”113

Huruvida det är en generell tendens att handläggare försöker ”stretcha” sin
budget är svårt att avgöra eftersom vi inte har empiriska data att tillgå. För det
första förekommer det sällan budgetnedskärningar för den här typen av organ.
Noll genomför således ett alltigenom teoretiskt resonemang, visserligen på
basis av en viss kännedom om den aktuella problematiken och goda insikter i
byråkratiers funktionssätt, men dock, utan empirisk underbyggnad.

                                           
113 R. Noll ”Discussion”, Social Studies of Science 1986, sid 140, (min kursiv)
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Ett klart fall av motinstans till Nolls argumentation finner vi i det faktum att det
faktiskt finns forskningsfinansiärer som har skiftat sin anslagspolitik i avseenden
relevanta i detta sammanhang.114 I första hand var det de ökande
administrativa kostnaderna till följd av peer review och projekthantering som
gjorde att ansvariga vid NIH beslöt att försöka skära ner antalet projekt och i
stället låta varje anslag ha en längre varaktighet. Data visar att det vid NIH
skedde en nedskärning med 20 procent av antalet nya anslag år 1990. Men
NIH har fått en ökad budget under 1990-talet och har därmed kunnat öka
antalet forskningsanslag och medel per anslag. Anslag tillstyrkta 1994 hade
erhöll i medeltal $ 215 000 (vilket med en kronkurs om cirka 6 kronor ger 1,3
Mkr/anslag). Genomsnittstiden för ett anslag är 4 år under 1990-talet. En stor
andel, närmare bestämt 34 procent, av beviljade forskningsanslag sträcker sig
över fem år eller längre tidsperiod.115 Figur 3 illustrerar denna utveckling.

Figur 3: Källa B. Smith (1990) s. 183.

Innebär detta att den Roger Nolls tes kan anses falsifierad? Nej, eftersom tesen
uttalar sig om en tendens på handläggarnivå är det inte möjligt att betrakta data
om en policyutveckling på organisationsnivå, som en relevant motinstans.
Tvärtom är det möjligt att betrakta den här typen av policybeslut som en
bekräftelse, visserligen svag, av att Nolls resonemang har fog för sig. Det
faktum att tänjning är vanligt förekommande gör det sannolikt att extraordinarie
programinsatser är det mest effektiva sättet att förändra det interna rådsarbetet
och därmed de villkor som forskare kommer att arbeta under. Därmed skulle vi
också kunna hävda att resonemanget ovan sammantaget ger stöd för den s k
programeffekt som diskuterades i anslutning till Chapman & Farina i kapitel 2.

                                           
114 Chubin (1990a) i Cozzens (ed) The Research System in Transition, p 298 berättar om NIHs
avsikt att skära ned antalet forskningsanslag med inte mindre än 25 %, från 6 446 till 4 719.
Chubin antar att detta är ett resultat av en form av kritik som framkommit där det visat sig att
biomedicinska forskare i realiteten varit underfinansierade och att de anpassat forskningsdesign
m m efter dessa förhållanden.
115 Data från NIH Extramural Trends: Fiscal Years 1985–1994. Här från WWW homepage NIH
Chapter 3B. I rapporten framgår att 53 % av projekten hade begärt minst femåriga anslag.



71
Men låt oss återgå till tänjningseffekten (eller med ett annat ord
utspridningstesen). I utvärderingen av det engelska bioteknologiprogrammet
fann Senker (1991), som berörts ovan, att den anslagspolitik som har tillämpats
bestod av en kombinerad koncentration och differentiering av stödet.
Innebörden av detta är att ett favoriserat forskningscenter har erhållit relativt
sett stor andel av tillgängliga medel, medan resterande del har fördelats till ett
stort antal mottagare. I hennes intervjuer med berörda akademiker framkom att
denna fördelningsprincip överensstämde med forskarnas preferenser.

I många fall visar det sig således att forskare som skall besluta om anslag till
olika forskningsområden försöker undvika risker och sällan benägna att lägga
alla ägg i en och samma korg.

I stort sett visade de sig vara starkt misstrogna mot en politik som innebar allt
för stark koncentration av forskningsresurserna till ett mindre antal ”centers of
excellence”. I stället betonade de betydelsen av en policy som tog hänsyn till
forskningsprocessens dynamiska villkor, ”in which the fortunes of individuals
and departments may wax and wane”.116 Om man så vill skulle man kunna
hävda att forskarna här gör sig till tolk för Carnegies idé om den exceptionella
begåvningen som systematiskt underskattas, men som med små medel kan
göra storverk.117

Den australiensiske vetenskapssociologen Ron Johnston menar att det under
senare år har vuxit fram en policy för selektivitet och resurskoncentration bland
forskningsfinansiärer. Han belägger denna med dokument särskilt från den
engelska diskussionen, men även utifrån uttalanden från OECD.118 Otvetydigt
har vi att göra med en strömning som fått allt större inflytande över olika
finansiärers anslagspolitik, även om den av allt att döma ännu så länge inte fått
något större genomslag i de flesta svenska forskningsråden (med undantag av
TFR) och sektorsorganen. Däremot förekommer det även i det svenska
sammanhanget, framförallt inom ramen för de stiftelser som bildades av
löntagarfondsmedlen.

Chapman och Farina visade, som framgått ovan, att resurskoncentrationen
minskade något över tid till följd av att de totala forskningsmedlen slutade att
växa, samtidigt som antalet forskare ökade. John Ziman har sedan slutet av

                                           
116 Senker (1991) ”Evaluation the funding of strategic science”, Research Policy 20, 29-43, cit
p.35.
117 Se ovan i kapitel 3.
118 Johnston (1993) ”Effects of resource concentration on research performance” Wood &
Meek (Eds.) Research Grants Management and Funding p. 4756.
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1980-talet hävdat att forskningssystemen i västvärlden gått in i en period av
dynamisk nolltillväxt (dynamic steady state). I boken Prometheus Bound (1994)
utvecklas temat och kompletteras med en rad intressanta analyser. Zimans
konklusion är att kostnaderna för vetenskaplig forskning har slagit i taket och
detta medför en rad konsekvenser för forskningens vidkommande.
Organisatoriska förändringar tvingas fram till följd av detta och rationaliseringar,
utvärderingar och företagsekonomiska ledningsprinciper införs i akademien.
Nödvändigheten av att prioritera mellan olika alternativ blir obönhörlig, man inte
både ha kakan och äta den.

Finansiärerna blir alltmera vaksamma mot att sprida ut forskningsmedel till
forskningsmiljöer som inte uppfyller de villkor som sammanfattas i begreppet
”kritisk massa”. Men vad är egentligen ”kritisk massa”? Hur skall den
kollektiviseringsprocess som uppträder i den akademiska gemenskapen
förklaras och värderas? Det är ganska klart att samarbetsformerna inom
merparten av all forskning har förändrats radikalt under den senaste 25-
årsperioden. Forskningsarbetet har professionaliserats till följd av forskningens
komplexitet och beroende av dyr utrustning, problemställningarnas
interdisciplinaritet och nyttointressenas starkare ställning. Men därav följer inte
att den effektiva forskargruppen har blivit så mycket större.

Johnston (1993) finner efter att ha studerat kunskapsläget i dessa frågor – han
genomför även en mindre undersökning – att det finns påfallande litet stöd för
stordriftstesen. Den effektiva arbetsgruppen ligger i de flesta fall inom 4–6
aktiva forskare samt doktorander och annan personal. Några stordriftsfördelar
kan inte påvisas om man går utöver detta. Utom i de fall där det visade sig
finnas en stabil och förutseende finansiering samt kompetenta forskningsledare.
Dessa forskargrupper hade ofta en hög produktivitet, vilket gav dem starkt
erkännande i forskarsamhället.119

Det bör påpekas att Johnstons undersökning inte tog hänsyn till de kognitiva
förutsättningarna, varför det finns anledning misstänka att de grupper som
ingick i undersökningen (dessa redovisas inte närmare) befann sig på olika
stadier i den institutionaliseringsprocess som ett forskningsområde plägar
genomgå.120

Spread out-effekten har med stor sannolikhet också att göra med det behov av
att minimera riskerna som förekommer även inom forskningsråden (jfr Hall

                                           
119 Ibidem.
120 Jfr Benners rapport i Långsiktig kunskapsuppbyggnad BVNs skriftserie 1994:3.
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ovan). Inom NSF har man under senare år haft ett program som mottagit
ansökningar om mindre anslag till förberedande forskning (Small Grants for
Exploratory Research). Avsikten är att snabbt kunna ge stöd till småskaliga,
men osäkra satsningar. För dessa projekt behövs ingen peer review- process
utan forskningssekreterarna ges handlingsfrihet att tillstyrka sådana anslag
inom en ram om cirka 5 procent av respektive programbudget.

Svenska studier om forskningshandläggning

Mundeboutredningen (Ds Bo 1982:2) är kanske den första forskningspolitiska
markeringen i Sverige av den betydelse som kan tillmätas
forskningssekreterarna. Mundebo bekymrades av att forskningssekreterarna
inom BFR hade så pass stora möjligheter att styra verksamheten. Om
handläggarna dessutom var eniga, vilket påstods vara regel snarare än
undantag, var deras förslag avgörande.

Kritiken sammanfattades i fyra punkter som alla var inriktade mot förhållanden
som direkt hade att göra med handläggarnas kompetens:121

PLANERINGSSTEGET: Planeringen och därmed den allmänna inriktningen och
resursanvändningen bygger inte på tillräcklig utvärdering och analys av pågående och
avslutad forskning. Det är för litet av återkoppling mellan forskningsadministratörer,
forskare och avnämare.

BEREDNINGSSTEGET: Det är inte alltid en tillräckligt noggrann granskning av
ansökningar, en tillräckligt hård prövning av de sökandes kompetens, av realismen i
ansökningarna, av projektens forskningsbarhet.

GENOMFÖRANDESTEGET: Det är inte alltid tillräcklig handledning under
projektarbetets gång och uppföljning av pågående projekt. Somliga får sköta sig själva
alltför mycket – de har inte tillräckliga kunskaper och erfarenheter för det.

REDOVISNINGSSTEGET: Det är inte alltid en tillräcklig granskning av materialet innan
ett projektresultat publiceras. Det har hittills varit så att nästan allt har tryckts och
redovisats i olika rapportserier. (...)

Mundebo föreslog en rådifiering av BFR för att åtgärda de brister som hade
uppmärksammats, d v s att rådet borde utveckla ett ”peer review”-system med
fasta sakkunniggrupper, som i en första fas behandlade ansökningar anonymt
för att bedöma relevans och forskningsbarhet, sedan öppet för att bedöma
forskningsskickligheten hos de sökande.

I ett remissvar till Mundeboutredningen gjorde Walter Korpi sig till tolk för
forskarsamhällets krav på BFR och forskningssekreterarna. Därvid pekade han
på att ledamöterna i BFRs styrelse, med ett enda undantag, saknade
forskningserfarenhet. Dessutom saknade forskningssekreterarna formell

                                           
121 Citerat efter Sandström (1994), s. 220.
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forskarutbildning, vilket var ännu allvarligare. Konsekvensen av dessa
förhållanden var att relevanskravet ofta blev en alltför framskjuten aspekt vid
tilldelningen av anslag. Relevans borde, poängterade Korpi, betraktas som ett
nödvändigt, men icke tillräckligt villkor. Sättet att förbättra kvaliteten vore att
institutionalisera byggforskningen genom fasta forskartjänster vid högskolorna
och professurer vid SIB för att bygga upp sektorsdiscipliner vid universitetens
samhällsvetenskapliga fakulteter och vid de tekniska högskolorna.122

I författarens historik över Statens råd för byggnadsforskning åren 1960–1992
(Sandström 1994) diskuteras kanslipersonalens roll i byggforskningssystemet.
Det perspektiv som anläggs utgår från att det handlar om en specifik relation
mellan handläggaren och anslagsmottagaren/forskaren. BFR är, som kommer
att framgå senare, det sektorsorgan som veterligt ger störst utrymme åt
forskningssekreterarna i bedömnings- och handläggningsprocessen.
Beslutsansvaret ligger, i enlighet med gällande verksförordning, odelat hos
generaldirektören (motsvarande hos BFR benämnes föreståndare). BFR har
alltså valt en organisationsfilosofi som avstått från den akademiska legitimering
som de flesta andra forskningsfinansiärer eftersträvat i och genom
rådifieringsprocessen.123

Kreditcykeln

En förståelse av handläggarnas roll i forskningssystemet kan med fördel starta
med en diskussion om anslagssystemets betydelse i det större sammanhanget.
Erkännande och belöningar är centrala faktorer för alla forskare och med denna
utgångspunkt är perspektiv hämtade från den forskningssociologiska
teoribildningen användbara – Bruno Latours och Steve Woolgars kreditteori är
av sådan art att den också ger underlag för reflektioner om handläggarnas roll i
sammanhanget.124

Utgångspunkten är en modifierad marknadsmodell som innebär att forskare
efterfrågar forskningsresultat av varandra för att använda i egna investeringar
med syftet att erhålla största möjliga avkastning. Forskare strävar efter att
”investera” inom de forskningsfält som har störst sannolikhet att ge säkra
belöningar (avkastning). Och den bästa belöningen är sådan erkänsla som är

                                           
122 Särskilt yttrande av ledamoten Walter Korpi i anslutning till SIB:s yttrande över
byggforskningsutredningen den 12 januari 1983, SIB arkiv, Dnr 233/82 .
123 Om rådifiering, se SOU 1995:121 Riksdagen, regeringen och forskningen,
124 Denna kreditteori presenteras i Latour & Woolgar, Laboratory Life (1986), ch. 5 , pp. 189–
208. Jfr Fridjonsdottirs avhandling Vetenskap och politik (1983) samt E. Kalpazidou Schmidt
avhandling Forskningsmiljöer i ett nordiskt perspektiv (1996), s. 38 f.
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möjlig att återinvestera i form av nya anslag för att få fortsätta sin forskning.
Forskaren kan därför förväntas lägga ned mycken möda på att få rätt sorts
kredit, d v s sådan som är nödvändig för att få fortsatta anslag. Konkret innebär
det att man bör ha en ”konstruktiv” dialog och en levande relation till det aktuella
forskarsamfundet om man är beroende av anslag från forskningsråd som
tillämpar peer review. När det gäller sektorsorganens anslag blir det i stället en
fråga om att etablera ömsesidiga och kommunikativa relationer med
anslagsgivarens handläggare (se figur 4).

Figur 4: Latour och Woolgars (1979) ”credit”-cirkel (här i Rips
version 1994)

Ur sektorsforskarnas perspektiv är det således av stor betydelse att upprätthålla
goda relationer till handläggarna. Detta gäller särskilt när medlen för ett
forskningsområde inte ökar nämnvärt. För forskare/forskargrupperna är det
livsviktigt att erhålla högt kreditvärde hos forskningssekreterarna. I motsvarande
mån är handläggaren intresserad av att arbeta med säkra och tillförlitliga
forskare. Ju högre kredit en forskare har utverkat, desto mindre arbete på den
ansökan han lämnat in. Ett stort ”stall” av kreditvärdiga forskare är ur
handläggarens synvinkel en väg till arbetsekonomi och t.o.m. en förutsättning
för att kunna lägga arbete på ”spontanansökningarna”.125

Stallmetaforen har utvecklats av Aant Elzinga (1985), men mer som en empirisk
generalisering och inte som en del av en teoretiskt baserad analys. Det finns
veterligt inte några empiriska belägg för hypotesen, utan rimlighetsskäl av den
typ som anfördes ovan har fått ligga till grund för diskussionen om detta
fenomen. Det finns dock ytterligare belägg för hypotesen, vilka dock överlag
grundas på intervjuuppgifter.

Handläggarna och forskarstallen

Intressanta iakttagelser om FoU-handläggarnas arbete av denna art görs i en
konsultrapport som ingår i rapporten Om konsten att driva FoU-program.126

                                           
125 Jfr Sandström, Mellan politik och forskning (1994), s. 275 ff.
126 Ek dr Peter Stevrin och civ ek, psykolog Jan Edenius vid Sinova hade
Energiforskningsnämndens uppdrag att studera handläggarfunktionen och att försöka finna nya
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Rapporten handlar om det statliga programmet för energiforskning och
frågeställningen i deras studie fokuserade på villkoren för FoU-handläggning;
mestadels med en instrumentell utgångspunkt – är rutinerna ändamålsenliga?
Det bör understrykas att undersökningen inte behandlar de egentliga
forskningsrådens verksamheter, ja inte heller normala verksamheter inom
sektorsorganen. Rapporten handlar om ett program (energiforskning), inom
STEV, BFR och STU,  som i högsta grad kännetecknades av ett politiskt behov
att få forskare och ingenjörer att spänna sina krafter framför en kärra full av
visioner om en ekonomiskt ren och förnyelsebar energi.

Energiforskningsnämnden konsulterade Sinova för uppgiften att ställa frågor om
handläggarnas handlingsfrihet och deras möjligheter att påverka program och
projekt. De undersökte även handläggarnas kompetensprofil vid respektive
myndighet.127 Deras intryck var att handläggarna vid de undersökta
myndigheterna generellt sett hade en stor handlingsfrihet. Detta gav dem stora
påverkansmöjligheter och ett visst mått av inflytande. Inflytandet försatte dem
också i dilemman av olika slag. I den mån handläggaren utövade sin makt att
försöka utforma projekten som han/hon ansåg lämpligt tenderade också
projektansvaret att förskjutas till handläggaren. Eftersom forskarna ofta var
ovilliga att lämna den ursprungliga ansökan/idén tappade de viljan att fullfölja
eller vidareutveckla den nya riktning projektet gavs efter handläggarens
intervention.

Den policyinriktning som låg bakom energiprogrammet visade sig vara relativt
löslig och allmänt hållen. Relevansbegreppet var oprecist. Detta gav
handläggarna frihet att ”klämma in” projekt i programmet som normalt inte
skulle ha rymts inom det uppdrag som myndigheten arbetade efter.

Tidsbristen var ett genomgående drag i handläggarnas vardag. Kontakter samt
interna och externa möten tog mycken tid i anspråk. De överfulla kalendrarna
medförde att det kortsiktiga perspektivet tog överhanden, menade utredarna.

De fäste också uppmärksamheten på kompetensfrågorna och påpekade att
denna inte hade uppmärksammats tillräckligt. Varken när det gällde den
sakkompetens som var nödvändig eller den interpersonella kompetens som
behövdes för att ”komma fram till beslut, förhandla fram en uppgörelse, föra
konstruktiva samtal, entusiasmera forskaren etc”.

                                                                                                                               
vägar att utveckla denna. Se Efn-rapport nr 35, 1990, s. 65 ff. redigerad av Y. Boye, K. Rudberg
och T. Winqvist.
127 Undersökningen byggde inte på mer än 14 intervjuer. 9 handläggare, 3 enhetschefer, en
avdelningschef och en departementssekreterare (Efn rapport nr 65, s. 65).
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Man observerade att det fanns en risk att handläggarna skapade och underhöll
personliga nätverk, d v s stall av utförare. ”Detta kan både uppstå genom att
handläggarna”, menade utredarna, ”har vissa favoriter bland forskare och andra
avnämare och genom att favoriterna anpassar sig till handläggarnas krav på
såväl forskning som beteende i övrigt, snarare än sin övertygelse.” Hur
handläggarna utförde sina konkreta arbetsuppgifter visade sig vara ganska
individuellt. De utvecklade en personlig metodik för att sköta
projektverksamheten. Regler och rutiner vid myndigheterna var uteslutande
administrativa och mestadels fick handläggarna lita till sin egen erfarenhet och
rutin.128

Hur dessa karaktärsdrag inom några av sektorsorganen kan komma att få
betydelse för hur ett forskningsområde utvecklas illustreras, enligt Sandström
(1994) av den bostadssociala forskningen. När BFR aktivt breddade sin
verksamhet och inkorporerade samhällsvetenskapliga forsknings- och
utredningsuppgifter under 1970-talet så skedde det utan att direkt ändra
organisationen för anslagsbeslut eller beredning. Även om rådet sedan lång tid
tillbaka givit stöd åt viss grundforskningsverksamhet, t ex hållfasthetslära, var
ändock tekniskt utvecklingsarbete ett dominant inslag i myndighetens arbete
och den kanske viktigaste uppgiften.

Kvalitetsbedömning av tekniskt utvecklingsarbete skiljer sig radikalt från den
bedömning som är lämplig vid allmän samhällsvetenskaplig forskning. I det
förra fallet är det funktionen som är intressant, i det senare fallet är kriterierna
sällan precisa, men forskarsamhället skall i princip favorisera nyskapande
forskning, teori och metodinriktad forskning eller tillförlitlig empirisk sådan. Enligt
den tidigare nämnda kreditteorin tolkas detta i termer av hur pass känd och
uppskattad forskaren ifråga råkar vara, d v s sådant som internationell
publicering, inbjudningar till konferenser, och nätverkstillhörighet blir viktiga
tumregler för anslagspolitiken.129

Innebörden av detta är att den samhällsvetenskapliga forskningen, liksom all
grundforskning, är starkt beroende av att forskarsamhället fungerar enligt de
normer som förväntas styra värdesättningen av respektive forskare. Ett
forskningsråd kan i yttre mening fungera som utpekande och styrande vad
gäller området för forskningsverksamheten, men den inre kvalitetsstyrningen
kan sannolikt inte ersättas av något annat än forskargemenskapen.

                                           
128 Efn-rapport nr 35, 1990, s. 67.
129 Jfr. U. Sandström, Mellan politik och forskning, (1994), s. 223 ff.
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Den vanliga uppfattningen om ett forskningsråd är att det fungerar som en
portvakt som har överblick och förmåga att ge en ”rättvis och objektiv
bedömning” av en ansökan. Där förväntar man finna den bästa överblicken och
i forskningsrådet bör ingå representanter för den kvalitativt mest avancerade
och aktade forskningen på området. I de sektorsforskningsråd som eftersträvat
en ”dubbel kompetens” har man i stället valt att eftersträva ”funktionell
forskning” och det har gjort att inplacering i det vetenskapliga nätverket i många
fall har blivit oklar.130

En kommentar till denna beskrivning kan inte undgå att notera den högbrynta
hållning som ligger bakom resonemanget. Frågan är om den
samhällsvetenskapliga forskningen överhuvudtaget uppfyller de villkor som
författaren hänvisar till. Om det förekommer en blandning av FoU-uppgifter
även inom det samhällsvetenskapliga fältet så är det möjligt att se betydelsen
av en beställarkompetens som tar hänsyn till flera dimensioner. Att det
förekommer en teknologisk samhällsvetenskap har poängterats av Jan Eriksson
i dennes arbeten (1990 och 1996) och redan när det samhällsvetenskapliga
forskningsrådet planerades under 1940-talet hade den socialteknologiska
argumenteringen en stark ställning.131

I historiken Mellan politik och forskning (Sandström 1994) presenteras även
resonemang som tar hänsyn till forskarsamhällets grad av sammanhållning och
organisering. Områden som kännetecknas av brist på etablerade forskare
präglas av specifika maktförhållanden mellan de båda grupperna och den
omvända relationen innebär ofta en förskjutning av makten till handläggarnas
förmån. Hall (1972) har, som framgått ovan, varit noga med att framhålla
ömsesidigheten i relationen mellan grupperna. Han ser t ex de
rådgivningskommittéer, prioriteringskommittéer, granskningsnämnder, PU-
grupper och paneler som förekommer inom organisationerna, som ett sätt för
finansiärerna att mildra konflikterna med omgivningen. Eftersom felgrepp är
oundvikliga är det viktigt för forskningsråden att ha engagera många externa
intressenter i arbetet, i första hand för att kunna hävda att den bästa expertisen
deltagit i beslutsfattandet.132

                                           
130 jfr Fridjonsdottir (1983) s. 116.
131 Se Nybom (1985).
132 Bristen på kvalitativa studier av handläggningsprocessen är uppenbar. Etnologiska studier
skulle kunna bidra till en analys av den folklore som utvecklats hos handläggarna om forskarna
och forskarkollektivet eller motsvarande hos forskare om handläggare.
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Handläggarna och forskningens genomförande

Vad gäller handläggarnas roll i genomförandesteget har förvånansvärt litet
gjorts för att dokumentera denna och det förefaller inte vara så att
ledningspersonal eller forskare har några uppfattningar om detta. Man anser det
väsentligt men har inga egna erfarenheter av det. Detta är således en dåligt
uppmärksammad dimension av handläggningsarbetet.133 EFN-rapporten
glömmer bort denna aspekt av handläggarfunktionen. Kanske kan man säga att
Transportforskningsutredningen (SOU 1992:55) uppmärksammar funktionen
indirekt när man hävdar att ramprogramanslag (större anslag under längre tid)
kommer att ställa krav på mindre rutinarbete kring projekten, och i stället
föranleder mer av insatser i form av FoU-planering, uppföljning och utvärdering
av FoU.

Inte heller det s k Högsektprojektet, som genomförde enkäter och intervjuer
med sektorsforskare inom högskolan, ställde frågor om handläggarnas roll
under projektarbetet.134

                                           
133 Gillmor (1986) redovisar en del intervjuresultat som antyder att forskningssekreterare som
visar sig ute bland forskarna röner hög uppskattning.
134 Se rapporten Sektorsforskning i högskolemiljö (1987), s. 38 ff.
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DEL 2

styrning och FOU-handläggning i det Svenska statliga
forskningssystemet

Bokens andra del består av tre empiriskt orienterade kapitel. Fokus är riktat på
de svenska offentliga forskningsfinansiärerna. De nya forskningsstiftelserna,
som bildats på basis av löntagarfondsmedel, har uteslutits ur den empiriska
undersökningen av ett enda skäl. Det är inte möjligt att på detta stadium avgöra
något om deras anslagspolitik, däremot har de en policy, som visserligen är
intressant, men dock endast en policy.135

I avslutningskapitlets diskussion och analys finns det dock anledning att dra in
stiftelserna i diskussionen. Mest för att det kan vara intressant att diskutera dem
i anslutning till frågan huruvida det vi kallat programeffekten är relevant i
sammanhanget.

Del två inleds med ett omfattande kapitel som har till ändamål att bidra med en
typologisering av de offentliga forskningsfinansiärerna. Det finns en vanlig
kategorisering som brukar användas i forskningspolitiska sammanhang – å ena
sidan forskningsråd och å den andra sektorsorgan. Men bilden är mer
komplicerad än så. Sektorsorganen kan, kommer det att hävdas nedan, delas
upp i tre olika grupper. Argument för denna ståndpunkt finner läsaren i kapitel
fem.

Det sjätte kapitlet ägnas åt en ingående beskrivning av de fyra grupper av
offentliga finansiärer som identifierats och definierats i kapitel fem. I detta
kapitel riktas intresset i första hand mot FoU-budgetens storlek, antalet
handläggare och de beslutsformer som tillämpas inom respektive organ. I de
tabeller som sammanställer dessa data finns även en kolumn som anger antalet
handläggare per 10/Mkr. Detta sammanfattande och genomsnittliga mått är ett
sätt att uttrycka hur stora medel respektive handläggare förfogar över. Har
myndigheten 1,0 handläggare per 10 Mkr innebär det att handläggarna vid den
myndigheten har att fördela den nämnda summan under arbetsåret. En siffra
om 0,5 innebär att handläggarna förfogar över 20 Mkr. Och så vidare. Data om

                                           
135 Dessutom är det osäkert huruvida det är möjligt att erhålla access till projektdata.
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dessa förhållanden vid myndigheterna presenteras i detta kapitel, men
analyseras först i det sista kapitlet, det åttonde.

Kapitel sju bör av läsaren betraktas som ett antal explorativa undersökningar,
som inte utgör sista ordet i de empiriska frågorna. Däremot är dessa
undersökningar en illustration till hur en bottom-up inspirerad empirisk forskning
om anslagspolitik kan bedrivas.

Försöken att förklara och diskutera de mönster som framträder i analyserna
görs, som nämnts, i kapitel åtta. Där samlas framställningen till en diskussion
om uttänjningseffekten, handläggarintensiteten och programeffekten. Dessa
mekanismer framförs med anspråk på att kunna bidra till att åtminstone
beskriva några mekanismer som har betydelse för anslagspolitiken. De sätts
också in i en teoretisk analysram – principal-agent anlysen – vilket slutligen
ligger till grund för en diskussion om de offentliga forskningsfinansiärernas
legitimeringsgrund.



82

5.

OFFENTLIGA FORSKNINGSFINANSIÄRER –

ETT TYPOLOGISERINGSFÖRSLAG

Uppgiften i detta kapitel är att utforma en typologi över de olika organ för
offentlig forskningsfinansiering som finns i det svenska FoU-systemet.
Pluralismen i det svenska FoU-systemet gör att det förekommer många radikalt
olika modeller för handläggning. Vilka dessa är och hur de kan särskiljas är
således framställningens genomgående frågeställning.
I kapitlet bearbetas frågeställningen utifrån två källmaterial: För det första den
enkät till sektorsforskningsorganen som forskningsfinansieringsutredningen
genomförde och för det andra egna intervjuer och analys av
informationsmaterial från respektive myndighet.136

Framställningen leder fram till ett typologiseringsförslag som resulterar i att vi
kan identifiera fyra skilda organisationsmodeller för offentlig
forskningsfinansiering i det svenska FoU-systemet. Låt oss kort informera om
dessa och betrakta förslaget till typologi som en hypotes, för vilken det ges
argument och understödjande analys i den följande framställningen:

(1) Bisysslomodellen. Utgörs av sektoriella finansiärer, vilka har
forskningsfinansiering just som ”bisyssla”. Därför kallas de också
bisyssloorganen. Exempel är Försvarsmakten, Konsumentverket, Vägverket,
Banverket, AMS och Statens kulturråd.

(2) Handläggarmodellen. I denna ingår de större sektorsforskningsorganen,
vilka uteslutande arbetar med FoU-uppgifter. Ett karakteristisk drag är att
forskningssekreterarna har ett stort inflytande i anslagsprocessen. Exempel:
NUTEK, BFR, KFB.

(3) Hybridmodellen. Denna grupp av sektorsorgan består av myndigheter,
vilka utvecklat besluts- och bedömningsprocesser, som efterliknar de egentliga
forskningsråden. Exempel: RALF, SIDA, Naturvårdsverket och Skolverket.

(4) Rådsmodellen. Som benämningen antyder består denna grupp av de
egentliga forskningsråden. Till kärnan hör de råd som tillhör

                                           
136 En närmare redovisning av sektorsenkäten ges i nästkommande kapitel.
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utbildningsdepartementet, men ytterligare ett par råd brukar numera anses
tillhöra denna grupp. Exempel: NFR, MFR, SJFR och SFR.

Om typologier

En typologi bygger på ett antal kriterier som kan variera över en skala. När
dessa ställs samman identifieras mönster möjliga att renodla till idealtyper.
Dessa ligger till grund för en systematisk beskrivning av det aktuella systemet
där diskussionen kommer att handla om i vilken utsträckning verklighetens
organisationer stämmer överens med modellerna. Dessa modeller har skapats
utifrån en generalisering av tillgänglig empiri. Utgångspunkten är att det finns
flera olika modeller för styrning av de förvaltningar som arbetar med
forskningsfinansiering, och det intressanta är att identifiera de viktigaste
egenskaperna som skiljer dem åt. Det finns en rad organisationsformer,
beslutsmodeller och handläggningsrutiner. Dessa samvarierar i stor
utsträckning med den arbetsuppgift som respektive myndighet har att
genomföra. Skillnaderna handlar också om hur dessa organisationer erhåller
politisk legitimitet för sin verksamhet.137

Ett antal institutioner och aktörer bildar tillsammans det komplicerade system av
relationer som utgör det svenska forsknings- och utvecklingssystemet.
Systemets kombinatorik och förmåga till effektiv resursallokering samt utväxling
på dessa avgör dess styrka, d v s dess förmåga till måluppfyllnad. I huvudsak
består systemet av privata och statliga organ för forskningsfinansiering (företag,
forskningsråd, sektorsforskningsråd, stiftelser m.m.), forskare (i företag,
universitet, forskningsinstitut och organisationer) som söker forskningsmedel
samt de resultat som kommer fram i de forskningsprocesser som etableras.
Samverkan och interaktionen mellan de olika komponenterna utgör grundvalen
för den kvalitativa dynamiken i systemet. I stor utsträckning bidrar
finansiärernas mål och där tillhörande program, konkurrensen mellan forskarna
om medel inom dessa program och mekanismerna för att fördela dessa medel
till att avgöra systemets kvalitativa effektivitet.

FoU-system kan struktureras på flera olika sätt och de kan analyseras utifrån
flerfaldiga dimensioner. Även i ett pluralistiskt och decentraliserat system är det
viktigt att komma ihåg att ett mindre antal statliga organ dominerar
finansieringen av forskning. Koncentrationen av resurser är relativt långtgående
såväl i USA som i Sverige. Den offentliga finansieringsbilden i USA är mycket

                                           
137 Jfr B. Rothstein (1992) kap. 3.
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tydlig: NSF och NIH dominerar starkt. På den privata sidan är detta lika
påtagligt genom de olika ”privatstiftelser” som finansierar universiteten.138

I Sverige ser det ut som om den allmänna bilden håller på att förvandlas till följd
av löntagarfondernas omvandling till forskningsstiftelser. De kommer att bli
kraftfulla aktörer inom FoU-systemet när de är fullt utbyggda. Hittills har
sektorsorganet NUTEK (Närings- och teknikutvecklingsverket, tidigare STU,
Styrelsen för teknisk utveckling) länge haft en stor betydelse för den tekniska
forskningen och det teknikinriktade utvecklingsarbetet. De privata finansiärerna
har i Sverige snarare fungerat som infrastrukturens tillskyndare och
upprätthållare och har därför inte synliggjorts annat än i undantagsfall.

Även om det i USA således finns avsevärda resurskoncentrationer på
finansieringssidan är det otvetydigt att systemets mångfald av aktörer och
relationer är ett grundläggande faktum. Variationsrikedomen är av stor
betydelse för den som skall analysera och beskriva det amerikanska (och
svenska) systemet.139 En illustration till tesen om mångfald, variationsrikedom
och glidande sammanblandningar utgör det faktum att det amerikanska
försvarsdepartementet (Department of Defense, DOD) under 1980-talet
definierade sitt uppdrag så pass brett att alla former av grundforskning (basic
research) ansågs ingå det lagstadgade verksamhetsområdet. En effekt av detta
blev bl  a  att departementet förlade allt mera av sin uppdragsforskning till
universiteten, i realiteten skedde under 1980-talets första hälft en fördubbling av
de resurser som gick denna väg.140

Bestämda och onyanserade förväntningar om olika aktörer i FoU-systemet bör
vi således avhålla oss ifrån. Snarare har vi anledning att vara uppmärksamma
på oväntade och icke-programmatiska rutiner i olika organ. Det ställer krav om
ett empiriskt betonat forskningsprogram om forskningsstyrning och
anslagspolitik. Ett sådant har saknats i Sverige och i denna bok kommer det
inte att vara möjligt att annat än skissera hur ett sådant skulle kunna se ut.

                                           
138 Under lång tid har de viktigaste privata finansiärerna varit Ford Foundation, Rockefeller
Foundation and John A Hartford Foundation.
139 Friedman & Friedman (1988).
140 Uppgiften bygger på S. Slaughter, ”Academic Freedom and the State”, Journal of Higher
Education (1988), s. 255. Slaughter hänvisar i sin tur till en rapport från National Science Board.
Förespråkarna för en starkare centralisering har vuxit sig allt starkare även i USA inte minst till
följd av behovet av en återhållsam budgetpolitik. Inför hotet om väsentliga statliga
nedskärningar föreslår nu flera av akademierna att presidenten och de federala myndigheterna
skall arbeta fram en gemensam övergripande forskningsbudget, se vidare Allocation rapporten
1996.
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Frågan om utvärderingsmetoderna kommer att ligga till grund för en del av det
typologiseringsarbete som tas upp i detta kapitel. För att grundlägga detta
arbete ägnas en viktig del framställningen åt att ge en övergripande bild av hur
relationerna mellan styrande och styrda organ inom offentlig förvaltning kan
analyseras. Det perspektiv som skapas utifrån denna analys har också
betydelse för vår förståelse av de legitimeringsproblem som olika
förvaltningsorgan ställs inför. Detta fäster vår uppmärksamhet vid
organisationernas arbetsformer och deras relationer till omgivningen.

Det typologiseringsförsök som skall presenteras utgår från följande kriterier: (1)
den utvärderingsmetod som dominerar inom organisationen (ex ante – ex post);
(2) organisationsformen, vilken i stor utsträckning utgår från de
handläggarkvalifikationer som respektive organisation efterfrågar; (3)
organisationernas gränsorganisationer, vilket bidrar till vår förståelse för
arbetsuppgiftens komplexitet; (4) den förvaltningsmässiga beslutsordningen; (5)
en sammanvägd bedömning av organisationens FoU-inriktning; (6) den
huvudsakliga anslagsformen och (7) viktigaste instans för bedömning av
ansökningar. Ett åttonde kriterium har att göra med förvaltningsstyrningens
legitimitet, vilket ger underlag för en placering av organisationens auktoritet i
förhållande till gränsorganisationerna, men denna fråga hålls tillsvidare utanför
typologiseringsuppgiften. Diskussionen om detta får vänta till det avslutande
kapitel åtta.

Kollegiala bedömningsmetoder

Aspekter av det vetenskapliga systemets specifika bedömningsmetod – peer
review – är något som fångat mångas intresse. Det har under lång tid varit en
värderad verksamhet att diskutera och problematisera kollegiemetoden för
allokering av forskningsmedel. Att processen inte är fri från attityder och
värderingar – dess subjektivitet och tendens till konformitet – har med
periodicitet återkommit som ämne för den akademiska interndebatten.141 Mitt
syfte här är att visa på dimensioner av detta bedömningssystem som gör det
användbart också som ett instrument för att visa på skillnader mellan olika
finansieringsorgan i det svenska FoU-systemet.

”Peers” är i det här fallet en vanlig benämning på forskare som utför någon form
av bedömning av sina kollegers arbete. Men hur detta sker och framförallt när

                                           
141 Extensiva genomgångar av denna diskussion och den forskning som hör därtill ges i Chubin
& Hackett (1990) Peerless Science och Cole Making Science (1992), se även de ederade
volymerna Quality in Science (ed. La Follette, 1982).
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det sker gör att det finns anledning att skilja mellan olika typer av
expertvärdering. Om den utförs i förväg, t ex av ett förslag till forskning, talar vi
om en ex ante-bedömning och om den görs efteråt, t ex som en bedömning av
ett eller flera genomförda projekt, talar vi om ex post-bedömning.
Interimvärdering sker vanligtvis i anslutning till periodskiften inom ett
forskningsprogram. Det kan exempelvis vara frågan om ett sexårigt program
som efter tre år utvärderas för att finansiären skall a) få en inblick i
verksamheterna; b) erhålla uppslag till förbättringar och c) ett underlag för
beslutet om fortsatt finansiering.142

Kollegernas bedömning utgör huvudpunkten också i det som brukar kallas
referee-värdering. Denna sker i samband med att manus sänds in till
redaktionerna för bedömning. Tidskriftsredaktionen utser ett par (eller flera)
välrenommerade kolleger (experter) som ges i uppdrag att granska
artikelförslaget med avseende på kriterier som tidskriften valt att ställa upp.143

Den grundläggande forskningens dynamik har mestadels sin bas i att de mest
kvalificerade förslagen till nya projekt väljs ut av kompetenta kolleger. Ofta är
dessa bedömare anonyma, en princip som är vanlig när tidskrifter bedömer
insända artiklars värde. Idealt skall det vara kvalitetsfaktorn och nyhetsfaktorn
som avgör huruvida projekt får anslag eller artiklar blir publicerade. Det finns
tungt vägande kritik mot detta system. Denna hävdar bland annat att det leder
till en konservatism och att vissa typer av forskning blir missgynnad.144 Liksom
det demokratiska systemet har sina brister är det klart att det, som framgått
ovan, finns svagheter i peer review-metodiken.

Inom grundforskningsråden tillämpas överlag kollegiebedömning ex ante av
projektansökningar. Inom sektorsforskningen är det mindre vanligt att urvalet av
projekt sker uteslutande på grundval av kollegial bedömning. Handläggarnas
bedömningar, liksom korporativt legitimerade representanters åsikter och
bedömningar kan väga tungt, även om dessa underbyggs av externa
remissinstanser och rådgivningskommittéer.

För att i möjligaste mån erhålla legitimitet med avseende på forskningens
kvalitet har det kommit att utvecklas en form av vetenskaplig
kvalitetsbedömning inom sektorsorganen, som sker ex post. Det handlar alltså

                                           
142 OECD-rapporten Evaluation of Research av Gibbons & Johnston (1987).
143 Om tidskrifternas referee-bedömningar, se vidare Chubin & Hackett (1991) Peerless
Science, kapitel 4.
144 Se S. Fölster, i Research Policy (1995).
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om direkta utvärderingar av utförd forskning som ofta tar hänsyn till kvaliteten
och nyhetsvärdet i den färdiga forskningen, men icke uteslutande – även andra
kriterier, t ex relevans tas med i utvärderingen.

Vad är det för skillnad mellan bedömning som sker ex ante och bedömning som
sker ex post? Den förra kan med fördel göras anonymt, medan de senare
mycket sällan är anonymiserade. I de förra fallet fungerar kvalitetsbedömningen
som en form av urval där projektförslag som inte anses fylla måttet väljs bort
utan vidare spisning. Kvar står de ”bästa” förslagen. I det senare fallet är det
förknippat med betydligt större problem att göra en explicit negativ bedömning.
Det fordrar en särskilda kommentarer och ett aktivt, ofta kontroversiellt
ställningstagande. Kritik skall riktas inte bara mot den eller de forskargrupper
som bedöms, utan också mot den handläggare, som givit medel till
projektet(en).

Organisationsformerna för ex post-värderingar gör att sociala och kollegiala skäl
lägger naturliga hinder för de flesta former av entydighet i kritiken. I sådana
värderingar är det sannolikt att beställaren kan erhålla kvalificerade synpunkter
på aspekter som inte exploaterats inom projektet eller alternativa synsätt som
skulle kunna komma till användning. En direkt kritik mot det som faktiskt har
utförts är däremot sällan att vänta.

Denna tendens till diplomatism är inte särskilt undersökt. De flesta inblandade
känner väl till den och tar sannolikt hänsyn till dess effekter när de studerar en
ex post-värdering. Många söker läsa mellan raderna och det kan möjligen
sägas utvecklas en form av ”kremlologi” för att tyda det rätta innehållet i
utvärderingarna. Problemet är att de som blir kritiserade inte gärna läser mellan
raderna.

I tidskriften Research Evaluation har detta diskuterats, i anslutning till
erfarenheter från Australien, som ett av de viktigaste problemen med ex post-
bedömningar: ”Some panelists – perhaps especially the Australians – find it
difficult to bring themselves to comit to paper explicit, detailed and trenchant
criticism of grant outcomes.”145 Författarna hänvisar till att utlåtandena inte är
anonyma . De uttalanden som utvärderarna gör i slutna rum skiljer sig markant
från dem som skrivs ner. Utvärderarna hesiterar att uttala något kritiskt och
deras hänsyn riktar sig i första hand till den egna disciplinen och i andra hand till
den eller de forskare som eventuellt skulle drabbas.

                                           
145 Grigson & Stokes (1993) ”Use of peer review to evaluate research outcomes”, Research
Evaluation 3, p. 176.
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RRV har i en granskning av NUTEK gått igenom i stort sett alla utvärderingar
som producerats av NUTEK-Teknik under åren 1991–1995. Det rör sig om 41
utvärderingar och hälften av dessa är expertbedömningar, s k peer reviews, ofta
utförda av utländska forskare eller konsulter. De peer review-undersökningar
som myndigheten initierat har enligt RRV för det första arbetat utifrån alltför
allmänna kriterier, vilket gör det svårt att tolka bedömningarna. För det andra
påvisar RRV ett problem med bedömningarna, som ansluter till de
australiensiska erfarenheterna: ”Artighetseffekten gör emellertid att det är
mycket svårt för en utomstående bedömare att bilda sig en uppfattning om
experternas bedömningar”, skriver RRV. Detta skapar även inkonsistenser i
rapporterna. Det framträder en tendens till överslätande formuleringar i
sammanfattningarna, medan kritiken kan vara skarp mot enskilda projekt.146

Den givna slutsatsen hos de flesta som problematiserar peer review är att de
kollegiala bedömningarna måste kompletteras med någon form av
bibliometriska metoder.147

För att vara effektiva måste utvärderingsmetoder, liksom styrningsmetoder, ta
hänsyn till de oskrivna regler, som är verksamma i forskargemenskapen.
Visserligen har det uppstått en hel del osäkerhet inom systemet, som framhållits
ovan, till följd av en rad strukturella förändringar. Processen bakom
förskjutningen från ex ante till ex post har att göra med att forskningens kvalitet
inte längre på ett självklart sätt organiseras och avgörs inom ramen för
enhetliga discipliner. Framväxten av mång- och tvärvetenskapliga ansatser och
problemlösningsstrategier (t ex strategisk forskning) är ett inslag i denna
process.

Ett annat inslag är att finansieringsstrukturen växer enligt en logik och
utförarstrukturen (universiteten) inte alltid följer samma logik. Det är inte säkert
att sektorsforskningen mår bra av att nyttja grundforskningens
institutionaliserade normsystem.

Handläggarnas kvalifikationer

Forskningshandläggarnas arbetsuppgifter och de krav som ställs på dem skiljer
sig beroende på var i systemet de befinner sig. Inom de egentliga

                                           
146 Riksrevisionsverket, NUTEK stöd till företag och forskning. RRV 1995:39, s. 56 ff. Jfr. även
Ds 1996:36 Kan myndigheter utvärdera sig själva?
147 Se t.ex. Chubin & Hackett (1990) Peerless Science Ch 6, p. 190. En variant som anpassats
till svenska förhållanden presenteras i Sandström et al Anslagspolitik för en uthållig
kunskapsutveckling.
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forskningsråden, t ex NFR (Naturvetenskapliga forskningsrådet) och TFR
(Teknikvetenskapliga forskningsrådet), är det närmast självklart att
handläggarna skall inneha doktorsexamen (eller motsvarande). Detta
kompetenskrav har mera sällan prioriterats av de forskningsfinansiärer som har
sektoriella uppgifter.148

I en annons där AFR (Avfallsforskningsnämnden) söker en
”forskningshandläggare” till två av nämndens fyra forskningsområden anges
följande om handläggarens önskvärda formella kvalifikationer: ”Grundexamen
påbyggd med forskarutbildning eller bred praktisk arbetslivserfarenhet gärna
från industri och näringsliv”.149  Här fordras ingen examen från
forskarutbildningen och den erfarenhet som hämtas utanför högskolan
uppväger av allt att döma alla former av forskarutbildningskunskaper. En
närmare granskning av hur forskningshandläggarens arbetsuppgifter beskrivs i
annonsen ger en förklaring till denna prioritering från arbetsgivarens sida.
Arbetsuppgifterna beskrivs i följande ordalag:

– bereda ärenden för beslut i programkommittén och svara för att fattade beslut
genomförs,
– följa projekten och hålla kontakt med forskarna samt leda forskarmöten,
– planera och genomföra seminarier och konferenser,
– vidmakthålla och utveckla AFR:s nätverk med forskarsamhället, näringslivet, andra
myndigheter och organisationer,
– följa den internationella utvecklingen,
– svara för rapportering till kanslichef, programkommittér och styrelse.150

Explicit framgår också i annonsen att arbetsgivaren (Naturvårdsverket) fäster
stort avseende vid den sökandes interpersonella förmåga: ”Arbetet innebär en
stor mängd kontakter varför kontaktskapande och nätverksbyggande förmåga
är viktiga egenskaper.”151

I så måtto är AFR representativt för sektorsforskningsorganen. Verksamhetens
kärna tenderar att uppfattas som en uppgift som går ut på att skapa och
vidmakthålla ”nätverk”.152 Detta framkommer även vid intervjuer med
ledningspersonal inom sektorsorganen. Förhandling och förankring har blivit en
huvuduppgift för många handläggare och det ställer krav på förmågan att

                                           
148 Övriga sektorsmyndigheter, vilka har forskningsfinansiering som bisyssla, t.ex.
Försvarsmakten, Konsumentverket, Vägverket, Banverket m.fl. har ej ingått i den
intervjuundersökning som ligger till grund för detta arbete.
149  DN 25 augusti 1996, del Arbete/Pengar s. 27.
150 Ibidem.
151 Ibidem.
152 Se t.ex. NUTEKs och BFRs årsredovisningar och policybeskrivningar.
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”lyssna” och ”agera” utifrån en generalistkompetens snarare än en
expertkompetens. I handläggarnas arbete ingår även att hålla ihop och
samordna styrgrupper (NUTEK) eller program- ocu uppföljningsgrupper
(BFR).153

Den kompetens som krävs för att fylla nätverkskostymen är sällan direkt
relaterad till den formella kompetensen. Forskningskompetens är ett nödvändigt
om än icke tillräckligt villkor. Möjligen kan det vara en fördel om handläggaren
har sådana kvalifikationer, men mer än så är det inte. Viktigare är att kunna
fungera som brygga mellan forskningen och sektorns avnämare.154 Samtidigt
bör framhållas att flera av sektorsorganen har som policy att eftersträva en
kompetenshöjning bland personalen.155

Inom de egentliga forskningsråden är ofta de formella kvalifikationskraven
högre ställda. Ofta är det där lättare att definiera vilken sorts sakkunskap som
efterfrågas. Att rekrytera en kemist till kemiutskottet inom NFR reser inte
omedelbart några svåra frågeställningar om sakkompetensen. Vad gäller den
löpande projekthanteringen och allokeringsarbetet är däremot dessa
forskningssekreterare inte särskilt involverade i beslutsprocessen. Deras uppgift
är regelmässigt att se till att underlagen är begripliga och att det finns en
gemensam standard, åtminstone inom den prioriteringskommitté, som
handläggaren betjänar.

Detta senare krav – en standard för allokeringsbesluten – har inom MFR gjort
att rådet valt att arbeta med endast två handläggare för 12 stycken
prioriteringskommittéer. Tanken är att med denna mekanism ha kontroll över
bedömningsunderlagens utveckling. Inom några av sektorsforskningsorganen,
t ex KFB, har detta för övrigt rapporterats som ett viktigt internt problem, vilket
man försöker att undanröja.156

Det intervjumaterial som tagits om olika finansiärer ger vid en översiktlig analys
ett lätt överblickbart mönster med avseende på handläggarens funktion i
beslutsprocessen. Två extremfall kan tjäna som utgångspunkt för
beskrivningen: Närmast den ena extremen finns de finansiärer som arbetar
mera i enlighet med de egentliga forskningsrådens modell med kollegial
bedömning i någon form av permanenta prioriteringskommittéer. Dessa har i

                                           
153 Intervjuer: Arne Otteblad (NUTEK) och Sture Blomgren (BFR).
154 Intervjuer: Yngve Boye och Urban Karlström (KFB).
155 Intervjuer: Erik Fellenius (SNV).
156 Intervjuer: Urban Karlström (KFB).
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allmänhet något färre handläggare i sin organisation (i relation till FoU-
budgeten) eller har valt att på samma sätt som FRN vidareutveckla
handläggarrollen med avseende på uppgifter av typen programskrivningar,
konferens- och seminarieanordnande samt aktivt initieringsarbete. I de
egentliga forskningsråden har handläggarna ofta omfattande uppgifter för att
upprätthålla det internationella forskningssamarbetet. Flera av sektorsorganen
har anslutit sig till denna modell, men med vissa modifikationer.

I den andra extremen samlas de finansiärer som i organisationen har givit en
starkare ställning åt handläggaren, även i allokeringsbesluten. Dessa
”forskningssekreterare” arbetar sällan med explicit organiserade
prioriteringskommittéer, utan utnyttjar externa experter eller relevanspersoner
för ad hoc-remisser, rådgivningspaneler etc. Det är handläggarnas egna
bedömningar och sammanvägningar som har det tyngsta inflytandet över
beslutsunderlaget. Eftersom remissinstitutet inte ger några säkra utslag på
grund av avsaknaden av konsensus mellan forskare ges det utrymme för
handläggarna att använda remisserna som stöd för sina egna preferenser.
Deras initiativ och uppfattningar om forskarna inom respektive forskningsfält är
det som till syvende och sist avgör förslaget till beslut. I så gott som all
sektorsforskning är det dock generaldirektören (eller motsvarande) som formellt
är ansvarig för anslagsbesluten.

Mellan dessa extremer finns en rad varianter, som vi får anledning att
återkomma till i samband med den närmare beskrivningen av de olika
forskningsfinansiärerna i kapitel sex.

Organisationsform

Ser vi uteslutande till handläggningen av forskningsanslag är det möjligt att
betrakta forskningsråden som en i egentlig mening byråkratisk
organisationsform. Uppgifterna är uniforma (ge anslag till forskningsprojekt) och
insatstekniken i högsta grad standardiserad (några olika anslagsformer). Enligt
en modell, som Bo Rothstein (1994) har föreslagit, bör myndigheters
organisationsform kunna bestämmas utifrån dessa båda dimensioner. Dessa
ligger också till grund för figur 5, som skall illustrera resonemanget. I denna
identifieras fyra grundläggande organisationsformer: 1) Byråkratisk
organisation; 2) Managementorganisation; 3) Professionell organisation och 4)
Utredningsorganisation.

Båda dimensionerna – uppgiftens art och insatstekniken – har att göra med
graden av slumpmässighet och osäkerhet i hanteringen. Varierade
arbetsuppgifter å ena sidan och varierad insatsteknik å den andra.



92
Omgivningens diversifiering är den faktor som dels bestämmer huruvida en
arbetsuppgift är uniform eller varierad,  dels huruvida den insatsteknik som
behövs går att standardisera eller ej. Den vanliga företagsformen, kader- eller
managementorganisation, lämpar sig för de organisationer som har uniforma
uppgifter, men icke-standardiserad insatsteknik. I det här sammanhanget är
den knappast aktuell. Många vill säkert hävda att alla forskningsfinansiärer har
varierade arbetsuppgifter och målsättningar att implementera. Även om
organisationen tillämpar en responsiv arbetsstil när det gäller bevillning av
anslag till forskning förekommer det nämligen en rad andra mer eller mindre
varierade arbetsuppgifter att utföra. Myndigheterna tvingas att aktivt arbeta för
att strukturera sina insatser och att identifiera nya insatsområden. Med denna
utgångspunkt är det i första hand med avseende på insatstekniken det skulle
vara möjligt att skilja mellan olika typer av forskningsfinansiärer.

Figur 5: Klassifikation av organisationsform (efter Rothstein).

Det skulle innebära att alla forskningsfinansiärer inryms i de båda högra
organisationsformerna i figuren – den professionella organisationen och
utredningsorganisationen. Skillnaden däremellan kan tolkas på följande sätt: I
den mån forskningsfinansiärerna arbetar med kollegiala bedömningskommittéer
tenderar organisationen att utveckla ett standardiserat förfarande, och är relativt
begränsade vad gäller handlingsrepertoaren. Ett forskningsråd kan inte gå
utanför högskolesektorn. De egentliga forskningsråden kan sägas ha en
organisationsform som liknar den professionella. Betoningen ligger här på
liknar, någon direkt överensstämmelse finns ej.

Konkret betyder detta att de egentliga forskningsrådens handläggare är relativt
lätta att beskriva med avseende på den kompetens som efterfrågas. De skall ha
en god professionell ställning inom det akademiska ämne som de skall arbeta
med. Det är viktigt att de kan kommunicera med ämnesföreträdarna och de
skall kunna fördela ansökningar på rätt person, vilket kräver goda
ämneskunskaper.

Vad gäller sektorsforskningsorganen har de en vidare handlingsrepertoar, vilket
bl a framgår av att deras anslagsmottagare sträcker sig över hela skalan; från
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högskolan via konsulter och institut till privata företag. Detta skapar
arbetsuppgifter som är svåra att standardisera. I utredningsorganisationens
register saknas ofta utprövade insatsformer. Behovet att anpassa insatsformen
till arbetsuppgiften föranleder utredningar och ställningstaganden, innan de tas i
bruk. Organisationen tvingas att pröva sig fram, vilket ger dessa organisationer
ett inkrementalistiskt karaktärsdrag.157

Med målformuleringar som befinner sig i ständig förändring, ständigt beroende
av de politiska församlingarnas skiftande intressen, har dessa organisationer
behov av utredningsformens dynamiska och icke-uniformerade organisering.
Delegering av ansvar blir ett värdefullt medel för att utnyttja all den kompetens
som finns hos den operativa personalen.

Av detta följer att sektorsforskningsorganen tenderar att ha en utredningsartad
organisationsform, vilket ställer särskilda kvalifikationskrav på handläggarna.
Det är deras generalistkompetens som efterfrågas. De skall kunna ställa
samman ett programdokument och de skall samtidigt kunna tala med
akademiker och med praktiker. Utredningsorganisationen påminner om
konsultföretaget som måste vara anpassningsbart och som inte kan gräva ner
sig i specifika intresseområden eller specialiseringar. Handläggarrollen inom
sektorsorganen är i så måtto betydligt mera ytlig och översiktlig till sin karaktär.
Därav också svårigheterna att bestämt kunna peka ut vilken typ av kompetens
som behövs. Yrkesrollen är långt ifrån möjlig att professionalisera.

Hur skall de myndigheter klassificeras, som finansierar forskning, men inte har
speciella enheter inom organisationen som uteslutande sysslar med FoU-
handläggning? Exempel i denna kategori är Försvarsmakten, AMS,
Konsumentverket och Vägverket. Det ligger nära till hands att betrakta dessa
organ som byråkratiska organisationsformer. I första hand arbetar de med
kontraktsforskning, vilket innebär att de lägger ut beställningar, ibland till
högskolan, för att erhålla ny kunskap eller ny teknologi. Oftast handlar det om
utvecklingsarbete eller om tillämpad forskning. Målstrukturen är regelmässigt
uniform, men eftersom handlingsrepertoaren sannolikt inte är standardiserad
finns anledning att sätta i fråga en sådan klassificering. Lika gärna skulle dessa
förvaltningar kunna anses ha en managementinriktad organiseringsform med
avseende på den handläggning som berör forskning och utveckling.

                                           
157 Rothstein (1994) kallar denna ”kunskaps- och utredningsorganisation”. Jfr Björklund (1996).
En diskussion kring organisationsformer i sektorsforskningsorgan ges även i BVN-rapporten
Långsiktig kunskapsuppbyggnad – en förstudie (1994).
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Gränsorganisationer

För att erhålla en övergripande bild av det svenska FoU-systemet är vi tvungna
att ta hänsyn till att akademiens fakulteter bara är den ena sida av
forskningsfinansiärernas omgivning. Flera olika typer av gränsorganisationer är
intressanta som underlag för att ta ställning till myndigheternas karaktär som
förvaltningsorganisationer. Organisationerna skall nämligen orientera sig i
radikalt skilda terränger. De statliga organisationerna, skriver
organisationssociologen Göran Ahrne (1989), upprätthåller gränser i varierande
terräng. 158 Och denna variationsrika terräng ger i sin tur ett underlag för vårt
typologiseringsarbete.

Gränsorganisationerna som infallsvinkel för att klassificera myndigheterna
innebär något som kan uttryckas rakt på sak: Terrängen avgör vilka man kan ha
som vänner, eller rättare, vilka man måste ha som vänner, vilka man inte kan
undvika när beslut skall legitimeras.159

Det behövs inga omfattande undersökningar för att konstatera att
gränsterrängen för olika forskningsfinansiärer skiljer sig åt i väsentliga
avseenden. Med Ahrne (1989) kan vi identifiera tre dominerande
gränsförhållanden: (1) mot det kapitalistiska systemet (förkortas KAP); (2) mot
intresseorganisationerna (INTR) och (3) mot andra nationalstatliga
organisationer (NAT).

Den första kategorin gäller forskningsfinansiärer som har ”långa gränser mot
det kapitalistiska systemet” (näringslivet) – det gäller i första hand en del
byråkratiska organisationer, som även utför viss FoU-finansiering, t ex
Försvarsmakten, Banverket, Vägverket, AMS och Jordbruksverket. Inom
sektorsforskningsorganen gäller detta i första hand NUTEK, KFB, SGU och
BFR samt eventuellt Rymdstyrelsen. Detta framkommer i de flesta fall av
respektive myndighets styrelserepresentation och dessas
organisationstillhörighet. Inom NUTEK och BFR utgörs minst hälften av
näringslivsrepresentanter. Inom den kategori forskningsfinansiärer som liknas
vid de egentliga forskningsråden bör SJFR kunna hävdas ha gränser, som
överensstämmer med den här gjorda klassificeringen, men det visar sig inte i
styrelserepresentationen, vilken domineras av professorer.

Den andra kategorin forskningsfinansiärer saknar gränser mot det kapitalistiska
systemet, men har ett territorium i anslutning till områden som består av

                                           
158 Citat från G. Ahrne (1989) Byråkratin och statens inre gränser, s. 76.
159 Jfr. analysen i Sandström (1994) Mellan politik och forskning, s. 271 ff.



95
intresseorganisationernas politiska sfär eller direkt mot enskilda individer eller
familjer. Till de myndighetsorgan som har dessa kännetecken hör bl a
Folkhälsoinstitutet, Statens Kulturråd och Konsumentverket. Av
sektorsforskningsorganen tillhör RALF, SNV, Skolverket, SIS m fl denna
kategori. FRN har en mycket omfattande intresserepresentation i sin styrelse.
SFR kan möjligen anses som ett råd vilket lämpligen hör hemma under denna
rubrik, men av styrelserepresentationen framgår att rådet ser ut att falla inom de
kriterier som gäller kategori 3.

Den tredje kategorin forskningsfinansiärer – med gränser i första hand mot
andra nationalstatliga organisationer – domineras av en grupp forskningsråd
som nästan enbart gränsar till den statliga utbildnings- och
forskningsorganisationen, d v s högskolor och universitet. Hit hör de egentliga
forskningsråden NFR, MFR, TFR, HSFR, men även RFUH. Bland dessa
forskningsråd finns det vissa skillnader vad gäller gränsförhållandena. Man kan
således anta att NFR och HSFR båda har en större inriktning mot högskolan,
medan TFR och MFR har andra gränsförhållanden, i det förra fallet mot det
kapitalistiska systemet (industriella intressen) och i det senare såväl mot
landstingskommunala som läkemedelsindustriella intressen. Dessa
gränsförhållanden har däremot inte, annat är marginellt, givit avtryck i
styrelserepresentationen.

Sammanfattningsvis framträder med önskvärd tydlighet de skillnader som en
typologi har att ta hänsyn till, men också att detta enskilda kriterium inte skapar
några rena kategoriseringar.

Beslutsordning

Besluten om anslag till forskning följer i det svenska systemet i huvudsak två
olika modeller. I den ena fattas besluten i styrelsen (rådet) efter beredning av
handläggare och bedömningskommittéer. I den andra fattas besluten av chefen,
besluten kan ligga på GD-nivå (motsvarande), eller om FoU-budgeten hanteras
inom en myndighet med flera arbetsuppgifter, av respektive avdelningschef. I
den senare fallet är det vanligt med en viss delegering till lägre nivåer, vilken
dock sällan är särskilt långtgående. Inom några sektorsorgan har handläggarna
delegation för beslut om belopp upp till ca 50 000 kronor, och enhetschef
(motsvarande) har rätt att fatta beslut om ungefär det dubbla. I de förra fallen,
styrelsebeslutsvarianten, är delegering mycket ovanligt.

Beslutsordningen inom de berörda sektorsorganen är ett sätt att upptäcka de
skillnader som finns också när det gäller handläggarnas funktion och ställning
inom myndigheterna. I vilken mån har myndigheten organiserat särskilda råd
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eller styrelser för att bedöma kvalitet och relevans? I
sektorsforskningsutredningen (Ds 1989:3) konstaterades att mångfalden av
olika besluts- och beredningsprocesser bland myndigheterna var stor.
Skillnader konstaterades t.ex. när det gällde omfattningen och formerna för
vetenskaplig bedömning i beredningsprocessen. I utredningen gjordes dock inte
någon djupare analys av de olika modeller som tillämpades.

En närmare analys som vilar på enkätmaterialet visar att det finns avsevärda
skillnader mellan organ som till synes har en likartad organisation av FoU-
stödet. Detta visar med önskvärd tydlighet att det inte går att tala om
”sektorsorgan” i allmänna ordalag. Identifieringen av en ”hybridmodell” – en
organisationsmodell som blandar former och processer från
handläggarmodellen och rådsmodellen – bygger på denna insikt.

Inriktning och anslagsform

Huruvida finansieringen av forskning är inriktad mot grundforskning, tillämpad
forskning (målforskning) eller utvecklingsarbete utgör en enkel och attraktiv
indelningsgrund för att understödja typologiseringen. Problemet är att den, som
bekant, är behäftad med svagheter, vilka i första hand har att göra med dess
intentionalistiska utgångspunkt. Om forskaren har explicita mål med sin
basforskning eller ej kan knappast läggas till grund för en typologisering av
forskningsfinansiärerna. Det är tydligt att det även inom grundforskningsråden
efterhand har framkommit ett allt större behov av att relatera olika insatser till
samhälleliga problem. Direktiven från den politiska nivån om särskilda insatser
av olika slag riktas även till dessa organ. Inslaget av strategisk forskning eller
målforskning har därför ökat relativt snabbt. NFRs energiforskningsprogram kan
nämnas som ett exempel. Den strategiska stiftelsens uppdrag – att främja
utvecklingen av starka forskningsmiljöer såväl inom ren grundforskning som
tillämpad forskning samt, ”inte minst, områden däremellan” – kan ses som ett
uttryck för denna tendens.160

Det ovan sagda till trots finns anledning att med grova penseldrag teckna en
bild av det svenska FoU-systemet som utgår från en arbetsfördelning mellan de
olika typerna av forskningsfinansiärer. De egentliga forskningsråden finansierar
grundforskning, sektorsorganen tillämpad forskning och ”bisyssloorganen”
(myndigheter som har FoU-finansiering som en av flera uppgifter, t ex AMS och
Kulturrådet) bedriver utvecklingsarbete. Detta är dock en renodling, som
generaliserar och som inte alls är känslig för systemets variationer. Inom BFR

                                           
160 Stiftelsen för strategisk forskning. Årsredovisning 1994, s. 4.
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är det inte ovanligt att finna grundforskningsliknande verksamheter, det
förekommer en stor andel tillämpad forskning och myndigheten är profilerad i
riktning mot experimentbyggande och annan liknande utvecklingsverksamhet.

Vad gäller anslagsformerna är det troligt att bisyssloorganen arbetar med en
form som närmast kan beskrivas i termer av kontraktsforskning, d v s
uppdragsforskning i dess ursprungliga mening. Inom de egentliga
forskningsråden dominerar projektanslagen och den responsiva modellen, som
alltså innebär att initiativet ligger hos forskaren. Pengar utlyses till ett visst
datum och forskarsamhället förutsätts reagera på detta med ansökningar. Inom
råden förekommer också andra finansieringsformer, t ex tjänster och
utrustningsanslag (FRN).

Sektorsforskningsorganen utgör i det här fallet en mellanform, en hybrid, som
visserligen arbetar med forskningsprojektet som huvudsaklig anslagsform, men
i en variant som mycket väl kan betraktas som en variant av kontraktsforskning.
I de flesta fall arbetar dessa organ responsivt, men med ett visst utrymme för
initierad forskning. Möjligheterna att söka medel för ett mindre preciserat
ämnesområde finns, men är synnerligen begränsade.

Relevanskraven gör att sektorsorganens forskningsprojekt inte tillåts följa den
akademiska organisationens anarkiska karaktär, utan i stället disciplineras
forskningen efter preciserade och fastställda linjer.

Detta framkommer inte minst i de utvecklade former för projektredovisning som
förekommer inom sektorsorganen. Deras ”accountability” är i stor utsträckning
beroende av hur forskningsprojekten kan omformas till receptkunskap i mer
eller mindre populariserad form. Forskningsinformation är inte sällan ett
betydande inslag i deras organisationspolicy. En god del av
sektorsforskningsidén bygger på en sådan förståelse av forskningssystemet;
någon måste plocka upp kunskap från högskolan, paketera den på lämpligt sätt
och distribuera den till dem som den behöver.

Även om Riksrevisionsverket (RRV) nyligen framhållit att forskningsråden (och
universiteten) missköter spridningen av forskningsrön är det av hävd inte
grundforskningsrådens uppgift att med några större särskilda insatser förmedla
framtagen kunskap till omvärlden.161 NFR har dock tagit på sig avsevärda
uppgifter av denna art och FRN har haft denna uppgift inskriven i statuterna
sedan tillkomsten 1977.

                                           
161 TT 960816.
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Förslag till typologi

Den organisation man väljer för att genomföra ett politiskt uppställt mål, eller en
demokratiskt beslutad programinsats, påverkar också de normer som kommer
att verka styrande på personer som är verksamma i organisationen. Det finns
en normsättande tendens hos sociala organisationer, påpekar Bo Rothstein i en
diskussion om hur sociala normer struktureras av de politiska institutioner
människan har skapat.162

Omsatt till vår undersökning innebär det att den akademiska rådsmodellen med
dessa specifika organisationsform ger underlag för vissa normer och den
handläggarbaserade sektorsmodellen ger andra. Det finns en anpassning å ena
sida mellan rådsmodellens norm om kunskapen som ett egenvärde och rådens
organisationsform; å den andra sida finns mellan den sektoriella normen om
kunskap som ett instrumentellt värde och sektorsorganens organisationsform.

Utifrån de variabler som diskuterats i avsnittet ovan framkommer i första hand
tre grundmodeller: bisyssloorganen, sektorsorganen och rådsorganen. En
närmare analys visar dock att det finns avsevärda skillnader inom gruppen
sektorsorgan, varför det är motiverat att arbeta med en typologi som tillåter fyra
modeller. En fjärde modell, som lånar drag från såväl sektorsorganen som
rådsorganen, har skapats för detta ändamål. Typologins fyra modeller
sammanfattas i tabell 1.

                                           
162  Rothstein (1994) Vad bör staten göra s. 163 ff. Jfr. S. Björklund (1996).
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Tabell 1: Typologi över offentliga forskningsfinansiärer

Bisysslomode
ll

Handläggar-
modell

Hybridmodell Rådsmodell

Organisationstyp Ämbetsverk Sektorsorgan Sektorsorgan/-
Rådsorgan

Rådsorgan

Exempel AMS BFR Naturvårds-
verket

NFR

Organisationsform Management/-
Byråkratisk

Utrednings-
organisation

Utrednings-
organisation

Professionell

Beslutsinstans Chef (GD) Chef (GD) Styrelsen Rådet

Bedömninsinstans Handläggare Handläggare Prioriterings-
kommitté

Prioriterings-
kommitté

Utvärdering Ex post Ad interim/-
Ex post

Ex ante/-
Ex post

Ex ante

Gränsorganisationer
163

KAP/NAT KAP INTR/NAT NAT

FoU-inriktning Utvecklings-
arbete

Tillämpad
forskning

Målforskning/Ti
llämpad

Grund- och
målforskning

Anslagsform Kontrakt Projekt/-
Kontrakt

Projekt/-
program

Projekt

I följande kapitel ligger denna typologi till grund för en närmare redovisning av
de ekonomiska ramar och de beslutsprocesser som förekommer hos de
viktigaste offentliga svenska forskningsfinansiärerna.

                                           
163 KAP = näringslivet (det kapitalistiska systemet), INTR = intresseorganisationer och NAT =
andra statliga organisationer.
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6.

EKONOMISKA RAMAR OCH BESLUTSPROCESSER
HOS OFFENTLIGA FORSKNINGSFINANSIÄRER

I detta kapitel startar den direkt empiriska undersökningen av de offentliga
forskningsfinansiärerna och deras handläggningsprocedurer.164 Utöver detta
presenteras även data om vilka medel varje handläggare kan beräknas
disponera till FoU-stöd. Framställningen låter således forskningsfinansieringen
betraktas ur ett specifikt grodperspektiv – handläggarsynvinkeln. Hur ser
anslagsramarna ut från handläggarsynpunkt? Det är ett försiktigt materialistiskt
angreppssätt, som ger oss tillfälle att upptäcka en av anslagspolitikens många
förbisedda aspekter.

I kapitlet får läsaren en också sammanställning av uppgifter om hur de offentliga
forskningsfinansiärerna organiserat handläggningen av sitt FoU-stöd till olika
anslagsmottagare.

Sektorsforskningsenkäten

Det empiriska materialet består i huvudsak av en enkät som
forskningsfinansieringsutredningen lät sektorsorganen besvara. Enkäten ställde
tio frågor, vilka utformades av utredningens kansli. Dessa begärde bl a in
uppgifter om fördelningen av det externa FoU-stödet, fördelning med avseende
på anslagsform, organisations för relevansbedömning m m.165

Förutom enkätsvarens ekonomiska redovisning är det två enkätfrågor som
behandlas i detta kapitel: (1) Vilken organisation har myndigheten för
handläggning av FoU-stödet? och (2) Hur många handläggare
(årsarbetskrafter) har myndigheten för FoU-frågor och hur många av dessa är

                                           
164 Kapitlet har i en tidigare version, som uteslutande behandlar sektorsorganen, presenterats
för forskningsfinansieringsutredningen i en opublicerad promemoria, vilken utarbetades
tillsammans med fil kand Bo Persson. En sammanfattning publicerades som bilaga till
utredningens betänkande, se Persson & Sandström (1996b).
165 För en redovisning av enkätens svarsmaterial hänvisas till utredningens betänkande, kapitel
10, samt bilaga 6.
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forskarutbildade? Enkätens frågor gällde myndighetens förhållanden budgetåret
1994/95.166

Enkätuppgifterna insamlades av utredningen hösten 1995 och svarsmaterialet
ställdes till författarens förfogande i januari 1996. En komplettering av detta
material gjordes senare i form av intervjuer med sektorsorganens
ledningspersonal. Dessa intervjuer genomfördes med något enstaka undantag
under maj månad 1996. Till detta kommer även insamlade uppgifter från de
olika myndigheterna i form av anslagsframställningar, årsredovisningar och
informationsmaterial.167 Materialet om de egentliga forskningsråden har
insamlats senare (hösten 1996) och avser ett annat budgetår, nämligen
1995/96 (12 månader).

De insamlade uppgifterna har sammanställts och kvantitativa data redovisas i
tabellform. Finansiärernas totala FoU-budget redovisas i en kolumn, så även
den andel som går till universitet och högskolor (UoH). I en särskild kolumn
anges det antal handläggare som är anställda vid myndigheten för att arbeta
med FoU-handläggning. I forskningsfinansieringsutredningens enkät ställdes
även frågan om hur många av dessa handläggare som hade forskarutbildning.
Den senare uppgiften finns således enbart för sektorsforskningsorganen.

På basis av dessa uppgifter har även beräknats ett mått över
handläggarintensiteten inom myndigheterna. Denna har definierats som antalet
handläggare per 10 miljoner kronor (förkortas ”Hand/10Mkr”) i myndighetens
FoU-budget. Det bör observeras att sifferunderlaget för dessa uppgifter är
problematiskt. Det finns en rad metodproblem att ta hänsyn till, vilket behandlas
mera detaljerat i nästa avsnitt.

Det är ett faktum att olika sektorsorgan och råd har påtagligt skiftande
arbetsuppgifter och mål för verksamheten. Handläggarintensiteten är detta till
trots ett intressant mått för att beskriva verksamheten, och ett instrument för att
utföra en form av enkel ”bench-marking”. Måttet ger en fixpunkt för jämförelse
mellan organen, men är samtidigt ett sätt att mäta som kräver varsamhet i
tolkningen. Det ligger t ex nära till hands att betrakta intensiteten som en
genväg till att få en uppfattning om  produktiviteten i handläggningen. En sådan
tolkning är djupt problematisk och kräver en betydligt noggrannare beskrivning
av vad respektive handläggare har för arbetsuppgifter.

                                           
166 Några av sektorsorganen har omorganiserats sedan enkätundersökningen genomfördes.
Uppgifterna om SIDA avser SAREC, om RALF avser AMFO.
167 En väsentlig del av detta finns tillgängligt via WWW, Internet.
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Data om handläggarintensiteten presenteras i detta kapitel, men analysen av
mönstret sker först i nästkommande kapitel.

Metodproblem

Forskningsfinansieringsutredningens enkät distribuerades till 27 sektorsorgan
och besvarades av 25. I bortfallet förefaller det inte finnas något som antyder att
svarsbilden blir skev.168 En jämförelse med uppgifter i utredningen Svensk
sektorsforskning visar att alla de större sektorsorganen (> 50 Mkr/år) är
representerade i enkätundersökningen.169

Enkätmetoden ger upphov till några problem som har att göra med
svårigheterna att använda ett precist språkbruk. En beslutsprocess har alltid
minst två sidor, en formell och en informell. Blandformerna är viktiga.
Frågeställningen ”vem är det som beslutar” kan således ges flera olika svar. Det
är inte heller alltid korrekt att jämföra olika rådgivningsgrupper med varandra
eftersom deras betydelse och roll för beslutsprocessen kan variera högst
radikalt.

Vad ingår i en FoU-budget? Kring detta spörsmål finns som bekant inte någon
rikslikare och mycket talar för att uppfattningarna varierar starkt. Många av
sektorsforskningsmyndigheterna (BFR, NUTEK m fl) har vid sidan av ren FoU-
finansiering en rad andra uppgifter. Det kan gälla forskningsinformation, EU-
administration och liknande. Dessa arbetsuppgifter är ofta personkrävande och
gör att myndighetens personalbudget tenderar att växa, vilket bör ge effekter på
myndighetens handläggarintensitet.170

Ett annat liknande problem har att göra med hur myndigheterna beskriver sin
handläggarkapacitet. Det finns en befattningskategori inom dessa myndigheter
som har beteckningen ”handläggare”. Gäller enkätens fråga antalet anställda
med denna titel eller syftar enkäten på antalet personer i organisationen med
den funktionen? Några har av allt att döma tolkat frågan enligt det förra
synsättet och andra har tolkat frågan på det senare sättet och uppgivit det antal
anställda som ägnar sig åt medelsbevillning. Av detta skäl har enkätuppgifterna
kompletterats med muntliga intervjuer. Till följd av dessa intervjuer har det skett

                                           
168 Följande myndigheter har inte besvarat enkäten: Styrelsen för psykologiskt försvar och
Statens kärnkraftsinspektion.
169 Ds 1989:3 Svensk sektorsforskning
170 Jfr nedan i kapitel sju där BFRs projektregister granskas, vilket leder till slutsatsen att cirka
700 projekt av 1800 inte är att betrakta som reguljär forskning, utan informationsprojekt,
utvärderingar, reseanslag, konferensanslag, internationella kontakter m m.
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korrigeringar på en rad punkter.171 Dessutom bör framhållas att det inte varit
möjligt att med största noggrannhet kontrollera huruvida ledningspersonal har
inkluderats eller ej. Grundtanken är att dessa skall ingå i uppgifterna om antalet
handläggare.

Slutligen, vad gäller uppgifterna om antalet forskarutbildade handläggare vid
respektive myndighet, bör framhållas att frågan har formulerats utan hänsyn till
att forskarutbildning såväl påbörjas som avslutas, ibland utan examen.

Bisysslomodellen

Karakteristiskt för denna grupp är att beredningen av ansökningar sker parallellt
med den operativa verksamheten. Myndigheterna i denna kategori har
regelmässigt inte särskild personal med speciella FoU-arbetsuppgifter. FoU-
uppgifterna är en bisyssla till den ordinarie verksamheten. Bedömningsarbetet
sköts internt och dessa organ har inte heller organiserat speciella rådgivnings-
eller expertgrupper för att biträda chefen eller GD i beslut om FoU-anslag.

Tabell 2: Uppgifter om forskningsfinansiärer i bisysslomodellen.

Myndighet FoU-budget
Mkr

Till UoH
Mkr

Handläggare

Försvarsmakten 850 20,0 Internt
FMV 369 7,6 Internt
Vägverket 148 23,0 Internt
Folkhälsoinstitutet 35 15,8 Internt
Banverket 30 6,0 Internt
Överstyr. f. civil beredskap 25 2,6 Internt
Jordbruksverket 12 12,0 Internt
Arbetsmarknadsstyrelsen 4,3 2,9 Internt
Statens kulturråd 2,2 0,6 Internt
Konsumentverket 1,6 1,5 Internt
Lantmäteriverket 0,5 0,5 Internt

                                           
171 BFR uppgav i sitt svar att man hade en handlägggarkår om 28 personer, men endast
hälften av dessa har anslagsfördelning som sin huvudsakliga arbetsuppgift.
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De sektorsorgan som kategoriserats tillhöra bisysslomodellen förtecknas i tabell
2 (i fallande ordning efter FoU-budget). Sektorsorganen i denna kategori är alla
myndigheter vars huvuduppgifter primärt är förvaltnings- eller affärsverksamhet,
men som dessutom finansierar FoU inom ramen för sin verksamhet. Trots att
Försvarsmakten och FMV tillhör två av de större FoU-finansiärerna bland
myndigheterna har de liten betydelse för högskolan. Av de organ som har 25
Mkr eller mer i FoU-budget innebär stödet till högskolan inte mer än cirka 15
procent. I den här kategorin av finansiering dominerar kontrakts- och
uppdragsforskningen, vilken i första hand riktas till konsulter, institut och
företag.

Dessa myndigheter karaktäriseras av att beredningen av ansökningar i
huvudsak sköts av tjänstemän på myndigheten och att några formella
institutioner för extern rådgivande bedömning inte existerar.

På Konsumentverket finns exempelvis inga specifika handläggare för FoU-
frågor. Istället bereder närmast berörd handläggare ansökan, en värdering görs
inom respektive avdelning inom myndigheten varefter avdelningschefen fattar
beslut.

En variant av denna modell återfinns inom Försvarsmakten. Där har man en
intern arbetsgrupp bestående av representanter för olika områden inom
Försvarsmakten, samt FOA, FMV och andra. Denna grupp tar fram ett förslag
som sedan bereds i Högkvarteret och ”i Militärledningen slutligen fastställs av
Överbefälhavaren” (citerat från enkätsvar). En liknande modell används inom
Överstyrelsen för civil beredskap.

Det bör även framhållas att Vägverket har en FoU-plan som bl a innebär att det
skall inrättas en ”vetenskaplig nämnd” där såväl samhälls- som
inomvetenskaplig relevans kommer att prövas.

Folkhälsoinstitutet utgör ett specialfall i ett annat avseende. Inom
organisationen finns en hög forskningskompetens, vilket innebär att de som
huvudsakligen arbetar med FoU-frågor har doktorskompetens. FHI har etablerat
en forskargrupp som bl a består av en professor i samhällsmedicin, vilken har
till uppgift att bereda olika forskningsfrågor.

Handläggarmodellen

Denna modell kännetecknas av att beredningen av ansökningar i huvudsak
sköts av handläggare inom organisationen, men att myndigheten dessutom har
inrättat olika former av rådgivande grupper vari extern expertis engageras för
bedömning av vetenskaplig kvalitet och/eller relevans. I samtliga fall fattas det
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slutgiltiga beslutet av myndighetschefen eller i förekommande fall på delegation
av denne. Med nuvarande verksförordning utgör styrelserna t ex vid NUTEK,
BFR och KFB en i egentlig mening rådgivande grupp till generaldirektörens
(motsvarande) förfogande. I denna grupp ingår sektorsorganen i tabell 3.

Tabell 3: Uppgifter om forskningsfinansiärer inom handläggarmodellen

Myndighet FoU-budget
Mkr

Till UoH
Mkr

Handläggare
(antal fo.utb)

Hand/10 Mkr

NUTEK 1150 635 73(20) 0.6
BFR 200 117 14 (7) 0,7
KFB 115 50 9(1) 0,8
RAÄ172 16 6 3 (3) 1,8
SGU173 5 5 1 (1) 2,0

Med undantag för SGU är sektorsorganen i denna grupp myndigheter som har
som sin huvuduppgift att initiera och finansiera FoU. Inom dessa organ har det
således vuxit fram speciella rutiner för bedömningsarbetet.

Inom KFB bereds beslut om forskningsansökningar av kansliets handläggare
och till sin hjälp har dessa speciella rådgivande grupper med uppgift att bedöma
forskningens relevans och vetenskapliga kvalitet. Inom NUTEK har särskilda
programstyrelser inrättats med representanter från högskolan och industrin. För
att vetenskapligt bedöma de forskningsansökningar som tillställs SGU har man
inrättat en samrådsgrupp bestående av representanter för universitet och
högskolor.

Vid BFR tillämpas ett system med s k PU-grupper (program- och
uppföljningsgrupper), vilka bl a har till uppgift att ge råd och stöd till
sakenheterna när det gäller planering, genomförande och uppföljning av
verksamheten. Det bör poängteras att dessa grupper inte annat än
undantagsvis används direkt för bedömning av enskilda FoU-ansökningar. BFR
förefaller vara det enda större sektorsorgan av denna typ som inte har
organiserat rådgivning eller annan sakkunnigbedömning så att den direkt
påverkar bedömningen av ansökningar. Däremot har BFR ett remissförfarande

                                           
172 Riksantikvarieämbetet
173 Sveriges Geologiska undersökning
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kring varje ansökan, som innebär att externa bedömare får uttala sig om
ansökan såväl ur kvalitets- som relevanssynpunkt.

Myndigheterna inom denna modell har samtliga terrängförhållanden som
gränsar till det kapitalistiska systemet (näringslivet). Utom i ett fall – RAÄ, vilket
möjligen kan hävdas som anledning att diskutera denna placering. RAÄ har
också ett långtgående ansvar delegerat till en forskningsnämnd som i princip är
forskarstyrd. Detta skulle kunna tas till intäkt för att placera organet inom
hybridmodellens kategori.

Hybridmodellen

Denna modell för FoU- handläggning och -beslut präglas av expertisens direkta
medverkan i berednings- och beslutsprocessen. Denna grupp är den största i
undersökningen. Som svar på den kritik som riktades mot den sektoriella
forskningen uppstod ett behov av att förstärka legitimiteten för
bevillningssystemet. Analyser av den svenska forskningspolitiska utvecklingen
påvisar en tendens till ”rådifiering” av sektorsforskningen åren omkring 1990.174

Det forskningspolitiska klimat som utvecklades under 1980-talet gick i riktning
mot ökad långsiktighet och en betoning av grundforskningens betydelse. Med
införandet av den nya verksförordningen upphävdes den korporativa modellen,
d v s sektorsorganens chefer blev ensamt ansvariga, och styrelsen fick en mera
passivt rådgivande roll. Intresserepresentation inom styrelserna gav således
inte längre en legitimitet och ”rådifieringen” kan ses som svaret på denna
utveckling.

Av sektorsorganen inom hybridmodellen återfinns såväl rena
forskningsfinansieringsorgan som myndigheter med sekundära
forskningsfinansieringsuppgifter.

Distinktionen mellan handläggar- och hybridmodellen är inte skarp. I de senare
finns det en formaliserad procedur för sakkunnigbedömning där de sakkunnigas
beslut har en avgörande betydelse för anslagspolitiken. Detta framkommer
även tydligt vid en läsning av dessa myndigheters instruktioner. De har alla,
utom Skolverket, en markering i instruktionen som medför att besluten i
forskningsfrågorna skall tas av styrelsen (SIDA, RALF, AFR, Rymdstyrelsen),
eller av en särskild forskningsnämnd (SNV, SSI).175

                                           
174 Se FRNs rapport till FFU, SOU 1995: 121.
175 Varken SIS och BOM finns omnämnda i 1994 års statskalender.
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De sektorsorgan, som förtecknas i tabell 4, använder sig, enligt denna analys,
av hybridmodellen för handläggning av FoU-medel.

Tabell 4: Uppgifter om forskningsfinansiärer inom hybridmodellen

Myndighet FoU-budget
Mkr

Till UoH
Mkr

Handläggar
e(antal
fo.utb)

Hand/
10 Mkr

SIDA 394 150 15 (11) 0,4
RALF176 263 132 16 (7) 0,6
Rymdstyrelsen 230 24 7 (3) 0,3
Naturvårdsverket 157 110 15 (10) 1,0
Avfallsforskningsrådet 30 20 3 (1) 1,0
Skolverket 25 24 2 (2) 1,2
Strålskyddsinstitutet 21 14 3 (3) 1,4
Statens Inst.styrelse 10 6 3 (3) 3,0
RFUH177 7 7 1 (1) 1,4
Brottsoffermyndigheten 5,6 1 2 (0) 3,5

I viss utsträckning skulle beteckningen ”forskningsrådsmodellen” vara korrekt
för flera av dessa myndigheter. RFUH utgör ett exempel som direkt ansluter till
forskningsrådens organisation. Där är vetenskaplig kvalitet det enda
utslagsgivande vid bedömningen av ansökningar. Även AFR har en
rådsliknande organisation, men med större inslag av relevansbedömning. AFR
är numera inordnat inom Naturvårdsverkets organisation.

Vid RALF (tidigare AMFO) sker det vetenskapliga bedömningsarbetet i
prioriteringskommittéer, som i huvudsak arbetar efter forskningsrådsformen.
Beredningen av beslut är genomsyrad av sakkunnigbedömningarna. Styrelsen,
som fattar beslut om större belopp, består dock av en bredare representation.

Naturvårdsverket (SNV) utgör ett annat exempel:  Bedömningen av alla
forskningsansökningar utförs i nio vetenskapliga kommittéer, där både
bedömningar av relevans och vetenskaplig kvalitet görs. Beslut fattas sedan i
Naturvårdsverkets forskningsnämnd.

                                           
176 Uppgifterna avser AMFOs verksamhet 1994/95.
177 Rådet för forskning om universitet och högskolor.
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Det bör framhållas att Naturvårdsverket på grund av sin organisation avviker
från de andra större sektorsforskningsorganen. Forskningsavdelningarna ingår i
den större myndigheten Naturvårdsverket, vilken har en rad andra uppgifter än
att finansiera forskning. Betoningen ligger mycket starkt på de
informationsuppgifter som är typiska för de klassiska sektorsorganen.
Organisationen har investerat för att personalen skall kunna ta på sig uppgiften
att bearbeta de resultat som kommer fram genom forskningsstödet.178

Medan några av dem har tonat ner denna verksamhet har några av dem som
framträder med ett tydligare politiskt mandat, KFB och Naturvårdsverket,
intensifierat denna sida av verksamheten. Det kan även noteras att
Naturvårdsverket sannolikt är den organisation som opererar i de avgjort mest
komplicerade terrängförhållandena. Myndigheten har gränser åt alla håll.

SIDA har en utvecklad procedur för beredning och beslut i FoU-frågor.
Sekretariatet gör en första gallring som sedan granskas av vetenskapliga
referensgrupper (där även relevans tas upp). Slutligen fattar SIDAs
forskningsnämnd besluten. I denna är forskarna i stark majoritet – nio av elva
ledamöter kommer från akademien.

Skolverket har en traditionell GD-verksinstruktion, men har här placerats i
hybridmodellen med motiveringen att bedömningen av ansökningar sker dels i
ett relevansråd, dels i en vetenskaplig nämnd. GD har f ö professorstitel. Med
hänsyn till att denna organisation är formaliserad inom verket och förefaller ha
stor inverkan på besluten har myndigheten en beslutsprocess, som de facto
mera liknar det vi kallat rådsmodellen.

Rådsmodellen

De egentliga forskningsrådens medel utgör ett direkt komplement till
fakulteternas egna medel. Det brukar benämnas ”the dual system” och innebär
att fakulteterna ger basen av forskartjänster och vissa medel för innehavarnas
forskning medan forskningsråden på projektbasis finansierar den verksamhet
som kräver tillkommande resurser. Rådens poäng är att deras medel är mera
lättrörliga än fakulteternas varför det underlättar satsningar på nya
forskningsinriktningar.

Rådsmodellen för anslagsbeslut vilar på professionens egna bedömningar och
påverkan. Genom peer review och forskardominans i styrelsen (som benämns
”rådet”) har handläggarnas betydelse hållits tillbaka och deras funktion är under

                                           
178 Intervjuer: Erik Fellenius och Lars J. Lundgren
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stora delar av året att fungera som sekreterare i bedömnings- och
prioriteringskommittéer. Däremot har det inom flera råd vuxit fram nya
verksamheter och funktioner som gjort att handläggarfunktionen åtminstone
delvis har utvecklats. Den internationella samverkan på forskningsområdet, t ex
genom EU, har betytt framväxten av en ny typ av handläggare. Detta fenomen
är värt att ägna större uppmärksamhet, men har inte kunnat utföras inom ramen
för föreliggande arbete.179

I tabell 5 förtecknas data om de myndigheter som faller inom ramen för
rådsmodellen.

Det bör genast fastslås att det i princip är omöjligt att genomföra en ”bench-
marking” av forskningsråden utifrån dessa data. Organisationen för
handläggning skiljer sig markant mellan olika forskningsråd, delvis till följd av
olikartade arbetsuppgifter, delvis till följd av olika traditioner. Redan hur man har
uppfattat sin roll i samhället, eller vilken uppgift man bemyndigats vad gäller
forskningsinformationen verkar ha betydelse. Inom FRN (och till viss del NFR)
arbetar personalen i stor utsträckning med informationsuppgifter, vilket gör att
personalstyrkan blir betydligt större. FRN har dessutom uppgiften att initiera och
samordna forskning, vilket gör att forskningssekreterarna lägger ner en stor del
av sin arbetstid på arbetsuppgifter, som går långt utöver att vara sekreterare åt
prioriteringskommittéer.

                                           
179 Dessa arbetsuppgifter förekommer även inom en del av sektorsorganen.
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Tabell 5: Uppgifter om forskningsfinansiärer inom rådsmodellen

Myndighet Budget
Mkr

Personal-
kostnad

Mkr

Total-
personal180

(antal)

Forsk.sekr.
(antal)181

Forsk.sekr/
-

10 Mkr

NFR 595 18,6 40 7 0,12
MFR 365 13,1 18 2 0,05
TFR (inkl HPDR)182 307 8,8 12 4 0,13
HSFR 226 10,0 15 8 0,35
SJFR183 168 4,9 11 4 0,23
SFR 88 5,7 7 4 0,45
FRN 79184 9,4 34 8 1,01

Anm: FoU-medel avser budgetåret juli 1995–juni 1996 och personalantal baseras på aktuella uppgifter
september 1996 (Källa: Reg. prop 1994/95:100 samt WWW).

I den andra extremen finner vi TFR och framförallt MFR. Det senare låter två
s k biträdande sekreterare arbeta åt alla de tolv prioriteringskommittéerna.
Fördelen med denna ordning är bland annat att MFR kan upprätthålla en
gemensam norm för anslagsgivningen. Arbetsmodellen bygger på att en stor
del av arbetet läggs på kommittéerna, vilka består av fem vetenskapsmän.
”Ansökans originalitet och metodik, liksom sökandens kompetens för
forskningsprojektet poängsätts enligt en enhetlig normskala”, skriver MFR i sin
handledning för ansökan om forskningsbidrag.185

MFR-modellen är kanske den som tydligast ger forskarstyret ett ansikte i det
svenska FoU-systemet. Hur har detta system vuxit fram och vart hämtade man
förebilden för denna modell? Mycket talar för att modellen är kalkerad efter det
system som tillämpades vid NIH i USA.186

                                           
180 Inklusive huvudsekreterare. Data anger antal anställda, ej årsarbetstider. I tabeller över
sektorsforskningsorgan är det överlag årsarbetstider som anges!
181 Exklusive huvudsekreterare och kanslichef (motsvarande).
182 HPDR betyder Rådet för högpresterande datorer.
183 Uppgifterna om budget avser bå 1994/95. SJFR har dessutom en stor budget för
finansiering av kollektiv forskning.
184 FRNs medel till forskningsinformation uppgår till 8,6 Mkr.
185 Http://www.mfr.se/vad hander med din ansokan?
186 Muntliga uppgifter av kanslichefen Ivar Wallin. Den tidigare huvudsekreteraren Bengt
Gustafsson hämtade hem idéer under sina besök under 1960-talet.
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De nya stiftelserna

I samband med avvecklingen av löntagarfonderna bildades sju stiftelser som
har till uppgift att helt eller delvis stödja forskning och forskarutbildning. Några
av dessa har arbetsuppgifter som gör dem jämförbara med forskningsråden.
Det gäller Stiftelsen för strategisk forskning (SSF),  Stiftelsen för miljöstrategisk
forskning (MISTRA), Stiftelsen för vård- och allergiforskning (Vårdalsstiftelsen).
Dessa tre har i sina måldokument angivet att de skall låta sin verksamhet
utmärkas av att insatserna koncentreras så att forskningscentra eller
forskningsområden av hög kvalitet och internationell slagkraft kan etableras.187

Tanken är att den stiftelsefinansierade forskningen huvudsakligen skall ha
formen av långsiktiga, relativt sett mycket omfattande programsatsningar.

De forskningsinriktade stiftelsernas arbetsformer påminner i stort om dem som
tillämpas inom forskningsråden. Ansökningar tas emot och granskas av
experter, ofta internationellt rekryterade på samma sätt som TFR arbetar dvs
enligt ad hoc-metod. Mer av relevansbedömning förekommer inom stiftelserna.
Inom dessa har man infört ett system med planeringsanslag. Forskare inbjuds
att komma med idéförslag, vilka sedan ges medel att utarbeta fullständiga
programförslag.

Stiftelserna håller på att bygga ut sin finansiering. SSF kommer att ha en
budget om cirka 600 Mkr (i 1993 år penningvärde), MISTRA kan beräknas
uppgå till 250 Mkr och Vårdalsstiftelsen cirka 50 Mkr.

Det är för tidigt att utvärdera eller bedöma anslagspolitiken vid dessa organ,
men deras policyarbete är onekligen intresant i sammanhanget. Låt oss
närmare beskriva den Strategiska stiftelsen för att ge innehåll åt analysen i
kapitel åtta.

Stiftelsen för strategisk forskning

Denna stiftelse har till ändamål att stödja naturvetenskaplig, teknisk och
medicinsk forskning. Enligt stadgarnas portalparagraf skall stiftelsen främja
”utvecklingen av starka forskningsmiljöer av högsta internationella klass med
betydelse för utvecklingen av Sveriges framtida konkurrenskraft”. I det
policydokument som stadfästes 1994 understryks att det övergripande målet för

                                           
187 Stiftelserna beskrivs i SOU 1996:29 och i Benner & Sandström (1996) kapitel 4.
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stiftelsen är att förbättra den vetenskapliga och teknologiska kompetensen inom
områden av betydelse för svenskt näringsliv och dess konkurrenskraft.188

Arbetet leds av en styrelse med elva ledamöter. Sju ledamöter hämtas från
akademisk forskning och svensk näringsliv. Tre ledamöter ”bör hämtas från
andra länder än Sverige”. Stiftelsen har inrättat tre arbetsgrupper med en
blandad representation. Där ingår företrädare för vetenskapliga och industriella
intressen. Arbetsgrupper har etablerats inom tre programområden:
Biovetenskap, informationsteknologi och basteknologi. I de tre arbetsgrupperna
ingår 25 personer. Verksamheten påminner således vad gäller den
organisatoriska sidan mer om ett grundforskningsråd än om ett
sektorsforskningsorgan. Omfattande kontakter och diskussioner sker med
forskningsråden NFR/TFR och sektorsorganet NUTEK. Personer från NUTEKs
kansli deltar i alla tre arbetsgrupperna.

De program som etableras skall ledas av en programstyrelse som ansvarar för
medelsfördelningen inom programmet. Ordföranden i denna styrelse skall
hämtas utanför högskolan, medan övriga ledamöter representerar akademi och
industri. Dessa programstyrelser kan inte riktigt jämföras med de
”referensgrupper” som ofta knyts till större forskningsprojekt, eftersom de har ett
större ansvar när det gäller fördelning på olika delprojekt. Möjligen kan
programstyrelserna liknas vid de styrgrupper till ramprogram som är vanliga
inom NUTEKs arbetsområde.

Den interna organisationen består av ett kansli med sju anställda. Antalet
årsarbetskrafter uppgår till sex. Av dessa ägnas fyra åt handläggning av
ansökningar och uppföljning av anslag. Dessa fördelar cirka 200 Mkr (1996)
vilket ger en handläggarintensitet om 0,25. Värdet placerar SSF i paritet med
forskningsråden HSFR och SJFR. När stiftelsen efterhand kommer att fördela
större summa per år sjunker samtidigt intensitetsvärdet ner mot 0,1, d v s de
värden som förekommer inom NFR och TFR. Detta förutsätter att stiftelsen inte
rekryterar fler handläggare.189

Det brukar poängteras att stiftelsens ”smala” organisation och dess
avhållsamhet när det gäller reglering av verksamheten skall vara ett medel för
att ge god rörlighet och effektivitet i att placera resurserna hos rätt mottagare.
Viktigare är sannolikt att anslagspolitiken har en medvetet programmiserad

                                           
188 Policydokumentet finns som bilaga till stiftelsens verksamhetsberättelse för år 1994, s 40–
44.
189 Intervjuer: Sonja Dahl, SSF.
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karaktär. Det är stora och omfattande program som ges stöd. Den ekonomiska
omfattningen (på helårsbasis) uppgår i vissa fall till tiotals miljoner och det minst
omfattande forskningsprogrammet beräknas år 1998 ha en budget om cirka 6
Mkr. I genomsnitt disponerar varje program 10 Mkr per år. I detta avseende är
skillnaden gentemot andra forskningsfinansiärer betydande. En kvalificerad
gissning är att ett prioriterat forskningsprojekt normalt erhåller 1 Mkr per år om
det har finansiering från något av de vanliga forskningsråden eller
sektorsorganen inom det här aktuella området.

En uttalad idé bakom den stödform som stiftelsen valt är att en minskad
detaljstyrning skall bidra till att ”minska kvoten mellan den tid som våra mest
framstående forskare använder för administrativa ändamål och den de
använder till forskning”(Verksamhetsberättelsen). Av intervjuer framgår också
att man medvetet försöker avstå från att pruta på ansökningarna. I stället för att
halvera budgeterna för programmen, som råden ofta tvingas göra, är policyn
inom stiftelsen att betala vad det kostar.190

Hur skall denna stiftelse placeras i relation till typologin? Av denna korta
beskrivning framgår att SSF har en organisationsform som närmast liknar den
som här har kallats hybridmodellen. Men det är inte helt korrekt. Någon
utredningsorganisation kan stiftelsekanslierna knappast liknas vid utan de
arbetar så till vida mer i överensstämmelse med forskningsråden. En
kännetecken för stiftelsernas arbetsformer har hittills varit att de överlämnar en
hel av det projektadministrativa arbetet till universiteten, inte minst genom att
tvinga fram en samordning mellan olika FoU-miljöer redan på
projektplaneringsstadiet. Många av de managementproblem, som vanligen
hanteras av handläggarna inom sektorsorganen kan sägas ha delegerats till
forskarna.

I policytermer uttrycker man det som en strävan efter att ”professionalisera”
projekthanteringen. Konkret innebär detta att handläggarnas inflytande över
anslagspolitiken är relativt litet. Arbetsgrupperna frågar inte efter handläggarnas
synpunkter. Eftersom det handlar om några få stora beslut kan arbetsgrupperna
behålla kontrollen över besluten.191 Denna erfarenhet gjordes redan inom
Rockefeller Foundation, vilket påpekades i kapitel tre. Stiftelsernas ledamöter är
inte reducerade till handläggningsprocessens åskådare.

                                           
190 Ibidem.
191 Ibidem.



114

Handläggarnas kompetens

De olika modeller för handläggning som tillämpas har konsekvenser vad gäller
organisationens krav på handläggarens kompetens. De tre sektorsorgan som
arbetar enligt handläggarmodellen (NUTEK, BFR och KFB) har i genomsnitt 20
procent forskarutbildad personal bland handläggarna. De organ som arbetar
enligt den hybridmodellen (SIDA, RALF, Rymdstyrelsen, SNV) har i genomsnitt
56 procent forskarutbildad personal.

Bland de mindre sektorsorganen (förmedlar mellan 5 och 30 Mkr/år) är det
vanligt att all personal har forskarutbildning. Eftersom deras arbetsuppgifter
sannolikt har en större bredd är det möjligen rationellt för uppdragsgivaren att
anlita personal med formellt sett hög kompetens. Dessa organ har inte ingått i
den intervjuundersökning som genomförts för att komplettera enkätmaterialet.

Den formella kompetensen måste i sektoriell forskning vägas mot behovet av
insikter i det policyområde som är aktuellt. Det kan gälla sådan tyst kunskap
som arbetsmarknadens funktionssätt, teknikutvecklingens kreativa sidor eller u-
landsproblematikens emotionella dimensioner. På forskningshandläggarna
ställs, om vi anammar denna utgångspunkt, ett flertal kvalificerade krav och alla
av dem är inte möjliga att fånga i formella och explicita termer.
Sektorsforskningsorganen eftersträvar vad vi skulle kunna kalla en
flerdimensionell kompetens hos sin personal.

BFR utgör härvidlag ett exempel: I ett flertal sammanhang har framhållits att
BFR borde rekrytera doktorskompetent personal.192 Med detta har
förslagsställarna avsett att framkalla en högre grad av kvalitet i den svenska
byggnadsforskningen. Rekommendationen har inte följts i någon nämnvärd
utsträckning, vilket sannolikt förklaras av att myndigheten ifråga uppfattat andra
kvaliteter hos personalen som viktigare än den formella kompetensen. Enligt
intervjuuppgifter visade sig några av de doktorskompetenta handläggare som
rekryterats under årens lopp vara mindre användbara för sektoriell FoU-
handläggning. De tenderade att ha svårt att hantera många projekt inom vitt
skilda forskningsområden. Ett förklaring antogs vara att ”forskarsjälarna” ofta
tenderade  att fördjupa och problematisera, medan rådets uppgift snarast var
att syntetisera och att pragmatiskt lösa problem.193

                                           
192 Med explicit början i den s k Mundeboutredningen Ds Bo 1982:2 Byggnadsforskningen – en
översyn och utvärdering.
193 Detta bygger på egna intervjuer framtagna under arbetet med boken Mellan politik och
forskning (1994).
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När transportforskningsutredningen (1992) diskuterade frågan om
”kanslipersonalens” kvalifikationer poängterade man att verksamhetens mål och
uppgifter ställde stora krav på personalen. Utredaren noterade också att det
från forskarhåll gärna framhölls att forskarmeritering borde vara ett villkor för att
anses kvalificerad som handläggare. Kritiken riktade in sig på att handläggarna
saknade tillräcklig insikt i forskningens villkor.

Utredaren ställde sig dock relativt kallsinnig till detta och ville inte förslå något
formellt krav om forskarmeritering för den berörda personalen vid nuvarande
KFB. Visserligen hävdade han att ett större inslag av forskningserfarenhet
skulle tillföra mycket, men kansliets huvuduppgift var att administrera forskning
och av denna anledning hade han svårt att se doktorsmeriter som väsentliga för
den typ av påtagligt blandade arbetsuppgifter det rörde sig om.194

Intervjuer med sektorsorganens ledningspersonal (våren 1996) ger vid handen
att det f n inte finns några allvarliga planer på att systematiskt förändra
personalens kompetensprofiler. Det är vanligtvis mycket svårt att hitta personer
som har dubbel kompetens (forskning och administration på hög nivå) och
kompromissen blir oftast att man anställer personal som har sakkunskap, även
om den erhållits genom yrkesverksamhet utanför högskolan.

                                           
194 SOU 1992:55 Råd för forskning om transporter och kommunikation, s. 92 ff.
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7.

ANSLAGSPOLITISK ANALYS

– FORSKNINGSFINANSIERING UR ETT
HÖGSKOLEPERSPEKTIV

Den svenska forskningspolitiska debatten har gärna uppehållit sig vid vissa
allokeringspolitiska frågeställningar som är välkända, och genomtröskade i
utredningar och statistiska undersökningar. FoU-andelarna av BNP och
utförarstrukturen vet vi således ganska mycket om, men det har inte
uppmärksammats att det finns en förvånande brist på kunskaper om hur anslag
till högskolans (universiteten och de tekniska högskolorna) forskning paketeras
och fördelas. Varken de egentliga forskningsrådens eller sektorsorganens
anslagspolitik har undersökts i detalj med denna aspekt i åtanke.

Beskrivningar av svensk forskningsfinansiering har många gånger betraktat
saken enbart ur statens eller finansiärernas synvinkel. Mera sällan förekommer
att saken ses ur forskningsutförarnas perspektiv. Då det förekommer blir det
ofta det individuella grodperspektivet som utnyttjas.195 En forskare får berätta
om sin vardag och de bestyr som berör honom eller henne. Det finns en
mångfald av sådana berättelser.196

Denna vardag är ganska hårt strukturerad av ett antal materiella villkor. Pengar
är kanske det viktigaste. Dessa villkor skulle behöva beskrivas med ett bottom-
up perspektiv. Vi söker alltså en sammanfattande metod som kollektiviserar det
enskilda till en övergripande nivå. Med en sådan infallsvinkel framträder flera
strukturdrag i finansieringsmönstren, som sannolikt har betydelse för hur det
svenska forskningssystemet fungerar. Inte minst blir det möjligt att närma sig
frågeställningar som intresserar sig för forskningsmiljöernas möjligheter att ge
bidrag till långsiktig kunskapsuppbyggnad och grundläggande forskning.

Generella resonemang om anslagspolitik eller annan forskningspolitik har ett
begränsat värde om de inte kan fogas samman med empiriska undersökningar.
Med syftet att erhålla en empiriskt baserad, och någorlunda tillförlitlig, bild av

                                           
195 Såväl M. Nydén Forskningen och sektorsfinansieringen (1995) som
Forskningsfinansieringsutredningen (SOU 1996:29) har ett polyfont perspektiv, d v s
forskartillvaron görs tydlig.
196 Se t ex Pendeln svänger – röster i högskoledebatten (Red.) Bo Södersten (1992).
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hur FoU-stöd levereras till högskolesektorn innehåller detta kapitel ett antal
försök att ge illustrativa svar på samma typ av frågor som restes av Chapman &
Farina i deras kanadensiska undersökning (se kapitel 2): Det gäller hur
allokeringen av resurser till högskolan ser ut och de mekanismer som kan
förklara mönstret. Men vi har inte tillgång till exakt samma typ av data. De hade
möjlighet att utföra longitudinella analyser. Detta gör att vi har svårt att replikera
deras studie, men med inspiration från dem har här konstruerats några
varianter, som ger en god utgångspunkt för tvärsnittsanalyser och komparativa
studier.

Fyra olika undersökningar presenteras: Den första analyserar de anslag som
inkommit till olika institutioner vid Linköpings universitet under 1995 och första
halvåret 1996. Den andra består av data om BFRs totala anslagsgivning under
åren 1992/93 – 1994/1995. Den tredje utgår från samma slag av data, men
utförs på ett mindre material, som består av anslag som beviljats av KFB. Den
fjärde, slutligen, återgår till BFR-området med data om hur samfinansiering
påverkar strukturen och fördelningsmönstret i några av anslagspolitikens
centrala dimensioner.

Vilka är dessa dimensioner? I rapporten utnyttjas en infallsvinkel som kanske
bäst kan betecknas som ett försiktigt, men direkt, materialistiskt synsätt på
forskningsarbetets vardag. Den projektvisa forskningskultur som utvecklats vid
svenska universitet och högskolor gör det angeläget att beakta de villkor som är
knutna till projektramarna. Analysinstrumentet fokuseras mot ekonomiska och
temporala variabler i definitionen av anslagspolitik: hur lång tid har projekten
kontrakt (kalenderår och antal beviljade år) samt hur mycket pengar disponerar
projekten per år och totalt? Detta kan även beskrivas som en materiell och
inputfokuserad analysmetod för studiet av forskningsfinansiella mönster i det
svenska forskningssystemet.197

En av poängerna i detta kapitel är att initialvillkoren för att bedriva ett FoU-
projekt också ger oss information om möjligheterna att bedriva en mer
långsiktig verksamhet vid enheten ifråga. Med en annan terminologi skulle vi
kunna tala om ett renodlat ex ante ( i förväg)-perspektiv på forsknings- och
utvecklingsarbete. Fördelen är att frågan därmed betraktas utifrån en

                                           
197 Det bör nämnas att Sven Hemlin tillhör det fåtal som har uppmärksammat att
forskningsfinansieringens förhållanden påverkar forskningens kvalitet. Han skriver: ”En viktig
faktor är förstås storleken på de belopp som anslås till en forskningsinsats. Det
forskningsfinansierande organet (...) har möjlighet att utöva inflytande på forskningens
bedrivande.” ur S. Hemlin (1994) Bedömningar av forskningskvalitet, s. 8. Hemlin har dock mig
veterligt inte närmare undersökt detta eller visat hur det skulle kunna ske.
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policysynpunkt som externa (politiska) instanser kan påverka och styra. Det
förefaller rimligt att möjligheterna till planering och samordning inom en
forskningsenhet, t ex universitetsinstitutionen, förbättras om de externa
beställningarna inte är uppstyckade i små uppdrag som skall lösas på kort tid.
Forskningsutföraren kan antas få ökad utväxling på sina resurser om insatserna
inte är alltför kortsiktiga och snävt definierade.

Detta är ett postulat som det är lätt att empiriskt verifiera vad gäller forskares
synpunkter och uppfattningar. Det ligger naturligtvis i deras intresse att få större
anslag under lång tid. Styrkan i denna övertygelse går det inte att ta miste på
och den finns dokumenterad i utvärderingar och andra studier.198 Postulatet är
välgrundat, men saken kan ses på flera sätt. Kanske är det en god stimulans för
många forskare att ha bestämda leveransdatum, att det finns personer som
väntar på resultaten. Långsiktigheten i arbetet skapas då genom att flera små
projekt adderas till en större helhet. Det är möjligt att forskartillvaron gestaltar
sig på detta sätt för en del, kanske inte. I den fortsatta framställningen
postuleras att forskningens kvalitet ökar om finansieringen är stabil och
långsiktig.

Projektifiering och programmisering

Poängen med denna infallsvinkel är att anslagspolitiken fokuseras på
övergripande och generella variabler som är möjliga att påverka innan
forskningen påbörjats. I förväg finns i princip två möjligheter att med politiska
medel styra och påverka FoU-projekt: För det första kan styrningen utövas med
avseende på forskningens inriktning. Hänsyn kan t ex tas så att FoU-arbetet
inriktas mot grundläggande teorier och problem. Fördelningsproblemet är i detta
fall en fråga om att välja ut vilka områden som skall anses vara av strategisk
betydelse. Prioriterade områden ges ökade resurser medan de som ej
prioriteras får krympande resurser.

Den andra styrningsfaktorn brukar ofta förbises. Anslagspolitiken består
nämligen av ytterligare ett fördelningsproblem. När FoU-medlen fördelats på
områden är nästa policyproblem att besluta om hur stödet inom respektive
område skall fördelas på FoU-miljöer och projekt. En av anslagspolitikens
bortglömda dimensioner handlar om strategier som antingen utmärks av
programmisering eller projektifiering. Ytterändarna i denna dimension kan
beskrivas i form av idealtypiska arrangemang:

                                           
198 Se t ex Sandström et al (1995) Anslagspolitik för en uthållig kunskapsutveckling; eller RRV-
rapporten NUTEKs stöd till företag och forskning (RRV 1995:39).
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Programmisering innebär att anslagsgivaren använder mångåriga avtal i
samarbetet med FoU-utförarna och arbetar med relativt generösa anslag som
ger utrymme för teamwork, internationalisering, gästforskare m.m. Inom givna
tidsperioder sker uppföljningar och utvärderingar. Grundmodellen i en
programmiserad anslagspolitik utgörs av en omfattande tillit till FoU-systemets
självreglerande funktioner. Ramanslag och ramavtal är den vanligaste formen
för anslagsgivning inom ramen för en sådan anslagspolitik.

Projektifiering är, som framgått, motsatsen till programmisering. Denna
anslagspolitiska strategi kommer ofta till användning när anslagsgivaren anser
sig sitta inne med en detaljerad kunskap om de områden som skall beforskas.
När ett kunskapsområde bryts ner i sina beståndsdelar omsätts dessa i FoU-
projekt, vilka sällan ger utrymme för annat än konkret problemlösning. Det blir
frågan om kortsiktig forskning eller utveckling och utan några övergripande
teoretiska ambitioner.

Inom ramen för en traditionell tillämpad forskning är grundmodellen oftast att
fasta kunskaper och allmän eller generell problemlösningskompetens skall
användas till att lösa olika frågor av uppdragskaraktär. De styrningsproblem
som uppstår kring dessa projekt handlar i stor utsträckning om att beställaren
vill undgå att betala för något annat än det som är beställt. Högskolans roll som
utredningsinstitut för samhället står i fokus. Fixa och färdiga kunskaper hanteras
effektivt med en projektifierad styrningsmodell. Kanske betraktar
sektorsorganens handläggare högskolans forskare som maximerare av
egennytta. Därför måste forskarna hållas efter med noggranna rutiner, vilket ur
anslagsgivarens perspektiv underlättas om projekten är kortsiktiga och har
väldefinierade uppgifter.

Ledningspersonalens uppfattningar

Hur ser forskningsfinansiärerna själva på den anslagspolitik man bedriver?
Intervjuerna med offentliga forskningsfinansierande myndigheter har
genomförts med inriktning på att erhålla information om den anslagspolicy, som
respektive organisation anser sig bedriva eller önskar bedriva. Av denna
anledning har intervjuerna med några få undantag riktats till ledningspersonalen
vid råden och sektorsorganen.199

Flera av sektorsorganen har antagit en policy, som i grova drag kan sägas vara
inriktad mot att avsätta större andelar av FoU-budgeten till tematiska och

                                           
199 Om intervjupersonerna, se källförteckningen.
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programmiserade satsningar. KFB har efter transportforskningsutredningen en
entydigt formulerad filosofi på den punkten. De s k temaprojekten intar en
framskjuten ställning när organisationen skall beskriva sin verksamhet. Även
RALF har påbörjat något man kallar temaprogram och de har till syfte att
etablera några få rejäla forskningsmiljöer inom högskolesystemet. NUTEKs
satsningar på kompetenscentra och materialkonsortier är med önskvärd
tydlighet inriktade på att ge goda ramvillkor för speciella prioriterade
forskningsområden.

Andra sektorsorgan är inte särskilt tydliga på den här punkten. SNV betraktar
ett visst antal miljöer som fasta och etablerade, men har inte några specifika
åtgärder för att implementera en sådan policy. Vid BFR har man sedan länge
försökt att införa ramavtal och ramprogram, och detta har haft vissa effekter. Av
de projekt som på årsbasis beviljas störst andelar medel av FoU-budgeten
utgör de s k ramanslagen ett dominant inslag (se vidare nedan). Inom SIDA
finns en uttalad vilja att programmisera forskningen, men den svenska andelen
av FoU-budgeten är liten och det utgör ett direkt hinder mot att lägga alla ägg i
en korg.

Rymdstyrelsen har klar och tydlig policy vad gäller forskningens långsiktighet.
Man har också ett mindre antal samarbetspartners på utförarsidan än vad de
flesta andra sektorsråden, vilket möjligen kan förklara det faktum att man strikt
tillämpar principen att alla projekt är ett-åriga.

Av forskningsråden är TFR det råd som tydligast har fokuserat sig på att arbeta
med långsiktiga anslagsformer, t ex ramprogram. Möjligen kan den tidigare
anknytningen till sektorsorganet NUTEK vara en förklaring till denna inriktning.
Man önskar profilera sin verksamhet i en riktning som avviker från den som
skett tidigare. TFR erbjuder således ett antal relativt stora forskningsanslag.
Med stora åsyftas här anslag i storleken 6–10 Mkr.

NFR uppvisar ett markant annorlunda mönster. Snittanslagen är påfallande låga
– enligt vissa uppgifter inte större än 270 000 kronor per projekt.200 En stor
andel av projektkontrakten är nämligen ett-åriga, även om många av dessa har
garanterade medel för en treårsperiod. Denna konstruktion drar naturligtvis ner
genomsnittet.

Nämnas kan även att Riksbankens Jubileumsfond (RBJ) befinner sig inne i en
period av policyförändring, som med stor sannolikhet kommer att innebära att
projektperioderna förlängs och att projektanslagen blir större. En undersökning

                                           
200 Intervju: Gunnar Leman.
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av RBJs projektkatalog 1995 visar att fonden har tillämpat en anslagspolitik som
visserligen tillåtet relativt stora summor per år, men projekten är mestadels
tvååriga. I tabell XX framkommer att närmare 90 procent av de samlade
årsanslagen ges till tvååriga projekt som har minst 525 000 kronor per år att
förbruka. Anslagens medelvärde är över 2 Mkr, medianen 1,1 Mkr.
Årsgenomsnittet ligger på 1 039 000 kronor (årsmedianen 556 000 kronor).

Summa av
bevsnitt
Bevviljade år A(<525 000) B(>525 000) Totalt
1 1,70% 0,00% 1,70%
2 12,13% 86,17% 98,30%
Totalt 13,83% 86,17% 100,00%

Sammantaget framträder en relativt ensartad bild. Inom de flesta
forskningsfinansierande organ, som har intervjuats, finns en uttalad policy att
programmisera bevillningsmönstret. Mot bakgrund av detta är det motiverat att
ställa frågan om hur FoU-stöden fördelas idag – vilka mönster framträder om vi
tillämpar en kvantitativt inriktad och empirisk infallsvinkel? För att finna ett svar
på den frågan har fyra olika undersökningar genomförts, vilka alla på lite olika
sätt bidrar till att belysa den faktiska anslagspolitiken, hos ett antal
forskningsfinansiärer.

Undersökning 1: Anslag till Linköpings universitet

Den första undersökningen bygger på en enkel idé, som kan beskrivas så här:
Låt oss förteckna alla forskningsanslag som ges till institutioner vid ett
universitet och teknisk högskola – i det här fallet Linköpings universitet. I
universitetets månatliga informationstidning LiteNytt från Linköpings Universitet,
rapporteras återkommande de forskningsanslag som kommit forskarna tillgodo.
Där redovisas projektledarens namn, anslagets summa och vem som är
anslagsgivare. Rapporteringen är inte fullständig, många av småanslagen
förtecknas inte i tidningen, och vid något enstaka tillfälle kan utrymmesbrist i
tidningen göra att man utelämnar rapporteringen helt.201

                                           
201 Exempelvis det anslag som ligger till grund för denna bok har inte rapporterats i Lite Nytt.
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Mycket talar således för att LiteNytt-rapporteringen ger en något skev bild av
den samlade storleken på de anslag som kommer till universitetet. Det kan
betraktas som ett sätt att automatiskt sortera bort de anslag som är av
uppdragskaraktär, och som ofta inte sträcker sig över men än en eller ett par
månader.202 Däremot finns det inget som tyder på andra systematiska
skevheter i materialet. Undersökningen är i huvudsak explorativ till sin karaktär.

Undersökningen bygger på en genomgång av LiteNytt under åren 1995 och
1996 (t o m augusti). På detta sätt har 349 anslag förtecknats. Närmare ett
fyrtiotal olika forskningsfinansiärer, såväl offentliga som privata, har givit bidrag
till universitetet under denna period. I några enstaka fall (tolv) har det inte
framgått vem som finansierat forskningen. En väsentlig svaghet i materialet är
att det inte framgår hur många år som projekten disponerar medlen. Vi kan av
denna anledning inte se hur stora belopp som projekten kan förbruka per
budgetår.

Forskningsprojekten har sammantaget mottagit drygt 210 Mkr. Snittanslaget
uppgår till 604 000 kronor. Många av projekten är små. Drygt tre femtedelar av
antalet projekt har mindre än 525 000 kronor att disponera. Summan 525 000
är den postulerade kostnaden för en disputerad forskare under ett år. Men
dessa 60 procent av antalet projekt disponerar endast ca 27 procent av den
totala summan om drygt 210 Mkr.

Koncentrationen av resurserna är således påtaglig. De tio största anslagen
disponerar inte mindre än 25 procent av medlen. De 35 största anslagen, tio
procent av anslagen, disponerar 42 procent av den beviljade summan.
Innebörden av detta är att det till Linköpings universitet fördelas ett stort antal
små anslag och ett mindre antal relativt stora anslag. De större anslagen
kommer regelmässigt från några av forskningsråden (TFR, NFR, FRN, HSFR,
MFR) och ett par av sektorsorganen (NUTEK och KFB). Av de privata är det
Wallenbergsstiftelsen som ger större anslag. TFR och NUTEK utgör
tillsammans merparten av de stora anslagen.

I tabell 6 redovisas anslagsmönstret för varje finansiär fördelat på
beloppsgränser med 175 000 kronor per intervall, vilka givits signum A–G. Drygt
42 procent av medlen ligger också i det översta intervallet (>1 050 000 kronor).

                                           
202 Materialinsamlingen har utförts av studeranden Erik Sandström och Marie Jonsson.
Fördelen med LiteNytt är dess tillgänglighet. En mer systematisk undersökning skulle arbeta
med universitetets diarium och vara betydligt mera tidskrävande.
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Detta framgår av den summerade raden ”totalt”, vilken anger hur stor del av de
samlande FoU-medlen som faller under respektive beloppsgräns.203

Radsumman i tabellen utgör det samlade anslaget (i procent) från respektive
finansiär och kolumnsiffrorna anger således hur stor andel av den totala
finansieringen som befinner sig i intervallen. Tabellen är svåröverskådlig, men
läsaren får litet hjälp av att finansiärerna (raderna) är sorterade i kategorier,
företag (fö), forskningsråd (råd), sektorsorgan (sek), stiftelser (stift) och övriga
(öv).

Om vi för samman de olika typerna av finansieringsorgan i kategorier kan vi
göra sammanställningen i tabell 6 lättare att överblicka. I tabell 7 har
finansiärerna reducerats till fem olika typer.204 I tabellen redovisas hur stora
andelar av den totalt beviljade summan inom respektive kategori som fördelas
inom olika beloppsintervall.

Av denna tabell framgår att inte mer än en fjärdedel av rådens och stiftelsernas
anslag fördelas till projekt, vilka disponerar en summa som överstiger drygt en
miljon kronor. Sektorsorganen har sammantagna en tydlig förskjutning mot
mindre belopp. En större andel ges till anslag som ligger under 350 000 kronor.
Som framgår av tabellen finns det dock avsevärda spännvidder inom varje
kategori, vilket gör att andra kategoriseringar ger motstridiga resultat.

Reduktionsarbetet kan föras ännu längre genom att slå samman
beloppsintervallen till två intervall; mindre eller större än 700 000 kronor per
anslag. Denna operation utförs i tabell 8. Det framträder ett mönster som
antyder att det finns vissa gemensamma drag i de olika finansieringsorganens
anslagspolitik. Det vanligaste fördelningsmönstret är att lägga tre femtedelar av
medlen i projekt som ligger i det lägre intervallet. Resten, två femtedelar,
fördelas till det högre intervallet (över 700 000 kronor). Det kan möjligen anses
tveksamt om denna valda gräns kan göra skäl för termen ”högre”. I konkreta
manmånader innebär 700 000 kronor inte mer än försörjning av en doktorerad
forskare i 18 månader. En tidsperiod som knappast kan kvalificera för epitetet
långsiktighet i forskningen.

                                           
203 Den tionde percentilen disponerar inte mer än 1,5 procent av medlen. De tio största
anslagen inbringar 25 procent av den samlade summan (210 872 000 kronor). 1 procent
förfogar över 15 procent av medlen. Några få anslag är stora och många anslag mycket små.
204 Det har i denna undersökning inte bedömts som ändamålsenligt att tillämpa den typologi
som presenteras i kapitel 5. Endast två av dessa modeller är representerade med myndigheter
som har tillräckligt många anslag.
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Tabell 6: Projektstöd till LiU fördelat på finansiär och beloppsintervall (tusen
kronor), procent. 1995–1996. (N=349)

Proj.
snitt

Ant.
proj.

-174 -349 -525 -700 -875 -1049 -∞

Typ Finansiär (tkr) A B C D E F G Totalt

fö Telia 400 1 - - 100 - - - - 100
fö Volvo 500 2 - 30,0 - - 70,0 - - 100

råd FRN 531 23 2,8 19,9 17,1 16,8 - - 43,4 100
råd HSFR 507 18 4,5 11,5 17,8 21,0 - 21,1 24,1 100
råd MFR 448 39 6,9 9,7 16,8 30,7 13,9 - 22,1 100
råd NFR 465 43 7,7 12,7 17,7 14,2 3,8 9,0 35,0 100
råd SFR 421 2 - - 100 - - - - 100
råd SJFR 684 1 - - - 100 - - - 100
råd TFR 1 008 37 1,0 3,5 3,6 4,9 16,8 20,4 50,0 100

sek AFR 350 4 - 28,6 71,4 - - - - 100
sek BFR 75 1 100 - - - - - - 100
sek FSS* 96 45 40,5 59,4 - - - - - 100
sek Försvarsm. 1 000 1 - - - - - 100 - 100
sek KFB 3 300 2 - - - - - - 100 100
sek Kons.verk. 120 1 100 - - - - - - 100
sek NUTEK 959 47 0,3 4,7 13,2 7,9 8,7 13,1 52,1 100
sek RALF 351 11 5,1 14,9 66,4 13,6 - - - 100
sek RAÄ 550 2 8,3 - - - - - 91,7 100
sek Rymdstyr 267 1 - 100 - - - - - 100
sek SGU 300 2 - 41,7 58,3 - - - - 100
sek SIDA 650 2 - 23,1 - - - 76,9 - 100
sek SIS 500 1 - - 100 - - - - 100
sek SNV 390 9 6,7 15,0 34,3 16,3 - 27,8 - 100
sek SSI 242 2 - 100 - - - - - 100
sek UHÄ 764 1 - - - - 100 - - 100

stift Axel 290 1 - 100 - - - - - 100
stift Cancerfond 507 10 3,4 20,6 15,3 - 14,4 19,7 26,6 100
stift RBJF 657 8 2,2 18,8 - 10,2 16,1 19,0 33,7 100
stift Reg.kommun 159 2 31,5 68,6 - - - - - 100
stift Vårdalsstift 600 2 - - - 100 - - - 100
stift Wallenberg 6 000 2 - - - - - - 100 100

öv Departem. 650 1 - - - 100 - - - 100
öv Okänd 688 12 5,1 12,7 4,8 - - 11 66,4 100
öv Kom. förb 900 1 - - - - - 100 - 100
öv Övriga 347 12 12,8 28,7 - - 22,9 - 35,7 100

Totalt 4,3 11,0 12,1 10,3 8,2 11,4 42,8 100
Absolut tal 349 75 95 60 36 22 25 36 349
% av ant. 21,5 27,2 17,2 10,3 6,3 7,2 10,3 100

*Anm: FSS är Forskningsrådet i sydöstra Sverige.
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Tabell 7: Anslag givna till Linköpings universitet, källa: Lite Nytt. (N=349)
Beloppsintervall(tusen kronor). Andelar av totalt beviljade medel i %.

Finansiär ≤174 175-349 350-524 525-699 700-874 875-

1049

≥1050 Totalt

råd 3 8 22 27 5 7 25 100
sektor 16 25 21 2 7 14 15 100
företag 0 15 50 0 35 0 0 100
stiftelser 6 35 3 18 5 7 27 100
övriga 4 10 1 25 6 28 25 100
Medelvärde 6 18 19 14 11 11 18 100

Tabell 8: FoU-stöd till LiU 1995-1996 fördelat på finansiär och belopp.. Källa:
LiteNytt (N=349)

Finansiär Antal anslag ≤ 700.000 i % >700.000 i % Summa %
Forskningsråd 163 63 37 100
Sektorsorgan 133 64 36 100
Privata företag 5 65 35 100
Stiftelser (priv o stat) 23 61 39 100
Övriga 25 41 59 100
Medelvärde 59 41 100

Undersökning 2: BFRs projektregister

KTH-undersökningen

I BVN-rapporten Anslagspolitik för en uthållig kunskapsutveckling genomförde
författaren en mindre undersökning av BFR-projekt som beviljats till institutioner
vid KTH. Resultatet av denna var att mindre än 10 procent av den undersökta
projektstocken vid BFR, under perioden 1992–1995, bestod av projekt som
uppfyllde det postulerade villkoret för långsiktig kunskapsuppbyggnad – minst
tre års projekttid och minst 525 000 kronor per år.

Denna beräkning grundades på en analys av de medel som fördelades från
BFR. När samfinansieringsmedel (dvs. medel från företag eller andra organ
utanför BFR) togs med i bilden blev det en något större andel projekt som
uppfyllde villkoret, men förändringen var inte stor – 13 procent av projekten
kunde bedömas som långsiktiga (se tabell 9).
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I tabell 9 är det antal projekt som redovisas. I det följande kommer vi att
beräkna procentandelar av de totala medel som fördelas inom respektive
kategori. Om denna operation utförs på materialet i tabellen framkommer att
cirka 30 procent av medlen används till verksamhet som uppfyller
minimivillkoren för en långsiktig kunskapsuppbyggnad.205 Huvudintrycket från
denna undersökning är att BFR varit ganska återhållsamma med att ge
ekonomiska förutsättningar för långsiktig kunskapsuppbyggnad.

Merparten av projekten är kortvariga och disponerar relativt små medel.
Anslagspolitiken framträder med denna analys som påtagligt uppsplittrad och
projektifierad. Många forskare tvingas avsätta tid till att ansöka om medel till
småprojekt.206 BFR kan även antas hålla många forskare med anslag, vilket i
sig medför att anslagen blir mindre. De 177 anslagen vid KTH fördelades till 97
projektledare, vilket tyvärr inte ger oss en korrekt uppfattning om antalet
forskare som erhållit bidrag.

Tabell 9: KTH-projektens fördelning på varaktighet och beviljade medel per år.
Inklusive samfinansieringsmedel. Relativa tal. N = 177.

Tid < 525 000 kr ≥ 525 000 kr Summa (%)
1–2 år 44 2 46
>3 år 41 13 54

Summa (%) 85 15 100

Aktiva projekt under tre år

Den ansats som utnyttjas i KTH-undersökningen är intressant och utgör en
arbetsmetod som tidigare inte har prövats för att få information om
forskningsfinansiärers faktiska anslagspolitik. Medan vi vet mycket om den
policy som myndigheterna ger uttryck för är det svårare att få en
sammanfattande bild av deras policyimplementering.

Den empiriska ansatsen kan läggas till grund för en totalundersökning av hela
BFRs projektregister. Det är dessutom möjligt att jämföra BFR med andra

                                           
205 Se vidare framställningen kring tabell 7 i kapitel 3 i BVN-rapport 1995:2, s. 49.
206 Tidsaspekten av ansökningsförfarandet behandlas av Forskningsfinansieringsutredningen,
se SoU 1996:29, kapitel 15.
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sektorsorgan och med forskningsråden. Alla större forskningsfinansiärer har
projektregister som kan användas för studier av mönster i finansieringsbilden.

Ett projekt som nyligen påbörjats har till syfte att utföra mer detaljerade studier
av olika projektregister, dels för att erhålla möjlighet att komparera mellan olika
finansiärer, dels att genomföra granskningar av hur anslagspolicy
implementeras.207

Genom detta projekt har författaren tillgång till BFRs projektregister över alla
projekt, som var pågående under budgetåren 1992/93 till och med budgetåret
1994/95. Därmed är det möjligt att undersöka representativiteten hos den ovan
redovisade KTH-undersökningen.

Analysmetod

BFR-databasen innehåller 1834 pågående projekt. Med ett antal avgränsningar
har databasen reducerats till 1081 projekt: För det första har projekt med
inriktning mot utvärderingar, resor och konferenser samt information och
tryckkostnader tagits bort från urvalet. Varje projekt ges av handläggarna en
kod med avseende på inriktning. För det andra har ett antal på sannolika
grunder felkodade småprojekt tagits bort. Dessa har utifrån projektrubriken
kunnat klassificeras som resor eller informationsuppgifter. Avgränsningens syfte
har varit att skapa en databas som endast innehåller anslag, vilka kan betraktas
som reguljära FoU-projekt.208

För det tredje har projekt med startdatum tidigare än den 1/7 1989 tagits bort.
Med hänsyn till att analyserna utgår från beräkningar av beviljade medel per år
(projektens bevillningssnitt) har dessa projekt tagits ut ur urvalet, eftersom
registret slagit samman summan av bevillning före detta datum. Detta gäller 56
projekt. Dessa har beviljats medel något av de budgetår som undersökningen
gäller. I många fall handlar detta om projekt som inte avslutats i tid, men som
erhållit medel från BFR under 1992/93 för att avslutas. Detta budgetår
genomförde BFR en större rensning i projektdataregistret.

Det är en komplicerad och tidskrävande uppgift att bearbeta ett projektregister.
Den största svårigheten när det gäller BFRs register är att konstruera en korrekt

                                           
207 Detta projekt utförs i samarbete mellan författaren och Jan Eriksson, KTH Byggd Miljö i
Gävle. Dess första etapp beräknas vara slutförd i juni 1997.
208 Av tidsskäl måste jag här avstå från en analys av detta ”bortfall”. För denna hänvisas till
kommande rapporter från Eriksson & Sandström. Preliminära granskningar av bortfallet visar att
det inte sorterats bort projekt som skulle förändra bilden av BFRs bidrag till långsiktig
kunskapsuppbyggnad. Merparten av projekten är ett-åriga och små anslag.
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beskrivning av projektens varaktighet. I registret anges bl a startdatum och
slutdatum. Dessa är användbara i de flesta fall, men många projekt får
förlängning av en rad olika orsaker. Dessa uppges inte i registret. Det finns
även exempel på projekt som startats långt innan BFR går in som finansiär.
Dessa datum har inte bedömts tillförlitliga för att skapa den temporala variabeln.

Alternativet har varit att utgå från det antal budgetår, som projekten har
beviljade medel från BFR. Det är relativt lätt att beräkna projekttid utifrån denna
information.209 Problemet med denna lösning är att BFR inte har fasta
anslagstider, utan beviljar medel under hela budgetåret och alltså kan starta ett
projekt i april ena budgetåret och avslutas i oktober nästa budgetår. Ett sådant
projekt skulle med den valda analysmetoden betraktas som tvåårigt.210

Med syftet att kompensera för detta problem har följande åtgärder vidtagits:
Projektens startdatum har utnyttjats så att projekt med startdatum efter 1/1
respektive budgetår fått anslagstiden minskad med ett halvår. Likaledes har
projekt vars beviljade summa det sist beviljade året understiger hälften av
summan det näst sist beviljade året minskats med ett halvår. Min bedömning är
att detta förfaringssätt ger ett tillfredsställande underlag för att beskriva hur lång
tid BFR har beviljat projekten anslag.

Analysresultat

Låt oss kort redogöra för resultatet av en enkel och relativt grov analysform av
BFR-anslagen (1081 projekt). Den genomsnittliga anslagstiden i materialet
uppgår till 2,2 år.211 Medelvärdet för projektanslaget är 651 000 kronor och den
genomsnittliga bevillningen per år är 267 000 kronor.

Vår empiriska fråga är denna: Hur stora andelar av BFRs projektmedel
(summan av de 1081 projektens genomsnittliga anslag), som fördelas till olika
kategorier i tabellen: kort eller lång tid, små eller stora anslag. I tabell 10 arbetar
analysen med samma beräkningsmetod som KTH-undersökningen. Den
redovisar således antalet anslag inom respektive kategori. Överensstämmelsen

                                           
209 Beräkningarna har utförts i ett kalkylprogram. Simon Ivarsson, vid Tema T, Linköpings
universitet, har varit behjälplig med de statistiska sammanställningar som ligger till grund för de
sammanfattande tabeller som presenteras i detta kapitel.
210 Innebörden av detta är att ett projekt som pågår april – oktober om 100 000 kronor kommer
att klassificeras som ett tvåårigt projekt med 50 000 kronor i anslag per år, p.g.a. att budgetåret
under perioden löpte från 1 juli till sista juni. Detta metodproblem gör att det kan uppkomma en
systematisk överskattning av projekttiderna och en underskattning av det genomsnittliga
årsanslaget. I den följande analysen kompenseras för detta.
211 De ovan beskrivna operationerna för att korrekt återge projekttiden har medfört en
reducering från 2,25 till 2,16 år per projekt.
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mellan KTH-undersökningen och BFR-undersökningen är påtaglig. De små
skillnader som kan observeras kan ses som effekter av metodiken har förfinats
till följd av att sättet att beräkna beviljad tid är mer rättvisande. En följd av den
förbättrade metoden är att projekttiderna blir kortare, men att beviljade medel
per år på motsvarande sätt blir något högre. Detta kan noteras som en
förskjutning i nordostlig riktning i tabellens fyrfältsdiagram.

Tabell 10: BFR-projektens (bå 1992/93–1994/95) fördelning på varaktighet och
beviljade medel per år angivet i procent av antal anslag och absoluta tal inom
parentes. (N = 1081)

Tid < 525 000 kr ≥ 525 000 kr Summa (%)
<3 år 58,0

(675)
8,1

(40)
66,1

(715)
≥3 år 27,3

(295)
6,6

(71)
33,9

(366)
Summa (%) 85,3

(970)
14,7

(111)
100

(1081)
Anm: Samfinansieringsmedel ej inräknade.

Tabell 11 gör motsvarande analys men med utgångspunkt från hur stora
andelar av BFRs budget som fördelas inom respektive tids- och
beloppskategori. Tabellen svarar på frågan: Hur stor andel av BFRs medel
under ett budgetår fördelas till projekt som har x antal kronor under y antal år?
Här ser vi alltså hur stora andelar av BFR-medlen som fördelas till projekt som
uppfyller vår stipulerade definition av långsiktig kunskapsuppbyggnad. Svaret är
att denna andel i genomsnitt är en fjärdedel (25 procent) av de årligt beviljade
medlen. Det totala registret över BFR-projekt ger, trots ordentliga avgränsningar
till FoU-projekt, en profil av anslagspolitiken som kan beskrivas i termer av
återhållsamhet och kortsiktighet. Mindre än hälften av projekten har anslag för
verksamhet under tre år eller mer. Tre femtedelar av projekten har mindre än
525 000 kronor att disponera per år.

Möjligen kan hävdas att det senare kravet är högt ställt. Därför är det motiverat
att finfördela analysen. I tabell 12 framkommer data om varje beloppsintervall
och denna sifferserie ger en mer detaljerad bild av anslagspolitiken.
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Tabell 11: BFR-projektens fördelning på varaktighet och beviljade medel per år
angivet i procent av totala medel/år. Uppgifterna avser pågående projekt under
budgetåren 1992/93 – 1994/95. (N= 1081)

Tid < 525 000 kr ≥ 525 000 kr Summa (%)
<3 år 39,6 12,8 52,4
≥3 år 21,8 25,8 47,6

Summa (%) 61,4 38,6 100
Anm: Samfinansieringsmedel ej inräknade.

Tabell 12: BFR-projektens fördelning på varaktighet och bevillning per år (tkr) i
procent av totala medel/år. Pågående projekt budgetåren 92/93–94/95.
(N=1081)

Belopp ≤ 175’ –349’ –524’ –699’ –874’ –1049 ≥1050’ Summa

Tid
<3 år 13,4 17,1 9,0 3,8 1,8 1,3 6,0 52,4
≥3 år 5,6 8,8 7,4 3,7 4,8 3,7 13,5 47,6

Summa 19,1 25,9 16,4 7,5 6,6 5,0 19,5 100
Anm: Samfinansieringsmedel ej inräknade.

Här framgår att hela 45 procent av projektmedlen fördelas till småprojekt, d v s
projekt som disponerar mindre än 350 000 per år. Drygt 30 procent av
projektstocken disponerar mer än 700 000 per år, men av dessa är endast 22
procentandelar minst treåriga. Väljer vi att göra denna analys på antalet projekt
i respektive beloppskategori framkommer att en överväldigande andel av
projekten är små och kortvariga. Tre fjärdedelar (75 %) av projekten (N=1081)
disponerar mindre än 350 000 kronor per år. Mindre än sju procent av antalet
projekt disponerar mer än 700 000 kronor per år.

En analys med hänsyn till koncentrationen av resurser ger vid handen att den
percentil av projekten som beviljas de största årliga anslagen (bevillningssnitt),
förbrukar 38 procent av de samlade FoU-medlen. Den percentil som har de
lägsta anslagen per år disponerar inte mer än en (1) procent av anslagsmedlen.

Det bör noteras att analysen här gäller BFRs samlade bevillning av medel. En
riktigt rättvisande bild av hur den forskningsinriktade verksamheten de facto
understöds av rådet kräver mer detaljerade studier olika anslagsmottagartyper
för sig. Projekt där högskolans står som mottagare bör bedömas och sättas i
relation till de projekt som beviljas till institutssektorn eller till enskilda företag,
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konsulter eller s k fristående forskare. Sådana analyser skall utföras inom ett
kommande projekt där BFRs anslagsbevillning till mottagare utanför
högskolesektorn analyseras.212

Den valda metodansatsen förmår att skapa en detaljrik bild av BFRs
anslagspolitik. När det gäller antalet anslag är bilden entydig – få anslag
kvalificerar sig för de villkor som kan läggas på en långsiktig anslagspolitik.
Detsamma gäller om analysen handlar om de andelar av beviljade medel som
avsätts för långsiktig kunskapsuppbyggnad. BFR anslagspolitik framstår efter
denna genomgång som uppsplittrad på ett stort antal små och kortsiktiga
projekt. Men för att ge en fullständig bild av denna är det nödvändigt att
inkorporera samfinansieringsmedlen i sammanhanget. Dessa är betydelsefulla,
särskilt inom vissa forskningsområden.

Samfinanseringens betydelse

I tabell 13 och 14 har samfinansieringsmedlen inkorporerats i analysen. En på
väsentliga punkter annorlunda bild framträder till följd av detta.213 Det är
visserligen inte många projekt som påverkas, inte mer än 137 projekt flyttar
position i analysschemat, d v s deras årsgenomsnitt går över gränsen 525 000
kronor. Men dessa projekt förefaller vara ordentligt gynnade ekonomiskt sett.
De 54 projekt som är minst treåriga och som går över denna gräns förfogar
över en stor andel av de samlade resurserna. I tabell 13 görs en direkt
jämförelse av hur samfinansieringsmedlen påverkar utfallet av analysen. I
denna tabell är det antal anslag inom respektive kategori som anges.
Jämförelsen gäller alla projekten dels räknat utan att samfinansiering räknats
med, dels när dessa medel ingår i projektsumman. Skiftningen sker således till
höger i tabellen. Projekten får större summor att disponera per år. Andelen
anslag med minst 525 000 kronor per år ökar från 15 till 22 procent. Tolv
procent av anslagen har treårig finansiering och ett årsanslag som överstiger en
halv miljon kronor.

Andelen projekt som uppfyller de stipulerade villkoren för långsiktig forskning
stiger från 25 till 36 procent. Detta framkommer när tabell 11 jämförs med tabell
14. I den senare har samfinansieringsmedlen inräknats. En omkastning i

                                           
212 Detta projekt ”BFRs FoU utanför högskolan” finansieras av BVN och utförs av författaren
tillsammans med Jan Eriksson, KTH/BMG.
213 Vid bearbetningen av data har förutsatts att samfiansieringsmedlen disponeras under den
tid BFR har beviljat medel. Bidragssnittet per beviljat år har således beräknats med samma
metod som bevillningssnittet. Det förekommer att bidrag beviljas för färre budgetår än BFR-
medlen beviljats.
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relationen mellan projekt i de båda inkomstkategorierna kan obeserveras. Innan
samfinansiering medräknas har tre femtedelar mindre än 525 000 kronor per år.
När dessa medel inräknas blir andelen projekt i den högre inkomstkategorin lika
stor. Huruvida dessa projekt bedriver långsiktig kunskapsuppbyggnad kan vi
inte uttala oss om, men de har åtminstone de materiella förutsättningarna (jfr
nedan rubriken ”Samfinansierade BFR-projekt”).

En intressant notering kan göras i detta sammanhang. BFR hade redan under
den här valda tidsperioden en samfinansieringsgrad som uppgick till 89 procent.
BFRs medel var visserligen något viktigare än de externa finansiärerna, men
den målsättning, som regeringen satte upp för BFRs samfinansiering under
perioden 1993/94, 1994/95 och 1995/96 – att uppnå 100 procents
samfinansiering, har i stort sett uppfyllts.214

Tabell 13: Jämförelse mellan BFR-projekt före och efter samfinansiering med
avseende på varaktighet och beviljade medel per år angivet i procent  av antal
anslag (absoluta tal inom parentes).

Tid < 525 000 kr Sam ≥ 525 000 kr Sam Summa
<3 år 58

(675)
54

(592)
8

(40)
11

(123)
66

(715)
≥3 år 27

(295)
22

(241)
7

(71)
12

(125)
34

(366)
Summa 85,3

(970)
77

(833)
14,7

(111)
23

(248)
100

(1081)

Uppgifterna avser pågående projekt under bå 1992/93 – 94/95. (N= 1081)

Tabell 14:  Samfinansieringens effekter på BFR-projektens fördelning på
varaktighet och beviljade medel per år angivet i procent av totala medel/år.
Uppgifterna avser pågående projekt under bå 1992/93–94/95. (N= 1081)

Tid < 525 000 kr ≥ 525 000 kr Summa (%)
<3 år 24,8 26,4 51,2
≥3 år 12,5 36,3 48,8

Summa (%) 37,3 62,7 100
Anm: Samfinansieringsmedel inräknade.

                                           
214 Jfr Persson & Sandström (1996a), s. 79.
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Undersökning 3: KFBs projektregister

Det är naturligtvis angeläget att erhålla ett material som sätter BFR-analysen i
ett jämförande perspektiv. I anslutning till intervjuarbetet fick författaren tillgång
till Kommunikationsforskningsberedningens (KFB) projektregister i
papperskopia. Urvalet av KFB-projekt i detta material utgörs av ”levande”
projekt. Innebörden av detta är att registret i detta fall innehåller de projekt som
var pågående vid den aktuella tidpunkten, juli 1996. Materialet innehåller projekt
som beviljats medel tidigast 1994/95 och fram till och med 1998.

Förutsättningarna för en korrekt komparation är således inte de bästa. KFB-
materialet ligger ett par år senare än BFR-undersökningen. Även om inflationen
inte varit särskilt påtaglig är det möjligt att policyutveckling eller policydirektiv
påverkat fördelningsmönstret i en viss riktning. På grund av detta  finns inte
anledning att betrakta KFB-materialet som ett på alla punkter fullgott
jämförelsematerial. Framförallt är KFB-projekten betydligt mera ”samtida” än
BFR-projekten.

Låt oss betrakta materialet som ett testfall. KFB har definierats som ett organ
inom handläggarmodellen, men man har betydligt mer av forskarstyrning inom
sin organisation. Bedömningskommittéerna är viktiga inslag i
beredningsarbetet.

KFB har dessutom en policy med tydlig inriktning mot ramprogram. Inom KFB
skall stora projekt och temaprogram favoriseras.215 Detta framgår även av
årsredovisningen för år 1994/95 och gällande Inriktningsplan. Man skriver t ex:
”Ansvaret för långsiktig kunskapsuppbyggnad har fått ökad tyngd i KFBs
uppdrag.” Den anslagsform som kallas temaanslag framhålls som strategiskt
viktig för att uppfylla detta mål. Frågan är om detta givit avtryck i
anslagspolitiken.

Någon operationell definition av långsiktig kunskapsuppbyggnad har inte
presenterats och det är därför ett svårlöst spörsmål huruvida myndigheten
implementerat sin målsättning. Med den argumentation som presenterats
tidigare utförs en analys även av KFB-projekten med utgångspunkten att
långsiktighet i forskningen fordrar lång tid och stora årsanslag.

I den nämnda årsredovisningen påvisas att KFB har förändrat anslagsprofilen
från små projekt till större. En viktig förklaring till denna förskjutning är att KFBs

                                           
215 Intervjuer: Urban Karlström
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budget har ökat kraftigt. Den uppgick 1994/95 till 115 Mkr och 95/96 till ca 130
Mkr. Samtidigt framgår att ansökningstrycket har varit ganska högt. Man har,
enligt intervjuuppgifter, tvingats avslå 3 av 4 ansökningar.216

Registret innehåller 440 projektkort. Två undersökningar, med två olika
urvalsmetoder, har utförts på materialet. I den första har systematiskt vart
tionde projekt dragits, d v s 44 projekt (10 procent). I den andra har slumptal
genererats för ett urval om 88 projekt (20 procent).

För båda urvalen gäller att projekt som inte klassificerats som forskning har
tagits bort. Det gäller projekt med kod 00–11. Data om resterande
forskningsprojekt har förtecknats och analyserats på ungefär samma sätt som
BFR-analysen. De frågor som ställts är följande: Hur många år har projekten
beviljats medel (enligt kontrakt) och hur stort är anslaget i kronor räknat?217

Det bör framhållas att materialets representativitet, inferensen, utgör ett
problem. På sannolikhetens grunder kan vi dra dra vissa slutsatser om KFBs
politik utifrån dessa analyser, men med en kalkylerbar osäkerhetsmarginal.218 Vi
kan betrakta denna analys som en test där hypotesen, att KFB borde ha fler
projekt som uppfyller villkoren för långsiktig kunskapsuppbyggnad, prövas.
Eftersom villkoren är så pass väl definierade torde det vara möjligt att utföra en
falsifikatorisk analys.

Innan vi redovisar det större urvalet om 88 projekt kan det vara av intresse att
kort redovisa resultatet av det mindre urvalet. Antalsmässigt var det få  av
projekten, inte mer än (≤6), som uppfyllde det stipulerade kravet om
långsiktighet. I andelar av samlade medel utgjorde dessa projekt högst 14
procent.219 Kort uttryckt kan sägas att det inte fanns något i utfallet som antydde
att KFB skulle ha en faktisk anslagspolitik inriktad mot långsiktig
kunskapsuppbyggnad.

                                           
216 Intervjuer: Urban Karlström, KFB.
217 Det är inte utan problem att arbeta med materielalet på detta sätt. Det är svårt att kontrollera
om projekten ligger ordnade storleksmässigt, men så förefaller det inte vara. De är däremot
ordnade i grupper efter forskningsområden (åtta stycken). Har temaprogrammen kommit med i
en rättvisande utsträckning? Så förefaller vara fallet eftersom de utgör 10 % av samplet, vilket i
stort sett överensstämmer med andelen sådana anslag i relation till projektantalet i sin helhet.
218 Jag har förutsatt att det inte finns några nämnvärda skevheter i materialet, t ex att alla större
projekt/temaprogram skulle finnas inom ett särskilt mindre delprogram. Fördelningen av medel
mellan delprogrammen är relativt jämn. Slumpurvalet borde därför inte föranleda systematisk
skevhet.
219 I analysen av 44-urvalet har inga bevillningssnitt räknats fram utan tillgängliga data
begränsas till beviljad summa och antal kontraktsår. Därav svårigheten att uttala exakt hur
många av projekten som uppfyller villkoren.
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En urvalsundersökning

I tabell 15 och 16 presenteras data om de 88 projekten i KFB-urvalet. Materialet
har bearbetats med samma metod och kategoriseringar som användes för att
analysera BFR-projekten.220 Projekten i urvalet utgör tillsammans ett
årsgenomsnitt som motsvarar cirka 25 % av KFBs årsbudget. Detta antyder att
de i urvalet ingående projekten inte underskattar andelen stora projekt.

Den genomsnittliga beviljningstiden per projekt är 1,5 år och den beviljade
summan är 777 700 kronor per projekt. I analyserna är det den beviljade
summan per år som har utnyttjas, d v s hur stora medel förfogar forskaren över
per år? I urvalet uppgår denna summa till 503 000.

En jämförelse vad gäller dessa data med BFR görs i följande uppställning där
samfinansiering inte ingår:

                                                       KFB                          BFR       
Tid (år)/projekt 1,5 2,1
Anslag (kr)/projekt 777 700 651 078
Årsanslag(kr)/projekt 503 000 267 000

Det finns märkbara skillnader i anslagsmönster mellan BFR och KFB. Andelen
små och korta projekt är hög hos båda, men KFB har en tydlig tendens till att
bevilja relativt sett kortare forskningskontrakt. 90 procent av projekten är
kortare, d v s ett- eller tvååriga. En tydlig skillnad finns däremot att upptäcka i
att KFB-projekten lägger större andelar av de samlade FoU-medlen i projekt
som är större än (eller lika med) 525 000 kronor per år. Närmare hälften av
projektmedlen går till projekt som överstiger denna gräns, men dessa projekt
har sällan mer än tvååriga kontrakt.

Mindre än en femtedel (18 %) av projektmedlen går till stora och långa projekt,
d v s till projekt som uppfyller långsiktighetsvillkoret minst tre års bevillning och
minst 525 000 per år. För denna beräkning har framräknats ett
konfidensintervall om ±8%. I bästa fall ger detta nivåer som närmar sig de 25 %
som uppmättes för BFR innan samfinansieringsmedlen togs med i beräkningen.

På basis av detta finns ej anledning att anta förekomsten av en anslagspolitik
inom detta sektorsorgan, som i någon större utsträckning avviker från den som
framträder i BFR-materialet. Såväl i KFB- som BFR-undersökningen finns dock
anledning anta att samfinansiering ger underlag för en något kraftfullare

                                           
220 Återigen är det tidsskäl som gör det omöjligt att inom föreliggande projektram utföra
rättvisande analyser. Författarens förhoppning är att få tillfälle att detaljgranska KFBs
projektregister med samma metod som BFR-undersökningen.
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anslagspolitik, även om detta stöd inte bör ses som inriktat mot långsiktighet i
forskningen (argument för denna ståndpunkt ges nedan). Cirka 30 procent av
KFBs projektstock har samfinansiering och dessa projekt mottog ungefär 39
procent av de samlade projektmedel som fördelades till projekten.221

Tabell 15: KFB-projekten med avseende på varaktighet och beviljade medel per
år angivet i procent av antal anslag och absoluta tal inom parentes.

Tid < 525 000 kr ≥ 525 000 kr Summa
<3 år 76

(67)
13

(11)
89

(78)
≥3 år 2

(2)
9

(8)
11

(10)
Summa 78

(69)
9

(8)
100
(88)

Uppgifterna avser pågående juli 1996. (N= 88). Samfinansiering ingår ej.

Tabell 16: KFB-projektens fördelning på varaktighet och beviljade medel per år
angivet i procent av totala medel/år. Pågående projekt juli 1996. (N= 88)

Tid < 525 000 kr ≥ 525 000 kr Summa (%)
<3 år 32,7 46,1 78.8
≥3 år 2,8 18,4 21,2

Summa (%) 35,5 64,6 100
Anm: Samfinansieringsmedel ej inräknade.

Undersökning 4: Samfinansierade BFR-projekt

BFR har sedan flera år haft ett samarbete med Svenska Byggbranschens
Utvecklingsfond (SBUF), som också resulterat i ett samfinansieringsprogram för
entreprenörsinriktad forskning. Programmet har inneburit att SBUF ställt medel
till förfogande för byggforskning, men dessa medel har inte överlåtits till BFR för
suveräna beslut. I stället har projektförslagen bedömts och beslutats av en
särskild arbetsgrupp inom SBUF med representation från BFR.
Samfinansieringsprogrammet har betytt att ett antal projekt som i vanliga fall

                                           
221 Dessa data bygger på KFBs hela projektstock. Källa: Årsredovisning 1994/95.
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skulle ha fått nöja sig med finansiering från BFR har kunnat åtnjuta stöd från de
privata entreprenörsföretagen.

Det bör framhållas att de s k SBUF-projekten i många fall har fler än två
samfinansiärer. Endast en tredjedel av projekten har enbart SBUF och BFR
som finansiärer. Flera av de 89 projekt som ingår i undersökningen, närmare
bestämt ca en fjärdedel, har minst fem olika finansiärer.

Hur har dessa extra medel andra villkor än dem som enbart har finansiering
från BFR? Gäller samma återhållsamhet med pengar och tid projektstödet till
denna forskning? Vad ger en inputundersökning av detta material? Hur många
projekt har givits 3 år och mer än en halv miljon kronor per år?

Vad motiverar en sådan analys i detta sammanhang? Intresset är i det här fallet
riktat mot att eventuellt belysa det som i kapitel två benämns programeffekten.
Därmed åsyftas att samfinansiering är ett nytt inslag i BFRs verksamhet och
detta ger, enligt diskussionen om programeffekten, utrymme för innovativa
grepp och nya strukturer inom anslagspolitiken. Samfinansiering är visserligen
inte pengar som handläggarna vid BFR förfogar över på ett direkt sätt, men de
kan betrakta dessa medel som ett extra tillskott till områdets forskning, eller
som ersättning för tidigare medel som skurits ned, och dessa ”tillskott” kan
hanteras på ett sätt, som inte begränsas av den givna anslagspolitiken. Tanken
är således att med tillgång till detta material få möjlighet att belysa huruvida
programeffekten är värd att beakta. Leder tillskotten till ett distinkt nytt mönster i
anslagspolitiken? Eller fördelas dessa med samma allokeringsmekanismer?

För att erhålla en mer detaljerad analys har materialet fördelats i tre olika
analysgrupper. Den första gruppen (27 projekt) innehåller universitets- och
högskoleprojekt, den andra gruppen är entreprenörsprojekt (27 projekt) och den
tredje (32 projekt) består av övriga mottagarkategorier. Med denna uppdelning
får vi en möjlighet att se hur stödet till högskolesektorn fördelas och det kan i
sin tur jämföras med KTH- och BFR-undersökningen. Efter den sönderdelade
analysen görs en jämförelse mellan BFR- och SBUF-materialet i sin helhet.

Högskoleprojekten

I materialet ingår 27 projekt som är destinerade till universitet och högskolor.
Det är således ett relativt litet material. Mycket talar för att de projekt som ingår i
materialet utgör en alltigenom exklusiv skara.

Resultatet av analysen är mycket entydigt, se tabell 17. SBUF-projekten ges
påfallande goda villkor för forskningsarbetet. Två tredjedelar av projekten
uppfyller den minimivillkor som definierats ovan – minst tre år och minst
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525 000 i anslag per år. Omräknat i projektmedel visar det sig att nittio procent
av projektmedlen går till projekt som uppfyller nämnda villkor för långsiktighet i
forskningen.

Tabell 17: Högskolesektorns SBUF-projekt 1992–95 fördelade på tid och
pengar. Procentsiffran anger andel av totala medel och parentes anger andel av
antal projekt. N=27.

Kr 525 000 ≥525 000 Summa
<3 år  2,3 % (11) 2,4% (07) 4,7 (18)
≥3 år  5,1 % (15) 90,0 % (67) 95,1 (82)

Summa 7,4 % (26) 92,4 % (74) 100 %

Entreprenörsprojekten

När ett mindre antal projekt, som inte startats eller varit inriktade mot
informationsinsatser, eliminerats från materialet återstår 27 projekt, dvs lika
många som i högskoleurvalet (se tabell 18). Entreprenörssektorn har inte alls
lika goda villkor för FoU-verksamheten. I stället framträder här en bild som
starkt påminner om resultatet av BFR-undersökningen.

Innebörden av detta är att antalet projekt med små medel och kort tid dominerar
i materialet. De ekonomiskt sett stora projekten erhåller dock en relativt sett
större andel av de totala projektmedlen.

Här framkommer en starkt projektifierad anslagspolitik. Strukturen på anslagens
fördelning är väntad. Att entreprenörsprojekten får en inriktning mot mer
kortsiktig FoU är knappast ägnat att förvåna. Det faktum att nära nog två
femtedelar av tillgängliga medel fördelas till projekt som har förutsättningar att
bedriva en mer långsiktig FoU är däremot ett intresseväckande resultat.
Beredvilligheten att bidra till projekt som arbetar under längre tid och under
programmiserade förhållanden är ett inslag i samfinansieringsfrågan som bör
lyftas fram.
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Tabell 18: Entreprenörsprojekten i SBUF-materialet fördelade efter projekttid
och årsanslag. Procentsiffran anger andel av medel och inom parentes anges
andel av antal projekt. N=27

Kr 525 000 ≥525 000 Summa
<3 år 24 % (52) 25 % (18) 49,0 (70)
≥3 år  13 % (11) 38 % (19) 51 % (30)

Summa 37 % (63) 63 % (37) 100 %

Övriga mottagarkategorier

I kategorin ”Övriga” ingår alla mottagarkategorier utom universitet och högskolor
samt entreprenörer av olika slag. Här finns alltså forskningsinstitut, statliga och
kommunala myndigheter, förvaltare och branschföreningar. En i högsta grad
heterogen församling. En sammanställning enligt ovan tillämpade metod ger
inte heller några överraskande resultat, se tabell 19.

Tabell 19: Övriga anslagsmottagare i SBUF-materialet fördelade efter projekttid
och årsanslag. Procentsiffran anger andel av medel och inom parentes anges
andel av antal projekt. N=32

Kr 525 000 ≥525 000 Summa
<3 år 24 % (53) 33 % (25) 57 % (78)
≥3 år 13 % (12) 30 % (10) 43% (22)

Summa 37 % (65) 63 % (35) 100 %

Tabell 20: SBUF-projekten fördelade efter projekttid och årsanslag.
Procentsiffran anger andel av medel. Inom parentes anges  procentandel av
antal projekt. N=89

Kr 525 000 ≥525 000 Summa
<3 år 11% (39 13% (18) 24% (57)
≥3 år 9 % (12) 67% (31) 76% (43)

Summa 20% (51) 80 % (49) 100 %

Materialet i sin helhet

Låt oss nu sammanfatta den analyserna ovan genom att presentera materialet i
sin helhet. Detta görs i tabell 20. I jämförelse med KTH-och BFR-
undersökningarna uppvisar detta material intressanta och tydliga skillnader,
men det finns också punkter där överensstämmelsen är stor.
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En tydlig överensstämmelse finns när det gäller resurser i form av tid för FoU-
projekten. Samfinansieringen synes inte ge några skillnader när det gäller
projektens temporala förutsättningar. I SBUF-materialet är det visserligen en
marginellt lägre andel av projekten som är minst treåriga projekt, men om vi
räknar andel av årsanslaget som fördelas till långsiktiga projekt framträder en
betydande skillnad. Medan knappt hälften av BFR-materialets medel gavs till
treåriga projekt gavs tre fjärdedelar av SBUF-projekten sådana villkor.

Detta är knappast ett förväntat utfall. De entreprenörs- eller konsultprojekt som
finansieras är rimligen avsedda för en mer kortsiktig problemlösning och det
borde medföra relativt korta projekttider.

När det gäller projektens ekonomiska förutsättningar finns det dock avsevärda
skillnader mellan de båda undersökningsmaterialen. I BFR–undersökningen
framkom att knappt 40 procent av årsanslaget (och drygt 10 procent av
anslagen) hade en årsomslutning om minst 525 000 kronor, medan SBUF-
projekten uppvisar markant annorlunda bild. Hälften av projekten kan bära en
årskostnad om mer än 525 000 kronor och 80 procent av projektmedlen
fördelas till dessa projekt.

Ser vi särskilt på de högskoleprojekt som finns i materialet framkommer att
dessa har en påfallande god ekonomi. I genomsnitt erhåller dessa projekt cirka
en miljon kronor per år. I jämförelse med ett normalt BFR-projekt vid KTH ger
alltså de samfinansierade projekten mycket goda förutsättningar för
långsiktighet i FoU-arbetet.222

Huruvida detta skall tolkas som ett uttryck för det vi definierat som
”programeffekten” är självfallet en öppen fråga. I stor utsträckning kräver denna
frågeställning särskilda undersökningar, som också fördjupar intervjuarbetet
med inblandade handläggare. Inte minst för att upptäcka inverkan från andra
variabler, än dem som framkommer av de utförda analyserna.

En första invändning är att en närmare granskning av SBUF-projekten visar att
dessa, även om de formellt sett kvalificerar sig som långsiktig
kunskapsuppbyggnad, inte med nödvändighet är att betrakta som forskning,

                                           
222 Det finns möjligen ett par invändningar att resa mot detta sätt att resonera. Den första gäller
huruvida det går att jämföra KTH-projekten med SBUF-projekten. Utan kännedom om BFRs
program för respektive verksamhet blir jämförelsen skäligen tom. För det andra finns anledning
att framhålla effekten av att det handlar om olika år i jämförelsen.
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utan snarare bör klassificeras som utvecklingsarbeten. Detta omdöme bygger
på en detaljerad analys som redovisas på annat ställe.223

Projektens inriktning är således knappast något som kan sägas ingå i
programeffekten. Detta är inte heller något som bör förväntas. Programeffekten
kanske i första hand skall ses som en påverkan av villkoren för den befintliga
projektstocken. En god illustration till detta framkommer av en delanalys som
utförts inom ett av BFRs projektområden, som benämns ”Regioner och
kommuner”.

Delprogram och programeffekt

Delprogrammet ”Regioner och kommuner” består i det här urvalet av 99
projekt.224 Analyserar vi delprogrammet med samma metod som tidigare,
erhålles ett mönster, som redovisas i tabell 21. I denna tabell ingår inga
samfinansieringsmedel.

Tabell 21:”Regioner och kommuner”-projektens fördelning på varaktighet och
anslagsstorlek per år angivet i andel av totala medel. Avser pågående projekt
92/93 – 94/95. (N= 99)

<525 000 ≥525 000 Summa Antal
Tid  1 år 33,9 % 0 % 33,9 % 43

2 år 25,6 % 0 % 25,6 % 24
≥3 år 40,5 % 0 % 40,5 % 32

Summa 100 % 0 % 100 % 99
Anm: Samfinansieringsmedel ingår ej.

Analysen visar en viss beredvillighet att anvisa projektmedel under 3 år eller
mera. Knappt en tredjedel av projekten har medel under tre år eller mera.
Samtidigt framträder en påtaglig restriktivitet mot att låta anslagen överstiga
350 000 per år. Inte mer än 4,6 procent av anslagsmedlen ges till projekt som
förfogar över minst 350 000 kronor per år. I absoluta tal blir det än tydligare att
den anslagspolitik som tillämpats för området har en återhållsam profil: Ett enda

                                           
223 Se Persson & Sandström ”Samfinansiering av byggforskning”, i Elzinga et al Samfinansie-
ring – kvalitetshasard eller framgång? BVN-rapport 1996:2, s. 65–121.
224 Delprogrammet har identifierats med hjälp av handläggarkod.
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projekt har erhållit medel över 350 000 per år under den aktuella perioden.
Sjuttio procent av projektstocken har mindre än 175 000 kronor per år.

Av detta följer inga omedelbara slutsatser om handläggarens anslagsmönster,
eftersom samfinansieringsmedlen bör tas med i beräkningen för att ge en
rättvisande bild av fördelningsmönstret. I tabell 22 ges data om
samfinansieringsmedlens betydelse i sammanhanget. Arton projekt får när
dessa medel räknas in mer än 350 000 kronor per år. Något enstaka projekt har
över en miljon kronor årligen i en treårsperiod. De projekt som har
samfinansiering har en betydligt gynnsammare finansiering, vilket alltså
överensstämmer med de resultat som redovisats ovan.

Tabell 22: Inklusive samfinansiering. Projektens fördelning på varaktighet och
anslagsstorlek per år angivet i andel av totala medel. Avser pågående projekt
92/93 – 94/95. (N= 105)

<525.000 ≥525.000 Summa
Tid  1 år 25,1 5,3 30,4

2 år 20,6 2,4 23,0
≥3 år 29,3 17,3 46,6

Summa 75,0 25,0 100 %

Tabell 23: ”Regioner och kommuner”-projekt som saknar samfinansiering.
Fördelning på varaktighet och anslagsstorlek per år angivet i andel av totala
medel. Avser pågående projekt 92/93 – 94/95. (N= 55)

<525.000 ≥525.000 Summa
Tid  1 år 31,5 % 0 % 31,5 %

2 år 23,2 % 0 % 23,2 %
≥3 år 45,3 % 0 % 45,3 %

Summa 100 % 0 % 100 %

Hur förhåller det sig då med de projekt som saknar samfinansiering? Dessa
projekt förefaller avsevärt missgynnade. Projekt utan samfinansiering redovisas
i tabell 23. Intressant är att det vad gäller projektens varaktighet inte synes
finnas några skillnader. Komparationen av de projekturval som redovisas i de
båda tabellerna 21 och 23 är ägnad att väcka vårt intresse. Den visar nämligen
att samfinansieringsmedlen inte används på ett aktivt sätt. Det förefaller vara så
att man låter samfinansieringen adderas till de medel som rådet själva är
beredda att anslå. Denna summa är i sin tur relativt fast strukturerad av ett
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inarbetat anslagspolitiskt mönster; många små projekt och korta tider samt
några få större med längre projekttid.

Innebörden av detta är att samfinansieringen framträder som en gratifikation för
de forskare som arbetar med direkt avnämarnyttiga frågeställningar. Utifrån
detta är det möjligt att dra slutsatsen att delprogrammets anslagspolitik i stor
utsträckning återspeglas i tabellerna 21 och 23. Slutsatsen av detta är att
samfinansieringen inte förändrat delprogrammets allokeringsmönster. Den
gratifikation som samfinansiering innebär betraktas som en sidoeffekt av andra
aktörers beslut och pareras inte av BFRs egna medel. Den sammantagna
effekten ser ut att vara denna: myndigheten abdikerar från uppgiften att
implementera en egen anslagspolicy.

Erhåller vi samma resultat med en analys av hela BFRs projektregister?

Samfinansieringens effekter

Vårt urval ur BFRs projektregister av projekt som pågick under åren 1992/93 till
1994/95 (1 081) projekt innehåller två grupper av projekt som är nästan exakt
lika stora. Den ena är samfinansierade projekt (541 stycken), den andra är
projekt som saknar samfinansiärer (540 stycken). En illustration av skillnader
och likheter av dessa framgår i diagram 1 och 2.

Projekten har fördelats i tre grupper; den första innehåller alla BFR-projekten
(alla), den andra de projekt som saknar samfinansiärer (utan) och den tredje de
samfinansierade projekten (med). Dessa tre grupper har fördelats på de
anslagskategorier som har utnyttjats tidigare i kapitlet:  små anslag är mindre än
525 000 kronor per år och stora är större än denna summa; kort tid är mindre
än tre år; (3) och lång tid är minst tre år. Dessa kategorier har i diagrammen
utnyttjats för att erhålla fyra klasser av projekt. Grupperna har fördelats på
dessa klasser.

Innebär det faktum att BFR erhåller samfinansiering till vissa projekt att det
tillämpas en annan anslagspolitik för dessa projekt om vi jämför med de projekt
som saknar Samfinansiering? Eller med en annan formulering: Har projekt som
saknar samfinansiering någon kompensation för detta så att dessa projekt
generellt sett är större än de samfinansierade? Det bör noteras att analyserna
här uteslutande avser BFRs bidrag till projekten.
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Svaret är att det inte framträder några markanta skillnader mellan de båda
projektgrupperna. Fördelade på de här valda projektklasserna framträder ett
mönster där grupperna följer varandra. Det gäller i synnerhet med avseende på
antalet projekt, vilket framgår av diagram 1. Det finns möjligen en liten tendens
som antyder att samfinansieringen framkallar en större andel små och korta
projekt, vilket kan tolkas som att BFR kan minska sin andel av anslagen till de
kortsiktiga projekten. Men denna tendens är inte särskilt tydlig. Trenden borde
gå åt detta håll, eftersom BFR genom samfinansieringen erhåller ett utrymme
att finansiera mer av långsiktig forskning. Vad gäller antalet projekt är detta inte
omedelbart tydligt, men det finns en viss tendens att klassen ”stor/lång” i
diagram 2, som visar att BFR-projekt som saknar Samfinansiering, tar en
relativt sett större andel av de samlade årsanslagen.

Samtidigt bör det understrykas att denna tendens är än tydligare i klassen
”små/lång” i diagram 1 och 2.225 Det är också iögonenfallande att andelen
medel till klassen ”små/lång” är betydligt större för de icke-samfinansierade
projekten. Dessa projekt är det sannolikt svårare att finna samfinansiärer till,
eftersom de sannolikt utgörs av deltidsforskare (eller konsulter) som driver
projektet vid sidan om undervisning eller annan verksamhet.

 Klassen ”stor/kort” attraherar tydligen på ett bättre sätt, i relativa termer,
samfinansiärerna. Här framträder den skarpaste skillnaden i materialet. Detta
antyder att det är lättare att få stora summor samfinansiering till korta projekt
med kortsiktiga frågeställningar.

                                           
225 Källa till diagram 1 och 2: BFRs projektregister, kärnmaterialet 1 081 projekt.
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8.

PERSPEKTIV PÅ ANSLAGSPOLITIKEN,

FÖRKLARINGAR OCH REFLEKTIONER

Många har känt sig kallade att delta i den allmänna, oftast uteslutande
principiella, debatten om sektorsforskningen; i synnerhet om densammas
elände. Få har gjort någon närmare undersökning av föremålet ifråga. När
statsrådsberedningen publicerade utredningsstudien Svensk sektorsforskning
(Ds 1989:3) var det ett efterlängtat material som gjordes tillgängligt för en
bredare krets. Samtidigt visade utredningen varför ingen forskare bemödat sig
om att ge en helhetsbild av området. Ur materialet framträdde ett svampigt
område med avsevärda avgränsnings- och definitionsproblem.

Huruvida vårt försök att typologisera aktörerna på området underlättar
förståelsen eller ej är naturligtvis läsarens sak att avgöra. Ett syfte med
typologin har varit att ge underlag för en diskussion om forskningsfinansiärerna
legitimitetsproblem. Föreliggande kapitel avslutas med ett sådant inlägg där
respektive modell relateras till olika grunder för beslutslegitimering. Denna
diskussion är tentativ och utgör i stor utsträckning ett utkast till utvidgning av
den diskussion som inleddes i boken Mellan politik och forskning (Sandström
1994).

Innan denna arbetsuppgift påbörjas finns det anledning att samla upp några av
framställningens grundläggande frågor och att ställa samman de hypotetiska
och teoretiskt baserade propositioner, som kan förklara det anslagspolitiska
mönster som beskrivits i bokens andra del.

Vad är det som skall förklaras? I korta ordalag handlar det om den tendens till
att sprida ut anslagen på många olika projekt, och att tänja på FoU-budgeten,
som kunnat beläggas hos de undersökta forskningsfinansiärerna. Det finns
också en tendens till kortsiktiga projekt. Anslag beviljas för ett eller högst två år.
Detta framträder med önskvärd tydlighet i BFR- och KFB-undersökningarna,
men den återfinns också i Linköpingsundersökningen. Det finns en märkbar
återhållsamhet med att fördela större anslag till forskarna och forskargrupperna.

Vad är det som hindrar att forskningsfinansiärerna förverkligar det som är
forskarnas dröm? Enligt intervjuer som genomförts i olika sammanhang utgör
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projektens storlek en viktig restriktion för forskarna. 1987 beskrevs det med
följande ordalag efter en enkätstudie till sektorsforskare:

”Drömmen” gäller inte främst anslagens storlek, utan långsiktigheten, exempelvis ett
rullande program, helst för en fyraårsperiod – särskilt med tanke på doktoranderna.226

I BVN-rapporten Anslagspolitik för en uthållig kunskapsutveckling (1995)
framkom liknande synpunkter från de forskargrupper som intervjuades. Man
önskade dessutom en ökad programmisering av forskningsstödet.

Det märkliga i sammanhanget är att detta har varit policy hos många
sektorsorgan under många år, vilket livligt understötts av regeringen i
forskningspropositionerna, eller i vissa fall påtvingats av regeringen. Detta var
fallet under 1980-talet då regeringen hotade sektorsorganen med att dra in
medel och överföra dem direkt till universiteten. Det var en politik som tog sikte
på att understödja långsiktig kunskapsuppbyggnad. Våra undersökningar visar
att detta i mycket liten utsträckning har förverkligats i den konkreta
anslagspolitiken.Denna har i stället fortsatt vara uppsplittrad, plottrig och
snuttifierad. Mycket talar för att de utnyttjade formerna för anslagsgivning har
varit anpassad till kortsiktig problemlösning.

Intention eller struktur?

Hur förklara detta mönster? Är det nödvändigt att styra forskarna på en
detaljerad nivå för att de skall hålla sig det aktuella och prioriterade området?
Kortare anslagstider och mindre summor gör det lättare att kontrollera
forskargruppernas verksamhet om man är misstänksam mot forskarnas
tendens till krav på autonomi och självstyrning. För att leda forskningen i en viss
riktning skulle man, med denna grundsyn, vara tvungen att använda
forskningsbudgeten på ett sätt som ger större insyn och instrumentell makt över
forskningsprocessen. En anslagspolitik som sprider ut medlen på många anslag
kan ses som ett medel för att upprätthålla en sådan kontroll.

En förklaring av intentionalistiskt snitt skulle kunna ges denna utformning. Jag
är inte obenägen att stödja en sådan hypotes, men anser att vi i första hand bör
söka förklaringar i de sociala mekanismer, som kan antas strukturera
verksamheten hos forskningsfinansiärerna. Mekanismer som är så
genomslagskraftiga att de kan antas påverka finansiärernas relationer till

                                           
226 Sektorsforskning i högskolemiljö (1987), s. 40.
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forskarvärlden. Först när dessa strukturella förklaringar har avverkats och
avfärdats finns anledning att närma sig de mer aktörsinriktade förklaringarna.

Problemet med att betrakta anslagspolitikens distributiva dimension som ett
resultat av intentionellt handlande är att det strider mot våra föreställningar om
hur man på ett effektivt sätt styr forskning. När nya program startar finns sällan
denna tendens till återhållsamhet. De strategiska satsningar som diskuterades i
kapitel 2 kännetecknades knappast av en snål anslagprofil. Snarare tvärtom,
man har försökt att med attraktiva anslag locka till sig de bästa krafterna.
Incitamenten har ofta varit att det blir större anslag och tryggare förhållanden
inom det nya programmet. Svårigheten har varit att se till att forskningen
bedrivs inom relevanta forskningsområden.

En möjlighet är att detta problem – att få forskarna att hålla sig till vad
finansiärerna uppfattar som den relevanta problemställningen – efterhand börjar
lösas med anslagspolitiska maktmedel. En sådan utgångspunkt fordrar dock att
finansiärerna mycket bestämt kan ange mål och medel för sin verksamhet. De
måste förutsättas ha tillgång till god information om vad de strävar mot för att
våga styra så detaljerat. Det är, enligt min mening, inte troligt att så är fallet.

Den anslagspolitik, som med detaljnoggrannhet har dokumenterats på
byggforskningsområdet, är inte unik. KFB uppvisar av allt att döma ett liknande
mönster. Politiken är dessutom representativ för alla typer av finansiärer, vilket
f ö framkommer med önskvärd tydlighet av Linköpingsundersökningen. Inom
NUTEK är det normalt med ettåriga projekt till forskningsprojekten, medan
utvecklingsprogrammen har längre anslagstider. Normala forskningsprojekt har
400–500 000 kr per år och programmen ett par hundratusen mera.
Rymdstyrelsen ger inget annat än ettåriga projekt. NFR har en stark tradition av
ettåriga kontrakt många gånger med låga årsanslag.227 Mot denna bakgrund
finns anledning sätta ifråga om det inte är så att BFR avviker på ett positivt sätt
med sin relativa generositet vad gäller projektens temporala aspekt. En
tredjedel av projekten och cirka hälften av medlen fördelas, enligt data i kapitel
sju, till projekt som förfogar äver medlen i minst tre år när
samfinansieringsmedlen inräknas i projektanslagen.

Det finns undantag och det finns programsatsningar inom alla typer av
finansiärer, men det dominerande intrycket av undersökningarna och

                                           
227 Källa: intervjuer med ledningspersonal för respektive myndighet, se källförteckningen.
Forskningsfinansieringsutredningen, SOU 1996:29, kommer fram till samma resultat i den
enkätundersökning, som redovisas i betänkandets femtonde kapitel, se särskilt sidan 253, figur
15:9.
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intervjuerna är att forskningens finansiering via FoU-systemets mellanlänkar
ofta leder till små och korta anslag. Dessa medel kan knappast ligga till grund
för en långsiktighet i forskningen såvida inte institutionerna och forskarna har
utvecklat en förmåga att hantera situationen, som gör att de syr ihop de många
små anslagen till kedjor av sammanhängande forskning.228

Frågan är: Hur kan vi förklara detta anslagspolitiska mönster, detta
genomgående drag i den svenska offentliga forskningsfinansieringen? Låt mig
börja med att framhålla att avsikten inte är att ge en heltäckande förklaring.
Materialet ger underlag för några nya infallsvinklar på frågeställningen, som
saknas i andra analyser.

Källmaterialet i detta kapitel består i första hand av de intervjuer som
genomförts med ledningspersonalen vid ett antal forskningsfinansierande
organisationer, samt ett mindre antal forskare med erfarenheter av olika
finansiärer, (se källförteckningen).229

Millimeterrättvisans kostnader

Förklaring nummer ett är enligt min mening ganska förvånande vid en första
anblick, men vid närmare eftertanke förefaller den självklar. Rådifieringen är
långsiktighetens största fiende, framhöll en av informanterna. Vad menade han
med detta? Jo, att de forskare som sitter i råds- och hybridmodellernas organ
tenderar att vilja sprida anslagen till så många som möjligt. Till stor del står
alltså förklaringen att finna hos forskarna själva. Det är kollegerna som är de
stora prutarna, menade en annan. Hellre vill de finansiera tio små projekt än tre
stora. Av de intervjuade personerna var det flera som ville framhäva detta
faktum och det man ville peka på var alltså den sociala mekanism, som
Chapman & Farina diskuterade i sin utvärdering (se kapitel 2), och som här
kallas utspridningseffekten.

Tar vi hänsyn till resonemanget om konflikt och konsensus i kapitel fyra, i
Stepjen Coles efterföljd, är lätt att se orsakerna till denna effekt. Forskarna har
svårt att se poängen med kollegernas förslag och vill i och för sig prioritera
projekt som ligger inom den egna forskningstraditionen. Även inom disciplinerna

                                           
228 Huruvida detta förekommer eller ej är en empirisk fråga, som tyvärr inte har bearbetats inom
föreliggande arbete. Frågan borde bli föremål för utredning eller forskning.
229 De intervjuade forskarna har utlovats anonymitetsskydd vad gäller konkreta
ställningstaganden. Jag kommer av denna anledning inte att hänvisa till namn för uppgifter som
kommer från denna intervjugrupp.
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kan det vara sällsamt långt mellan de olika perspektiven. Den karlqvistska
termen ”specialiseringssönderfall” är ett expressivt uttryck för detta.230

I stället för att ta risker och att göra stora satsningar är forskarsamhället
inriktade på millimeterrättvisa, dels mellan disciplinerna, dels mellan
universiteten, dels mellan forskargrupperna. Jantelagen är den direkta orsaken,
menade en av de intervjuade forskarna. Den leder inte bara till en form av
konservatism i anslagsgivningen, utan också till att medlen blir låsta på ett
relativt tidigt stadium i anslagsprocessen. Det som står till buds är vad en av de
intervjuade forskarna benämnde hel- och halvprojekt. Helprojekten kostar
800 000 kronor och halvprojekten 400 000 kronor. Inom dessa ramar får
ansökningarna hålla sig annars passar de inte in.231

Kollegiebedömningen bör således vara en viktig förklaring till det mönster som
har iakttagits. Forskarna är obenägna att ge varandra mer än det vanliga hel-
eller halvstödet. Att lägga många ”ägg i en korg” blir ur kollegernas synvinkel
bara ett sätt att låsa resurserna på ett ställe. Eftersom man inte kan vara säker
på att själv få vara med i processen är det rimligt att följa lagen om jämnast
möjliga fördelning.

Den kollegiala proceduren är i så måtto en god illustration till riktigheten i Rawls
rättviseteori – i den mån du är okunnig om i vilken kategori du själv kommer att
hamna föredrar du att alla har samma utgångsvillkor. Detta Rawls resonemang
om ”ursprunglig position” bygger på det välkända argumentet om effekten av
”okunnighetens slöja”.232 Moraliskt likställda personer som kan resonera men
som inte vet vilken grupp de tillhör kommer att enas om en form av distributiv
rättvisa. De som deltar i råds- eller hybridmodellernas prioriteringskommittéer
vet att de inom en viss tidsperiod byts ut och ersätts av andra.

Det finns inte anledning att bestrida funktionaliteten i denna systemegenskap.
Den är i god överensstämmelse med vetenskapsmannens strävan till frihet att
på autonoma villkor få genomföra sin livsplan. Viktigare är att dessa
systemegenskaper kanske är funktionella inom grundforskningsråden, men är
de ändamålsenliga inom hybridmodellen? Frågan kan formuleras med en
annan terminologi: Är rådifieringen det bästa sättet att nyttja de sektoriella
anslagen?

                                           
230 Cole (1992), Karlqvist (1992).
231 Källa; Intervjuer.
232 Jfr J. Rawls (1973); om Rawls rättviseteori, se t ex R. Plant (1993), s. 106 ff.
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Handläggarutrymmets problem

Förklaring nummer två har sitt empiriska fundament i de beräkningar av antal
handläggare per tio miljoner kronor, som redovisades i tabellform i kapitel sex.
Detta material läggs i detta avsnitt till underlag för en diskussion om
handläggarintensitetens betydelse för anslagspolitiken.

De myndigheter som har en årsbudget som understiger 50 miljoner kronor ingår
inte i analysen. Där varierar sysslorna och där är marginaleffekten av en ny
anställd mycket påtaglig. Många av dem har ganska höga
handläggarkostnader, d v s handläggarna fördelar inte mer än 5–10 Mkr per år.

När dessa mindre myndigheter tagits bort återstår 14 olika offentliga finansiärer
från tre olika organisationsmodeller – handläggarmodellen, hybridmodellen och
rådsmodellen. Tabell 23 presenterar relevanta data om dessa olika modeller.

Tabell 23: Myndigheternas FoU-budget och handläggarintensitet.

Myndighet FoU
Mkr

Hand-
läggare

Hand/-
10 Mkr

NUTEK 1150 73 0,6
BFR 200 14 0,7
KFB 115 9 0,8

SIDA 394 15 0,4
RALF 263 16 0,6
Rymdstyr. 230 7 0,3
SNV 157 15 1,0

NFR 595 7 0,12
MFR 365 2 0,05
TFR 307 4 0,13
HSFR 226 8 0,35
SJFR233 168 4 0,23
SFR 88 4 0,45
FRN 79 8 1,01

Handläggarmodellens organ ligger alla tre mellan 0,6 – 0,8 handläggare per 10
Mkr. Det innebär att en handläggare inom dessa myndigheter har att fördela
cirka 14 Mkr per år.

                                           
233 Uppgifterna om budget avser bå 1994/95. SJFR har dessutom en stor budget för
finansiering av kollektiv forskning.
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Det kan vara värt att observera att skillnaderna mellan talen 0,8 och 0,6 inte är
påfallande stor, men att ökningen av antalet Mkr att fördela sker snabbt ju lägre
antal handläggare myndigheten har per 10 Mkr. Tabell 24 är ägnad att visa den
exponentiella funktion som är verksam.

Tabell 24: Relationen mellan handläggarintensitet (Hand/10Mkr) och antalet
Mkr att fördela per år.

Hand/10Mkr 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0

Mkr/år 100 50 33,3 25 20 16,6 14,2 12,5 11,1 10

Hybridmodellens organisationer uppvisar en relativt stor spridning . De ligger
mellan 0,3 och 1,0 handläggare per 10 Mkr. Förklaringen till de stora
skillnaderna mellan organen är att deras uppgifter är skiljaktiga. Rymdstyrelsen
(0,3) har ganska bestämda uppgifter och ett mindre antal potentiella
anslagsmottagare, medan SNV har ett stort antal potentiella anslagsmottagare
till följd av att forskningsområdet expanderar och nya fält och problemställningar
inkorporeras i myndighetsuppgiften. SNV har också ställt sig uppgiften att
genomföra en betydande informationsinsats för att föra ut forskningsresultat i
bearbetad form till avnämare och nyttjare. Detta fordrar en högre
handläggarintensitet.

Enär dataunderlaget är behäftat med vissa osäkerheter (se kapitel 6) finns inte
anledning att dra några växlar på små differenser mellan grupperna. En kontroll
av de kostnader som hybridmodellens bedömningskommittéer uppgår till
jämfört med handläggarmodellens motsvarande kostnader (remisser, PU-
grupper m m) visar att det inte finns några systematiska skillnader. Resultatet
av denna jämförelse är alltså att hybridmodellen och handläggarmodellen inte
medför några direkta skillnader. Ett resultat som kanske förvånar, eftersom
handläggarmodellens personal har arbetsuppgifter som i större utsträckning
betonar branschkontakter och nätverksfunktioner.234

Spridningen inom rådsmodellen är desto större. Värdena varierar mellan MFRs
mycket låga 0,05 till FRNs höga 1,01. Genomsnittet för råden när FRN hålls

                                           
234 Jfr SOU 1996:29, s 252.
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utanför beräkningen är 0,24 och med FRN 0,37.235 De egentliga
forskningsråden har med denna förra beräkningen en handläggare per 50 Mkr
och detta överensstämmer, som läsaren kanske minns, rätt väl med data över
det amerikanske NSFs handläggning. Noteras kan även att NIH (USA) har en
betydligt lägre handläggarintensitet än andra forskningsfinansiärer, vilket
överensstämmer med MFRs låga värden i Sverige.

Det bör påpekas att flera av de här redovisade sektorsorganen på olika sätt
minskar sin personal eller utökar sin budget, vilket gör att
handläggarintensiteten förändras. Det gäller KFB som ökat sin FoU-budget till
cirka 130 Mkr och RALF som minskar sin personal. För båda gäller då att
intesitetsvärdena kommer att sjunka till 0,7 (KFB) och 0,5 (RALF).

Källa: Uppgifter från tabell 2–5, kapitel 6.

I diagram 3 relateras de olika modellerna och de olika myndigheterna till
varandra. Något entydigt mönster går inte att utläsa, även om det kanske kan
hävdas finnas en tendens till stordriftsfördelar. Sannolikt är denna effekt endast
märkbar mellan de finansieringsorgan som har likartade uppgifter men skilda
budget.

På vilket sätt ger dessa data en förklaring till anslagsmönstret? Svaret är att
dessa data i första hand är viktiga som en förklaring till förhållandena inom den
grupp av myndigheter som här kallas handläggarmodellen och till viss del inom
hybridmodellen. Rådsmodellen styrs i stor utsträckning (förutom av förordningar
och regler) av kollegiala bedömningar. Anslagsmönstret inom rådsmodellen
bestäms efter den logik, som utgör förklaring nummer ett.
Handläggarintensiteten är däremot kärnan i förklaring nummer två.

För att beskriva vad som åsyftas i denna förklaring vill jag att läsaren försöker
sätta sig in i handläggarens situation: Du har 15 Mkr att fördela under året. Det

                                           
235 Orsaken till FRNs höga värde står att finna i att man har uppgiften att initiera forskning och
att informera om forskning. Notera att underlaget egentligen inte lämnar utrymme för en
precision i beräkningarna till två decimaler.
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räcker till 30 anslag om de i snitt erhåller 500 000 kronor. Om du sänker snittet
till 250 000 för hälften av anslagen räcker medlen till 45 anslag. Är det inte
sannolikt att marginaleffekten för ditt vidkommande och ditt forskningsområde
är större av att erhålla 15 nya projekt än att ge dessa medel till de som fick
lägre anslag eller fick nöja sig med ett år i stället för tre år?

Är det inte troligt att de forskare som du kan ge 250 000 kronor per år lyckas
dra till sig medel från andra finansiärer? Om deras forskning har momentum är
det i högsta grad sannolikt. I så fall får du möjlighet att avspana forskarkåren
och skaffa dig kännedom om begåvningar som finns därute och som kan göra
insatser på ditt område.

Så enkelt och konkret kan tänjningseffekten förklaras.

Kanske sektorsmyndigheternas handläggare betraktar saken på samma sätt
som Carnegie plägade göra under förra hälften av århundradet? De anser att
sektorn är i behov av flexibel kunskapsproduktion och de upplever att
problembilden ständigt förskjuts. Under dessa villkor är det rationellt att ha goda
resurser för att avspana kadern av forskare. Det gäller att i vissa lägen ha namn
och idéer för att snabbt kunna etablera nya programområden.236

Detta talar mot hypotesen om forskarstallens stora betydelse.237 Men
resonemanget upphäver inte hypotesen. Det troliga är att den mest rationella
handläggarstrategin är att ha ett litet stall av ”säkra kort”, som visserligen
förbrukar relativt sett stor andel av de samlade resurserna, men som håller sig i
forskningsfronten och har leveransduglighet inom centrala forskningsfält.
Samtidigt är det lika viktigt att ha påtagliga resurser för nya projekt och nya
idéer. Resurser för små och korta satsningar på sådant som ger politiska poäng
hos uppdragsgivarna och som håller organisationen informerad om frågor som
kanske ligger i utkanterna av verksamheten. Dessa terränger är ju möjliga
expansionsområden, som kan komma myndigheten och/eller handläggarna till
nytta när de gamla och trogna faller ifrån.

Aversionen mot att binda stora andelar av FoU-medlen går att förklara som en
del av ett rationellt beteende hos handläggaren. Ett ramanslag (eller
motsvarande) som ger större frihet och ansvar till en forskargrupp kommer att
tvinga in handläggaren i en fastare relation av uppdragskaraktär. Handläggaren

                                           
236 Jfr i kapitel under rubrikerna Forskningsrådens sociologi och Målsättningskonflikter...
237 Jfr. Elzinga (1985) och Efn-rapport 35, 1990.
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och forskargruppen får en principal-agent relation och detta tvingar i sin tur fram
ett kontrollförfarande.238

Handläggarnas status i den egna organisationen blir beroende av hur och vad
stallforskarna presterar. Kontrollspelet betyder ur handläggarens synvinkel att
antingen ge gruppen förtroende eller att kontrollera dem. Forskargruppen kan
”välja” att vara lojala eller illojala, mot det program eller den programuppfattning
som uppdragsgivaren har formulerat.239

Vad är lojalitet i det här sammanhanget? Forskning är en verksamhet som inte
gärna låter sig detaljplaneras. Nyfikenhet och kreativitet är ledord av
honnörskaraktär, men kring dem finns också realiteter som att forskare tidvis
kommer in på produktiva spår, som kan se ut som omvägar ur omgivningen
synpunkt, men som nödvändiga vägval ur forskarens synvinkel. Vägen till
kunskap kan vara krokig och detta frammanar ett kontrollbehov hos
uppdragsgivaren. Att vara lojal mot en formulering i en forskningsansökan är ur
forskaren synvinkel irrationellt. Den nya kunskap han erhållit under projekttiden
kan göra att en infallsvinkel, en metod och en teori, som var självklar på et tidigt
stadium måste lämnas och ett nytt sätt att se på frågeställningarna växer fram.

Är det möjligt för uppdragsgivaren att avgöra om det ursprungliga programmet
följs eller inte? För handläggaren kan det bli nödvändigt att visa förtroende, men
inslaget av osäkerhet blir förhållandevis stort. Misstanken att agenten lurar
principalen är i högsta grad sannolik även om det är svårt att påvisa huruvida
forskning, som inte är särskilt framgångsrik, t ex med att bidra till lösningen av
energiproblemet, segregeringsproblemet, etc, har ”lurat” uppdragsgivaren eller
ej. Åtminstone inte så länge det kommer fram någon sorts resultat.

Då är det lättare att kontrollera mer specificerade arbetsuppgifter och små
uppdrag. Riskspridningen blir större med en litet större och mer diversifierad
projektportfölj. Detta kan även visas med ekonomiska kalkylmodeller. Kanske är
det också ur forskarnas synvinkel rationellt att involvera sig i mindre uppdrag
med bestämda villkor. Dessa ställer inte lojaliteten på spel. På basis av detta
resonemang finns således anledning misstänka att det finns starka krafter, som
verkar i riktning mot att splittra upp projektportföljen och att tänja ut budgeten
maximalt.

                                           
238 Principal betyder uppdragsgivare/huvudman och agent är uppdragstagaren i denna relation.
Om denna teori, se nedan.
239 Jfr. Ds 1996:18 Reglering som spel, s. 34. Den spelteoretiska infallsvinkeln skulle självfallet
behöva en längre utläggning, men utrymmesskäl gör att ansatsen bara antyds, och dess
exploatering får vänta till en senare uppsats. Principal-agent analysen återupptas nedan.



156
Av intervjuerna har framkommit att handläggare ofta är ”strykrädda”, d v s
ängsliga för att göra fel. Den ”gamla” myndighetskulturen” lever kvar. Och
rättsaspekten är, framhöll en av sektorscheferna, en viktig aspekt för att förklara
försiktighet. De får inte ”sprätta iväg pengar hur som helst”. Stora projekt ger
större risker och skapar dramatik om de misslyckas.240

Anslagspolitikens onda cirkel

Vi kan också tänka oss en ömsesidig anpassning mellan forskare och
handläggare. Det uppstår rikslikare för hur mycket  ett normalt forskningsprojekt
får och skall kosta. Forskarna lär sig nivåerna och anpassar sig till dessa även
om de skulle önska en annan anslagspolitik. De forskare som inte ingår i
handläggarens stall kan inte räkna med att erhålla stora och långa
projektmedel, utan får räkna med att ingå i den grupp av ansökningar som
prutas och tänjs.

Den stora gruppen av forskare som hålls utanför ”stallet” tvingas att lägga
relativt mycket tid på att söka anslag, och de har svårt att etablera sin
forskningsverksamhet på längre sikt.241 Det bör finnas en hel del av
kontraktsforskning bland dessa grupper och denna forsknings karaktärsdrag gör
att gruppen inte heller ser ut att bilda driftsäkra FoU-miljöer. De saknar uthållig
finansiering och just därför kan de inte heller få uthållig finansiering. Och de
räknar inte heller själva med att kunna få sådana medel. Handläggaren
betraktar dem inte som FoU-miljöer, och så länge handläggaren inte genomför
åtgärder för att ändra på detta är han eller hon naturligtvis korrekt i sin
bedömning. I strikt mening är det ur handläggarsynpunkt alltför stort
risktagande att placera långsiktiga medel hos forskare som inte själva har
organiserat sig i större sammanhållna och programmiserade miljöer.

Vad som beskrivs är således den handläggarstyrda anslagspolitikens onda
cirkel. Till följd av småanslagen bildas inte underlag för uthållighet i
forskargrupperna och deras överlevnadstaktik blir i första hand att anpassa sig
till småanslagen. Detta medför samtidigt att det ur handläggarens synpunkt ser
ut som om det inte fanns underlag för större satsningar.242

                                           
240 Källa: Inervjuer.
241 Om tidsaspekten på anslag och ansökningar, se SOU 1996:29, kapitel 15.
242 En stor del av detta resonemang har inspirerats av erfarenheter från en utvärdering inom
området kommunal planering, se vidare Bladh & Sandström (1996) Professuren i kommunal
planering – en utvärdering.
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Någon skulle kunna hävda att denne handläggare begår en underlåtenhetssynd
om han eller hon inte försöker organisera de forskare som befinner sig utanför
stallet. Kostnaden för en sådan åtgärd är för handläggarens del att de hungriga
projektarbetarna blir färre. En utökning av den programmiserade delen av
verksamheten skulle nämligen medföra att mångfalden av forskare skulle
minska.

Anslagstrycket är, med denna utgångspunkt, viktigt av flera orsaker, inte minst
av det skäl, som framhölls i kapitel fyra. Om de potentiella sökande får allt
mindre chans att erhålla medel från en handläggare tvingas de snart att söka
sig till andra områden och andra finansiärer. I några fall övergår de i andras stall
och blir otillgängliga för handläggaren. Att hålla en stor hungrig kader av
sökande är därför ett rationellt handläggarbeteende. Därav incitamentet att hålla
anslagstrycket uppe genom att sprida ut – tänja – på budgeten.

Finns det då inga motkrafter i detta system? Motsvarande rationalitet sedd ur
forskarens synvinkel är självfallet att klinka på forskningssystemets alla
finansiella tangenter. Genom att hålla en bred forskningsprofil och genom att
organisera sig i tvärtematiska forskargrupper kan de spela på handläggarnas
behov av att hålla en kader. Det ger inga stora anslag, men det ger
sammantaget underlag för den verksamhet man behöver.

Har denna sektorsforskningens handläggarmekanism några epistemiska
(kunskapsmässiga) effekter? Jag är övertygad om att så är fallet, men är
mycket osäker om i vilken riktning man skall söka dessa.243 Man bör vara öppen
för att de beskrivna mekanismerna får oväntade konsekvenser.244 Man kan
tänka sig att utförarsystemet har utvecklat goda rutiner för att hantera
problemet, vilket skulle kunna påvisas genom att hänvisa till det överskott som
högskolesystemet har genererat under senare år. Detta överskott bör till viss
del vara en effekt av dubbelfinansiering av forskning. Och detta kanske kan ses
som resultatet av att forskarna tvingas att jaga småpengar på ett oplanerat sätt.
När det råkar finnas mycket pengar i systemet kommer dessa också att
koncentreras hos dem som har största behovet av att söka finansiering hos
många källor.

                                           
243 Elzinga har med utgångspunkt i Mundeboutredningen (DsBo 1982:2) diskuterat problemet i
termer av ”epistemic drift”, se Elzinga (1985).
244 Hackett (1990) refererar till empirisk forskning som har visat att ”accountability, in
moderation, might actually enhance, not impede, creativity under certain circumstances”. Cit.
från s. 266.
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De epistemiska effekterna kan vi bara spekulera kring så länge det inte
framkommer en forskning som följer forskargrupper över längre tid och
rekonstruerar de finansieringsstrategier man har tillämpat och de
forskningslinjer man följt eller tvingats att följa. Detta skulle, enligt mitt
förmenande, vara en viktig empirisk forskningsuppgift.245

Nya pengar ger friska fläktar

Detta om tänjningseffekten. I anslutning till denna argumentation är det
motiverat att behandla det som i rapporten har benämnts programeffekten.
Innebörden av denna kan särskiljas utifrån två typfall: det första är när det av
något skäl fördelas extra medel till ett programområde, det andra är när det
etableras ett nytt finansieringsorgan.

Det första fallet har studerats i föregående kapitel under rubriken
samfinansiering. När ett sektorsorgan erhåller sådana medel har handläggarna
ingen anledning att fortsätta tänja på budgeten. Man orkar ändock inte med en
större projektstock. Kadern av forskare man förfogar över hålls konstant,
sannolikt till följd av att man inte har utrymme för fler kontakter inom ramen för
sin verksamhet. De tillkommande medlen läggs på vissa av de externa
finansiärerna favoriserade projekt.

Detta gör att samfinansieringsmedel eller andra extra tillskott inte påverkar det
etablerade anslagsmönstret annat än som ett plus för en del av projekten.
Antalet projekt förändras inte i någon nämnvärd utsträckning, utan i stället
används de extra medlen för att tillfredsställa det behov forskarna har av att få
större belopp att röra sig med. Möjligheterna att bedriva långsiktig forskning
ökar, men bara som en möjlighet. Eftersom de nya medlen, av våra
undersökningar att döma, inte påverkar anslagsmönstret framkommer
misstanken att den kortsiktighet som forskargrupperna har lärt sig leva med
reproduceras vidare, även om man tillfälligtvis har medel som tillåter andra
strategier.

Den andra typen av programeffekt framträder redan av det faktum att de nya
aktörerna inom forskningens finansiering, t ex TFR och de nya
forskningsstiftelserna (Strategiska och MISTRA), synes ha en annan
anslagspolicy. De betonar ramanslagen på ett kraftfullt sätt och det förefaller
vara klart att åtminstone de nämnda stiftelserna kommer att tillämpa en

                                           
245 Hackett (1990) ger ett gott underlag för sådana studier.
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anslagspolitik, som innebär mycket stora anslag. Handläggarintensiteten är
också låg, vilket talar för en mer programmiserad anslagspolitik.

TFR förefaller, av Linköpingsundersökningen i kapitel 7, att döma ha en mer
långsiktig anslagspolitik, och många av anslagen från TFR är ordentligt stora.
Eftersom underlaget är relativt stort (37anslag) kan hävdas att rådet har en
stark tyngdpunkt i större anslag. Av tabell 6 (i kapitel 7) framgår att TFRs
genomsnittsprojekt är ungefär dubbelt så stort som de övriga jämförbara
forskningsrådens snittanslag. FRN, HSFR, MFR och NFR har alla genomsnitt
inom intervallet 450–550 000 kronor. TFRs ligger över en miljon kronor.246

Varken handläggarna eller programkommittéerna hos dessa nya aktörer har
stall eller kadrer av forskare att underhålla. Däremot har de anledning att
försöka attrahera forskarna och det synes vara rationellt att med denna
målsättning utlova medel till större och långsiktiga projekt. Detta är innebörden i
det vi har kallat programeffekten.

Denna mekanism förklarar däremot inte KFBs anslagspolitik. Med hänsyn till att
KFBs budget har fördubblats sedan 1992/93 borde myndighetens
implementering av den valda prorammiserade policyn ha givit ett annat
analysutfall än det som framkommer i kapitel sju. Linköpingsundersökningen
visar visserligen att det förekommer s k temaprogram, som är påtagligt stora.
Men i tabell 6 förekommer endast två KFB–anslag, och det ger inte underlag för
en slutsats som går på tvärs mot undersökningen av KFBs projektregister. Av
denna framkom det typiska sektoriella fördelningsmönstret – den projektifierade
anslagspolitiken.

Exemplet KFB kan sägas falsifiera den hypotes som uttrycks i programeffekten,
men ett par hjälphypoteser kan dras in i resonemanget med syftet att bidra till
bättre förklaringskraft. För det första måste man ta med i beräkningen att KFBs
forskningsfält har expanderat kraftigt under 1990-talet. Anslagstrycket har varit
exceptionellt högt.247 Sannolikt har många forskare lockats av den
programmiserade policyn. Informationsteknologiska problem har blivit ett
område som i sig utövar en stark dragningskraft på forskare inom en mångfald
discipliner. Anslagspolitiken verkar dock ha fått verkan på anslagstrycket, vilket
nu synes sjunka.

                                           
246 Av de samlade TFR-medel som ingår i undersökningen fördelas hälften till projekt som
erhåller minst 1 050 000 kronor. 20 procent (7 st.) av projekten ligger i denna kategori, men
resten av projekten fördelas över hela skalan; småprojekt och mellanstora projekt.
247 Se Årsredovisning KFB 1994/95 samt enskilda nr av tidskriften KFB Aktuellt 1995–1996.
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För det andra är det märkbart att KFB har en hög handläggarintensitet. Cirka 12
Mkr per handläggare är den siffra som framkommer i kapitel sex. Denna låga
handläggarbudget kan förklaras av att handläggarna har givits kvalificerade
arbetsuppgifter, t ex att sköta kunskapsbevakning, göra beskrivningar av
forskningsfronten på internationell nivå etc.248 Ett par större anslag inom
respektive programområde reducerar handläggarutrymmet drastiskt, vilket kan
förklara den återhållsamhet som framträder i undersökningen, framförallt när
det gäller den temporala aspekten av anslagsgivningen.

KFBs budget har, som nämnts, ökat och det har 1996 givit handläggarna i
genomsnitt cirka 15 Mkr (0,7 Hand/10Mkr) att hantera. Ytterligare en förklaring
till KFBs anslagspolitik kan sökas i att man möjligen har givit sina
bedömningskommittéer ett stort inflytande över delar av budgeten. Med hänsyn
till utspridningshypotesen kan detta förklara att många anslag hamnar i det
tidsintervall, som enligt den stipulativa definitionen inte bedömts som långsiktigt.
Otvetydigt är att KFBs projekt är, åtminstone relativt sett (jämfört med BFR),
generöst tilltagna vad gäller de ekonomiska villkoren på årsbasis.

Vi har varit inne på handläggarintensiteten som delförklaring till det
anslagspolitiska utfallet. Handläggarintensiteten samspelar med
programeffekten i så måtto att handläggare som arbetar med en stor budget har
större möjligheter att prioritera tunga programsatsningar. Detta framkommer av
NUTEK, där ett antal handläggare har relativt stora summor att fördela.
Materialkonsortierna är exempel på sådan anslagspolitik och den har vitsordats
av forskare, som blivit intervjuade om sina skäl till att ansluta sig till dessa.249

Det kan också hävdas att BFR hade betydligt mer av programsatsningar under
den tidsperiod då energiforskningsprogrammet gav utrymme för en mer
programmiserad anslagspolitik. I Sandström (1994) beskrivs detta i termer av
”energipuckeln” med hänsyn till att myndighetens inkomster ökade i snabb takt.
Mellan budgetåren 1974/75 och 1975/76 ökade det statliga anslaget med 111
procent. Ser vi till de totala inkomsterna och använder 1974/75 som basår
erhålles det inkomstindex, som redovisas i tabell 25. Där redovisas
inkomstutvecklingen för rådet åren fram till dess energiforskningsanslaget
minskade för första gången. 1982/83 upphörde även byggforskningsavgiften.
Utvecklingen under den redovisade perioden uppvisar ungefär samma mönster
som BFRs inkomstutveckling under miljonprogrammets år. Från 1965/66 till

                                           
248 Intervjuer: Yngve Boye, KFB.
249 Se B. Persson (1996) Materialkonsortierna: En forskningspolitisk innovation?
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1972/73 ökade inkomsterna med 274 procent och mellan 1974/75 till 1982/83
ökade rådets inkomster med närmare 400 procent.

Tabell 25: Index över BFRs inkomstutveckling under åren 1974/75 – 1982/83.

År 74/75 75/76 76/77 77/78 78/79 79/80 80/81 81/82 82/83

Mkr 64 89 109 140 202 229 251 260 300

Index 100 139 170 218 315 358 392 406 468

Källa: Sandström (1994), bilaga 2, s. 290.

Den i tabellen illustrerade utvecklingen påverkade också anslagspolitiken. Det
är under dessa år som rådet beslutar att återgå till de ramanslag, som även
förekom under andra hälften av 1960-talet. Redan 1975 beslutade rådet att
införa avtal om s k planeringsramar med ett antal högskoleinstitutioner. Syftet
var att ”uppnå en förbättrad lånsiktsplanering”. Ramarna utgjorde den basnivå
av verksamhet som man förväntade sig av forskningsinstitutionen. För att
hantera de snabbt ökande anslagen (och de allt större summor som söktes av
forskarna) infördes en särskild energiberedning.250

Detta avsnitt i BFRs historia kan ses som en god illustration till den mekanism
som här benämnts programeffekten.

Forskningspolitik som trepartsspel

Myndigheter med forskningsfinansiering som huvudsaklig syssla utgör, som
framhölls redan i inledningen, mellanlänkarna i FoU-systemet. Deras
uppdragsgivare, regeringen och riksdagen, anlitar specifik kompetens för att
omvandla pengar till forskning. Mellanlänken beställer, i sin tur, verksamhet av
forskarna, vilka framträder som tredje part i relationsspelet.251

För att kunna analysera detta trepartsspel vänder vi oss till den teoriansats som
benämns nyinstitutionalismen. En hel del av dess bidrag till organisationsteorin
har visat sig ha betydelse och tillämpning även för en mer politologisk analys.

                                           
250 Framställningen bygger på Sandström (1994) Mellan politik och forskning, s. 152 ff.
reflektioner kring rådets beviljningskvot under den aktuella perioden finns på sidan 193 f.
251 Följande avsnitt bygger på min uppsats Sektorsforskningen och agencyproblemet (1994
opubl)
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Det som brukar kallas agency-problemet utgör den grundläggande
frågeställningen inom den så kallade principal-agent teorin.252

Principal står som beteckning för huvudmannen, uppdragsgivaren, och agent
betecknar det organ som åtar sig ett uppdrag. Anledningen till att
uppdragsgivaren själv inte utför den begärda tjänsten är att rationella skäl talar
för att lämna uppdraget till någon som har utvecklat kompetens för ändamålet.
Uppdragsgivaren har t ex inte tillgång till erforderlig information för att lösa
uppgiften ifråga, information som agenten förutsätts ha tillgång till.253

Denna asymmetri med avseende på information och kompetens, och de
kontrollproblem som uppstår, ligger till grund för en teoretiskt baserad analys av
dessa utbytesrelationer. Asymmetrin skapar ett antal lätt identifierade problem.
För det första handlar det om dolda handlingar, d v s svårigheten att övervaka
och kontrollera agentens prestationer. Agenten har ett intresse av att minimera
prestationerna medan uppdragsgivaren vill ha ut så mycket som möjligt av
insatta resurser eftersom det ökar sannolikheten att erhålla det eftersträvade
utfallet. Problemet är att uppdragsgivaren inte, utan att dra på sig höga
transaktionskostnader, kan kontrollera att agenten gör bästa möjliga nytta av
resursförbrukningen.

Ett annat problem ligger förborgat i förekomsten av dold information. Agenten
utnyttjar information för sitt beslutsfattande som uppdragsgivaren inte har
tillgång till och inte kan kontrollera om den nyttjas i hans intresse. Ett exempel
som ofta relateras i ekonomisk litteratur behandlar decentraliserade
socialistiska ekonomier. Kunskap om produktivitetspotentialen hos respektive
enhet kan inte centraliseras, men enskilda produktionsenheter känner till
möjligheterna. Till följd av att den centrala myndigheten sätter
betalningsramarna ligger det i den enskilda enhetens intresse att inte avslöja
sin produktivitetspotential. Samma fenomen uppträder inom det
decentraliserade företaget.

Ett tredje problem värt att uppmärksamma avser det förhållandet att det kan
vara svårt för uppdragsgivaren att avgöra hur stor del av utfallet som skall
krediteras agenten eller i andra fall om orsaken till brister i utfallet kan skyllas
andra omkringliggande faktorer. Det är således inte alltid möjligt att bedöma
agenten uteslutande på basis av utfallet.

                                           
252 En framställning för svenska läsare ges i Rapp & Thorstensson (1994) Vem skall ta risken?
Jfr även G. Miller (1996) Hierarkins ekonomi.
253 Framställningen bygger på Braun (1993), Moe (1984), Pratt & Zeckhauser (1985), Arrow
(1985), Coleman (1990), Lane (1993).
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Dessa problem har i den ekonomisk forskningen föranlett intensiva diskussioner
om olika belöningssystem och övervakningssystem för att stimulera till
effektivitet hos agenten. I politiska system är det inte i första hand ekonomisk
effektivitet som efterfrågas. Istället handlar det om symboliskt kapital, vilket vi i
stor utsträckning kan översätta i termer av förtroende och legitimitet.

Hur erhåller uppdragstagare sådan kredit i uppdragsgivaren ögon? I första hand
är agenten hänvisad till tredje part. Agentens, forskningsrådets, symboliska
kapital påverkas således av de positiva (aktning) och negativa (klagomål)
omdömen som forskarna avger om deras verksamhet. En viktig poäng med
detta förhållande är att tredje part innehar en väsentlig maktposition i det
triangelförhållande som principal-agent analysen här handlar om.

Förklaringar: P=Principal; A=Agent; T=Tredje part; R=Resurser för T; B=Betalning till

A; S=Service av A; P=Prestationer av T.

Figur 6. Forskningspolitikens relationer enligt principal-agent modellen (efter
Braun 1993)

När tredje part tas med i analysen, se figur 6, framträder de relevanta
utbytesrelationerna i systemet. Uppdragsgivaren erhåller information från
forskarna förmedlad av forskningsfinansiärerna; forskarna erhåller resurser och
belöningar av forskningsrådet om de bedöms svara mot bestämda politiska
målsättningar; och agenten kan därmed reproducera sin ställning i det
forskningspolitiska systemet.

Mellanlänkens (agentens) dilemma är att denne för att bli accepterad av
uppdragsgivaren är starkt beroende av tredje part. Agenten tvingas att uppfylla
vissa av tredje parts villkor (i det här fallet en ofta relativt krävande aktör) och
försvara dessa inför uppdragsgivaren för att kunna ingå ett förtroendefullt
samarbete som ger anseende och aktning i utbyte.

Tredje part (forskarna) låter sig inte dresseras hur som helst. Omild behandling
från forskningsfinansiärens sida riskerar att medföra attacker som undergräver
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anseendet hos uppdragsgivaren.254 Ernst Braun (1983), som diskuterar
agencyproblematiken applicerad på forskningsråden, konkluderar att tredje part
de facto innehar en dold definitionsmakt med avseende på agentens
valmöjligheter. Den institutionella strukturen tvingar agenten att befordra tredje
parts intressen.

Vi ser genast att den här analysen är lätt att applicera på de egentliga
forskningsråden. Dessa ”exterritoriella fakulteter” är i institutionell mening
definierade av forskarsamhället. I den mån missnöje uppstår till följd av att
fördelningen mellan disciplinområden inte följer forskningen utveckling eller att
bedömnings- och handläggningsrutinerna inte har forskarnas förtroende, vidtas
relativt snart politiska åtgärder. Föreställningen om ett ”gubbvälde” – eller
avslöjandet av detsamma – inom åtminstone en del av råden har kommit att
kosta dem en hel del politisk prestige. Grundproblemet skulle med den ovan
beskrivna analysen betraktas som att forskningsråden inte anpassat sig till
förändringar i den sociala och könsmässiga fördelningen inom forskarkåren.255

Sektorsforskningens agencyproblem

Sektorsforskningsorganen är också utsatta för forskarnas dolda definitionsmakt.
Sektorsforskningens problem kan sägas ha varit att erhålla förtroende från
forskarnas sida. Den kortsiktiga akutlösningsmodell, som många ansett styra
dessa myndigheters anslagsgivning har sin grund i en ömsesidig misstro med
avseende på hur forskning görs nyttig. Forskarna i gemen menar strängt taget
att det instrumentella perspektivet har negativa epistemiska effekter och
sektorsorganen hävdar att den externa nyttan fordrar nya styrningsmodeller för
att effektueras.

Statsmakterna, uppdragsgivaren, hade under lång tid – under 1970-talet – en
optimistisk tro på att forskningen skulle kunna organiseras till nytta, men detta
ifrågasattes starkt inom delar av forskarsamhället, som på flera fronter
framförde sin kritik. Mot slutet av decenniet och under 1980-talet var
sektorsforskningen på defensiven och argumenten för grundforskningens
”nyttighet” hade länge överhanden.

                                           
254 Ett exempel ur BFRs historia är den beryktade ”dassforskningsdebatten” år1985. Den
avhandling som debatterades var egentligen ett slagträ som med stor kraft riktades mot
forskningsrådet, se Sandström (1994) Mellan politik och forskning, s. 250 ff.
255 Jfr A. Nyberg (1993) Varför beviljas så få kvinnor forskningsbidrag?, även Wennerås &
Wold (1996).
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Detta medförde att sektorsorganen förlorade i legitimitet och för att upprätthålla
sin ställning kom de att tillämpa olika strategier. Några av dem valde att
erkänna forskarnas dolda definitionsmakt och ”rådifierades”.256 Dessa organ fick
en organisations- och beslutsform, som i denna bok har kallats hybridmodellen.
Legitimeringen erhölls genom att införa bedömnings- och
prioriteringskommittéer, som påminner om forskningsrådens rutiner. Forskarna
dras in i verksamheten och de sektoriella myndigheterna förväntar sig i stället
att få symboliskt kapital i utbyte. I fjärde kapitlet påpekades, i Halls efterföljd, att
detta är en strategi som mellanlänkarna tar till för att mildra konflikter och
motsättningar kring verksamheten.

Denna strategi förefaller ha varit genomförbar inom vissa områden, men har av
allt att döma varit svår att tillämpa inom de organisationer som gränsar till det vi
kallat det kapitalistiska systemet (näringslivet). Det gäller NUTEK, BFR och KFB
i vårt material. Deras legitimeringsstrategier har också sett annorlunda ut. Ett
gemensamt drag är att man dels försöker finna alternativa stödjepunkter i sin
omgivning, dels att anslagspolitiken fungerar som ett instrument för att splittra
forskarsamhället i olika inkomstgrupper. Den förra aspekten innebär att
sektorsorganen utnyttjar samarbetet med företagssektorn som ett medel för att
erhålla politisk legitimitet. NUTEKs verksamhet behöver knappast beröras i
detalj, utan det är av större intresse att se på BFRs samfinansieringsprogram.
Detta har givit en god utdelning i form av politiskt stöd från byggsektorns
intressenter och av allt att döma ser andra sektorsorgan med avund på BFRs
samfinansieringsavtal.257

Den senare aspekten har att göra med den projektifierade anslagspolitiken.
Som synes är detta en konspirativ tolkning och den bör ses som en tentativ
hjälphypotes; inte som ett empiriskt påstående. Argumentet har följande
innehåll: Forskarstallen ges goda arbetsförhållanden, vilket framkommer av att
resurskoncentrationen är hög inom såväl BFR som KFB. Inom NUTEK förefaller
det vara stor skillnad mellan programmens villkor och de fristående projekten.
Sektorsorganens övriga kader av forskare, vilka är majoriteten, underhålls med
mindre anslag och kontraktsliknande forskning. De olika forskningsområden
som organiseras av de sektoriella organen hålls på dessa grunder inte alls
samman av den akademiska professionen. Det bör även framhållas att
forskarstallen utses på flera grunder; såväl med hänsyn till forskningens kvalitet
som externa relevans och nytta.

                                           
256 Om rådifieringsprocessen, se 1995:121 Riksdagen, regeringen och forskningen.
257 Intervjuer: Sture Blomgren, BFR.
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Den splittring som uppkommer och den uppdelning som sker genom
anslagspolitiken gör att tredje part inte ges organiserade tillfällen att utvärdera
agentens verksamhet så att denna kommuniceras till principalen. Förklaringen
och dess hjälphypotes är således teoretiskt grundad, men förefaller svår att
verifiera.

Med denna diskussion har fokus riktats mot organisationernas
legitimeringsgrund. Den fortsatta framställningen skall ägnas åt att anlägga
ytterligare ett teoretiskt perspektiv på de offentliga forskningsfinansiärernas
verksamhet. Frågeställningen är denna: På vad bygger respektive modell sin
legitimitet i FoU-systemet?

Organisationernas legitimeringsgrund

I typologin över offentliga forskningsfinansiärer ges ett förslag till hur man kan
särskilja de olika typer av verksamhet som utförs inom ramen för den statliga
forskningspolitiken. I följande avsnitt diskuteras hur dessa myndigheter hämtar
legitimitet för sina beslut hos olika auktorisationsstrukturer eller institutionella
ordningar. När denna dimension skall analyseras tar jag återigen hjälp av Bo
Rothstein.258 I sina arbeten har han nämligen utvecklat en teori om
förvaltningsmodellers legitimeringsgrund. Denna identifierar sex olika typer av
förvaltningsstyrning, vilka bygger på distinkt skilda ansatser när det gäller
legitimering av åtgärders genomförande. Den fråga som denna analys kan
svara på är : Vad ger förvaltningen auktoritet att fatta beslut?

Rothstein konstruerar sex olika modeller.259 Här är det fyra av dessa som är
aktuella: (1) den legala, (2) den professionella, (3) den korporativa och (4) den
brukarorienterade.260 Den första, den legala, bygger på förekomsten av precisa
och förutsebara regler och har en hierarkisk organisering. Modell två, den
professionella, utgår från förekomsten av ett kunskapsmonopol, grundat på
vetenskaplig kunskap i genomförandeledet. Organiseringen är kollegial. Den
korporativa modellen, nummer tre, har sin fästpunkt i förekomsten av parter
vilka utgör mer eller mindre sammanfallande intressen. Organiseringen syftar till

                                           
258 Rothstein (1992) Den korporativa staten kap 3. Jfr. Rothstein (1994) Vad bör staten göra, s.
128 ff.
259 Av utrymmesskäl görs denna framställning kortfattad. Se vidare Rothsteins skrifter, jfr
Sandström (1994), s. 271 ff.
260 De två som inte berörs här benämns av Rothstein den politikerorienterade modellen och
den lotteribaserade modellen.
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att upphäva särintressenas negativa inflytande. Den fjärde modellen, den
brukarorienterade, har sin rational i att de medborgare som är föremål för
programmet också ges inflytande över besluten. Därmed erhålles legitimitet i
genomförandet. I den fortsatta framställningen relateras dessa modeller till den
typologi över offentliga forskningsfinansiärer som föreslagits ovan.

Rådsmodellen. Jag noterade i kapitel två att det förekom ett motstånd mot
inrättandet av de svenska forskningsråden. Rådsmodellen kan vid en första
anblick se ut att hämta sin legitimitet från den professionella, vetenskapliga
kunskapen, och det faktum att rådsorganisationen ger det avgörande inflytandet
till forskarna talar för detta. I huvudsak är de egentliga forskningsrådens
beslutslegitimitet baserad på denna allmänna förståelse av verksamheten, d v s
medborgarna i gemen betraktar rimligtvis just saken på detta sätt.
Forskningsråden ses som ”exterritoriella fakulteter”.261 Men i förhållande till den
akademiska professionen är jag inte säker på att legitimeringsgrunden i första
hand skall betraktas enligt denna formel.

I stället finns anledning hävda att den brukarorienterade modellen är en minst
lika viktig legitimeringsväg för forskningsråden under utbildningsdepartementet
(samt SJFR och SFR). Ett sätt att bryta ned motståndet mot forskningsråden
var att låta forskarstyret vara förhärskande i styrelserna. Dessutom gavs
forskarna det direkta inflytandet över handläggningsprocedurerna medelst de
kollegiala bedömningsrutinerna.262 Notera att detta handlar om
legimitetsskapande åtgärder, medan organisationsformen ger staten stora
möjligheter att gå vid sidan av fakulteterna när det gäller forskningsområden
eller ämneskombinationer att prioritera. Genom omfördelningar mellan
forskningsråden kan staten uppnå en mera direkt styrning än den som vore
möjlig med ett system helt och hållet baserat på fakultetsanslag.

Bisysslomodellen. För att ge relief åt diskussionen kring hybrid- och
handläggarmodellen är det nödvändigt att först karakterisera bisysslomodellens
legitimeringsgrund. Folkstyrets demokratiska genomförande sker på det mest
direkta sättet i en legal-byråkratisk styrningsmodell. Med en fast och tydlig
målstruktur kan byråkratin arbeta med precisa regler och förfaranden.
Regleringens huvudtanke är att undvika godtycke i implementeringen. Dessa
raka rör mellan folkviljan och implementeringen är det som ger legitimitet åt
organisationer som arbetar med sådan styrning av beslutsfattandet.

                                           
261 Terminologi föreslagen av Sverker Gustavsson vid BVN-seminariet den 9 september 1996.
262 Det kan noteras att Rothstein (1992) menar att högskoleutbildningen länge varit organiserad
efter den brukarorienterade legitimeringsmodellen.
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Huruvida detta de facto gäller inom det vi här har kallat bisysslomodellen är i
första hand en empirisk fråga. Något egentligt underlag för att avgöra detta har
inte åstadkommits. På teoretisk väg är det, som en andrahandsväg, möjligt att
relatera modellen som starkast förankrad i en legal-byråkratisk styrningsmodell.
Kontraktsforskningen ger underlag för den form av förutsebarhet och den
kalkylerbarhet som klienter och medborgare kan fordra. Dessa myndigheter har
mycket starka redovisningskrav och verksamheterna är omgärdade av en rad
detaljerade revisioner. Beslutsmotiveringar och tydliga beslutsunderlag är en
självklarhet.

Handläggar- och hybridmodellerna. Tidigare var den svenska
sektorsforskningen, d v s de organ som placerats inom handläggar- och
hybridmodellerna, överlag organiserade i en korporativ styrningsform. Det
vanliga tillvägagångssättet för att erhålla legitimitet åt besluts- och
genomförandeprocesserna var att införliva partsintressena i organisationen.
Dessa gavs beslutsmässighet i de styrelser som ledde verksamheterna.
Handläggarna var ansvariga inför styrelsen och skulle motivera sina förslag
inför denna. I styrelsen ingick representanter för de avnämarintressen som var
aktuella. Dessa kunde hämtas såväl från näringslivet som från
intresseorganisationerna.

I den korporativa modellen utövas inflytandet av representanter. Dessa
förväntas inneha ett ”demokratiskt” mandat och ett förtroendekapital som kan
överföras till förvaltningen. Denna korporativa ordning finns kvar endast i några
undantagsfall. Dessa tillhör alla det vi har benämnt handläggarmodellen. I
synnerhet är NUTEK och BFR exempel som på ett direkt sätt kan anses
uppfylla styrningsformens villkor.

I takt med att den korporativa ordningen förlorat sin politiska legitimitet, delvis till
följd av att ett av de mäktigaste partsintressena avsagt sig representationen
(SAF),263 har det också skett en dramatisk förskjutning inom
sektorsforskningsorganen. Denna anpassningsrörelse har träffande beskrivits i
termer av ”rådifiering” och är tydligast när det gäller de ändringar som skapade
TFR, och som innebar ändrade villkor för SJFR och SFR.264 Ungefär samtidigt
med dessa processer (1988) inträffade också en väsentlig förändring av

                                           
263 Det kan noteras att byggföretagen inte har följt denna rekommendation, utan stannat kvar i
BFR.
264 Vidare om rådifieringen och dess bakgrund, se FRN-rapporten till
forskningsfinansieringsutredningen ”Riksdagen, regeringen och forskningspolitiken” SOU
1995:121, avsnitt 4.4.
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verksförordningen. Denna medförde att sektorsorganens styrelser (flertalet av
dem) blev GD-styrda och de korporativa styrelserna fick en starkt reducerad
betydelse. Deras roll blev i första hand att fungera som allmänt policyorgan,
samt att i förekommande fall rekommendera Generaldirektören (motsvarande)
en viss inriktning med avseende på löpande ärenden. Innebörden var att
sektorsforskningsorganets chef blev ansvarig för verksamheten.265

Hybridmodellens organisationer är i viss mån att betrakta som resultat av denna
utveckling. Några av dem har visserligen alltid haft en rådsliknande
organisering, men i flera fall har en rådifiering genomförts, RALF är ett
typexempel. I förekommande fall har det dessutom gjorts undantag i
verksinstruktionerna för att ge beslutsmandat åt styrelsesammansättningar som
har en tung akademisk representation (se vidare i följande kapitel).

Den oundvikliga konsekvensen av det ovan förda resonemanget blir att
handläggarmodellen befinner sig i ett flytande tillstånd när det gäller legitimitet.
Korporatismen har förlorat sin bärkraft. De kan inte, eller har inte förmått att,
hämta legitimitet från forskarsamhället på det sätt som nu prövas av
hybridmodellens organisationer. Inte heller har de en naturlig legaldemokratisk
legitimitet att hämta i anslutning till bisysslomodellen. Detta till följd av att
funktionerna inte låter sig reduceras till byråkratisk regelstyrning.

Frågan bör ställas: På vilken legitimeringsgrund vilar handläggarnas
beslutsfattande? De utgör definitivt inte en egen profession som på basis av
vetenskapligt kunnande hämtar underlag för implementeringen av
anslagspolitiken. De utnyttjar visserligen delar av forskarsamhället för att få
underlag, BFR genom ad hoc-remisser, NUTEK genom paneler, men detta ger
endast partiellt brukarinflytande och kan sannolikt inte läggas till grund för en
mer genomgående legitimitet.

För att fylla ut de uppkomna blottorna i legitimeringshänseende har
sektorsforskningsorgan av handläggartyp tenderat att utveckla en ny bas för att
politiskt berättiga sin verksamhet. Med utgångspunkt i att synen på
innovationsprocessen har förändrats radikalt under 1980-talet har man funnit en
ny typ av uppgift att fylla. Tidigare betraktades grundforskningens resultat som
ett käril ur vilken den tillämpade forskningen kunde hämta lösningar på givna
problem (reservoarmetaforen). Sektorsforskningsråden behövdes som
instrument för att överföra kunskaper och problemlösningar från vetenskapen till
teknologin (den tillämpade forskningen) och sedan föra ut de nya kunskaper

                                           
265 Jfr Sandström (1994) Mellan politik och forskning, s. 248
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och uppfinningar som framkommit till behövande inom sektorn. Handläggarnas
uppgift var att identifiera områden där det fanns utvecklingspotential och där det
fanns stora behov.

Denna linjära modell har ersatts av en systemmodell som bygger på
innovationsprocessernas komplexitet och krav på olika former av kunskap.
Processerna är inte linjära utan flödesschemat går åt alla håll, teknologi ger
upphov till vetenskap och vice versa. I anslutning till dessa insikter har det bl a
uppkommit en stark tradition av nätverkstänkande, såväl i form av normativ
forskning som empirisk/analytisk. Detta har givit ett underlag för att betrakta
offentliga organ, som t ex initierande och finansierande, samt som
betydelsefulla länkar i nätverken. De kan således tänkas vara
mellanorganisationer som stödjer den akademiske entreprenören eller en
nätverksaktör som sammanför olika parter till en dynamisk innovativ process.266

NUTEKs policyarbete har således ägnats åt att undersöka olika delar av det
svenska systemet som har svagheter (”gaps of performance”). I NUTEKs
senaste anslagsframställning tydliggörs detta i termer av att myndigheten ser
som sin uppgift att understödja en ökning av olika former av ”samverkan i FoU-
systemet”, en samverkan som gäller både nationellt och internationellt.267

Grundtanken är att NUTEK skall medverka till att organisera fram en samverkan
mellan universitet och företag. NUTEK ser sig själva som nätverksbyggare med
uppgiften att koordinera olika intressenter. Dess proaktiva framtoning innebär
att man önskar bidra till att länka in högskoleforskningen i en riktning som är
relevant för den svenska industrin. För detta ändamål har NUTEK utvecklat ett
antal nya samarbetsformer med företagen, vilka involveras i framtagandet av
nya forskningsprogram. Andra sådana samverkansformer utgör
kompetenscentra och materialkonsortier.268

Det kan också konstateras att BFR redan omkring 1990 började utveckla en
liknande organisationsretorik, vilken anspelade på samma typ av
legitimeringsgrund – nätverksrollen. Direkt efter att den korporativa modellen
lagts i malpåse av regeringen svarade BFR med att leverera ”Det nya BFR”
vars grundidé var att fungera som nätverksbyggare och spelförare inom
sektorn. Dess funktion skulle också vara att ha den samlade överblickar över

                                           
266 Om detta se bl.a. Nyfor-kommitténs betänkande Samverkan mellan högskolan och
näringslivet SOU 1996:70, kap 11, passim. I RRV-rapporten 1995:39, s. 64 redovisas ett kort
utdrag ur en utvärderingsintervju där det framkommer att ”nätverket fanns ändå”, d v s det var
inte en effekt av NUTEKs arbetsinsats.
267NUTEK info–297–96 Nationell och internationell FoU-samverkan, s. 107 ff. samt passim
268 Se vidare i Benner & Sandström (1996) SOU 1996:20 Samordnad rollfördelning, avsnitt 3.4.
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FoU-verksamheten inom sektorn. Samtidigt med att detta introducerades
utvecklades också ett antal samfinansieringsavtal med olika branschintressen
inom sektorn. Detta medförde att organisationen erhöll ett starkare stöd direkt
från framförallt de kapitalistiska gränsorganisationerna, vilket förefaller ha varit
en viktig ersättning för att täppa till den brist på formell legitimitet som drabbade
verksamheten.269

                                           
269 Framställningen bygger på Sandström (1994) Mellan politik och forskning, kapitel 5.
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