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SAMMANFATTNING 
 
Samfinansiering av forskning och utveckling (FoU) sker då två eller flera aktörer 
tillsammans bidrar till finansieringen av projekt. Under den senaste tioårsperioden har 
denna typ av finansiering blivit allt vanligare för projekt som erhållit finansiering av 
Byggforskningsrådet (BFR). Detta beror inte på en slump utan är följden av politiska 
beslut. Sedan 1983 har statsmakterna ställt krav på BFR att utöka samfinansieringen med 
näringslivets parter inom bygg- och bostadssektorn.  
 
Samfinansiering har av regering och riksdag betraktas som ett medel för att uppnå flera 
olika forskningspolitiska mål:  
 
 – att framtvinga ett ökat icke-statligt ansvar för  byggnadsforskningen,  
 – att öka relevansen i BFR-finansierad forskning,  
 – att öka byggbranschens engagemang i FoU, och  
 – att dryga ut BFRs alltmer urholkade FoU-anslag. 
 
Mot bakgrund av detta kan vi sluta oss till följande definition av den här aktuella 
samfinansieringen: Samfinansiering är en överenskommelse, mellan minst två parter där en är BFR och 
minst en av de andra parterna tillhör näringslivet, om att ekonomiskt bidra till FoU-projekt. 
 
För att pröva några hypoteser om samfinansieringens anslagspolitiska konsekvenser har tre 
empiriska studier genomförts. Syftet med dessa är att undersöka huruvida kortsiktighet och 
uppbindning av FoU-medel till företagsnära utvecklingsarbeten har blivit en konsekvens av 
samfinansieringsprogrammet. Den första (undersökning A) arbetar med avslag på 
anslagsundersökningar vid BFR, den andra (undersökning B) analyserar ett projektregister 
över samfinansierade projekt där Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) är 
delfinansiär, och den tredje (undersökning C) gör en mer detaljerad studie av 
projektsammanfattningar av pågående projekt inom SBUF-materialet. 
 
Dessa undersökningar visar: 
 
att samfinansiering har blivit ett dominant inslag i BFRs verksamhet (detta framkommer av 

undersökning A). Till följd av den betydelse samfinansieringen givits påverkar detta 
forskningspolitiska krav BFRs anslagspolitik. En tendens är att kravet på 
samfinansiering påverkar anslagsproceduren. Detta har bl a tagit sig uttryck som 
tyder på att kvalitetskraven hållits tillbaka; 

 
att samfinansieringen sannolikt har bidragit till att förbättra den kortsiktiga relevansen i den 

den produktionsinriktade byggnadsforskningen; 
 
att en stor andel av de samfinansierade FoU-medlen går till bas- och ramanslag med lång 

löptid, ofta utan direkt specificerade frågeställningar; 
 
att påfallande många projekt är företagsnära och utvecklingsinriktade, men att dessa har en 

begränsad ekonomisk omfattning.  
 
Ett huvudintryck från dessa undersökningar är således att många kortsiktiga projekt får 
totalt sett litet pengar, medan ett mindre antal långsiktiga projekt får mycket pengar. Till 
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denna slutsats finns en viktig reservation: Undersökningarna visar att det finns 
anslagsmässiga förutsättningar för långsiktig forskning – huruvida dessa förutsättningar 
verkligen utnyttjas har vi än så länge inte någon säker kunskap om. 
 
Trots denna osäkerhet vågar vi ändock formulera rapportens huvudresultat. Tvärtemot de 
farhågor som formulerades innan programmet sjösattes har samfinansieringen bidragit till 
att förutsättningarna för långsiktig kunskapsuppbyggnad i väsentlig mån har utökats. 
Medlen för FoU-projekt har i stor utsträckning fördelats på ett sådant sätt att vi kan tala 
om en form av programmisering av byggnadsforskningen. 
 
Sammantaget föranleder det oss att observera en paradox till följd av BFRs samfinansiering med SBUF.  
Denna förefaller ha bidragit till uppnåendet av den regeringsgivna målsättningen om en utökad andel 
långsiktig kunskapsuppbyggnad inom svensk byggnadsforskning. 
 
Det finns flera möjliga förklaringar till detta resultat:  
 
* SBUF-materialet har vissa specifika drag som inte behöver vara representativa för all 

samfinansiering inom BFR verksamhetsområde. Inom SBUF och dess forskningsutskott 
har av allt att döma ingått ett antal personer som har utvecklat en god förståelse för 
forskningens behov av programmiserad styrning. Till detta faktum kommer dessutom att 
det har funnits förhållandevis mycket pengar i branschen. Detta påverkar sannolikt 
utfallet av undersökningarna. Frågan är hur länge dessa medel kommer att finnas kvar för 
detta ändamål. 

 
* Regeringens och BFRs förhandlingsförmåga förefaller ha varit väl utvecklad under den 

givna perioden. Förhandlingspositionen har varit stark bl.a. till följd av att det tidigare 
fanns ett politiskt hot om införande av en formell arbetsgivaravgift för 
byggnadsforskning. Genom samfinansieringsavtalet kunde byggbranschen behålla 
kontrollen över uttaget av dessa medel.  

 
* Det har under perioden funnits ett starkt sug efter utbildning och kompetens inom 

byggnadsbranschen. Samfinansieringsmedlen har varit ett sätt att kanalisera detta intresse. 
 
* Forskarnas roll i spelet kring samfinansieringsmedlen bör inte underskattas. Gissningsvis 

har de genom skickligt utformade ansökningar och projektformuleringar förmått att 
utnyttja tillfället för att öka anslagen till långsiktig kunskapsuppbyggnad. Inom BFR har 
dessutom utvecklats en bättre förståelse för hur programmisering kan bidra till att 
utveckla nya FoU-områden. 

 
* Vår empiriska undersökning av SBUF behöver kompletteras för att även inkludera andra 

samfinansiärer. Så länge vi inte har gjort någon djuplodande undersökning av den 
faktiska FoU-verksamheten och dess egentliga resultat är osäkert huruvidsa insatserna är 
långsiktiga och har hög kvalitet.  



 3

 

FÖRORD 
 
Samfinansiering blev under 1990-talets början ett viktigt instrument i regeringens politik 
för byggnadsforskningen. Föreliggande studie av detta fenomen tar sin utgångspunkt i 
statsvetenskaplig utvärderingsteori och prövar dessutom att med några empiriska 
beräkningar bedöma samfinansieringens betydelse för Byggforskningsrådets anslagspolitik. 
 
Studien har utförts på uppdrag av Byggforskningsrådets vetenskapliga nämnd. Dess 
ordförande Ants Nuder har bistått författarna på flera sätt. Dels med material från ett 
intervjuarbete han utfört tillsammans med Jon Sigurdson, dels med kommentarer och 
synpunkter på rapportens innehåll. 
 
Vårt arbete hade inte kunna genomföras utan bistånd från en rad personer: Eino Räni vid 
BFR har tjänstvilligt tagit fram det empiriska underlaget. BFRs enhetschefer Margareta 
Gavatin och Jan Lagerström hade vänligheten att i samband med intervjuer diskutera olika 
synsätt på samfinansieringsprogrammet. Bertil Grandinsson och Jan Bröchner vid Svenska 
Byggbranschens Utvecklingsfond har likaledes bistått med skriftlig och muntlig 
information. Våra kolleger, professor Charles Edquist och hans medarbetare i 
forskargruppen kring innovationssystem vid tema Teknik och social förändring, 
Linköpings universitet, har givit konstruktiva synpunkter på rapporten i dess preliminära 
form.  
 
Med vårt tack för denna hjälp vill vi samtidigt understryka att författarna ensamma bär 
ansvaret för denna rapport. 
 
Linköping den 6 december 1995 
 
Bo Persson och Ulf Sandström
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1. INLEDNING 
 

                                                

Samfinansiering av forskning och utveckling (FoU) är en finansieringsform där två eller 
flera parter tillsammans finansierar ett forskningsprojekt eller program. Denna form av 
finansiering har gamla anor. Vid statlig finansiering av grundforskning har det exempelvis 
ofta förekommit att flera forskningsråd tillsammans finansierat ett forskningsprojekt eller 
program där rådens ansvarsområden överlappat varandra. Inom den mer tillämpade 
forskningen har samfinansiering också varit relativt vanligt förekommande. Ett exempel är 
de s k industriforskningsinstituten där både staten och industrin bidragit för att stödja 
tillämpad industriforskning och utveckling.  
 
Byggforskningsrådet (BFR) är en statlig myndighet med ansvar för finansiering av 
forsknings- och utvecklingsverksamhet som berör den byggda miljön. För BFR har 
samfinansiering spelat en särskilt betydelsefull roll under den senaste tioårsperioden. 
Samfinansiering av forskning- och utvecklingsverksamhet (FoU) inom BFR:s 
verksamhetsområde är dock inte heller något nytt fenomen. Sedan rådet bildades 1960 har 
samfinansiering skett i olika former och tillsammans med olika aktörer.1 I bland har detta 
inneburit samfinansiering med andra statliga myndigheter med forskningsansvar, t ex  de 
olika grundforskningsråden. Ofta har emellertid också privata eller kommunala aktörer 
varit med och samfinansierat FoU. Under 1960- och 70-talen rörde det sig främst om 
samfinansiering av enskilda FoU-projekt, d v s mer  eller mindre tillfälliga samarbeten 
mellan BFR och en eller flera andra aktörer.  
 
Under 1980 och 90-talen har samfinansieringen av BFR-finansierad FoU ökat (se diagram 
1). Den har också getts en större roll genom att BFR slutit flera programinriktade avtal om 
finansiering av FoU med olika branschorganisationer inom näringslivet. Orsaken till denna 
utveckling är politiska beslut av regering och riksdag som inneburit ökade krav på 
samfinansiering med främst näringslivets aktörer. Idag är samfinansiering en av BFR:s 
prioriterade uppgifter. I regeringens senaste regleringsbrev avseende BFR:s budget anges 
fyra övergripande verksamhetsmål. Ett av dessa avser samfinansiering, enligt följande: 
"Den externa finansieringen avseende samfinansierade projekt genom avtal eller 
projektfinansiering, bör vid utgången av budgetåret 1995/96 vara lika stor som det statliga 
anslaget till byggforskning".2  

 
1 För en beskrivning av BFR:s historia, se Sandström 1994 
2 Regleringsbrev från näringsdepartementet om anslaget till Byggforskning 1995. 
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Diagram 1.  Externfinansiering av BFR-projekt uttryckt i procent av det totala BFR-anslaget åren 
1988/89 - 1994/95. 
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Källa: BFR:s projektdata system (PDS) 

  
 
BFR har således ett påbud om att använda samfinansiering som ett instrument för att öka 
tillgängliga medel för svensk byggforskning. Syftet med denna studie är att studera detta 
samfinansieringsmedel närmare. Varför hamnade kravet om samfinansiering på den 
politiska dagordningen? Vilken är innebörden av detta politiska krav? Vilka argument 
fördes fram för att motivera en ökad satsning på samfinansiering? Hur har 
samfinansieringskravet påverkat BFR:s anslagspolitik? Vilka problem kan identifieras och 
hur ser möjligheterna ut?  
 
De senaste årens svenska forskningspolitik har betonat vikten av samarbete mellan 
universitet och näringsliv och dessutom tyder internationella tendenser på att företagens 
intresse för grundläggande forskning ökar och fortsätter att öka.3 Frågorna om 
samfinansiering som ställs i denna studie är m a o inte bara av intresse för utvecklingen på 
byggforskningsområdet utan även för det forskningspolitiska området som helhet. 
 
Studien är indelad i två delar. I den första delen (kapitel 2) beskrivs och analyseras 
samfinansieringskravets framväxt och avsedda effekter av  samfinansieringen identifieras. I 
den andra delen (kapitel 3) studeras genom tre fallstudier dels BFR:s implementering av 
programmet, dels vilken påverkan programmet haft på BFR:s anslagspolitik.  
 

                                                 
3 Se t ex Gibbons et al. 1994 och BVN-rapport 1995:2. 
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2. SAMFINANSIERINGSKRAVETS FRAMVÄXT 
 
 
Statligt organiserad byggforskning har sedan 1953 till en stor del finansierats genom en 
byggforskningsavgift som tagits ut från arbetsgivare i husbyggnadsbranschen. 1981 
beslutade dock riksdagen att slopa byggforskningavgiften.4 Beslutet var en följd av en 
förändring i debiteringssystemet för olika arbetsgivaravgifter och syftet med förändringen 
var att göra systemet mer enhetligt och effektivt.5 Beslutet fick två viktiga följder för BFR. 
Dels förlorade rådet den automatiska resurstilldelning som avgiften inneburit och 
dessutom ledde beslutet till att den direkta knytningen som funnits mellan BFR och 
byggbranschen upphörde. 
 
Vid slutet av 1970-talet var relationerna mellan BFR och byggbranschen spända.6 
Branschen hade riktat kritik mot att BFR anslog för lite medel till för företagen nyttiga 
FoU-projekt. Under 1970-talet hade t ex BFR satsat stora resurser på forskning om 
samhällsplanering och bostadssociala frågor. Företrädare för branschen ifrågasatte nyttan 
av denna typ av forskning. Eftersom byggforskningsavgiften inneburit att branschen 
tvingats finansiera en stor del av den BFR-stödda forskningen fanns det ett starkt argument 
för att kräva viss "valuta för pengarna". Avgiftens avskaffande satte delvis saken i ett nytt 
läge. BFR:s budget finansierades nu inte längre med medel som uttaxerats direkt från 
byggföretag utan med allmänna skattemedel. Förändring fick dock också en annan effekt. I 
och med att byggbranschen inte längre avtvingades medel för byggsektorns FoU-behov 
bereddes vägen för en diskussion om branschens ansvar för dess egen finansiering av 
FoU.7 Vilken roll skulle byggbranschen spela på FoU-området i framtiden? 
 
Inför 1983 års proposition om byggnadsforskningen var rollfördelningen mellan BFR och 
näringslivet alltså inte helt klar. För att förbereda propositionen hade BFR utarbetat  en 
underlagsrapport om byggsektorns framtida behov av FoU.8 I rapporten argumenterade 
BFR för att byggsektorns FoU var alltför liten. Rapportens argumentation byggde bl a på 
en nationalekonomisk analys där vikten av FoU-investeringar för en ökad produktivitet 
inom näringslivet hade betonats.9  Byggbranschen borde satsa mångdubbelt mer på FoU. 
Enligt analysen krävde långsiktig konkurrensförmåga att byggbranschens FoU-andel borde 
vara 4% av förädlingsvärdet. Byggsektorns FoU-nivå var långt ifrån denna nivå. Eftersom 
BFR ansåg att byggsektorns företag inte själva kunde antas satsa tillräckligt på FoU för att 
nå upp till denna nivå borde BFR:s statliga anslag fördubblas.  
 
Rapportens slutsatser utsattes för kritik av både remissinstanser och regering. Flera 
instanser påpekade att det saknades en ingående analys av giltigheten i sambandet mellan 
en ökad FoU-volym och ökad produktivitet och export. Frånvaron av en analys av statliga 
                                                 
4 Rskr 1980/81:406 
5 Om argumentationen se SOU 1977:46. 
6 Se Sandström 1994, s 182-184 
7 Detta resonemang om byggforskningsavgiften kan emellertid diskuteras. Orsaken till att avgiften 
avskaffades var främst att göra debiteringen av arbetsgivaravgifter mer enhetlig och effektiv. Meningen var 
inte att statens skatteintäkter via arbetsavgifter skulle minska. Det är m a o ingen självklarhet att 
byggforskningsavgiftens avskaffande borde leda till att näringslivets tog större ansvar för byggforskningen. 
8 BFR-programskrift G13:1982 
9 BFR-rapport R134:1982 
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forskningsinstansers effektivitet nämndes också som en allvarlig brist. Trots denna kritik 
kom rapporten att väcka frågan om byggbranschens satsningar på FoU var tillräckliga. Det 
var nu upp till regeringen att reagera på BFR:s rapport. 
 
 

                                                

Samfinansieringskravet lanseras 
 
I 1983 års proposition om byggnadsforskning betonade regeringen att FoU-volymen inom 
byggbranschen var förhållandevis liten.10 Regeringens syn grundade sig bl a på den tidigare 
nämnda BFR-rapportens slutsatser. Större krav ställdes på byggbranschen om dess ansvar 
för en ökning av sektorns FoU men i propositionen framhölls också byggbranschens 
speciella karaktär p g a dess många små företag. BFR:s roll i den mer utvecklingsnära 
forskningen borde enligt propositionen vara att träffa avtal med olika intressenter och 
intressegrupper om inriktning och finansiering.11  
 
Propositionens tyngdpunkt låg egentligen på ett annat område: långsiktig 
kunskapsuppbyggnad. En utredning av svensk sektorsforskningsfinansiering hade hävdat 
att de rådde en obalans mellan kortsiktiga och långsiktiga åtaganden.12 BFR hade dessutom 
från andra håll fått kritik för kortsiktighet och bristande kvalitet i byggforskningen.13  I en 
statlig utredning om byggforskningen hade vidare regeringens utredare betonat att en 
större del av BFR:s anslag borde överföras till universitet och högskolor.14 Propositionen 
försökte därför ta tag i dessa frågor och betonade att BFR skulle satsa på långsiktiga 
åtaganden och därmed få en mer stabil koppling till universitet och högskola.15 Riksdagens 
beslut följde i allt väsentligt regeringens proposition.16

 
I 1984 års proposition om forskningen underströk regeringen vikten av att BFR fortsatte 
att sluta avtal med näringslivet. Det betonades emellertid också att BFR:s roll vid 
samarbete med intressenterna om det branschinriktade tillämpade FoU-arbetet skilde sig 
från BFR:s roll som främjare av långsiktig kunskapsuppbyggnad. I det senare fallet var  det 
främst  högskoleinstitutionerna som skulle ta ansvaret för att den vetenskapliga kvaliteten 
var tillfredsställande. BFR:s roll var främst att ansvara för att forskningen riktades mot 
relevanta områden. I det andra fallet, i ramavtalen med byggsektorns intressenter, skulle 
dessa i stor utsträckning stå för forskningens relevans. BFR:s uppgift var i detta fall att 
ombesörja att den forskning som ramavtalen syftade till kom till stånd och genomfördes 
under vetenskapligt riktiga former.17

 
I 1987 års forskningsproposition betonades vikten av samfinansiering i ännu högre grad än 
tidigare. Det skäl som framkom som viktigast till detta var den låga FoU-intensiteten inom 
byggmaterial- och byggnadsindustrin. I propositionen hänvisades bl a till en då nyligen 
utgiven utredning av statens industriverk (SIND) där det visats att de sammantagna FoU-

 
10 Prop.1982/83:151, s 18 
11 Prop.1982/83:151, s 20 
12 Premfors 1986, s 54 
13 Se t ex Sandström 1994, s 207-208 
14 Ds Bo 1982:2 
15 Begreppet långsiktig kunskapsuppbyggnad diskuteras mer utförligt i kapitel 3. Se även BVN-rapport 
1995:2. 
16 Rskr 1982/83: 351 
17 Prop.1983/84:107, s 15. I riksdagen gick bostadsutskottet på regeringens linje vad avser 
byggnadsforskningens inriktning (BoU 1983/84:31). 
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insatserna inom byggsektorn hade minskat under de senaste åren, samt att de dessutom var 
avsevärt mindre i jämförelse med den övriga tillverkningsindustrin.18 Bostadsministern 
konstaterade att den positiva bild som statsministern i början av propositionen tecknat av 
den svenska industrins satsningar på FoU-verksamhet inte var helt relevant för 
byggsektorn.19   
 
En viss besvikelse uttrycktes i propositionen även vad det gällde BFR:s arbete med 
samarbetsavtal med näringslivet. Även om viss finansiering åstadkommits var näringslivets 
bidrag fortfarande blygsamt. I propositionen påpekas även ett annat viktigt skäl för 
samfinansiering – relevanskontrollen. Genom att avnämarna för forskningen (sektorns 
intressenter) gick in och bidrog till forskningens finansiering skapades garantier för att 
forskningen efterfrågades och kunde förväntas få praktisk betydelse.20  
 
BFR:s hållning vad avsåg samfinansiering verkar också vid denna tidpunkt ha varit återhåll-
sam. I BFR:s treårsplan för åren 1987-1990 uttrycktes en oro för att en alltför stark 
uppbindning av medel i samfinansierade projekt skulle leda till mycket negativa 
konsekvenser för BFR:s stöd till långsiktig forskning. Rådet menade att samfinansierade 
projekt främst förutsatte satsningar på tillämpad forskning eller utvecklingsverksamhet.21   
 
Regeringen fortsatte dock att framhäva betydelsen av långsiktig kunskapsuppbyggnad. Den 
övergripande forskningspolitiska doktrinen byggde på att resurser inom sektorsforskningen 
överfördes till grundläggande forskning på universitet och högskolor. BFR utryckte i 
officiella dokument tveksamhet inför dessa nya direktiv, och hävdade att BFR som 
sektorsforskningsmyndighet spelade en viktig roll i kontaktnätet mellan olika aktörer inom 
byggsektorn.22 Som exempel anfördes BFR:s uppgift som återförare av kunskap från 
högskolor till brukare. BFR pekade även på sektorsforskningens effektivitet genom att 
hänvisa till resultat från energiforskningen där BFR menade att det visat sig möjligt att 
genom sektorsforskning minska energiförbrukningen i byggnadsbeståndet. En överföring 
av medel från BFR direkt till högskoleinstitutionerna skulle innebära att sek-
torsforskningens möjligheter beskars.23

 
Hur väl underbyggd var egentligen regeringens påstående om byggbranschens låga FoU? 
SIND-rapportens slutsatser ifrågasattes av en tung företrädare för byggbranschen. I en 
rapport utgiven av Svenska byggbranschens utvecklingsfond (SBUF) ifrågasattes de 
sifferuppgifter som låg till underlag för bedömningarna av entreprenörföretagens 
utvecklingsverksamhet.24 I rapporten hävdades bl a att SCB:s undersökningar av 
entreprenörföretagens FoU, som varit en del av underlaget till SIND-rapportens 
undersökning, byggde på en snäv definition av utvecklingsverksamhet. Administrativt 
utvecklingsarbete fångades exempelvis enligt rapporten inte in i denna definition, vilket 
fick till följd att FoU-nivån underskattades. 
 
 

                                                 
18 SIND 1986:3 
19 Prop. 1986/87:80 
20 Prop.1986/87:80, bil.9, s 6 
21 BFR-skrift G17:1986, s 28-29 
22 Sandström 1994, s 259 
23 BFR-skrift G17:1986, s 3-7 
24 Bröchner m fl 1990 
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Samfinansieringskravet etableras 
 
I 1990 års forskningsproposition fortsatte regeringen att föreslå förstärkningar av 
högskolans resurser på bekostnad av sektorsforskningen. Vad det gällde samfinansiering så 
konkretiserades beslutsfattarnas krav på ökade FoU-satsningar och tonen höjdes betydligt. 
I propositionen konstaterades att näringslivets bidrag till byggnadsforskningen inte hade 
ökat nämnvärt. BFR hade ett år tidigare också påpekat att det ansåg att de största 
förutsättningarna för samfinansiering fanns för enskilda projekt och inte för större avtal.25 
Regeringen konstaterade att strukturen på byggsektorn hade genomgått förändringar. Den 
bestod inte längre enbart av små företag utan incitament att investera i FoU. Flera företag 
var, ansåg regeringen, så pass stora att de borde kunna ta ett större ansvar för FoU-
verksamheten. Näringslivets intressenter inom bygg- och bostadsbranschen var för svaga i 
sina satsningar på FoU, vilket enligt regeringen borde åtgärdas. I princip annonserade 
propositionen att detta var något som näringslivet själv borde rätta till.26 Under senare 
delen av 1980-talet rådde dessutom I Sverige en överhettad byggkonjunktur.27 
Möjligheterna för ökade satsningar från näringslivets sida kunde tyckas goda. 
 
Med anledningen av propositionen lades i riksdagen flera motioner som berörde 
byggbranschens finansiering av byggforskningen. I en centermotion föreslogs ett 
återinförande av en statlig byggforskningsavgift.28 Förslaget innebar att framförallt stora 
företag inom byggbranschen skulle drabbas eftersom avgiften skulle tas ut med 0,1% på 
den del av företagens omsättning som översteg 1 miljard kronor. Avgiften skulle, enligt 
motionen, tillföra omkring 70 miljoner kronor till byggforskningen. Enligt 
bostadsutskottets bedömning skulle detta innebära att endast ett tiotal stora företag skulle 
drabbas av avgiften. I en VPK-motion föreslogs ett försäkringssystem som skulle utgöra 
grunden för en automatisk finansiering av byggforskning.29

 
Riksdagens bostadsutskott ansåg emellertid att det inte förelåg tillräckligt underlag för att 
fatta beslut om ett nytt finansieringssystem. Istället borde, enligt utskottet, diskussioner 
föras med berörda aktörer om hur långt resultat kunde uppnås med frivilliga 
överenskommelser och vilka lagstiftningsåtgärder som kunde vara aktuella.  
 
Dessutom ifrågasatte utskottet regeringens syn på ansvarsfördelningen mellan stat och 
näringsliv vad avsåg byggforskningen. I sin behandling av regeringens proposition framhöll 
de att staten fortfarande borde ta ett övergripande ansvar för FoU inom planerings-, bygg- 
och förvaltningssektorn. Ställningstagandet grundades dels på att planerings-, bygg- och 
förvaltningsprocessen var sammansatt till sin karaktär, dels på att sektorns branschstruktur, 
enligt utskottet, fortfarande karaktäriserades av många små företag.  
 
Vad som skilde diskussionen om samfinansiering från den som förts tidigare var att 
utskottet kraftigt betonade att samfinansieringen kunde bidra till en förstärkning av hög-
skolans resurser. Utskottet ansåg t ex att systemet med doktorandtjänster och långsiktiga 
bas- och ramanslag borde byggas ut.30  
 

                                                 
25 BFR-skrift G20:1989, s 14 
26 Prop.1989/90:90 
27 Sandström 1994, s 274 
28 Bo46 1989/90:19 
29 Bo44 1989/90:19 
30 BoU 1989/90:19 
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En grundläggande orsak till behovet av samfinansiering var enligt utskottets argumentation 
m a o rent finansiellt. BFR hade inte någon möjlighet att nå upp till de angivna 
verksamhetsmålen enbart med hjälp av  statliga medel. Dessutom höll resurserna till 
universitet och högskolor på att urholkas. Samfinansieringen skulle fylla luckorna i denna 
finansiering. För att enbart kunna stödja nya prioriterade forskningsområden behövdes 
enligt BFR:s kalkyler ett tillskott i storleksordningen 70 miljoner. Detta var också den 
summa som en ny byggforskningsavgift av den tidigare nämnda motionen beräknats 
tillföra. 
 
Förslagen i riksdagen hade föranlett nya överläggningar mellan staten och 
byggentreprenörerna. Byggentreprenörerna har en central roll i byggprocessen och skulle 
dessutom ha drabbats hårdast av den byggforskningsavgift som föreslagits i riksdagen. Till 
följd av riksdagsbeslutet om byggforskningen 1990 tillsatte regeringen en utredningsman, 
BFR:s förre chef Rune Olsson, för att överlägga med branschens aktörer om former för 
finansiering av byggforskningen. I en första lägesrapport 1991 konstaterade han att 
"frivilliglinjen" i  arbetet för att öka näringslivets bidrag till finansieringen borde fortsätta. 
Han menade att en tvingande byggforskningsavgift visserligen skulle ge en säker 
finansiering, men samtidigt skulle branschens engagemang för byggforskningen troligen 
minska.31  
 
Olssons slutsatser byggde bl a på de resultat som överläggningarna med 
byggentreprenörerna gett. Byggentreprenörerna hade i överläggningar med regeringen gått 
med på att medverka i finansiering av FoU inom byggsektorn med 25 miljoner kronor 
årligen. Enligt överenskommelsen skulle dessa medel främst bidra till forskning vid 
tekniska högskolor med bygginriktad utbildning. Entreprenörledets utfästelse var 
förknippat med vissa villkor, bl a att statens insatser för byggnadsforskning ej skulle 
trappas ned och att entreprenörledet förutsattes få ett avgörande inflytande över medlens 
användning. Överenskommelsen skulle gälla en försöksperiod åren 1992 och 1993.32  
 
1991 förlorade socialdemokraterna riksdagsvalet och en borgerlig fyrpartiregering bildades. 
Bostadsdepartementet lades ner och ansvaret för byggforskningen hamnade under ett 
nystartat näringsdepartement. Till chef för det nya departementet utnämndes moderaten 
Per Westerberg. Moderaterna hade under ett flertal tillfällen motionerat för en förändring 
av statens ansvar för byggforskningen och bl a föreslagit en  nedläggning av BFR.33 Frågan 
var nu om dessa politiska förändringar skulle innebära förändringar i organiseringen av 
byggforskningen.  
 
Den framtida samfinansieringen av byggforskningen var också osäker. Entreprenörernas 
avtal med staten skulle t ex upphöra vid utgången av 1993. Inför 1993 års 
forskningspolitiska proposition återupptogs förhandlingar därför mellan staten och 
representanter för byggentreprenörerna om bl a byggforskningens fortsatta finansiering. 
Resultatet av överläggningarna blev bl a att entreprenörernas beslöt att fortsätta sitt 
åtagande att bidra med medel till byggforskningen t o m 1996.34  
 

                                                 
31 Olsson 1991 
32 PM från SBUF om entreprenörledets medverkan i finansieringen av forskning och utveckling inom 
byggsektorn. 
33 Se t ex BoU 1986/87:19 och Sandström 1994, s 237  
34 BFR-skrift G9:1994  
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1993 års forskningspolitiska proposition präglades av två huvudfrågor.35 Dels att 
strategiska satsningar skulle göras på vissa forskningsområden och dels att en förstärkning 
av samspelet mellan universitet och högskolor å ena sidan och näringslivet och samhället i 
övrigt å den andra. För byggforskningen innebar det påföljande riksdagsbeslutet att Statens 
institut för byggnadsforskning (SIB) lades ner. BFR fick visserligen minskade anslag men 
hotet om nedläggning var över för denna gång. 
 
Vad det gäller BFR:s samfinansiering påpekades i 1993 års proposition att BFR:s 
förhandlingar med olika branscher borde fortsätta. Målet för budgetåret 1993/94 var att 
BFR skulle åstadkomma 70 miljoner i extern finansiering.  Det påpekades också att 
tyngdpunkten för BFR:s verksamhet även fortsättningsvis borde ligga på långsiktig 
kunskapsuppbyggnad. Den borgerliga regeringen fortsatte i detta avseende den tidigare 
förda politiken. BFR har under 90-talet fortsatt med att sluta avtal med främst olika 
branschorganisationer.36  
 
I näringsdepartementets regleringsbrev till BFR efter 1993 års proposition har regeringen 
fastslagit att ett av målen för rådets verksamhet skall vara att  åstadkomma lika stor extern 
finansiering som BFR:s statsanslag.37

 
 

Samfinansieringskravet – ett offentligt program? 
 
Sedan samfinansieringskravet lanserades har mer än tio år förflutit. Regeringar har avlöst 
varandra och de ekonomiska förutsättningarna förändrats. Går det att, politiska och 
ekonomiska förändringar till trots,  tala om samfinansieringskravet som ett  offentligt 
program i  detta fall, eller rör det sig om flera?  
 
Det viktigaste skälet till att behandla samfinansieringskravet som ett program är att 
redogörelsen ovan visat att det av statsmakterna uppfattas så. Från det tillfälle som kravet 
lanseras i propositionen om byggforskningen 1983 till det senaste regleringsbrevet 1995 
behandlas kravet på samfinansiering som ett specifikt krav, eller verksamhetsmål för BFR. 
Argumentationen för kravet växlar men kravet i sig är detsamma.  Vi väljer därför att 
behandla samfinansieringskravet som ett och inte flera offentliga program. 
 
För att närmare kunna analysera vad programmets tillskyndare velat uppnå med detsamma 
skall vi försöka rekonstruera vilka sakinriktade mål som funnits med programmet och hur 
initiativtagarna tänkt sig att uppnå dessa mål. Inom utvärderingsforskning har detta 
benämnts ett programs programteori.38   
 
Inom statsvetenskapen pekas ofta på att politiska aktörer inte bara drivs av sakinriktade 
mål utan också av strategiska mål. Givetvis kan det också finnas strategiska mål med 
samfinansieringsprogrammet, men eftersom syftet med denna studie främst är inriktat på 
programmets innehåll så kommer inte de strategiska målen att behandlas särskilt utförligt.  
 

                                                 
35 Prop.1992/93:170 
36 BFR-programskrift G27:1994, s 32-37 
37 Regleringsbrev från näringsdepartementet om byggforskningsanslaget 1993, 1994 och 1995. 
38 Vedung 1993, s 18-19 
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Synsättet att det faktiskt går att det med utgångspunkt från en rationell modell urskilja klara 
mål och medel med ett offentligt program har kritiserats från många håll.  Den rationella 
modellen för politiskt beslutsfattande bygger i korthet på att ett problem identifieras, ett 
antal möjliga lösningar tas fram och den mest effektiva lösningen väljs. Ett otal studier har 
visat att den politiska processen knappast är så rationell som denna modell antar.39 Studier 
har bl a visat att aktörerna i den offentliga beslutsprocessen har begränsade möjligheter att 
fatta beslut utifrån fullständig information och att kalkylera konsekvenserna av ett visst 
beteende.  Andra studier har visat att offentligt beslutsfattande ofta kan vara mycket 
slumpartad till sin karaktär.40

 
Trots detta har få alternativ visats upp för att analysera offentlig politik. Den realistiska 
möjligheten verkar vara att utgå från en begränsad rationell modell. Detta innebär att 
hänsyn tas till begränsningar i aktörernas rationalism exempelvis vad avser möjligheterna 
att förutse och kalkylera konsekvenser, tillgång till information etc. Rekonstruktionen av 
programteorin, som är inspirerad av ett rationellt beslutstänkande, skall alltså ses som ram 
för en diskussion, där hänsyn tas till de begränsningar som detta upplägg har.41

 
Innan vi strukturerar upp programmets avsedda mål skall vi definiera programmet. Vad är 
samfinansieringskravets konkreta innebörd? 
 
 

Samfinansieringsprogrammets innebörd 
Genomgången ovan har visat att det är en specifik typ av samfinansiering som avses med 
programmet: samfinansiering av forskning tillsammans med näringslivet. Konkret innebär 
det att regeringens önskemål är att näringslivets ansvarstagande för finansieringen av 
byggnadsforskningen skulle ta sig rent penningmässiga uttryck. Programmet bör alltså 
tolkas och analyseras utifrån följande definition av samfinansiering: 
 

Samfinansiering är en överenskommelse, mellan minst två parter där en är BFR 
och minst en av de andra parterna tillhör näringslivet, om att ekonomiskt bidra till 
forskningsprojekt. 

 
Sålunda är t.ex. samfinansiering mellan BFR och en annan statlig aktör (t ex NUTEK eller 
ett grundforskningsråd) inte samfinansiering enligt denna definition. Det finns även andra 
konstruktioner vars status som samfinansiering kan ifrågasättas utifrån denna definition. 
Ett exempel är när en "tänkt" högskoleandel beräknas, t.ex. i form av att en professor 
ställer sin arbetskraft till projektets förfogande i egenskap av projektledare utan att belasta 
projektet med kostnader. Detta är inte heller samfinansiering enligt den definition som 
bygger på regeringens program.  
 
Det finns givetvis gränsfall. Skall exempelvis kommuner räknas in i definitionen av 
näringsliv? Kommuner driver i många fall näring, men det är inte deras huvudsakliga 
uppgift. Statliga aktörer som t ex vägverket driver likaså ibland näringsverksamhet.  
 

                                                 
39 Se Premfors 1989, s 41-43 
40 Se Rothstein 1991, s 78-79 
41 För en vidare diskussion om olika utgångspunkter för analys av offentlig politik , se Premfors 1989, s 40-
60 
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Programmets styrning 
Utifrån ett styrningsperspektiv blir samfinansieringsprogrammet något mer komplicerat. 
Programmet innebär då dels att regeringen ger BFR direktiv om att öka samfinansieringen 
med näringslivet varefter BFR kan använda sig av olika styrmedel för att förverkliga 
programmet. Det främsta styrmedlet som anmodats av regeringen har varit förhandlingar 
med olika branschorganisationer. Politikernas styrning har emellertid inte bara inneburit 
styrning via BFR. Regeringen har också själv bedrivit direkta förhandlingar med 
näringslivet.  
 
Förhandling innebär primärt ett försök till styrande med hjälp av goda argument. Det kan 
också inom förhandlingens ram förekomma inslag av andra styrmedel. Som tidigare 
påpekats förekom exempelvis diskussioner 1990 om att införa en ny byggforskningsavgift, 
ett faktum som senare kan ha spelat en roll i förhandlingar mellan statsmakterna och olika 
branschorganisationer. Vid avtalet mellan regeringen och byggentreprenörerna som följde 
1990 års riksdagsbeslut påpekades exempelvis explicit att överenskommelsen innebär att 
förslaget om ett tvångsmässigt uttag definitivt skrinlagts.42 Det rör sig m a o om en typ av 
styrning genom hot. Men även byggentreprenörerna kunde ställa villkor inom ramen för 
överenskommelsen. Statsmakterna fick bl a lova att statens insatser för byggnadsforskning 
ej skulle trappas ned. Styrningen bygger alltså också på en styrning genom materiella 
utfästelser från statens sida.  
 
För att åstadkomma en ökad samfinansiering kan också BFR använda sig av olika medel i 
den konkreta anslagspolitiken. BFR kan exempelvis ställa krav på forskare som söker 
medel för ett projekt att fler finansiärer än BFR måste stödja projektet om BFR skall anslå 
pengar. I detta fall rör det sig om styrning med hjälp av ekonomiska incitament: Ingen 
samfinansiär, inga pengar.  
 
 

Målen för samfinansieringsprogrammet 
Vad är då målet med programmet? Kraven på BFR om samfinansiering av FoU med 
näringslivet har ställts under mer än ett decennium. Den historiska tillbakablicken har visat 
att det knappast rör sig om ett utan snarare flera möjliga mål för 
samfinansieringsprogrammet som angetts av regering, riksdag och den ansvariga 
myndigheten, BFR. En strikt rationell analys skulle endast utgå från de av politikerna 
fastställda målen. Detta är emellertid i flertalet fall knappast rimligt eftersom forskning om 
implementering av svensk offentlig politik har visat att den ansvariga myndigheten ofta har 
haft ett avgörande inflytande över såväl beslutens implementering som styrningen av vilka 
frågor som hamnar på politikernas dagordning.43  
 
Vilka var då de främsta målen med programmet? Åtminstone fyra mål kan urskiljas i 
debatten: att få branschen att ta ett ökat ansvar för FoU, att öka relevansen i BFR-
finansierade projekt, att öka branschens engagemang i forskning och slutligen att i ett kärvt 
statsfinansiellt läge dryga ut BFR:s finansiering. Målen är i och för sig inte antagonistiskt 
skilda, de kan överlappa varandra. De är inte heller nödvändigtvis motsägelsefulla. Nedan 
redovisas målen och på vilket sätt samfinansiering har varit ämnat att uppnå dessa mål. 

                                                 
42 PM från SBUF om entreprenörledets medverkan i finansieringen av forskning och utveckling inom 
byggsektorn. 
43 Se t ex Jacobsson 1984 och 1989 
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Den första målet – ansvarsmålet –bygger i grunden på ett argument om ett 
marknadsmisslyckande. Argumentet utgår ifrån att byggbranschens aktörer investerar för 
lite av sina medel i FoU. Orsaken till detta är främst att byggbranschen till stor del 
traditionellt består av små företag. Små företag har inte möjligheter och kan inte ta risken 
som det innebär att investera i långsiktiga och osäkra FoU-projekt, vilket leder till en låg 
FoU-nivå för byggbranschen som helhet. Detta illustrerar en paradox på marknaden; fastän 
byggsektorn som helhet skulle gynnas av ökad FoU, så finner många enskilda aktörer att 
det inte är värt att investera i FoU.44 Detta marknadsmisslyckande kommer enligt denna 
argumentation att leda till negativa konsekvenser för branschens produktivitet. 
Argumentationen förutsätter i detta fall att byggbranschen, liksom många andra branscher, 
i framtiden kommer att bli allt mer kunskapsintensiv. Genom att "locka" näringslivet att 
delfinansiera FoU skall detta marknadsmisslyckande rättas till. 
 
Relevansmålet har ofta använts av BFR i dess argumentation för samfinansiering. Som 
sektorsforskningsmyndighet skall BFR stödja FoU som är både av hög kvalitet och är re-
levant för sektorns aktörer. Eftersom näringslivets aktörer troligen endast är villig att stödja 
de FoU-projekt som de anser vara av relevans för deras egna verksamheter blir 
samfinansiering, enligt denna argumentation, ett sätt att garantera relevansen (för 
byggbranschens aktörer) i den BFR-finansierade forskningen. 
 
Engagemangsmålet är det minst frekvent förekommande i diskussionerna om samfinansiering, 
men det framkommer ändå vid några tillfällen. Målet bygger på antagandet att 
byggbranschens aktörer genom att delta i finansieringen av forskningsprojekt ökar sin 
kompetens och förståelse för forskning. Detta leder, enligt denna argumentation, i sin tur 
till att företagen dels får en bättre kompetens för att utnyttja forskningsresultat (en bättre 
absorptionsförmåga), men också till att deras förståelse för betydelsen av FoU-
investeringar kommer att öka. 45

 
Det fjärde målet är det statsfinansiella. Tanken är att samfinansiering bidrar till att förstärka 
BFR:s allt mer urholkade budget. Detta mål skiljer sig från det första genom att 
byggbranschen här även skall bidra till att stödja mer grundläggande forskning som 
traditionellt har finansierats enbart med statliga medel. Under 90-talet har detta mål av 
statsfinansiella skäl fått en framträdande roll. 
 
Utifrån statsmakternas synpunkt dominerade det första målet (att få branschen att ta ett 
större ansvar) under programmets första fas, medan det fjärde målet(att dryga ut BFR:s 
budget) blev mer framträdande under 90-talet. De två övriga målen har, utifrån 
statsmakternas synpunkt, aldrig varit dominerande i diskussionen utan kan istället ses som 
avsedda positiva bieffekter av programmet.  
 
För BFR har dock dessa mål (relevans- och engagemangsmålen) varit av större vikt och i 
planer och anslagsframställningar framställts som de väsentliga. Intressant nog kan i 
synnerhet engagemangsmålet visa sig vara av stor vikt i dagens läge. Som påpekats i en 
nyligen utgiven rapport om europeisk forskning utgör näringslivets ökade intresse för 
universitetsforskning en internationell trend.46 Avgörande för näringslivets möjlighet att 

                                                 
44 Argumentationen bygger på Kenneth Arrows teori om underinvestering i grundläggande forskning i en fri 
marknadsekonomi (Arrow  1962) 
45 För en diskussion om absorptionsförmåga se Cohen & Levinthal 1990. 
46 Gibbons m fl 1994 
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tillgodogöra sig forskningen är bl a dess att härigenom utveckla forskningskompetens inom 
den egna organisationen.  
 
Vi har nu definierat samfinansieringsprogrammet, dess mål, och på vilka sätt programmet 
är tänkt att uppnå dessa mål. I historiken om programmets framväxt framkommer också 
att det fanns farhågor om negativa konsekvenser av samfinansiering. Dessutom kan de 
olika programteoriernas (hur ett mål skall uppnås med hjälp av programmet) giltighet 
ifrågasättas. 
 
 

Problem med samfinansieringsprogrammet 
 
Samfinansieringsprogrammet har alltså ansetts vara en lösning för ett flertal problem inom 
byggforskningsområdet. I diskussionen om samfinansiering under 1980- och 90-talen kan 
emellertid också urskiljas potentiella problem som kan bli följden av satsningen på 
samfinansierad forskning. Argumentationen för samfinansieringsprogrammet kan nämligen 
ifrågasättas på flera punkter.  
 
Programteorin som gäller målet att öka branschens FoU-ansvar gäller inte nödvändigtvis 
längre eftersom byggbranschen idag består av ett mindre antal relativt stora företag. Det 
kan dessutom ifrågasättas om byggbranschen kan jämföras med andra branscher, och om 
den är i behov av så stor FoU som hävdades då samfinansieringsprogrammet sjösattes i 
början på 1980-talet. Både 1982 års Byggforskningsutredning, BFR:s framtidsrapport och 
1986 års SIND-rapport bygger på ytterst osäker statistik, och slutsatserna kan ifrågasättas. 
Engagemangs- och relevansmålen verkar fortfarande vara giltiga som sådana. 
Samfinansieringen bör rimligen innebära att forskningen får en större relevans och att 
näringslivets engagemang i forskningen ökar.  
 
Det avgörande problemet berör emellertid de negativa konsekvenser på byggforskningens 
totala finansiering som kan bli följden av en ökad samfinansiering. Främst bland dessa är 
risken att forskning som får stöd genom samfinansiering riskerar att bli kortsiktig. Med 
kortsiktighet åsyftas i detta sammanhang dels längden på de projekt som finansieras, men 
också hållbarheten i de resultat som forskningen utmynnar i. FoU kan vara av praktisk 
omedelbar nytta utan att vara i vetenskaplig mening hållbar. Detta problem har 
uppmärksammats från flera aktörer. BFR angav t ex 1991 att det kunde bli svårt för rådet 
att "tillmötesgå kravet på en fortsatt satsning på långsiktig FoU och högskoleforskning 
eftersom näringslivet oftast önskar "företagsnära" insatser av utvecklingskaraktär".47  
 
Bostadsdepartementets specielle förhandlare, Rune Olsson, uppmärksammade också risken 
att BFR knöt upp alltför stor andel av sina medel i samfinansierade projekt.48 Eftersom 
näringslivet främst kunde antas vilja stödja mer utvecklingsnära projekt skulle detta 
begränsa BFR:s handlingsmöjligheter att stödja annan samhällsnyttig forskning, och inte 
minst långsiktig kunskapsuppbyggnad. Bostadsutskottet påpekade även i sitt betänkande 
med anledning av forskningspropositionen 1992 att "Den ökande medverkan från 
branschen som i olika sammanhang eftersträvas vad gäller finansiering av byggforskningen 

                                                 
47 G10:1991, BFR:s anslagsframställan för budgetåret 1992-1993, s 28. Se även  
Svedinger 1994, s 36 
48 Olsson 1993, s 6-8 
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får givetvis inte leda till att en sådan medverkan blir en förutsättning för att forskning skall 
kunna bedrivas".49  
 
En konflikt kan med andra ord skönjas mellan de två mål som dominerat BFR:s 
verksamhet under 1980- och 90-talen: samfinansiering och långsiktig kunskapsuppbyggnad. 
Konflikten berör ett centralt tema i BFR:s verksamhet. FoU som får stöd av BFR skall 
både uppvisa hög kvalitet och vara relevant för bygg- och bostadssektorns aktörer. Som 
BFR:s historia visar så är relationen mellan dessa båda mål inte alltid problemfri.50   
 
I nästa kapitel kommer problematiken kring samfinansieringsprogrammet att studeras 
närmare. Vilka konsekvenser har programmet fått för BFR:s anslagspolitik? 

                                                 
49 BoU 1992/93:23, s 12 
50 Se Sandström 1994. Problematiken bottnar delvis i svårigheten att definiera kvalitet och relevans. Detta 
gäller i synnerhet relevansbegreppet. För en diskussion om relevans och kvalitet se Vedung 1994.  
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3. PÅVERKAS ANSLAGSPOLITIKEN AV SAMFINANSIERING?  
 
I detta avsnitt skall sökarljuset riktas mot en speciell del av den svenska byggnadsforskning 
som har finansiering från flera olika källor. I första hand gäller det de FoU-projekt där 
SBUF (Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond) har givit bidrag. Mera precist kan sägas 
att frågeställningarna cirkulerar kring frågan om forskningens kvalitet. Den farhåga som 
alltid förekommer i dessa sammanhang är att forskningens kvalitet riskerar att sjunka till 
följd av att kortsiktiga intressen tar överhanden. I det följande kommer några olika 
infallsvinklar på den notoriskt svåra frågan om forskningens kvalitet att prövas och 
tillämpas. Vi kan redan nu lova läsaren delvis överraskande svar på frågeställningarna.  
 
Den principiella utgångspunkten i föreliggande kapitel är att generella resonemang om 
faror och eventuella brister eller, i bästa fall, goda kvaliteter har ett begränsat värde om de 
inte kan fogas samman med empiriska undersökningar. Rättesnöret är alltså att visa vad det 
politiska programmet samfinansiering – i den mån det har implementerats – har betytt för 
FoU-arbetet på en mer detaljerad nivå. Detta är dock inte alldeles lätt att göra. 
 
En undersökning av hur BFRs anslagspolitik utvecklats och påverkats av 
samfinansieringskravet borde, om ideala förutsättningar fanns, utgå från ett material som 
möjliggör kvalitativa bedömningar av forsknings- och utvecklingsinsatserna. Tyvärr är en 
sådan ansats för det första förknippad med alltför omfattande arbetsinsatser för att kunna 
utföras inom ramen för denna studie och för det andra är det osäkert hur olika 
forskningsprojekt skall bedömas. Kvalitetsfaktorn är notoriskt svårfångad. Vilka 
bedömningsgrunder skall tillämpas? Till det kvalitativa spörsmålet får vi anledning att 
återkomma i slutet av detta kapitel, men kommer innan dess att ägna oss åt olika försök att 
hitta genvägar som snabbare leder fram till möjliga bestämningar av långsiktighet och 
kvalitet i FoU-arbetet. 
 
Med denna motivering följer att vi i första hand är intresserade av källmaterial som ger data 
av mer kvantitativt slag. I det följande skall tre delvis skilda undersökningar presenteras. I 
dessa utnyttjas två olika material för att belysa den övergripande frågeställningen: Hur har 
samfinansieringskravet påverkat anslagspolitiken vid BFR? 
 
I undersökning A utnyttjas BFRs projektregister som material för att få fram de avslag 
som beslutats av BFRs båda handläggningsenheter, enhet 1 och enhet 2. Här ingår alltså 
projekt som har lämnat in ansökningar men fått ett negativt besked från BFR: Inga pengar! 
Poängen med denna undersökning är att pröva hypotesen huruvida samfinansieringskravet 
har påverkat BFRs anslagspolitik till förmån för relevanskrav men till nackdel för 
kvalitetskrav. Tanken är att respektive projekts bidrag till att fylla 
samfinansieringsprogrammets målsättningar kan komma att dominera över andra mer 
kvalitativa programkrav.  
 
Undersökning B baseras helt och hållet på data om BFR-stödda FoU-projekt som är 
samfinansierade med SBUF. Uppgifterna härrör från BFRs projektdatasystem vari 
framkommer data om projektledare, projekttitel, löptid, företagstyp, projektinriktning, 
beviljade medel, ansökta medel, utbetalade medel, samfinansiärer och 
samfinansieringsmedel. På basis av dessa data utförs ett antal kvantitativt inriktade 
undersökningar. Hypoteserna är i det här fallet flerfaldiga, men i huvudsak syftar 
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undersökningen till att jämföra SBUF-materialet med en liknande undersökning som 
behandlar projekt förlagda till KTH. Analysen utförs med avseende på centrala variabler 
som projektinriktning, utförarkategori, tidsomfattning och tillgängliga ekonomiska medel. 
På basis av dessa variabler analyseras SBUF-projektens status med hänsyn till deras 
potentiella bidrag till långsiktig kunskapsuppbyggnad. 
 
Undersökning C utnyttjar, till skillnad från undersökning B, i första hand kvalitativa data 
om FoU-projektens syften och metoder. Konkret innebär detta att SBUF-materialets 
projekt analyseras med utgångspunkt i de innehållsliga sammanfattningar, som 
framkommer i de projektkort BFR upprättar över varje FoU-projekt. Syftet med denna 
undersökning är huvudsakligen att kontrollera utfallet av undersökning B. 
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Undersökning A: avslag vid BFR 
 
BVN tillsatte hösten 1994 en expertgrupp vars uppgift var att undersöka, utvärdera och 
diskutera BFRs bidrag till långsiktig kunskapsuppbyggnad. För denna syfte genomförde 
expertgruppen ett antal intervjuer vid sammanlagt tretton forskningsinstitutioner vid tre av 
landets tekniska högskolor.  
 
Ett viktigt problem som uppmärksammades i samband med dessa intervjuer hade att göra 
med samfinanseringens effekter på möjligheterna att få anslag från BFR. Bland en rad 
forskare hade en misstanke vuxit fram om att projekt som hade samfinansiering eller som 
hade lätt att erhålla samfinansiärer också favoriserades i samband med anslagstilldelningen. 
Vissa forskare hävdade att det inte var möjligt att få anslag från BFR om man inte hade en 
samfinansiär. Man hävdade också att BFR brevledes hade meddelat att samfinansiering i 
framtiden skulle vara ett absolut krav för att erhålla medel från BFR.51

 
Det senare är bevisligen inte med sanningen överensstämmande, vilket dock inte utesluter 
att samfinansieringsprogrammet har inneburit en oavsiktlig styrning. Vår fråga är således: 
Har det politiska kravet om samfinansiering – 50 % statliga medel och 50 % från 
näringslivet – kommit att bli den dominerande policyn för anslagspolitiken i sin helhet? 
Men frågan kan också ställas mer brännande än så: Perverterar samfinansieringen den 
kvalitetsprocess som rimligen hör till fördelningen av medel till forskningsprojekt? Har det 
blivit lättare att få BFR-medel om projektledaren kommer med samfinansiering även om 
projektet i sig är svagt ur vetenskaplig synpunkt. Tenderar BFRs handläggare att bortse 
från de vetenskapliga nyhetskraven för att kunna uppfylla samfinansieringskravet (som 
samtidigt är ett relevanskrav)?  
 
Kort sagt: Spelar samfinanseringen ett spratt med anslagspolitikens höga vetenskapliga 
mål? Det är väl värt att undersöka. Frågan är hur det kan göras. Ett sätt är att se närmare 
på de projektansökningar som fått avslag av BFR. Om samfinansieringskravet inte spelar 
någon roll vid fördelningen av FoU-medel borde det finnas en rad projekt som har eller 
har god chans att få samfinansiering bland avslagen. Hur ser dessa avslag ut och i vilken 
mån förekommer det att projekt med samfinansiering får avslag av kansliet?  
 
För att kunna besvara dessa frågor har alla avslag på ansökningar som kommer från 
högskolesektorn undersökts. Två budgetår – 1993/94 och 1994/95 – ingår i 
undersökningen. Insamlingsarbetet gjordes i juni 1995. 
 
Undersökningen består av 61 avslag. Excerperade data upptar lärosäte, projektledare, 
ansökt belopp, remissvar och eventuella beslutskommentarer. Av dessa 61 avslag har 47 
ansökningar inga som helst noteringar om samfinansiärer. Det innebär t.ex. att sökanden 
inte skickat samma ansökan till annan finansiär. Några anteckningar om kontakter med 
eventuella samfinansiärer finns inte heller. 21 av dessa har heller inga noteringar om 
remissvar. Av de 26 som remissbedömts har 13 erhållit övervägande positiva remissvar, 4 
övervägande negativa och 9 svårtolkade eller sammanvägt neutrala remissvar.52

                                                 
51 Se BVN-rapport 1995:2 Anslagspolitik för en uthållig kunskapsutveckling, kap. 5. 
52 Undersökningen har genomförts utan strikta metodkrav på intersubjektivitet. 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 
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För att få ett jämförelsematerial gjordes en mindre kontrollundersökning av remissvaren på 
slumpvis utvalda högskoleprojekt som erhållit anslag.53 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.  
 
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.  
 
Låt oss gå vidare till avslagsundersökningen. 8 ansökningar uppgav att man hade sökt eller 
hade för avsikt att söka hos andra finansiärer. I alla dessa fall var det frågan om andra 
statliga forskningsråd eller sektorsorgan. Med andra ord utgjorde dessa ansökningar inga 
egentliga samfinansieringsprojekt. I inget av dessa fall fanns någon dokumentation som 
antydde att projekten hade fått medel från annan finansiär. 
 
I materialet fanns även 4 projekt som explicit hade misslyckats med att erhålla 
samfinansiering. De potentiella samfinansiärerna uttalade i samtliga fall en positiv hållning 
till projekten, men var inte beredda att gå in med medel för den uppgift som adresserades i 
ansökan. 
 
I ett fall hävdade den potentiella samfinansiären att projektet redan hade utförts på annat 
håll. Detta föranledde avslag. 
 
Återstår ett enda projekt, som redan vid ansökningstillfället hade en finansiär – 
Expertgruppen för regional utveckling, Östersund – som var villig att bevilja 50 % av det 
ansökta beloppet. Visserligen var detta inte frågan om en “ren“ samfinansiering enligt den 
definition som presenterats ovan, men det var ändå samfinansiering enligt BFRs egen 
tillämpning. Projektet fick detta till trots inga medel från BFR. 
 
Slutsatsen av denna undersökning är mycket tydlig: Det finns knappast anledning av 
tillbakavisa de misstankar som riktats mot samfinansieringens effekter på anslagspolitiken. 
Ytterligt litet talar för att samfinansieringsprojekt behandlas på samma sätt som andra 
projektansökningar. Det kontroversiella resultatet är att kvalitetskraven sannolikt 
undertrycks i handläggningsprocessen – att de vetenskapliga synpunkterna skjuts åt sidan 
till förmån för samfinansieringskravet. Med ett enda undantag har alla högskoleprojekt som 
erhållit avslag varit projekt som saknat samfinansiär. Det är inte sannolikt att alla 
samfinansierade projekt skulle hålla lika hög eller högre kvalitet än de avslag som saknat 
samfinansiärer.  
 
Hur skall detta tolkas? En tolkning är att relevanskravet fått en avgörande betydelse för 
BFRs medelsfördelning  ett kännetecken som möjligen kan sägas ha accentuerats av 
samfinansieringsprogrammet. Av allt att döma har detta krav alltid stått i centrum för BFRs 
anslagspolitik. Mycket talar för att det är här vi kan finna en förklaring till utfallet av denna 
undersökning. Detta är också undersökningens svaga punkt eftersom det inte varit möjligt 
att kontrollera relevansfaktorns betydelse. Svårigheten att göra bedömningar av relevans är 
betydande. Det bör dock påpekas att en form av relevansbedömning redan ingår i 
remissarbetet. Detta gör att undersökningsresultatet inte omkullkastas av relevansen inte 
                                                                                                                                               
vidunderliga triumfer. 
53 Dessa hämtades från pågående FoU-projekt enligt principen vart tionde högskoleprojekt hos tre olika 
handläggare. 
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har kontrollerats. Undersökningen ger med stor sannolikhet värdefull information om 
BFRs anslagspolitik.  
 

Sammanfattning 
Låt oss sammanfatta denna undersökning. Samfinansieringskravet synes ha medfört en 
avgjort generös hållning mot de projekt som av relevansskäl kan erhålla finansiering 
utanför BFR. Tendensen är tydlig: projektförslag som saknar samfinansiärer löper större 
risk än andra projekt att få avslag. Det faktum att det i endast ett av drygt sextio fall går att 
finna en motsägande instans utgör en stark indikation på att det finns en starkt styrande 
faktor i samfinansieringskravet.  
 
Kan vi av denna undersökning sluta oss till att programidén samfinansiering bidragit till att 
BFRs anslagspolitik givits en mer kortsiktig inriktning? Misstanken förefaller väl motiverad 
bl.a. mot bakgrund av de teoretiska resonemang som redovisas i det förra kapitlet. Men 
teorier är inte fakta. Teorier är till för att prövas. Samfinansiering skulle mycket väl kunna 
vara ett medel för att öka såväl långsiktighet som kvalitet i byggnadsforskningen. Det beror 
på hur forskningsmedlen fördelas och disponeras.  
 
I nästkommande avsnitt görs en detaljerad undersökning av en av BFRs viktigaste 
samfinansiärer. Hur ser anslagspolitiken ut på projektnivån? Hur mycket tid och hur 
mycket pengar ges till de olika projekten? Vem utför FoU-arbetet och vilken inriktning har 
det? 
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Undersökning B: Samfinansiering med SBUF 
 
1983 bildades Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond – förkortas SBUF – av ett antal 
organisationer med anknytning till byggbranschen. Fonden finansierades genom ett avtal 
mellan arbetsmarknadens parter. 1990 disponerade fonden ungefär 30 mkr per år. Fondens 
intäkter baseras på en avgift per arbetstimme för byggentreprenörer och VVS-
entreprenörer. Avgiften har sedan 1980-talets slut varit 18 öre per arbetstimme, men sedan 
en tid tillbaka baseras avgiften på en procentsats. 
 
Fondens övergripande syfte var från dess start att ge stöd till produktionsnära 
utvecklingsuppgifter i företagen. Uppgifterna skulle vara av gemensamt intresse för 
entreprenörsföretagen, t.ex. i form av nya produkter och metoder. Ett starkt 
rationaliseringsintresse dominerade fondens program. Från starten betonades att 
projektredovisningar skulle ske snabbt, koncentrerat och resultatinriktat.  
 
Byggforskningsrådet fick från början ett gott samarbete med fonden och samråd har 
kontinuerligt skett om inriktning och prioritering av projekt. Ett stort antal projekt har 
samfinansierats. Fondens VD, Bertil Grandinson, har en period varit ledamot av BFRs 
styrelse. 
 
Fram till 1990-talets början hade ungefär en femtedel av SBUFs projekt någon form av 
högskoleanknytning. Inom vissa forskningsområden etablerades långsiktiga åtaganden från 
fondens sida. Det gällde t.ex. fuktforskningen i Lund, programmet kring högpresterande 
betong och informationsteknologiprogrammet (IT-Bygg).  
 
Sådan var situationen fram till undertecknadet av det första avtalet mellan staten och 
entreprenörna. Med denna utfästelse förband sig byggentreprenöerna att finansiera FoU 
vid de fyra tekniska högskolorna. SBUF blev det organ som ansvarade för förmedlingen av 
de cirka 15 miljoner per år, som hade förhandlats fram. Entreprenörernas utfästelse 
finansierades med ett extra uttag om 14 öre per arbetstimme. Efter en försöksperiod 1992–
1993 slöts ett likalydande avtal för perioden 1994–1996. 
 
I avtalet är inskrivet att projekten skall ha högskoleanknytning och att den FoU-
verksamhet som etableras bör ha samverkan med “lämpliga BFR-stödda FoU-miljöer för 
långsiktig kunskapsuppbyggnad“. Projekten förutsattes vara anpassade till högskolans 
behov att kunna nyttiggöra projekten i forskarutbildningen. Stora projektanslag på minst 
2–3 år förordades. En viktig regel sades även vara att projekten skulle vara förankrade i 
branschen. Genom att SBUFs medlemsföretag engagerades i projekten skulle 
anknytningen till resultatanvändning garanteras.  
 
Inom SBUF finns ett särskilt forskningsutskott med uppgift att förbereda ansökningar om 
forskningsbidrag. Forskningsutskottet består av tre ledamöter för byggentreprenörerna, en 
ledamot för VVS-entreprenörerna, två ledamöter för Svenska byggnadsarbetareförbundet 
och en adjungerad ledamot vardera för högskolorna (prof. Arne Elmroth, LTH) och BFR 
(föreståndaren Bertil Pettersson).  
 
Vi kan konstatera att SBUF är en av BFRs politiskt sett viktigaste samfinansiärer. BFR har 
sannolikt satt en ära i att utveckla samarbetet med SBUF eftersom detta samtidigt har givit 
forskningen legitimitet bland byggföretagen. Den kritik som ofta riktades mot BFR från 
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entreprenörshåll under 1970- och 80-talen har sedermera vänts till ett relativt starkt försvar 
för den statliga byggnadsforskningen.54 Ett försvar som f.ö. har accentuerats i takt med 
branschens extrema konjunktursvacka under 1990-talet.  
 

Frågeställning 
Undersökningens frågeställning är följande: Vad betyder samfinansieringen för 
långsiktighet och kvalitet i forskningen? Under vilka villkor arbetar de projekt som 
samfinansieras mellan SBUF och BFR?  
 
Tolkningen av våra undersökningar styrs av våra förväntningar. Vilka är dessa? Forskning 
beställd och styrd av entreprenörsledet borde apriori vara kortsiktigt motiverad och i första 
hand relevant. Även om stora delar av SBUFs verksamhet bäst låter sig beskrivas i dylika 
termer har ovan framgått att fonden tidigt gav stöd till långsiktigt motiverad FoU-
verksamhet (t.ex. IT-programmet). Där arbetade man också tillsammans med andra 
finansiärer för att garantera vissa forskarmiljöer möjligheter som medgav kvalitetsinriktad 
forskning. Med tillkomsten av 1991 års avtal förändras situationen ytterligare i riktning mot 
att SBUF framstår som en tillskyndare av stora högskolebaserade projekt med lång löptid 
och förhållandevis god ekonomi. 
 
Läsaren bör redan här göras uppmärksam på att föreliggande undersökning inte har för 
avsikt att utvärdera 1991 eller 1993 års avtal mellan staten/BFR och entreprenörerna. Det 
underlagsmaterial som varit tillgängligt innehåller endast de projekt där BFR och SBUF 
står som formella samfinansiärer av enskilda projekt. Såvida avtalets medel har medfört ett 
antal samfinansieringsprojekt kan antas att detta har påverkat BFRs anslagspolitik i en 
sådan riktning att förutsättningarna för långsiktig kunskapsuppbyggnad avsevärt 
förbättrats. Av BVN-rapporten Anslagspolitik för en uthållig kunskapsutveckling framkommer 
som bekant att BFRs “forskningsfinansiering är uppsplittrad på relativt små och kortsiktiga 
anslag, där kvalitet och långsiktighet är svåra att upprätthålla“.55 En rimlig förväntan såvida 
avtalet fått genomslagskraft måste vara att aktuella forskargrupper erhållit ett mera 
sammanhållet och långsiktigt stöd till följd av SBUFs och därtill knutna företags 
engagemang. 
 
Ett förhållande som komplicerar bilden är att vi arbetar med en formell definition av 
samfinansiering, d.v.s. endast projekt som explicit har flera finanseringskällor innefattas i 
undersökningen. Vid sidan av detta förekommer något som skulle kunna kallas reell 
samfinansiering. Det gäller de fall då BFR och SBUF samtidigt stödjer en forskargrupp 
med parallell finansiering av olika projekt. Ett sådant arrangemang kommer inte med i 
BFRs projektregister.56

 
En empirisk ansats stöter således på en rad problem. En jämförelse mellan BFRs 
projektregister å ena sidan och SBUFs företeckning över bidragsbeslut å den andra visar att 
överraskande få av projekten finns med på båda listorna. Överlappningen är de facto inte 

                                                 
54 Jfr Sandström 1994, kap 4, s. 172 ff. 
55 Från expertgruppens sammanfattning och rekommendationer, s. 5 i a.a. 
56 Vårt förslag till definition av samfinansering, vilken inte berör denna formella aspekt av problemet, borde 
således medföra att BFRs totala samfinansiering blev något högre än de siffror som brukar redovisas. 
Samtidigt bör då framhållas att BFR ofta medräknar högskolornas bidrag till FoU-projekten och även 
redovisar andra statliga myndigheters bidrag som samfinansering. Vår definition medger inga sådana 
varianter. 



 24

större än att sex projekt sammanfaller. Hur skall detta förklaras och hur påverkar det 
undersökningen? 
 
Förekomsten av parallell finansiering har redan berörts och det utgör en av förklaringarna. 
En variant av denna finansiering förekommer i vårt material: BFR ger t.ex. ett basanslag på 
900 000 kr för tre år och SBUF fyller på med 3 000 000 över samma period (gäller 
fuktgruppen i Lund). I projektsammanfattningen anges att SBUFs anslag skall användas 
inom programmets ram, men efter särskild prövning av varje enskilt projekt. Dessa projekt, 
sju stycken, finns med i SBUFs projektförteckning. SBUF har f.ö. bara en beteckning på 
sina projekt, några bas- eller ramanslag förekommer inte. Liknande arrangemang kan 
förekomma kring andra ramanslag, men detta framkommmer ej av projektbeskrivningarna.  
 
Mot bakgrund av detta kan vi konstatera att avtalet har viss betydelse för BFRs 
anslagspolitik, men att detta inte kan förklara hela den bild som framträder av det 
undersökningsmaterial som projektregistret representerar. Vi bör ta hänsyn till detta när 
det är dags att dra slutsatser av undersökningens utfall. 
 
Innan vår huvudfrågeställning besvaras fordras vidare en diskussion och ett 
ställningstagande till hur långsiktighet skall undersökas. Efter en mer allmän presentation 
av materialet inleds denna diskussion om definitionsproblemet och sedan prövas tre olika 
synsätt mot de empiriska data som kan tas fram ur BFR/SBUF-projekten. 
 

SBUF-projekten 
Materialet består av pågående och avslutade BFR-projekt där SBUF är en av 
samfinansiärerna under tidsperioden 1992/93 till och med 1995/96, d.v.s. de fyra senaste 
budgetåren. I fortsättningen kallas dessa projekt “SBUF-projekt“, vilket alltså kan vara 
oegentligt, men ändock arbetsekonomiskt och enkelt ur författarsynpunkt. 
 
Totalt ingår 98 projekt i SBUF-urvalet. En liten andel av dessa projekt hänför sig till anslag 
som inte bör räknas in i sedvanlig forskning och utveckling (FoU). BFR tillämpar ett 
system för projektkodning som skiljer mellan sju olika inriktningar hos projekten: 
 

1) Program- och uppföljningsarbete för verksamhetsplanering 
2) Utvärdering och kunskapsöversikter  
3) Forskning; långsiktig kunskapsuppbyggnad 
4) Forskning 
5) Utvecklingsarbete 
6) Experimentarbete  
7) Dokumentation och information 

 
Inriktningskoderna tillkom för att BFR skulle kunna redovisa hur stor andel av anslagen 
som avsattes till de olika kategorierna, bland annat skulle omfattningen av forskning av 
långsiktig betydelse kunna redovisas. En statistik för detta ändamål finns för tioårsperioden 
85/86 till 93/94, vilken redovisas i BVN-rapport 1995:2. 
 
Inriktningskoden Dokumentation och information (kod 7) täcker en  speciell typ av 
projekt som i egentlig mening inte ingår i vårt FoU-begrepp. Projekten under denna 
kategori är regelmässigt små anslag på kort tid. De saknar relevans i en undersökning om 
långsiktighet och kvalitet i FoU. I SBUF-materialet ingår 9 projekt som har denna 
inriktning. Dessa projekt utesluts från undersökningen. Kvar finns 89 projekt. 
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Tabell 3:1: SBUF-projektens inriktning, 1992/93 – 1995/96. 

 
Inriktning 1 2 3 4 5 6 
Antal projekt 0 4 6 48 25 6 
Absoluta tal. N=89 
 
Tabell 3.1 redovisar fördelningen av de 89 projekten på respektive inriktningskod. Antalet 
projekt är dock av litet intresse. Viktigare är att studera hur stora medel som disponeras 
inom respektive kategori. Procentkolumnerna i tabell 3.2 redovisar de sammanlagda 
summorna för projekten inom respektive inriktningskod. De värden för BFRs totala 
medelsfördelning (FoU) som anges i tabellen grundas på ett genomsnitt av fördelningen 
under budgetåren 1992/93 samt 1993/94.57

 
Tabell 3:2: SBUF-projektens medelsfördelning 1992/93 till 1995/96 efter inriktning 
samt jämförelse med BFRs totala medelsfördelning 1992-94. 
 

Inriktningskod 
SBUF BFR  

1. Verksamhetsplanering  0 3,8 
2. Utvärderingar och översikter 1,4 6,3 
3. Långsiktig forskning 17,1 22,0 
4. Forskning 61,0 54,5 
5. Utvecklingsarbete 16,0 8,3 
6. Experimentarbete 4 5,1 
   
Summa 100 100 

Källa: PDS samt BVN-rapport 1995:2, s. 94. 
 
Jämförelsen mellan SBUF-projekten och den totala BFR-budgeten beträffande inriktning 
ger ett överraskande resultat. Överensstämmelsen är nämligen påfallande stor. Närmare 
åttio (80) procent av SBUF-projektens FoU-medel har av handläggarna kodats som 
“långsiktig forskning“ och “forskning“.  
 
Andelen medel som anvisas till projekt med inriktning mot utvecklingsarbete är visserligen 
betydligt större än i det totala BFR-materialet, men det förväntade värdet ligger rimligen 
betydligt högre än sexton procentandelar.  
 
Även om överensstämmelsen är ägnad att väcka förvåning bör framhållas att avvikelserna 
ändock ger anledning att tala om förskjutningar på längre sikt. Samfinansieringsmedlen 
påverkar av allt att döma FoU-prioriteringarna i riktning mot kortsiktiga 
utvecklingsprojekt. Möjligen kan det anses vara en insedd om än icke helt och hållet avsedd 
effekt av samfinansieringsprogrammet. Det s.k. avtalet mellan SBUF och staten om 
samfinansieringsmedlen var relativt tydligt när det gällde “att främja produktionsinriktad 
forskning och utveckling inom byggande, installationer och anläggningsverksamhet“.58 
Därav följde av förklarliga skäl ett antal projekt av utvecklingskaraktär. Men inte i den 
utsträckning som många skulle ha förväntat sig. 
 

                                                 
57 Se BVN-rapport 1995:2, sid. 94. 
58 SBUF-skrivelse av den 30 oktober 1991 “Entrepenörsledets stöd till högskoleforskning“. 
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Farhågan att den ökade samfinansieringen skulle styra BFR-medlen mot en större grad av 
kortsiktighet och företagsnära utvecklingsarbete uttrycktes, som framgått av föregående 
avsnitt, redan i den första av Olssons promemorior (1991-03-19 s. 7, bilaga till Olsson 
1993). Det material som presenteras här visar att myndigheten relativt framgångsrikt 
förmått bemästra situationen. 
 
En orsak till detta är att BFR och SBUF inte är de enda finansiärerna till de projekt som 
här kalla SBUF-projekten. I tabell 3.3 redovisas antalet samfinansiärer till de 98 projekten 
(inklusive informations och dokumentationsprojekt). Av tabellen framgår att en knapp 
tredjedel är projekt med SBUF och BFR som finansiärer, en dryg tredjedel är projekt som 
har tre eller fyra samfinansiärer och en tredjedel utgörs av projekt som har fem eller flera 
samfinansiärer. Det faktum att samfinansiärerna ofta är ganska många borgar sannolikt för 
att samfinansieringen av varje projekt bidrar till en större andel av kostnaderna. Detta 
innebär samtidigt att BFRs andel av projektfinansieringen kommer ner till en andel som i 
genomsnitt belöper sig till 37 procentandelar. (Se tabell 3.4). 
 
Den förväntade bekymmersamma situationen att BFR-medlen i stor utsträckning skulle 
inriktas mot företagsnära utvecklingsarbete har sannolikt inte infriats. Åtminstone inte om 
vi utgår från att detta urval är representativt. Mycket talar för att de statliga insatsmedlen 
fått och får en god utväxling i form av forsknings- och utvecklingsarbeten. 
 
Tabell 3.3: Antal samfinansiärer till SBUF-projekten 1992/93 – 1995/96. 

 
Antal finansiärer 2 3 4 5 6 7 8 >8  
Antal projekt 28 23 13 20 7 2 4 1  

Absoluta tal. N=98 
 

Tabell 3.4: Byggforskningsrådets andel av SBUF-projektens medel 1992/93 – 
1995/96. 

 
År BFR Sam Tot BFR-andel

1992/93 6 331 10 876 17 207 37%
1993/94 9 802 18 417 28 219 35%
1994/95 12 758 23 582 36 340 35%
1995/96 9 442 13 513 22 955 41%

Källa: PDS 
 

Inriktningskoderna - en diskussion 
Arbetet med tidigare BVN-rapporter har visat att det finns anledning att sätta ett stort 
frågetecken kring tillförlitligheten hos inriktningskoderna.59 De rutiner som tillämpas inom 
rådet är alltför adhoc-artade och i många fall utförs kodningsarbetet av assisterande 
personal. BFRs ledning har aviserat att en översyn av dessa rutiner skall ske inom den 
närmaste framtiden. 
 
Redan en ytlig granskning av SBUF-projekten visar att det finns ett antal projekt med 
tveksam kodning. Låt oss ta några få exempel ur materialet: Stiftelsen Kalmarhem driver 
projektet “Funktionsupphandling i byggprocessen“. Detta har givits kod 4. Skanska Teknik 
AB ansvarar för projektet “Emissioner i byggnader – information till byggare“. Detta 
                                                 
59 Se BVN-rapport 1994:3 och 1995:2, passim. 
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borde rätteligen vara kod 7, men har kod 4! Vid CTH drivs projektet “Stabilisering av 
branta slänter genom s.k. Soil Nailing“. Detta har kod 3, men borde sannolikt ha kod 5 
eftersom projektet syftar till att utnyttja en befintlig metod på svenska förhållanden. I strikt 
mening söker man efter en uppsättning handlingsregler av synnerligen praktisk natur. 
Enligt muntliga uppgifter, som vi erhållit, är Skanska-projektet “Utveckling av nytt 
rälssystem – Superrail –Napol (SN) Spårsystem“ ett forskningsrelaterat arbete.60 Det har 
kodats som “forskning“, men det ser ut att vara ett typiskt utvecklingsarbete om vi dömer 
av projekttiteln. Detsamma har skett med projektet “Stödinsatser för export av 
ergonomiska bygghjälpmedel till Tyskland“, vilket under alla omständigheter inte kan vara 
fråga om ett forskningsprojekt i dess egentliga mening. Här möter kodningen det vanliga 
problemet att inte täcka rymden av möjliga projekt. 
 
Kodningens idé är grovt taget att motsvara trikotomin grundforskning–tillämpad 
forskning–utvecklingsarbete. Tanken är att långsiktig forskning (kod 3) skall vara inriktat 
på problem som inte har koppling till definierade problem och produkter. Forskning (kod 
4) skall ha en sådan koppling medan utvecklingsarbete (kod 5) skall ha till syfte att utveckla 
en produkt/prototyp eller arbetsmetod där arbetet baseras på tillgänglig kunskap. I BFRs 
definition av forskning uttalas explicit att “utveckling av arbetsmetoder, provningsmetoder 
...“ ingår, vilket rimligen gör det svårt att skilja mellan denna forskning och det 
utvecklingsarbete som syftar till att utveckla arbetsmetoder.61

 
En slutsats av detta måste vara att inriktningskoderna inte är en bra metod för att 
bestämma SBUF-projektens inriktning. Därtill behövs andra infallsvinklar och ansatser. Vi 
får dock anledning att komma tillbaka till projektens innehåll och syfte samt kodningen av 
dessa i undersökning C nedan. Men nu skall vi i första hand intressera oss för olika 
möjligheter att närma sig begreppet långsiktig kunskapsuppbyggnad. 

 

Definitioner av långsiktig kunskapsuppbyggnad 
En analys av SBUF-materialet förutsätter att vi har tillgång till precisa definitioner av några 
centrala begrepp. Frågeställningen är klar: Hur har samfinansieringen påverkat FoU-arbetet 
med avseende på långsiktighet och kvalitet. Det begreppsliga problemet kan lösas på flera 
olika sätt. Att fokusera på inriktning, som vi gjort ovan, är ett sätt. Det är lätt att finna 
andra betydligt intressantare infallsvinklar. 

 
I det följande presenteras tre olika förhållningssätt till långsiktig kunskapsuppbyggnad som 
kan läggas till grund för analysen av SBUF-materialet. Dessa förhållningssätt bygger i sin 
tur på eller har som konsekvens tre olika definitioner av långsiktighet i forskningsarbetet. 
Dessa är (1) Producentdefinitionen, (2) Inputdefinitionen och (3) Outputdefinitionen. 
Dessa tre definitioner utgör skilda svar på frågan hur långsiktig kunskapsuppbyggnad kan 
utvecklas, bedömas och utvärderas. Definitionerna av långsiktig kunskapsuppbyggnad 
bygger nämligen på tre olika frågeställningar enligt följande: 
 
 1. Producentperspektivet fokuserar på forskningens utförare. Utförs forskningen 
innanför eller utanför högskolesystemet? Den forskning som utförs av 
högskoleinstitutioner definieras därvid som långsiktig kunskapsuppbyggnad. 

                                                 
60 Muntliga uppgifter från SBUFs kansli. 
61 Se vidare diskussionen i BVN-rapport 1995:2, sid 95 ff. 
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 2. Inputsynsättet utgår från ett renodlat förvägsperspektiv med inriktning på de 
materiella faktorer som utgör forskningens förutsättningar. Under vilka förutsättningar har 
forskningen bedrivits? Till input räknas resurser i form av tid och ekonomiska medel. 
 3. Outputsynsättet tar fasta på forskningens resultat. Har forskningen givit kortsiktiga 
eller långsiktiga resultat? Med hjälp av olika indikatorer och produktivitetsundersökningar 
bedöms huruvida forskningen avkastat vetenskapliga produkter som har långsiktig 
betydelse, t.ex. artiklar och examinationer. Om utvärderare har sakkompetens kan även 
innehållsliga bedömningar läggas till grund för diskussionen. 
 
I den följande framställningen skall dessa tre infallsvinklar i tur och ordning appliceras eller 
diskuteras med avseende på SBUF-materialet. 
 

Vem utför FoU-arbetet? 
Producentdefinitionen fokuserar på vem som utför forskningsuppdraget, egentligen på vem 
som står som medelsmottagare eftersom statistiken redovisar vilken typ av företag eller 
myndighet som står som utförare. Denna definition bygger på föreställningen att 
långsiktighet i forskningen är något som är särskilt ägnat för högskolor och universitet.  
Tanken är att det inom ramen för högskoleinstitutionen och dess normer finns 
förutsättningar att utveckla forskningsprojekten med en sådan kontinuitet att de 
tillsammans bildar en långsiktig kunskapsutveckling. 
 
Den svenska forskningspolitiska huvuddoktrinen har, alltsedan forskningsråden startade på 
1940-talet, varit att forskningsarbetet hör hemma vid universitetet och högskolan. Med 
några få undantag har modellen med forskningsinstitut inte accepterats. I motsvarande 
utsträckning har detta inneburit att delar av det utvecklingsarbete som hör till den normala 
innovationsprocessen kommit att utföras inom högskolan eller som ett samarbete mellan 
högskola och företag. 
 
Hur ser det ut i SBUF-materialet? Att högskolesektorn utför en knapp tredjedel av FoU-
arbetet framgår av tabell 3.5. Forskningsinstituten och motsvarande har inte mer är sju 
anslag. Entreprenörsföretagen är, såsom kunde förväntas, den största enskilda FoU-
producenten i materialet. Där utförs ganska exakt en tredjedel av arbetet. Konsultsektorn 
har ett tiotal projekt och de andra anslagsmottagarna – branschföreningar, myndigheter, 
kommuner, förekommer endast med några enstaka projekt. Detta är den bild som 
framträder vid en analys av antalet projekt. 
 
En helt annan bild framkommer om vi i stället för projektantal studerar fördelningen i 
termer av projektanslagen mätt i kronor. Analysen visar att nära två tredjedelar av SBUF-
projektens totala medel förbrukas inom högskolesektorn. Inte mer än en dryg femtedel 
produceras inom ramen för entreprenörsföretagen och ett antal mindre andelar åtgår till 
övriga producentkategorier, varav konsultsektorn är den största med sex procentandelar. 
 
Högskolans starka dominans på utförarsidan är en återspegling av förhållandet att 
högskolan fungerar och fungerat som samhällets utredningsinstitut. När det finns medel i 
den omfattning som det är fråga om här kunde förväntas att entreprenörsföretagen och 
konsulterna skulle vara kapabla att ta åt sig en större del av kakan. Men även om dessa 
FoU-projekt inte utgörs av genuina forskningsprojekt, utan snarare är mellanvarianter av 
forskning och utveckling eller rena utvecklingsarbeten, är det högskolesektorn som får 
merparten av resurserna. Sannolikt är detta i sin tur en konsekvens av den starka 
arbetsfördelningen mellan staten och företagen i det svenska forskningssystemet.  
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Andelen medel som överförs till mottagarkategorin “universitet och högskolor“ är 
betydligt större inom detta material jämfört med hur BFRs medel fördelas på 
anslagsmottagare. För BFRs del har det sedan början av 1980-talet varit en uttalad politisk 
målsättning att nå upp till 50-procentsnivån för högskolan. Detta har skett under den 
studerade perioden. En tankeväckande paradox i sammanhanget är onekligen att 
samfinansieringsmedlen av allt att döma synes ha bidragit till uppfyllelsen av denna 
tillämpning. 
 
Tabell 3.5: Anslagsmottagare av SBUF-projekt 1992/93–1995/96 
 
Beteckning Antal  

projekt 
Projekt-
medel 

tkr 

Projekt- 
medel  

% 
01 Universitet och högskolor 26 83 879 58 
02 Forskningsinstitut och specialorgan 7 4 995 3,5 
03 Statliga myndigheter och verk 1 400 0 
04 Kommunala myndigheter 1 3 010 2 
05 Förvaltare och byggherrar 5 4 785 3,5 
06 Branschföreningar m.m. 6 4 496 3 
07 Materialindustri 2 1 379 1 
08 Entreprenörer 30 32 576 23 
09 Konsulter 11 8 747 6 
10 Övriga företag 0 0 0 
11 Fristående forskare 0 0 0 

Summa 89 144 267 100 
 
 

Vilka är SBUF-projektens arbetsvillkor? 
Det synsätt som utgår från det som här kallas input-definitionen har ett utpräglat 
materialistiskt perspektiv på forskning och utveckling. Tanken är slagkraftig i all sin 
enkelhet: Om vi utgår från initialvillkoren för att bedriva ett FoU-projekt får vi samtidigt 
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 ur 
en policysynpunkt som är tillgänglig för politiska instansers påverkan. Det förefaller 
självklart att möjligheterna till planering och samordning inom en forskningsenhet, t.ex. 
högskolan, förbättras om de externa beställningarna inte är uppstyckade i små uppdrag 
som skall lösas på kort tid. FoU-enheten får av lätt insedda skäl bättre utväxling på sina 
resurser om insatserna inte är alltför kortsiktiga och snävt definierade. 
 

Styrning- och fördelning 
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 
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är i detta fall en fråga om att välja ut vilka områden som skall anses vara av strategisk 
betydelse. De mest värdefulla områdena ges ökade resurser andra 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: 
 
 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 gärna till utnyttjande 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 utan några övergripande teoretiska ambitioner.  
 
Inom ramen för en traditionell tillämpad forskning är grundmodellen oftast att fasta 
kunskaper skall användas till problemlösningar 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. Tilltron till fixa och färdiga kunskaper leder till en projektifierad 
styrningsmodell. 
 
Denna styrningsmodell kan också beskrivas som en form av misstänksamhetens 
hermeneutik (i det här fallet riktad mot FoU-utförarna). I många fall betraktas 
högskolesystemet av forskningsrådens handläggare som maximerare av egennytta. Av 
denna anledning måste forskarna hållas efter med högst noggranna rutiner, vilket ur 
anslagsgivarens perspektiv underlättas om projekten är kortsiktiga och har väldefinierade 
uppgifter. 
 
Mellan dessa båda extremer – programmisering och projektifiering – finns självfallet en rad 
olika mellanlägen. 
 
I samband med att SBUF utfäste sig att medverka i finansieringen av byggnadsforskning 
gjordes en del uttalanden som är av betydelse i detta sammanhang. Det framhölls bland 
annat att högskoleanknytningen var av stor betydelse för SBUF. Motivet var formulerat 
med stor tydlighet: Via en intensifierad forskningsverksamhet vid högskolorna åstadkoms 
ett lyft även för utbildningen, vilket har betydelse för rekryteringen av personal inom 
företagen. Detta kan förklara utfallet vad gäller utföraranalysen ovan. 
 
Intressantare är att det i avtalet även påtalades att SBUF-projekten borde förläggas så att 
samverkan kunde ske med lämpliga FoU-miljöer för långsiktig kunskapsuppbyggnad. 
Tanken var att “forskningen skulle bedrivas i projektform med ett klart definierat mål och 
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program för varje projekt“. Omfattningen skulle anpassas till högskolan “behov av att 
nyttja projektet i forskarutbildningen“. Detta medförde två krav på projekten: För det 
första så innebar det att projekttider om 2–3 år blev nödvändiga. För det andra innebar det 
krav om en minsta projektvolym på 3 mkr (i 1991 års penningvärde). Argumentet var att 
man på detta sätt skulle kunna åstadkomma erforderlig “koncentration och kraftsamling till 
ett begränsat antal forskningsmiljöer“. Stor vikt lades i avtalet vid att stödja “goda 
forskningsmiljöer“.62

 

Regeringspolitiken 
Det kan hävdas att inputperspektivet utgjorde ett centralt inslag i regeringens politik för 
långsiktighet i forskningen. I byggforskningspropositionen 1983 hävdades att BFR, för att 
fylla sitt ansvar för utvecklingen borde inrikta sin anslagspolitik på “att bygga och 
långsiktigt stödja befintliga institutioner och institut“. Man anvisade också ett särskilt medel 
för detta ändamål: “FoU-stödet bör i sådana fall ges formen av ramanslag som löper under en följd av 
år.“63  Denna sida av regeringspolitiken har återkommande understrukits och 
vidmakthållits. Implementeringen av denna målsättning har dock stött på åtskilliga problem 
inom ramen för BFRs verksamhet.  
 
I första hand bygger detta konstaterande på empiriska erfarenheter från en undersökning 
av BFRs anslagsgivning till institutioner och forskningsmiljöer vid KTH. I BVN-rapporten 
Anslagspolitik för en uthållig kunskapsutveckling framkommer att mindre än 10 % av den 
undersökta projektstocken utgörs av projekt som uppfyller följande villkor: minst tre års 
projekttid och minst 500,000 kronor per år. Denna siffra bygger på BFRs medeltilldelning. 
När samfinansieringsmedel räknas med förändras inte bilden i någon större utsträckning. 
13 % av projekten uppfyller då det nämnda villkoret (se tabell 3.6).  
 
I tabell 3.6 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 tabell 3.6 framkommer att cirka 30 % av medlen används 
till verksamhet som uppfyller minimivillkoren för en långsiktig kunskapsuppbyggnad.64 
Huvudintrycket från denna undersökning är att BFR varit påfallande återhållsamma med 
att ge ekonomiska förutsättningar för långsiktig kunskapsuppbyggnad. 
 
Tabell 3.6: KTH-projektens fördelning på varaktighet och beviljade medel per år. 
Inklusive samfinansieringsmedel. Relativa tal. N = 177. 
 

 
Tid 

≤ 525.000 > 526.000 Summa 
% 

1–2 år 44 2 46 
3 –6 år 41 13 54 

Summa % 85 15 100 
 

                                                 
62 Alla citat från SBUF-skrivelse av den 30 oktober 1991 “Entrepenörsledets stöd till högskoleforskning“, s. 
3–4. 
63 Prop. 1982/83:151, s. 16 
64 Se vidare framställningen kring tabell 7 i kapitel 3 i BVN-rapport 1995:2, s. 49. 
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Reservationer 
Innan vi går vidare till analysen av SBUF-materialet är det av vikt att läsaren görs 
uppmärksam på att det inte utan vidare går att göra jämförelser med KTH-
undersökningen. De skillnader som måste poängteras är av stor betydelse: 
 

1. KTH-undersökningen utgörs av ett relativt homogent material medan 
SBUF-materialet är heterogent inte minst vad gäller utförare. 
 
2. KTH-undersökningen avser budgetåren 1990/91 till och med 1993/94 
medan SBUF-undersökningen avser budgetåren 1992/93 till 1995/96. Redan 
denna skillnad gör att det är svårt att få adekvat underlag för jämförelser med 
avseende på projektens ekonomi. Till förmån för en mer oförmedlad 
komparation talar det faktum att inflationen under den aktuella perioden varit 
relativt blygsam. Urholkningen av penningvärdet ser i stort sett inte ut att 
allvarligt påverka utfallet så länge skillnaderna är påfallande och mycket tydliga. 
 
3. Det är oklart i vilken utsträckning förändringar i BFRs policy under det 
senaste året har påverkat anslagspolitiken. En policyförändring som går ut på 
att arbeta mer med stora projekt skulle därmed kunna ge ett sådant avtryck i 
anslagsfördelningen, som i sin tur förklarar analysreslutaten. 

 

Analysens uppläggning 
Med dessa reservationer i minne kan vi gå vidare till analysen av det empiriska materialet. 
Gäller samma återhållsamhet med pengar och tid projektstödet till SBUF-projekten? Vad 
ger en inputundersökning av detta material? Hur har avtalet mellan staten och SBUF 
implementerats av BFR? Hur många projekt har givits 3 år och 3 miljoner kronor? Detta 
skall besvaras i den närmast följande framställningen. 
 
För att erhålla en mer detaljerad analys har materialet delats i tre grupper. Den första 
gruppen innehåller universitets- och högskoleprojekt, den andra gruppen är 
entreprenörsprojekten och den tredje består av alla övriga projekt (mottagarkategorier). 
Med denna uppdelning får vi en möjlighet att se hur stödet till högskolesektorn fördelas 
och det kan i sin tur jämföras med KTH-undersökningen. Efter den sönderdelade analysen 
görs en jämförelse mellan KTH- 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 3.7). SBUF-projekten ger påfallande 
goda villkor för forskningsarbetet. Två tredjedelar av projekten uppfyller den minimivillkor 
som definierats ovan – minst tre år och minst 526 000 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. Diskrepansen gentemot KTH-
undersökningens resultat är påfallande stor. 
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Tabell 3.7: 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. 
 
Tid   ≤525 000   >525 000  Summa 
 
1–2 år   2,3 % (11)    2,4% (7)   4,7 (18) 
 
3–6 år   5,1 % (15)   90 % (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 3.8). Entreprenörssektorn har inte alls lika goda villkor för FoU-
verksamheten. I stället framträder här en bild som starkt påminner om resultatet av KTH-
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. 
 
Tabell 3.8: Entreprenörsprojekten i SBUF-materialet fördelade efter projekttid och 
årsanslag. Procentsiffran anger andel av medel och inom parentes anges andel av 
antal projekt. N=27 
 
Tid   ≤525 000   >525 000  Summa 
 
1–2 år  24 % (52)   25 % (18)  49 % (70) 
 
3–6 år  13 % (11)   38 % (19)  51 % (30) 
 
Summa  37 % (63)   63 % (37)  100 % 
 
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. 
 

Övriga 
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 
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sammanställning enligt ovan tillämpade metod ger inte heller några överraskande resultat 
(tabell 3.9). 
 
Tabell 3.9: 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 
 
Tid   ≤525 000   >525 000  Summa 
 
1–2 år  24 % (53)   33 % (25)  57 % (78) 
 
3–6 år  13 % (12)   30 % (10)  43% (22) 
 
Summa  37 % (65)   63 % (35)  100 % 
 

Hela SBUF-materialet 
Låt oss nu sammanfatta den analyserna ovan genom att presentera materialet i sin helhet. I 
jämförelse med KTH-undersökningen uppvisar detta material vissa intressanta och tydliga 
skillnader, men det finns också punkter där överensstämmelsen är stor.  
 
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 omfattning i antal 
år. I SBUF-materialet är det faktiskt en lägre andel som är minst treåriga projekt. I viss 
mening kan hävdas att detta är ett förväntat utfall i detta material. De entreprenörs- eller 
konsultprojekt som finansieras med dessa medel är avsedda för en mer kortsiktig 
problemlösning och det gör att projekttiderna är relativt korta. Möjligen kan hävdas att det 
är förvånande att KTH-undersökningen inte i större utsträckning avviker från SBUF-
undersökningen. 
 
När det gäller projektens ekonomiska förutsättningar finns det dock avsevärda skillnader 
mellan de båda undersökningsmaterialen. I KTH–undersökningen framkom att 85 procent 
av projekten hade en årsomslutning som var mindre än eller lika med 525 000 kronor, 
medan SBUF-projekten uppvisar en annorlunda bild. Hälften av projekten kan bära en 
årskostnad om mer än 525,000 kronor.  
 
Den mest intressanta projektkategorin är de projekt som uppfyller villkoren för långsiktig 
kunskapsuppbyggnad (minst tre år och minst 526,000 kr/år). I SBUF-materialet är dessa 
avgjort sett fler och dessutom utgår en avsevärt större andel av medlen till denna exklusiva 
skara projekt. Såväl antals- som andelsmässigt måste siffrorna mer än dubbleras i KTH-
undersökningen för att komma upp i den nivå som konstateras i de av SBUF 
samfinansierade projekten. 
 
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.65 Låt oss understryka att 
SBUFs avtal med staten på denna punkt har implementerats mycket texttroget. 

                                                 
65 Det finns möjligen ett par invändingar 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 
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Tabell 3.10: SBUF-projekten fördelade efter projekttid och årsanslag. Procentsiffran 
anger andel av medel och inom parentes anges andel av antal projekt. N=89 
 
Tid   ≤525 000   >525 000  Summa 
 
1–2 år  11% (39)   13% (18)  24% (57) 
 
3–6 år  9 % (12)   67% (31)  76% (43) 
 
Summa  20% (51)   80 % (49)  100 % 
 

Vad har SBUF-projekten åstadkommit? 
 
Detta angreppssätt tar fasta på forskningens resultat och kan därför kallas output-synsättet. 
Utifrån vad som har åstadkommits bedöms hur forskningsmedlen använts.  
 
Ett första problem med detta angreppssätt, om det skall tillämpas på SBUF-materialet, är 
att endast en mindre andel av projekten är avslutade. Det medför att det inte finns särskilt 
många fullständiga projektredovisningar att tillgå. 
 
Ett andra problem är att denna arbetsmetod är mycket tidskrävande. Den förutsätter 
dessutom att utvärderaren har sakkompetens på respektive område.  
 
För att undkomma dessa besvärliga komplikationer kan ett antal genvägar utnyttjas. Flera 
olika metoder finns att tillgå. Intresset kan t.ex. riktas mot olika indikatorer på långsiktighet 
som framkommer genom att studera de berörda utförarnas produktivitet med avseende på 
relationen mellan input och output, t.ex. mätt i form av patent och forskningsrapportering 
(antal vetenskapliga artiklar eller antal examinationer). Även om det sannolikt finns en rad 
olika faktorer som påverkar en institutions eller en forskarmiljös kapacitet för att producera 
kvalitativt god forskning så bör det vara möjligt att finna ett antal variabler som ger relativt 
god information om kapaciteten för framtida forskning. Förvisso utmärks alltid 
forskningsarbetet av tillfälligheternas spel, av personliga tillkortakommanden och 
motsättningar. Teoretiska och empiriska återvändsgränder kan förlama den bäste forskare 
för kortare eller längre perioder. 
 
Inom SBUF-materialet med dess mångfald av utförare är det dock svårt att utnyttja den 
föreslagna genvägen för att få data om output. Hur skall en högskoleinstitution kunna 
jämföras med en konsultfirma? Mot bakgrund av dessa problem med output-synsättet har 
vi valt att utföra en kombination av input- och outputanalys, vilken nedan presenteras som 
undersökning C. 
 

Sammanfattning 
Denna undersökning bygger på tre olika sätt att närma sig begreppet långsiktighet i 
forskningen. Två av dessa – producent- och inputperspektivet – har tillämpats i detta 
avsnitt. Oberoende av vilken betydelse av begreppet långsiktighet som brukas framträder 
                                                                                                                                               
verksamhet blir jämförelsen skäligen tom. För det andra finns anledning att framhålla effekten av att det 
handlar om olika år i jämförelsen (se not ovan). 
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en otvetydig bild av SBUF-materialet: projekten synes till övervägande andel utgöras av 
högskole-FoU och denna FoU har förhållandevis goda förutsättningar vad gäller tid och 
ekonomiska tillgångar. Med ett materialistiskt perspektiv på frågeställningen följer ett klart 
svar: Samfinansieringen har paradoxalt nog bidragit till att underlätta BFRs måluppfyllelse 
när det gäller att öka andelen långsiktig kunskapsuppbyggnad av den totala FoU-budgeten. 
 
Detta kanske oväntade svar på frågan om samfinansieringens påverkan på BFRs 
anslagspolitik kan dessutom skärpas ytterligare. Inkluderas entreprenörernas FoU-bidrag 
genom avtalet med staten får vi en än mer förmånlig bild av finansieringsläget för den 
svenska byggnadsforskningen. Eftersom det i SBUFs verksamhet finns ett krav att varje 
projekt skall vara kopplat till ett företag bör verksamheten ha medfört ett engagemang och 
intresse för FoU. Att det ur detta har utvecklats en ökad absorptionsförmåga inom 
företagen förefaller i högsta grad sannolikt. 
 
Resonemanget leder fram till en övervägande positiv värdering av 
samfinansieringsprogrammets effekt. Medlet har av allt döma fungerat.  
 
Tyvärr är det nödvändigt att foga en reservation till dessa slutsatser. Vår mätmetod är mer 
än lovligt fyrkantig. Kvantitativa metoder är ej alltid tillfyllest, även om de ger indikationer, 
som kan behöva konfirmeras eller prövas med andra metoder. 
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Undersökning C: SBUF-projektens syften och 
frågeställningar 
 
Ett tredje sätt att närma sig SBUF-materialet är att ingående studera vilken typ av 
problemställningar som FoU-utförarna tänker sig att besvara. Frågan om långsiktigheten 
framkommer relativt tydligt i de projektsammanfattningar som respektive projektansvarig 
skickar in i samband med ansökan om FoU-anslag. Byggforskningsrådets projektkort 
innehåller en kortare projektbeskrivning som upptar cirka 15 rader. Med utgångspunkt i 
dessa är det möjligt att klassificera projekten dels med avseende på långsiktighet, dels med 
avseende på huruvida det handlar om forskningsprojekt eller utvecklingsprojekt.  
 
Låt oss understryka att det alls icke är oproblematiskt att utföra denna klassificering på 
basis av den knapphändiga information som ges i projektkorten. Vår ståndpunkt är att det i 
princip är möjligt och att det tillsammans med annan information kan läggas till grund för 
bedömningar av den aktuella verksamheten. Uppgiften här är ju i första hand att 
kontrollera resultatet av tidigare undersökningar. 
 
Distinktionen mellan forskning och utveckling tydliggörs när öppna 
forskningsfrågeställningar kontrasteras mot mer styrda och fastställda utvecklingsproblem. 
Vad blir resultatet om detta perspektiv appliceras på SBUF-materialet? Där finns, av lätt 
insedda skäl, ett antal mindre projekt av utvecklingskaraktär och som tar emot mindre 
summor under kort tid. Dessa är inte intressanta här. Däremot är det av vikt att erhålla 
kännedom om de stora högskoleprojektens status.  
 
Några av projekten har en klart långsiktig och grundforskningsartad problemhållning som 
framkommer redan av projektens rubricering:  
 

Fuktforskningsgrupp vid Lunds tekniska högskola 
Basanslag till fuktforskningsgrupp 
Installationsteknisk forskning vid KTH 
Ventilationssystem – analys av principer och metoder 
FoU-program för byggnadsekonomi 
 

Mot dessa kan ställas de projekt som har mer konkreta frågeställningar: 
 

Kvalitetsbristkostnader vid stora anläggningsarbeten 
Jordförstärkning för mjuk grundläggning 
Tätning av berg med kemiska injekteringsmedel 
Rationella och säkra bärande formkonstruktioner 
Funktionsentreprenad broar 

 
Alla dessa tio projekt har erhållit stora belopp. För att kunna göra en djupare och mer 
korrekt bedömning av respektive anslag är det nödvändigt att gå in i projektakten och att 
även studera de resultat som kommer ut av projekten. Här får vi nöja oss med den förra 
proceduren. 
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Undersökningsmaterial 
I denna undersökning är vi enbart intresserade av projekt som BFR själva klassificerat som 
långsiktig forskning, forskning eller utvecklingsarbete. Övriga projekt har lagts undan. 
Tyvärr innehåller BFRs projektkort sammanfattningar endast för pågående projekt. Detta 
gör att antalet projekt med tillgängliga sammanfattningar begränsas till antalet: 44 projekt i 
SBUF-urvalet uppfyller dessa villkor.  
 
Projektsammanfattningarna är kortfattade. I de flesta fall består de av cirka 100 ord (eller 7 
till 12 rader). Ett viktigt spörsmål kring dessa sammanfattningar är självfallet hur de 
uppfattas av de projektansvariga som undertecknar dem. Sannolikt finns en indirekt 
styrning mot praktisk problemlösning för de som söker FoU-medel till projekt som är 
riktade mot SBUFs område. Det faktum att skrivningarna således kan misstänkas innehålla 
en viss del retoriska grepp gör att vi inte kan utnyttja materialet helt reservationslöst. 
Resultaten måste värderas med detta i åtanke. 
 

Forskning och utvecklingsarbete 
Skillnaden mellan forskning och utvecklingsarbete är en viktig utgångspunkt för denna 
undersökning. Vår ståndpunkt är att forskning kan ha flera olika motiv, men att en 
kärndefinition måste utgå från att det handlar om ett systematiskt sökande efter ny 
kunskap och nya idéer. Distinktionen gentemot utvecklingsarbete tar fasta på att det i detta 
fall rör sig om en särskild motivkrets som emanerar ur ett behov av handlingsregler och 
handlingstekniker, vilka kan formuleras som ett praktiskt problem. Utvecklingsarbetets 
kännetecken är att det består av systematiska försök att åstadkomma nya produkter, nya 
processer, nya system eller väsentliga förbättringar av redan existerande lösningar.66

 
Om analysproblemen stannade vid detta skulle det inte vara särskilt svårt att upprätthålla 
distinktionerna, men utvecklingsarbete är ofta forskningsrelaterat i så måtto att 
forskningsresultat kan ligga till grund för det utvecklingsarbete som utförs eller att de 
praktiska problem som ligger till grund för utvecklingsarbetet föranleder en reguljär 
forskningsprocess med teoretisk problematisering och systematiskt och metodiskt arbete. 
Även andra kontaktytor finns mellan respektive verksamhet. 
 

Redovisning 
De 44 projekt som är aktuella i denna undersökning fördelar sig på följande sätt när det 
gäller BFRs kodning av projektinriktning: 3 projekt är klassificerade som “långsiktig 
forskning“, vilka tillsammans representerar drygt 9 mkr (11%) av de totalt 84 mkr som 
fördelats till projekten. 30 projekt betraktas som “forskning“, och dessa representerar 
tillsammans 66 mkr (78%), och resterande medel, 9 mkr (11 %),är fördelade på 11 projekt 
klassificerade som “utvecklingsarbete“. 
 
För att ytterligare strukturera materialet har vi delat in det i två grupper: den ena utgörs av 
de projekt som är kortare än tre år och som mottager mindre än 500,000 per år, den andra 
gruppen utgörs av minst treåriga projekt som mottager minst 500,000 per år. Den förra 
projektgruppen kallar vi kortsiktig FoU och den senare långsiktig FoU. 27 projekt ingår i 
den kortsiktiga gruppen och 17 projekt i den långsiktiga. Det är avsevärt större medel som 
fördelas till den långsiktiga kategorin, närmare bestämt 64 mkr av totalt 84. 
                                                 
66 Avsnittet bygger i sin helhet på den noggranna analysen av FoU-begreppet hos Jan Eriksson (1990). 
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Uttryckt i relativa andelar handlar det om att drygt tre fjärdedelar av medlen fördelats till 
projekt som har relativt goda arbetsförhållanden. I den långsiktiga gruppen utgör i sin tur 
de projekt som benämnts eller klassificerats som bas- och ramanslag en viktig andel. Av de 
64 mkr är 37 mkr fördelade till bas- och ramanslag. Detta utgör 3/5 av de långsiktiga 
projekten eller 44 % av de totala medel som fördelats.67

 
Med detta steg i föreliggande undersökning kan således den hittills framkomna bilden av 
SBUF-materialet konfirmeras. Stödet är till överraskande stor del långsiktigt och generellt 
till sin karaktär. Men vi bör gå vidare: Vad betyder det att projekten har klassificerats som 
bas- och ramanslag? Hur ser det ut i projektsammanfattningarna? Svaret är att dessa anslag, 
fem stycken, är utformade som grundläggande kunskapsuppbyggnad utan direkt 
utvecklingsarbete i sikte. Det handlar t.ex. om “långsiktig analys av byggnadsprocessen“, 
grundläggande kunskapsuppbyggnad för installationsteknisk forskning“, “ramanslag för 
byggnadsteknisk forskning“ och i sammanfattningarna ges inga konkreta löften utan ett 
antal områden att beforska pekas ut. 
 
Hur ser det för övrigt ut i den grupp av projekt, tolv stycken, som har bedömts ha 
förutsättningar att bedriva långsiktig forskning? Alla dessa är treåriga och har tilldelats 
medel från minst 500 000 kronor upp till drygt en miljon kronor per år. Enligt vår mening 
är alla dessa projekt, med ett par möjliga tveksamma fall, att hänföra till kategorin 
“utvecklingsarbeten“. I nedanstående förteckning görs en kort karakteristik av projekten. I 
de fall citat förekommer är de hämtade från projektsammanfattningarna. Vår summerande 
karakteristik har lagts in vid respektive projektsammanfattning. 
 
Projekt Innehåll 

A “Analysera funktionen hos befintliga system, utveckla nya alternativ samt ta fram underlag så 
att man kan formulera kraven på framtida luftförsörjningssystem.“ Tekniskt och 
adminstrativt utvecklingsarbete med ev. inslag av forskning. 

B Kunskapsöversikt och “uppföljning av tidigare utförda utredningar“, med förslag för att 
“optimera materialanvändningen på byggarbetsplatser“. Utvecklingsarbete. 

C “Målet för detta utvecklingsprojekt är en för såväl byggande som förvaltning utarbetad 
begreppsapparat och upphandlingsunderlag med ett branschgemensamt funktionsspråk ...“. 
Adminstrativt utvecklingsarbete. 

D “Detta projekt avser att skapa underlag för att utnyttja (Soil Nailing) metoden under svenska 
förhållanden ..“. Tekniskt utvecklingsarbete. 

E Självreflekterande fallstudie av de “beslutsprocesser som man deltar i när man genomför ett 
sådant här projekt som indelas i faserna 1. problemformulering, 2. innovation och design, 3. 
entreprenörsskap“. Utvecklingsarbete med inslag av utvärdering. 

F “Utveckling av nytt rälssystem“. Tekniskt utvecklingsarbete. 

G “Projektet syftar till en metodik att kvantifiera livslängden hos golvmaterial på undergovl av 
betong och vardera effekten och kostnaderna av förändringar i materialvalet.“ Tekniskt 
utvecklingsarbete. 

                                                 
67 I gruppen av bas- och ramanslag ingår anslag såväl med projektinriktning “långsiktig forskning“ som 
“forskning“. 
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H Projektets målsättning är “att utveckla praktiskt användbara planeringshjälpmedel för 
bedömnng av underhålls- och förnyelsebehovet när det gäller kommunala va-ledningsnät...“. 
Administrativt utvecklingsarbete. 

I “Projektet syftar till att klargöra felkostandernas orsaker och storlek under produktionsskedet 
samt hur förekomsten av fle och brister påverkats av de förändrade bakomliggande 
förhållandena.“ Förklaringsinriktad forskning. 

J Teoribaserade experiment kring teknik- och materialval: “Experiment utföres för verifiering 
av sprickningsmodeller samt för att studera lämpligt injekteringsförfarande.“, Experimentellt 
utvecklingsarbete som sannolikt är forskningsrelaterat. 

K Genom fältförsök med metod för dynamisk provbelastning undersöka metodens 
tillförlitlighet samt att göra prediktioner. Metodinriktat utvecklingsarbete med inslag av 
forskning. 

L “Skall föra utvecklingen framåt genom att klarlägga kvalitetsbristkostnadernas storlek vid ett 
stort anläggningsprojekt.“ Adminstativt utvecklingsarbete. 

 
Åtta av de tolv projekten utförs inom universitets- och högskolesektorn. Resterande utförs 
av medelsmottagare inom entreprenörssektorn. 
 
Av dessa tolv projekt har endast två klassificerats som utvecklingsarbeten av handläggarna 
vid BFR. Vår klassificering ger som bekant den helt omvända relationen. Med viss tvekan 
kan påstås att ett eller ett par av projekten i huvudsak styrs av forskningsartade 
frågeställningar, i ytterligare ett par fall finns substantiella inslag av forskningsarbete. Men 
det dominerande intrycket av denna, mycket begränsade undersökning, är att stora projekt 
som har förutsättningar för långsiktig kunskapsuppbyggnad faktiskt sysslar med kortsiktigt 
motiverade utvecklingsuppgifter. 
 
Här framträder således en annan bild än den som framkommit tidigare. Inom ramen för de 
projekt som med en “materialistisk“ analys kommer att benämnas långsiktig forskning 
ryms ett stort antal utvecklingsliknande projekt med relativt kortsiktiga målsättningar. Det 
kan då gälla konkret produkt- eller processframtagning, och synes i stor utsträckning 
handla om handlingsregler i form av “metodik“ av olika slag. 
 
På ett mer omedelbart sätt är de projekt som kallats kortsiktiga (mindre än 3 år och mindre 
än 500 000 kr/år) lätta att utifrån projektsammanfattningarna bestämma som rena 
utvecklingsarbeten. Detta förhållande är knappast ägnat att förvåna och vi ser ingen 
anledning att närmare ägna oss åt att dokumentation av underlaget för denna slutsats. 
 
Är det möjligt att sätta denna lilla undersökning i relation till annat material, till BFR i sin 
helhet? Nej, det är tyvärr omöjligt eftersom det ännu så länge inte föreligger 
undersökningar som försökt klassificera projekten utifrån liknande kategorier. Det kan vara 
så att BFR i sin helhet representerar en motsvarande bild som den som framträder i detta 
material. En del, en alls icke föraktlig andel, går till allmän kunskapsuppbyggnad av 
långsiktig karaktär vid högskolan och resterande medel används till kortsiktiga projekt 
närmast av utvecklingskaraktär. I någon mening skulle dessa projekt inte behöva statlig 
finansiering om de inblandade aktörerna hade haft större vana att hantera kunskaps- och 
kompetensproblem 
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Sammanfattning 
Eftersom det är första gången den tillämpade metoden används på ett material av denna 
art finns det inga andra jämförbara resultat. Materialet delades in i två grupper med 
avseende på de formella förutsättningarna (pengar och tid) för långsiktig 
kunskapsuppbyggnad. Tre fjärdedelar av medlen hade fördelats till projekt som uppfyllde 
villkoren för långsiktighet i FoU-arbetet. Vid en närmare granskning av dessa projekt 
framkom att ett mindre antal bas- och ramanslag utgjorde hela 45 % av de fördelade 
medlen. Enligt vår mening har dessa projekt goda förutsättningar att bidra till långsiktig 
kunskapsutveckling. Hur skall resterande 30 % bedömas? En undersökning av 
projektsammanfattningarna visar att merparten av dessa projekt (tio av tolv) är att 
karakterisera som kortsiktigt motiverade utvecklingsarbeten.  
 
Sammantaget gör detta att drygt hälften av de totala medlen, 45 mkr av totalt 84 mkr, 
avdelas till arbetsuppgifter som enligt vår tentativa analys är av kortsiktig natur. 
 
Av detta följer inte slutsatsen att samfinansiärerna har påverkat anslagspolitiken i en direkt 
utvecklingsartad eller kortsiktig riktning. Vår gissning är att detta ganska väl 
överensstämmer med proportionerna inom BFR-finansierad FoU i allmänhet.  
 
Intrycket av samfinansieringen blir alltså tvåfaldigt: Ett fåtal större bidrag till forskning och 
många bidrag, såväl stora som små, till utvecklingsarbeten. Inom ramen för 
samfinansiering öppnar sig således olika möjligheter, dels att bidra till allmänna FoU-
miljöer genom basanslag, dels att beställa kunskapsutveckling av en mer konkret och precis 
natur. Ingendera alternativen ser ut att ha missgynnats i den projektstock som dragits upp 
under 1990-talet.
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