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Sammanfattning 
 
En intensifiering av forskningsåtgärderna är ett viktigt led i strategin för att uppnå de mål som fastställs vid Europeiska 
rådets möte i Lissabon i mars 2000, nämligen att EU skall vara den mest konkurrenskraftiga och dynamiska 
kunskapsbaserade ekonomi år 2010.  
Med Lissabondeklarationen har den Europeiska unionen dessutom förtydligat att det finns ett starkt behov av att förbättra 
villkoren för konkurrenskraften genom bildandet av ett europeiskt forskningsområde och genom att förstärka 
förutsättningarna för europeisk forskning.  
 
Att större satsningar på forskning leder till ekonomisk tillväxt och högre sysselsättning framhålls ofta i den politiska 
debatten, inte minst under den senaste tidens diskussioner kring hur Europa ska komma i kapp USA och Japan. Europa 
saknar lämpliga mekanismer för att stimulera samt koordinera europeisk grundforskning på ett sätt som man, till exempel, 
lyckas bättre med i USA Orsaken bakom EU: s låga tillväxt förklaras till stor del av svagheter inom EU vad gäller 
näringslivets FoU-investeringar. 
 
Syften med studien är att beskriva och analysera processen kring att skapa ett europeiskt forskningsråd samt utifrån 
institutionalistisk teori analysera hur två olika förslag, ett inkrementalistiskt och ett radikalt, ger olika lösningar för 
uppbyggnaden av en ny institution. Syftet är dessutom att analysera i vilken utsträckning som skapandet av ett europeiskt 
forskningsråd kan ses som ett instrument för att uppnå de mål som står på Lissabonagendan. Studien försöker besvara 
följande frågeställningar: Hur och när har idén kommit upp? Vilka är de viktigaste aktörerna involverade i processen? Vilka 
ståndpunkter finns? Hur ser en radikal kontra en inkrementalistisk syn ut? Hur kan utvecklingen förklaras? 
Studien analyserar policy dokument och expertrapporter som ger förslag till och stödjer bildandet av ett europeiskt 
forskningsråd. Fokus ligger på europeiska forskningsorganisationers samt EU- institutionernas ståndpunkter i frågan. 
 
De analyserade organisationerna förväntas ha en inkrementalistisk syn, det vill säga att europeiska forskningsrådet borde 
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europeiska (utifrån kommissionens perspektiv). Det radikala förslaget förespråkas emellertid av organisationer som inte är 
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Sammanfattning  
 
En intensifiering av forskningsåtgärderna är ett viktigt led i strategin för att uppnå de mål som 
fastställs vid Europeiska rådets möte i Lissabon i mars 2000, nämligen att EU skall vara den 
mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi år 2010.  
Med Lissabondeklarationen har den Europeiska unionen dessutom förtydligat att det finns ett 
starkt behov av att förbättra villkoren för konkurrenskraften genom bildandet av ett europeiskt 
forskningsområde och genom att förstärka förutsättningarna för europeisk forskning.  
 
Att större satsningar på forskning leder till ekonomisk tillväxt och högre sysselsättning 
framhålls ofta i den politiska debatten, inte minst under den senaste tidens diskussioner kring 
hur Europa ska komma i kapp USA och Japan. Europa saknar lämpliga mekanismer för att 
stimulera samt koordinera europeisk grundforskning på ett sätt som man, till exempel, lyckas 
bättre med i USA Orsaken bakom EU: s låga tillväxt förklaras till stor del av svagheter inom 
EU vad gäller näringslivets FoU-investeringar. 
 
Syften med studien är att beskriva och analysera processen kring att skapa ett europeiskt 
forskningsråd samt utifrån institutionalistisk teori analysera hur två olika förslag, ett 
inkrementalistiskt och ett radikalt, ger olika lösningar för uppbyggnaden av en ny institution. 
Syftet är dessutom att analysera i vilken utsträckning som skapandet av ett europeiskt 
forskningsråd kan ses som ett instrument för att uppnå de mål som står på Lissabonagendan. 
Studien försöker besvara följande frågeställningar: Hur och när har idén kommit upp? Vilka 
är de viktigaste aktörerna involverade i processen? Vilka ståndpunkter finns? Hur ser en 
radikal kontra en inkrementalistisk syn ut? Hur kan utvecklingen förklaras? 
Studien analyserar policy dokument och expertrapporter som ger förslag till och stödjer 
bildandet av ett europeiskt forskningsråd. Fokus ligger på europeiska 
forskningsorganisationers samt EU- institutionernas ståndpunkter i frågan. 
 
Resultaten från studien visar att grundforskningen blir ett allt mer prioriterat 
forskningsområde. Rapporter från olika forskningsorganisationer visar att det finns ett 
missnöje i dagsläget i huvudsak vad gäller hur grundforskningen drivs på EU-nivå. Man 
noterar från olika håll att den aktuella underfinansieringen av grundforskningen är negativ för 
utvecklingen av en verklig europeisk kunskapsbas.  
De analyserade organisationerna förväntas ha en inkrementalistisk syn, det vill säga att 
europeiska forskningsrådet borde vara en utbyggnad av existerande organisationer, nationella 
(utifrån de nationella forskningsrådens perspektiv) eller europeiska (utifrån kommissionens 
perspektiv). Det radikala förslaget förespråkas emellertid av organisationer som inte är 
bundna till institutionella intressen, och som tillhör forskarsamhället. Det är oberoende 
forskare som framstår som de primära förespråkarna för ett radikalt förslag.  
 
Institutionernas ställningstagande i debatten förklaras med hjälp av institutionsteori. När en ny 
institution bildas uppstår det, enligt historisk institutionalism, konflikter mellan de gamla 
institutionerna och den nya institutionen. Debatten kring ett europeiskt forskningsråd ställer 
olika aktörer mot varandra. Ur kommissionens perspektiv är det önskvärt att ett europeiskt 
forskningsråd inkluderas inom kommissionens forskningsprogram, som en förlängning av 
Ramprogrammen. Viktigt, för kommissionens del, är att ett europeiskt forskningsråd inte får 
uppgifter på Ramprogrammens bekostnad.  
 
 I övrigt nämns innovationsproblematiken i studien som en viktig faktor och som borde 
uppmärksammas i högre grad i debatten om ett europeiskt forskningsråd.   
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1. Introduktion 

 
Flera initiativ har lanserats den senare tiden för att stärka den europeiska konkurrenskraften. 
En intensifiering av forskningsåtgärderna är ett viktigt led i strategin för att uppnå de mål som 
fastställs vid Europeiska rådets möte i Lissabon i mars 2000, nämligen att EU skall vara den 
mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi år 2010. Att detta måste 
genomföras med större satsningar på forskning blev än tydligare under regeringskonferensen i 
Barcelona 2002.  
 
    Att strukturera och koordinera Europas heterogena forskningsmiljö är den grundläggande 
idén bakom skapandet av ett ”europeiskt forskningsområde”, ERA. ERA-konceptet lanserades 
i januari 2000 av Philippe Busquin, tidigare EU-kommissionär för forskning, och blev den 
drivande kraften bakom förberedelserna för det Sjätte ramprogrammet för forskning och 
utveckling (2002-2006). Sedan Enhetsakten från 1986 har behovet av att sammanställa 
europeisk forskning varit nedskrivet i EG-fördraget. Senare med Maastrichtfördraget och 
vidare med Amsterdamfördraget har forskningspolitikens mål förändras och utvecklats 
ytterligare. Enligt artikel 165 (1) i Amsterdamfördraget skall: ”Gemenskapen och 
medlemsländerna koordinera aktiviteter inom forskning och utveckling så att nationell policy 
och policy på Gemenskapsnivå är ömsesidigt fungerande.” Efter ministermötet i Lissabon 
mars 2000 som erkände behovet av att skapa ett europeiskt forskningsområde, utlöstes det en 
diskussion om hur man på bästa sätt kunde skapa ett sådant område. Europa saknade lämpliga 
mekanismer för att stimulera samt koordinera europeisk grundforskning på ett sätt som man, 
till exempel, lyckas bättre med i USA. Flera rapporter visade att Europa låg efter USA och 
Japan när det gäller investeringar i forskning och utveckling. Konsensus skapades, bland 
forskare och en del europeiska forskningsorganisationer, om att det fanns ett behov av att 
bilda ett europeiskt forskningsråd, (ERC) som ett naturligt led inom utvecklingen av ERA.  
 
     Under det danska ordförandeskapet hölls en konferens med temat: Towards a European 
Research Area: Do we need a European Research Council? Syftet med konferensen var att 
diskutera huruvida ett europeiskt forskningsråd kan bidra till att förstärka och förbättra 
forskningsområdet i Europa. Diskussionen fokuserade främst på europeiska forskningsrådets 
möjliga roll och uppgifter, finansieringen samt instrumenten, och slutligen på länken till redan 
existerande forskningsbidrag. Deltagarna kom från 29 olika länder från EU och 
kandidatländerna. En bred majoritet av dem som deltog i konferensen var positiva till idén om 
att ett europeiskt forskningsråd behövdes och att tiden var inne för att se närmare på hur ett 
europeiskt forskningsråd kan komma att se ut. 
 
     En arbetsgrupp inom ESF (European Science Foundation), ledd av Richard Sykes och 
expertgruppen (ERCEG) ledd av professor Mayor, rekommenderade tillsättningen av ett 
forskningsråd på europeisk nivå. Även om de båda rapporterna visare en del skillnader 
avseende rådets implementering, är de båda arbetsgrupperna ense om att det europeiska 
forskningsrådet borde vara en ny enhet skild från kommissionens forskningsprogram. 
 
     Planerna på ett europeiskt forskningsrådssystem avancerar allt mera och en intensiv debatt 
pågår om att bilda ett europeiskt forskningsråd som ska företräda och representera de 
nationella forskningsråden. Hur europeiska forskningsrådet kan komma att se ut är fortfarande 
mycket oklart och det finns delade meningar om huruvida det är bra eller dåligt att skapa en 
ytterligare europeisk institution. Enligt teorier som historisk institutionalism kan det uppstå 
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motstridigheter i samband med bildandet av nya institutioner. Det finns gamla institutioner att 
ta hänsyn till och som måste konfronteras med den nya situationen. Skapandet av nya 
institutioner kan rubba etablerade mönster och skapa oro mellan aktörer och institutioner med 
konkurrerande intressen och mål. Utifrån institutionalismens syn spelar institutionerna en 
viktig roll i att forma den politiska arenan de institutionella aktörerna agerar på. Aktörernas 
mål påverkas av den institutionella kontexten. Beroende av vilken ställning aktörerna och 
institutionerna har i förhållande till uppbyggnaden av ett europeiskt forskningsråd utgår de 
från olika preferensramar.  
 
     I analysen av de iakttagna institutionerna noteras det att det finns två olika 
ställningstaganden. På den ena sidan ställer sig aktörer med en radikal syn, dvs. som 
förespråkar förslaget att bilda en helt ny och autonom institution, fri från kommissionens 
inflytande. På andra sidan ställer sig kommissionen som gärna ser att ett europeiskt 
forskningsråd står under dess vingar. Kommissionen är den institution som har mest 
inflytande över europeisk forskningspolicy. Det är därmed svårt att tänka sig att ett europeiskt 
forskningsråd kan bildas utanför ramprogrammen. Enligt ministerrådet, som följer debatten, 
krävs det nya tag för att förbättra förutsättningarna för forskningen i Europa. De europeiska 
länderna ligger fortfarande långt ifrån att uppfylla tre- procentmålet uppsatt i Barcelona, dvs. 
att tre procent av EU: s totala budget skall gå till forskning och utveckling.  
 
     Enligt den radikala synen kan det inkrementalistiska förslaget enbart leda till ett 
fragmenterat och betydelselöst europeiskt forskningsråd, utan möjligheten att verkligen spela 
den avgörande roll som man önskar frambringa. För de radikala anhängarna gäller det nu att 
bevisa att fördelarna med att skapa ett europeiskt forskningsråd som en ny och oberoende 
institution är större än om europeiska forskningsrådet skulle sättas upp enligt den 
inkrementalistiska synen. I dag finns det mycket som tyder på att de radikala anhängarna 
snarare kommer bli besvikna och att det kommer bli svårt för dem att ställa sig emot de 
mycket starka och maktfulla institutionella aktörernas intressen. Institutionerna formar 
politiska strategier och påverkar politiska utfall. Om inte enbart strategierna, utan även målen, 
påverkas av den institutionella kontexten kommer det politiska beslutet med stor sannolikhet 
ligga inom de europeiska institutionernas (kommissionens, parlamentets och ministerrådets) 
preferensramar.  
 
     Det återstår fortfarande att se om det radikala eller det inkrementalistiska förslaget får 
gehör ifrån politikernas sida. Debatten fortsätter och ett politiskt beslut kommer att tas under 
Hollands ordförandeskap hösten-vintern 2004.  
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
 
     Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera processen kring att skapa ett europeiskt 
forskningsråd med fokus på perioden från konferensen i Köpenhamn 2000 till mars 2004. 
Genom att se på hur olika aktörer ställer sig i frågan, vill jag utifrån institutionalistisk teori 
analysera hur två olika förslag, ett inkrementalistiskt och ett radikalt, ger olika lösningar för 
uppbyggnaden av en ny institution. Syftet är dessutom att analysera huruvida skapandet av ett 
europeiskt forskningsråd kan ses som ett instrument för att uppnå de mål som står på 
Lissabonagendan.  
   
     Frågeställningar: 

1. Hur och när har idén kommit upp? 
2. Vilka är de viktigaste aktörerna involverade i processen?  
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3. Vilka ståndpunkter finns? 
4. Hur ser en radikal kontra en inkrementalistisk syn ut?  
5. Hur kan utvecklingen förklaras? 

 
1.2 Metod och material 
  
     Uppsatsens problemformulering och idén bakom uppsatsens ämne uppkom i samband med 
att jag praktiserade på EU/FoU Rådets kontor i Bryssel från september 2003 till mars 2004. 
Min tid som praktikant i Bryssel har varit mycket spännande och lärorik.  EU/FoU rådet 
bildades 1992 och har sedan dess arbetat med att främja svenskt deltagande i EU: s 
ramprogram. Rådet är EU-kommissionens nationella kontaktpunkt för det Sjätte 
ramprogrammet.1  
 
     Under praktiken lärde jag mig att det pågår en intensiv debatt kring införandet av ett 
europeiskt forskningsråd och att det är ett centralt argument vid många seminarier och 
konferenser. Jag har haft möjligheten att delta vid ett flertal seminarier och konferenser om ett 
europeiskt forskningsråd och de har varit till stor hjälp både när det gäller formuleringen av 
uppsatsämne och när det gäller stöd till insamling av material till uppsatsen.      
 
     För att ge en bakgrund till uppsatsens område har jag velat beskriva utvecklingen av hur 
och när debatten kring ett europeiskt forskningsråd startade och vilka aktörer som varit och är 
centrala i debatten. Den litteratur jag främst använt mig av för det teoretiska avsnittet är 
Structuting Politics: historical institutionalism in comparative analysis av Sven Steinmo och 
Katheleen Thelen och Rediscovering Institutions: The Organisational Basis of Politics av 
James G. March och Johan P. Olsen. Det empiriska materialet beskrivs och analyseras med 
hjälp av institutionalistiska teorier. Genom att utgå ifrån hur institutionalismen ser på hur 
institutioner fungerar och hur aktörer agerar inom institutionella kontexter vill jag, med 
skapandet av ett europeiskt forskningsråd som typexempel, visa på hur denna teoribildning 
kan användas för analys av skapandet av en ny institution.  
 
För att göra processen mer överskådlig och för att strukturera upp argumenten som förs av de 
olika aktörerna har jag valt att använda fem ”typargument” som utarbetats av Nedeva, Van 
der Meulen och Barre och som används i rapporten Towards a European Research Council: 
Structured Review of Evidence, Report to the ERCEG. 2 I undersökningen, hävdar författarna 
att argumenten för och emot bildandet av ett europeiskt forskningsråd, med dess funktioner, 
struktur och uppgifter, beror på bredare antaganden, nämligen antaganden om den Europeisk 
unionens framtid samt nivån och djupet på den europeiska integrationen.3  
 
Den ovan nämnda studiens analytiska underlag består av tre pelare eller dimensioner. I 
uppsatsen har jag använt mig av rapportens tredje dimension, den som uppstår från 
identifieringen av fem underliggande typargument gällande europeiska forskningsrådet. 
Metoden är mycket fruktbar och är ett mycket bra verktyg för att göra processen mer 
överskådlig. Undersökningen bygger med andra ord på en argumentanalys, med vars hjälp jag 
rekonstruerar de olika aktörernas linjer.    
 
                                                 
1 www.eufou.se   
2 Maria Nedeva, Barend van der Meulen and Remi Barre, Towards a European Research Council: Structured 
Review of Evidence, Report to the ERCEG (October 2003), sida 11-10 
 
3 Ibid, sida 11-10 
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Uppsatsens empiriska material består av rapporter från olika forskningsorganisationer samt 
meddelanden skrivna av EU-kommissionen. Jag använder även artiklar från vetenskapliga 
tidskrifter. Fokus ligger främst på vilken syn de europeiska institutionerna, samt ett flertal 
olika europeiska forskningsorganisationer, har på att införa ett europeiskt forskningsråd, och 
på hur det europeiska forskningsområdet kan komma att se ut i framtiden. När det gäller att 
skapa en ny institution ställs argument för och emot upp och utvecklas på olika plan.4   
 
     Tryckt material som ligger till grunden för undersökningen består av akademiska 
undersökningar, policydokument, expertrapporter, artiklar samt vetenskapliga tidskrifter. Jag 
har även utfört litteraturstudier och sökningar på Internet. En stor del av det material och de 
källor jag använder finns tillgängligt på expertgruppens hemsida, vilken ständigt uppdateras 
med nya rapporter och dokument rörande ett framtida europeiskt forskningsråd (se 
källförteckning).  
      
1.3 Tidigare forskning 
 
     Tidigare forskning kring detta ämnesområde är onekligen begränsad. Idén om att bilda en 
helt ny institution för forskning på europeisk nivå har funnits sedan 1970-talet men det är 
sedan införandet av konceptet ERA (European Research Area) som debatten börjat avancera 
allt mer. Det finns ett fåtal studier som ger en beskrivning av hur idén kring ett europeiskt 
forskningsråd har utvecklats och ett antal rapporter från olika forskningsorganisationer, som 
utgör förslag från organisationerna och organisationernas hållning i debatten.  
 
     I en artikel publicerad i december 2003 i den vetenskapliga tidskriften Science and Public 
Policy diskuterar artikelns författare David Grönbäck, fil dr vid Köpenhamns universitet, idén 
att bilda ett europeiskt forskningsråd. Artikeln tar även upp den historiska och institutionella 
bakgrunden, de viktigaste aktörernas ståndpunkter i debatten samt faktorerna för och emot 
europeiska forskningsrådets uppbyggnad. Slutsatserna som Grönbäck drar är att även om den 
radikala idén att bilda ett europeiskt forskningsråd har fått nytt liv i samband med ERA finns 
det fortfarande svårigheter som utgörs av motsatta intressen. På ena sidan står 
forskningsorganisationerna bundna till grundforskningen och till den nationella nivån och på 
den andra sidan står EU institutionerna och intressegrupper som försvarar tillämpad 
forskning.5
 
     På uppdrag av det holländska departementet för utbildning, kultur och forskning skrev 
Hollands institut för internationella relationer Clingendael i Haag en rapport 2001, From Co-
operation through Co-ordination to Integration: From Spinelli to Busquin- Research Policy 
of the European Union in Perspective. Rapporten analyserar ERA ur ett historiskt perspektiv. 
Samma författare fick ett år senare i uppdrag att skriva en ny rapport som analyserar fördelar 
och nackdelar med att bilda ett europeiskt forskningsråd. Studien utgår ifrån frågan huruvida 
europeiska forskningsrådet skulle riskera att bli en ”utsmyckning” av det europeiska 
forskningsområdet eller om det skulle kunna utgöra en nödvändig funktion inom europeisk 
forskning. Författarna ger en överblick av de olika nationella forskningssystemen i Europa, 
genom att fokusera på de nationella forskningsråden och presenterar tre olika 

                                                 
4 Maria Nedeva, Barend van der Meulen and Remi Barre, (October 2003), sida 16 
5 Grönbäck, JvH David (2003), A European Research Council: an idea whose time has come? Science and 
Public Policy, volume 30, number 6, December. Beech Tree Publishing, England 
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framtidsscenarier för europeisk forskning. Slutligen formuleras några tankar kring europeiska 
forskningsrådets komposition, roll och uppgifter. 6  
 
     ESF (European Science Foundation) har från början varit en central och aktiv aktör i 
debatten kring europeiska forskningsrådet. För att få en bild över var forskarsamhället i 
Europa står i debatten gjordes en undersökning under sommaren 2002 genom att skicka ut 
frågor över Internet till ett tusental personer inom forskarvärlden från ett stort antal 
forskningsområden. De yngre forskarnas syn var speciellt intressant för studien. 
Undersökningen är enligt ESF ingen vetenskaplig eller övergripande studie utan har främst 
syftet att ”testa temperaturen” hos forskare både i Europa och utanför Europas gränser. Man 
ville också ge möjligheten till intresserade aktörer att göra sin röst hörd i debatten. Svaren på 
frågorna samt resultaten av undersökningen har sammanställts i en rapport. 7
 
1.4 Disposition 
 
     Efter introduktionskapitlet ges en beskrivning av uppsatsens teoretiska ansats. Den 
historiska institutionalismens grunder presenteras. Vidare ges det en beskrivning av 
begreppen inkrementalism och radikalism, vilka även relateras till uppsatsens syfte. Det tredje 
kapitlet ger dels en historisk överblick av hur idén av ett europeiskt forskningsråd har 
utvecklats dels över vilka aktörer som varit med i diskussionerna om att bilda ett europeiskt 
forskningsråd. I samma kapitel görs en presentation av fem typargument. Kapitel fyras första 
två avsnitt försöker besvara frågorna varför ett europeiskt forskningsråd behövs och vad ett 
europeiskt forskningsråd bör göra. Vidare presenteras Expertgruppens, EU-kommissionens 
samt Konkurrensministerrådets syn. I kapitel fem redovisas uppsatsens resultat. I det sjätte 
och sista kapitlet analyseras och diskuteras resultaten.   
 

                                                 
6 Schregardus A.Peter & Telkamp J. Gerard (2002), Towards a European Research Council?  Netherlands och 
Schregardus A.Peter & Telkamp J. Gerard (2001), From Spinelli to Busquin: Research Policy of the European 
Union in Perspective. Clingendael Institute, Netherlands  
7 http://www.esf.org/generic/1637/ERCsummaryupdate28122002.pdf, och 
http://www.esf.org/esf_genericpage.php?section=8&language=0&genericpage=1637
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2. Teoretiska perspektiv 
 
     Uppsatsens teoretiska ansats utgår från institutionalismen i allmänhet och från historisk- 
och ny-institutionalism i synnerhet. I kommande kapitel kommer jag även att beskriva vad jag 
menar med en inkrementalistisk respektive en radikal syn på europeiska forskningsrådet.  Stor 
hjälp har jag haft av en artikel skriven av David Grönbäck som publicerades i tidskriften 
Science and Public Policy i december 2003. Uppdelningen mellan aktörer med en 
inkrementalistisk syn och aktörer med en radikal syn används i Grönbäcks artikel på ett 
mycket fruktbart sätt.  
 
     Det som institutionalismen visar är att institutioner och skapandet av nya institutioner inte 
är oproblematiska fenomen. Nya institutioner kan rubba etablerade mönster och skapa oro 
mellan aktörer och institutioner med konkurrerande intressen och mål. Vad gäller skapandet 
av ett europeiskt forskningsråd kan oro skapas hos de nationella forskningsråden, vars intresse 
är att bibehålla kontrollen över budget och forskningsprogram, och att garantera en ”fair 
return” (att få tillbaka det som spenderats), vad gäller den nya institutionens nivå av 
transparens och ansvarighet vid en jämförelse med de nationella organisationerna, eller att 
makt och kontroll förflyttas ifrån medlemsländerna. De nationella forskningsråden, som är 
ansvariga för grundforskningen8 i medlemsländerna, kan komma att motsätta sig överföringar 
av bidrag till en europeisk nivå, särskilt om detta skulle innebära en minskning av den egna 
budgeten. Där agerande och intressen av existerande institutioner är relativt välkända, kan 
radikala institutionella förändringar innebära ovisshet inför framtiden samt medvetenhet om 
att förändringen innebär stora kostnader.  
 
     För olika europeiska forskningsorganisationer, som till exempel ESF och EMBO kan det 
innebära en möjlighet till att utöka sina verksamheter samtidig som rivalitet kan förväntas 
uppstå mellan dem. Sist men inte minst måste aktörerna konfrontera EU-kommissionen som 
är den aktör som har mest inflytande på den europeiska forskningspolicyn. Man kan även 
tänka sig att kommissionen kommer att motsätta sig ett europeiskt forskningsråd som kan 
spela ut Ramprogrammens roll och funktion inom europeisk forskning.9  
 
2.1 Institutionalism 
 
Sedan andra världskrigets slut har ett stort antal teoretiker intresserat sig för att studera 
institutioner. De grundläggande frågeställningarna som teoretikerna har velat ge svar på gäller 
till exempel hur institutioner skapas, hur de förändras samt relationen mellan olika 
institutioner. Själva studiet av institutioner kallas för institutionalism och litteraturen visar att 
det finns olika typer av institutionalism. I stort kan man säga att ”institutionalisterna” kan 
placeras inom tre olika teoretiska kategorier: historisk institutionalism, rational choice samt 
organisationsteori. Historisk institutionalism fokuserar på specifika nationella erfarenheter, på 
unika mönster av institutionsuppbyggnad och på organisationen av sociala intressen. Nya 
politiska konflikter uppkommer mellan redan formade grupper och inom politiska system med 
en historisk bakgrund. Dessa organisationer strukturerar och styr inriktningen på politiska 
debatter och policyresultat. Rational choice perspektivet fokuserar istället på sätt genom vilka 
institutionella regler påverkar interaktionen mellan politiska aktörer. Det är dessa regler som 
styr balansgången mellan olika intressen. 

                                                 
8 Med grundforskning avses den forskning som söker fundamentala fakta och inte direkt försöker lösa något 
problem.  
9 Grönbäck, JvH David (2003), Sida 5 
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 Den tredje och sista typen har sitt ursprung inom organisationsteori, i synnerhet den som 
används inom Carnegie-skolan. Utgångspunkten för det här angreppssättet är människans 
begränsade kognition. Det är standardiserade procedurer som styr vilken typ av information 
som bör användas för att fatta beslut och hur dessa beslut skall fattas. Trots olikheterna mellan 
institutionalisternas sätt att analysera institutioner har de gemensamt att se individuella 
intressen eller preferenser som olikartade och potentiellt uppställda längs olika dimensioner. 
Politiska krav kan enligt institutionalisterna inte förstås utan att beakta de institutionella 
reglerna som tillåter kraven att bli synbara och politiskt signifikanta. 10

 
     Institutionell teori delas även in i ny-, traditionell samt historisk institutionalism. 
Nyinstitutionalismen har sitt ursprung i teorier inom ekonomi, statsvetenskap och sociologi. 
Det var vid slutet av 1970-talet som förnyad uppmärksamhet riktades mot institutionella 
variabler. Kritiken mot den traditionella institutionalismen uppkom framförallt då man ansåg 
att varaktiga socioekonomiska och politiska strukturer hade negligerats i analysen av politiska 
fenomen.11 Nyinstitutionalismen har även influenser från rational choice-skolan och från 
historisk institutionalism.12 Det finns grundläggande skillnader mellan de två skolorna som 
avgörs av olika utgångspunkter för samhällsanalys.  
 
     Både den traditionella och den nya institutionalismen är skeptiska gentemot modeller som 
ser aktörer som rationella varelser. Då den traditionella institutionalismen hade en 
genomgående politisk syn på analysen av gruppkonflikter och organisationsstrategier, har den 
nya institutionalismen sett politiska konflikter och intressen utspelas inom och mellan 
organisationer.13 Enligt rational choice-skolan, är institutioner viktiga eftersom de kan ses 
som verktyg inom en strategisk kontext, som sätter gränser för beteenden som leder till 
egennytta. Enligt historisk institutionalism är idén om att institutioner skapar en kontext inom 
vilken politiska aktörer definierar sina strategier och agerar enligt eget intresse oproblematisk. 
Detta är enligt Steinmo en grundläggande förutsättning inom historisk institutionalism. 
Historisk institutionalism går ytterligare ett steg längre än rational choice-skolan och hävdar 
att institutioner spelar en mycket vikig roll i att forma preferenser, politik och politisk historia 
i allmänhet. Teoretiker inom den historiska institutionalismen finner i allmänhet strikta 
rationella antaganden oanvändbara.  
 
            "First, in contrast to some (though not all) rational analyses, historical 

institutionalists tend to see political actors not so much as all-knowing, rational 
maximizers, but more as rule-following "satisfiers". 14

 
Enligt Steinmo representerar historisk institutionalism ett försök att belysa hur politiska 
strider kan medlas av institutionella kontexter inom vilken de utkämpas.  
 
     Institutionsdefinitionen, som den historiska institutionalismen använder, utgår ifrån en 
definition som inkluderar både formella organisationer och informella regler och procedurer 
som strukturerar särskilda institutionella beteenden. Det finns, enligt Steinmo, en allmänt 

                                                 
10 Immergut, Ellen (1992), Health Politics:Interests and Institutions in Western Europe,sida. 18-20 
11 Steinmo, S, K Thelen and Langstreth (1992) Strucuturing Politics: historical institutionalism in comparative 
analysis, Cambridge University Press, Cambridge. Sida 1.  
12 Powell och DiMaggio (1991) The new Institutionalism in Organisational Analysis, The University of Chicago 
Press, Chicago. Sida 12 
13 ibid 
14 Steinmo, sida 7-8. 

 11



accepterad definition av insitutioner formulerad av Peter Hall. Enligt Hall inkluderar 
definitionen formella regler och procedurer för konsensus som strukturerar relationen mellan 
individer som agerar på den politiska och ekonomiska arenan. Vidare, hävdar Steinmo, är 
studiet av institutioner fokuserat på ett helt spektra av statliga och civila institutioner som 
formar hur politiska aktörer definierar sina preferenser och som strukturerar maktrelationer till 
andra grupper av aktörer. 15

 
     Hall förklarar hur institutioner passar in i analysen av policyskapande och politik inom 
kontexten för historisk institutionalism. Hall anser att det är viktigt att se på hur institutioner 
formar politiska aktörers målsättningar och på vilket sätt de strukturerar maktrelationer mellan 
olika aktörer, privilegierar vissa och ger andra en mindre viktig ställning.  
 

   ”Institutional factors play two fundamental roles in this model. On the one hand, 
the organizing of policy-making affects the degree of power that any one set of 
actors has over the policy outcomes... On the other hand, organizational position 
also influences an actor’s definition of his own interest, by establishing his 
institutional responsibilities and relationship to other actors. In this way, 
organisational factors affect both the degree of pressure an actor can bring to bear 
on policy and the likely direction of that pressure." 16

 
     Det är viktigt att betona att enligt historisk institutionalism kan institutionerna begränsa 
och påverka politiken men de utgör aldrig den enda "orsaken" till slutresultaten. Med andra 
ord tar institutionalismen hänsyn till andra traditionella politiska teorier som förklarar sociala 
och politiska faktorer. 17 Institutioner har dock en mycket viktig roll att spela: ”By shaping not 
just actors strategies […], but their goals as well, and by mediating their relations of 
cooperation and conflict, institutions structure political situations and leave their own imprint 
on political outcomes.”18 Politiska aktörer är givetvis inte ovetande när det gäller 
institutioners inflytande och påverkan, och det är en anledning till varför tvister över 
institutioner kan vara hårda att lösa. Enligt historisk institutionalism är inte enbart strategierna 
utan även målen som aktörerna ställer upp formade av den institutionella kontexten. 
 
     På grund av det djupt förankrade institutionella systemet inom vilket individer agerar, blir 
dessa påverkade av komplexa och ofta konfliktfyllda preferenser. Liksom rational choice 
skolan anser den historiska institutionalismen att politiska aktörer agerar strategiskt när de vill 
uppnå sina mål men det är inte enbart den faktorn som kan förklara ageranden. Det är viktigt 
att använda en historiskt baserad analys som kan förklara vad det är som aktörerna vill 
maximera och varför de väljer specifika mål. Om man tar skapandet av preferenser som 
problematiskt istället för givet, får det till följd att skapandet av allianser har en större 
betydelse än enbart en uppställning av grupper med kompatibla intressen. Där grupper har 
flera, och konfliktfyllda intressen är det viktigt att iaktta de politiska processerna utifrån vilka 
specifika koalitioner kan bildas. Historisk institutionalism ser skapandet av preferenser som 
ett endogent fenomen. 19

                                                 
15 Steinmo, (1992) Sida 2. 
16 Hall, Peter (1986), Governing the Economy: The politics of stat intervention in Britain and France. Oxford 
University Press, New York. Sida 19. in Steinmo sida 2-3. 
17 Steinmo sida 3. 
18 Ibid sida 9. 
19March och Olsen sida 16.  
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2.2 Institutionell förändring 
 
     Analysen av institutioner ger möjlighet att studera relationen mellan politiska aktörer både 
som objekt och som historiska agenter. Institutionerna som står i centrum för analysen kan 
forma och sätta gränser för politiska strategier, men de utgör i sig även slutresultat skapade av 
medvetna politiska strategier, politiska konflikter och val. Ett institutionellt angreppssätt 
strukturerar förklaringen till politiska fenomen genom att ge ett perspektiv till identifieringen 
av hur de olika variablerna sinsemellan är relaterade. Den är en användbar teori när det gäller 
att bättre förstå orsaker till och konsekvenser av institutionell förändring.   
 
     Det som är viktigt för den här uppsatsen är hur institutioner bildas och hur aktörerna i den 
politiska och institutionella kontexten agerar utifrån en institutionell kontext. Det kan ligga 
olika orsaker bakom en institutionell förändring eller bildandet av en ny institution. Enligt 
March och Olsen kommer politiska individer till valsituationer med redan bestämda 
värderingar, attityder och åsikter. Förändringar som sker inom en relativt kort period ställs 
emot den existerande norm- och värderingsbildningen.20 Hävdar March och Olsen att 
ansträngningar för att reformera politiska institutioner generellt lyckas inte. Institutionella 
processer gör förändringar möjliga och diskussioner kring förändringens rättfärdigande och 
dess mekanismer fruktbara. Institutioner har en inneboende självbevarandedrift, dels genom 
att vara resistenta till många förändringsformer, dels genom att utveckla sina egna kriterier för 
framgång, hantering av resurser och institutionella regler.  
 
De politiska svårigheterna till institutionella förändringar är väl dokumenterade.21 
Institutioner förändras snabbt i gensvar till förändringar som kommer från dess omgivning. 22 
Socioekonomiska förändringar eller rubbningar inom den politiska maktbalansen kan skapa 
situationer där gamla institutioner får nya uppgifter och där nya aktörer kommer in i bilden 
genom att framföra sina målsättningar genom redan existerande institutioner. Exogena 
förändringar kan skapa en förflyttning av målsättningar eller strategier som förs inom 
existerande institutioner, det vill säga, förändringar i slutresultaten av institutionell förändring 
kan uppstå då ”gamla aktörer” anammar nya målsättningar inom ”gamla institutioner”.23  
 
Enligt historisk institutionalism måste makten av en nybildad policyidé jämföras med makten 
hos de redan existerande institutionerna som ofta innehar motsatta idéer. Den existerade 
ordningen kommer att försvaras av aktörer som drar fördelar av den eller helt enkelt har 
anammat dess regler. Det kan även vara en fråga om överföring av förtroende. I den 
europeiska kontexten kan motstånd till förändring i samband med bildandet av nya 
institutioner vara stark vid tillfällen då nationella myndigheter står inför valet att överföra 
kompetens och resurser till överstatliga organisationer. 24  
 
     Enligt March och Olsen är institutioner bland annat uppbyggda kring procedurer som skall 
säkerställa deras bevarande framför hot som kommer från omorganiseringar och från 
självintressen, och därmed kring procedurer för att förändra dem.25  
 
                                                 
20 Ibid, sida.42 
21 Ibid, sida 53ff  
22 Steinmo, Sida 5 
23 Ibid, sida 16-17. 
24 March och Olsen (1989), Rediscovering Institutions. sida 24 
25 Ibid.  
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2.3 En radikal och en inkrementalistisk syn 
 
     Vilka positioner speglar de institutionella aktörernas syn på förslaget om att bilda ett 
europeiskt forskningsråd? Nedan beskrivs två möjliga synsätt som jag valt att använda i 
uppsatsens analytiska del.   
 
     Det grundläggande teoretiska perspektivet i den här uppsatsen utgår ifrån det som ovan 
beskrivits som historisk institutionalism. För att kunna analysera aktörernas syn på förslaget 
att införa ett europeiskt forskningsråd kommer jag visa två olika synsätt som jag kommer att 
använda mig av i analysen: en radikala och en inkrementalistisk syn.  
 
Den senaste historiska utvecklingens exceptionella tillväxt och utveckling har haft sina 
effekter även på bildandet av nya myndigheter och statliga organisationer. Den märkbara 
institutionella utvecklingen har inneburit omorganisationer och förändrade relationer både 
inom och mellan myndigheter. Det gedigna arbetet med att reformera och utöka den 
administrativa och den byråkratiska apparaten innebär stora investeringar av pengar, tid och 
politiska diskussioner. Ett fungerande politiskt system beror till stor del på effektiva 
institutioner. 26    
 
     Skapandet av radikala institutionella förändringar görs ofta med viljan att destabilisera ett 
befintligt politiskt arrangemang. I March och Olsens bok Rediscovering Institutions benämner 
författarna en sådan process för ”Intentional Transformation Trough Processes of Radical 
Shock”. Medvetna radikala chocker kan förändra politiska institutioner och politiska beslut, 
men samma faktorer som utgör institutionell autonomi och stabilitet och som är orsak till 
dessa ”chockartade” förändringar är även orsak till att de är svåra att implementera och hålla 
under kontroll, hävdar författarna. ”Formal changes in structure are resisted or currupted, and 
efferts to make radical changes are often frustrated.”27  
 
Enligt Grönbäck kommer de olika institutionella aktörerna som stödjer idén att skapa ett 
europeiskt forskningsråd med stor sannolikhet ha en inkrementalistisk syn. Dessa 
institutionella aktörer kommer med andra ord föredra att det nya europeiska forskningsrådet 
skapas som en förlängning av existerande organisationer, nationella eller europeiska, och inte 
som en helt och hållet ny och oberoende organisation skapad ex nihilo. (I kommande kapitel 
kommer jag att se hur de olika aktörerna ställer sig i frågan.). Med andra ord skulle aktörerna 
med en inkrementalistisk syn föredra ett europeiskt forskningsråd med lite autonomi, 
kontrollerad av de nationella forskningsråden eller grundad på existerande europeiska 
forskningsorganisationer (se ESF och EMBO). Mot dessa synpunkter ställer sig förespråkare 
för den radikala synen, som argumenterar för att bilda en helt ny oberoende institution med 
USAs federala finansieringsmyndigheter som The National Science Foundation eller The 
National Institute for Health som modell. 28

 
     Hur ser då den motsatta radikala synen ut? Aktörer som förespråkar en radikal syn på 
bildandet av europeiska forskningsrådet anser att den nya institutionen inte borde komma från 
en existerande forskningsorganisation utan vara direkt ansvarig för det europeiska politiska 
systemet och rent forskarstyrd. Den borde därmed vara oberoende och viktigt är att betydande 
resurser överförs till organisationen så att europeiska forskningsrådet kan få en verklig 
                                                 
26 Ibid , sida 69 
27 Ibid sida 64 -65 
28 Grönbäck, JvH David (2003), sida 5 

 14



funktion att spela. Det kommer främst vara fristående individer som förespråkar den radikala 
idén eftersom de inte är ”färgade” av någon institution, anser Grönbäck.29  
     I de följande avsnitten kommer jag ta uppdelningen mellan dessa två olika synsätt till hjälp 
för att beskriva hur de olika aktörerna i processen ser på förslaget att bilda ett europeiskt 
forskningsråd.  
 

                                                 
29 ibid, sida 6 
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3. Bakgrund 
 
     I det här kapitlet kommer jag att ge en historisk bakgrundsbeskrivning av hur idén kring ett 
europeiskt forskningsråd har utvecklats sedan 1970-talet fram till mars 2004 med fokus på hur 
debatten har sett ut under det senaste året. Sedan ges en beskrivning av olika aktörers syn på 
ett europeiskt forskningsråd.  
 
     Flera grupper har deltagit aktivt i debatten kring europeiska forskningsrådet: det är ELSF 
(European Life Sciences Forum), ESF (European Science Foundation), ALLEA (All 
European Academies), EUROHORCS (European Union Research Organisations Head of 
Research Councils), Academia Europea, EURAB (European Research Advisory Board). De 
här organisationerna har utgivit rapporter där deras syn på ett europeiskt forskningsråd 
framgår. Man fokuserar på frågorna varför ett europeiskt forskningsråd behövs och på vad det 
bör göra. I följande avsnitt sammanställs organisationernas ståndpunkter i frågan.  
 
     Idén om att skapa ett gemensamt forskningsråd på europeisk nivå formulerades redan 1973 
av federalisten Altiero Spinelli som då var ansvarig för industripolicy på EU-kommissionen. 
Idén togs sedan upp igen 2000 av före detta kommissionären för forskning Philippe Busquin. 
Frågan om ett europeiskt forskningsråd har drivits från svenskt håll sedan 2001 och fram till 
december 2003 har en expertgrupp utrett hur ett sådant råd skulle kunna se ut. Vid årsskiftet 
lade EU-kommissionen fram en rapport. Under hösten 2003 ställde forskarvärlden, i form av 
45 nobelpristagare, upp bakom förslaget om att bilda ett europeiskt forskningsråd. Deras åsikt 
var att Europa måste satsa mer på grundforskning för att kunna hävda sig i konkurrensen mot 
USA och Japan. 
 
     Diskussionen tog fart vid det konstaterade gapet mellan den europeiska utformningen av 
forskningen (ekonomisk utformning, kunskapsproduktion och kunskapsanvändningen) och 
utformningen i USA och Japan. Det faktum att Europa ligger efter sina konkurrenter 
förklarades genom skillnader av finansieringsnivåer och organisering av forskning.  
 
     Enligt den senaste Europeiska rapporten om ”forskning och teknikindikatorer” är den 
genomsnittliga investeringen i EU lägre än i USA och Japan, mätt både i absoluta och relativa 
termer.30 Trots en ökning av spenderingen i forskning och utveckling i EU över de senaste 
åren är den relativa positionen i förhållande till USA försvagad under 1990-talet. Det finns 
siffror som visar att det absoluta gapet mellan EU 15 och USA ökar. 31

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
30 European Commission, 2003 Third European Indicators Report, p. 42 
31 Ibid 
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Figur 1: FoU investeringar i procent av BNP i EU-15, USA och Japan, 1991-2000 
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Källa: Third European Indicators Report 
 
     Flera punkter framkommer genom att se på intensiteten av investeringar i FoU inom EU-
15, USA och Japan: 

• Vid en jämförelse med USA och Japan har investeringen i FoU hållit sig relativt stabil 
inom EU vid omkring 1.93%; 

• Vid en jämförelse med USA och Japan har investeringen i FoU varit ganska låg inom 
EU under det senaste decenniet; 

• En ökning av investeringarna i FoU kan konstateras i USA och Japan efter 1994- det 
finns ingen liknande ökning i EU; 

• Om den nuvarande trenden fortsätter är det bästa EU kan uppnå till 2010 en 
investering i FoU runt 2.2 – 2.3% och det sämsta omkring 1.8%; 

• Även det bästa scenariot för 2010 ligger under den nuvarande relativa spenderingen i 
USA. 

 
     Förhållandet är ytterligare komplext, då investeringarna i FoU varierar betydligt mellan 
länderna i EU. Där Sverige (3.78%) och Finland (3.37%) har högre siffror än USA (2.69%) 
och Japan (2.98%) i relativa termer, ligger Portugal (0.76%) och Grekland (0.67%) långt 
efter.32  

                                                 
32 Ibid 
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3.1 Vägen till ett europeiskt forskningsråd 
 
När den Europeiska gemenskapen bildades tillhörde forskning och utveckling inte något 
högprioriterat område utan utgjordes till stor del av Gemenskapens atomenergiprogram, 
EURATOM (European Atomic Energy Community) vilket bildades 1957 av de dåvarande sex 
medlemsländerna. Det teknologiska gapet som skilde Europas länder från USA fick stor 
uppmärksamhet under 1960-talet. Amerikansk industri visade stora fördelar jämfört med den 
euroepiska: med en större skala, högre produktivitet, massiva investeringar i forskning och 
utveckling och finansiellt stöd för innovationer. Ett resultat av gapet var den så kallade ”brain-
drain” från Europa till USA, vilket blev ett allt allvarligare problem under 1960-talet. 33

 
     Fördragen som utgjorde den Europeiska gemenskapen gav stöd till finansiering av 
forskning och utveckling begränsad till specifika områden. Det faktiska teknologiska gapet 
mellan Europa och USA gjorde det nödvändigt för Europa att svara på utmaningen, istället för 
att passivt se på vidgandet av gapet mellan den ekonomiska och teknologiska utvecklingen i 
den ”gamla kontinenten” och de mer dynamiska och framåtriktade USA och Japan.34

 
      Först senare under 1970-talet fick forskning på europeisk nivå en viktigare roll, men var 
dock fortfarande mycket sporadisk och till stor del styrd på nationell nivå. Europeiskt stöd till 
forskningen gavs främst till vissa specifika områden inom ”Big Science” (partikelfysik, 
molekylbiologi, astronomi och rymdforskning). Det var med federalisten och kommissionären 
Altiero Spinelli som man lade fram förslaget att bilda en europeisk myndighet för forskning 
och utveckling. Förslaget ingick i Spinellis starka federalistiska gemenskapspolicy för 
forskning och utveckling och innebar även bildandet av ESF (European Science Foundation) 
för grundforskning. Tiden var dock inte inne för Spinellis förslag och lades åt sidan. Hans 
efterträdare Ralph Dahrendorf valde istället at införa en frivillig ”nätverksmodell” som skulle 
ligga till grund för det europeiska forskningsområdet. Strukturen liknade COST:s struktur 
(European Co-operation in Scientific and Technological Research) som redan varit aktiv 
sedan 1971.35   
 
     Fyra resolutioner inom områdena vetenskap och teknologi antogs av Rådet vid denna tid. 
Resolutionerna var grundade på EU-kommissionens förslag och innebar inga storslagna 
framsteg men de var de första förslagen av den här typen och många av Gemenskapens 
framtida initiativ inom forskning skulle utgå från dem. Den första resolutionen gällde 
samordningen av nationell policy samt definitionen av projekt med specifikt intresse för 
Gemenskapen inom vetenskap och teknologi. Den andra resolutionen gällde hur man skulle 
samarbeta för att bilda ESF. Förebilden för ESF var The American National Science 
Foundation och dess uppgift var att se över utvecklingen av grundläggande 
vetenskapsforskning. Idén av att bilda en sådan institution utgick från ett förslag utformat av 
EU-kommissionen som innebar bildandet av ett forskningsråd med uppgiften att fokusera på 
grundforskning. Grundforskningen var dock inte prioriterad av EG. Hela idén med ESF var att 
uppmuntra och stimulera forskare att arbeta tillsammans inom områden där samarbete kunde 
vara lönsamt. ESFs uppgift skulle även vara att organisera konferenser och seminarier samt 
främja forskarrörligheten i Europa. 36  

                                                 
33 Guzzetti, Luca (1995), A Brief History of the European Union Research Policy (European Commission) 
Luxembourg, sida 7 
34 ibid. sida 35-39 
35 Grönbäck, JvH David (2003),. Sida 4. 
36 Guzzetti, (1995), sida 52-53 
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     Det fanns inget juridiskt stöd i fördragen för att utveckla en gemensam policy för forskning 
och utveckling vilket utgjorde ett hinder tillsammans med den ekonomiska kris som varade 
under 1970-talet. Men början på 1980-talet såg införandet av ESPRIT (European Strategic 
Programme for Research in Information Technology) inom området information och 
teknologi.  
 
     1984 startade Ramprogrammen. Viktigt att understryka är att trots EU-kommissionens 
ansträngningar att rationalisera och ge forskningen inom EG en autentisk europeisk 
dimension, var ett antal medlemsländer emot en gemensam FoU-policy. Därför var 
programmen under Ramprogrammens första period beroende av kommissionens inriktning. 
Rådets godkännande kunde ännu inte garantera ett godkännande från medlemsländerna för att 
nå en mer avgörande roll för forskning och utveckling, vilket kommissionen önskade ge den. 
Endast genom att skapa en juridisk grund i fördragen skulle en bred sammanhållning kunna 
nås mellan medlemmarna i EG. Detta skedde 1987 i samband med utformningen av den 
Europeiska enhetsakten. Enligt artiklarna 163-173 i fördraget: 
 

 ”The European Community’s R&D activities shall have the objective of 
strengthening the scientific and technological base of Community 
industry and encouraging it to become more competitive at international 
level, while promoting all the research activities deemed necessary by 
virtue of other chapters of this Treaty”.37

 
Maastrichtfördraget medförde rent formellt inga drastiska förändringar beträffande artiklarna 
som reglerade utvecklingen av forskning i jämförelse med Enhetsakten. En av de kanske 
mest centrala förändringarna på forskningsområdet var tillämpningen av kvalificerad 
majoritetsröstning i Rådet vid antagandet av Ramprogrammen. En annan viktig förändring 
var förenklingen av beslutsprocedurerna för implementering av specifika program. 38

 
     Det är svårt att förstå och beskriva EU:s forskningshistoria utan att samtidigt beakta EU:s 
historiska utveckling i stort, då den förra är naturligt relaterad till den senare. Länken mellan 
den bredare europeiska integrationsprocessen och den specifika europeiska FoU policyn är 
stark.  
 
     Men hur har idén om ett europeiskt forskningsråd uppkommit? Det är svårt att definiera 
exakt när diskussionerna kring att bilda ett europeiskt forskningsråd på allvar började ta fart. 
Som nämnts ovan fanns det redan under 1960-talet diskussioner kring att stödja och främja 
grundforskning på europeisk nivå. Det kan finnas många orsaker till att förslaget aldrig kom 
längre än till diskussionsstadiet men mycket talar för att det europeiska konceptet i sig på den 
tiden fortfarande var ganska svagt och att ett sådant förslag inte kunde accepteras så som det 
kan göras idag. Detta mycket tack vare införandet av det bredare konceptet av ett europeiskt 
forskningsområde (ERA) som föreslogs 2000 av den nytillsatte kommissionären Philippe 
Busquin. Det övergripande målet med ERA är att göra EU till den mest konkurrenskraftiga 
kunskapsbaserade ekonomin i världen inom 2010, ett mål som fastställdes under toppmötet i 
Lissabon i mars 2000. Därmed har det med tiden blivit mer legitimt, och till och med 
realistiskt, att tala om att bilda en helt ny oberoende institution som ska ge stöd åt 
grundforskningen i EU.  
 

                                                 
37 Grönbäck, sida 4 
38 Guzzetti,(1995), sida 178 
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Det var under det svenska ordförandeskapet under första halvåret av 2001 som diskussionen 
återupptogs. För att analysera och diskutera frågan organiserade det danska forskningsrådet 
en konferens som hölls i oktober 2002 under temat: Towards a European Research Area: Do 
we need a European Research Council? Syftet med konferensen var att diskutera huruvida 
ett europeiskt forskningsråd kan bidra till att förstärka och förbättra forskningsområdet i 
Europa. Diskussionen fokuserade främst på europeiska forskningsrådets möjliga roll och 
uppgifter, finansiering och instrument samt slutligen på länken till redan existerande 
forskningsbidrag. Deltagarna kom från 29 olika länder inom EU och de dåvarande 
kandidatländerna. En bred majoritet av dem som deltog i konferensen var positiva till idén att 
ett europeiskt forskningsråd behövs och att tiden var inne för att se närmare på hur ett 
europeiskt forskningsråd kan komma att se ut.39

 
     Sedan konferensen i Köpenhamn har debatten om europeiska forskningsrådet blivit 
intensivare. Flera aktörer och representanter för forskarvärlden har kommit med inlägg och 
olika synvinklar på frågan. År 2000 publicerades i tidskriften Science and Public Policy en 
artikel skriven av den brittiske professorn Keith Pavitt. I sin artikel ger Pavitt ett som han 
kallar "radikalt förlag" till hur europeisk forskning skall kunna förbättras genom bildandet av 
en institution, som ska främja grundforskning, genom att se på USA som modell. Pavitt 
menar att orsaken till den framgångsrika amerikanska innovationsteknologin i vid 
utsträckning beror på en god miljö för grundforskning.40

     I början av oktober 2003 mötte kommissionären Busquin en grupp ledande forskare för att 
diskutera ett förslag utarbetat av 45 nobelpristagare. Förslaget gav stöd åt att bilda ett 
europeiskt forskningsråd. Vid det tillfället hävdade Busquin att ett europeiskt forskningsråd 
kunde bildas redan 2005. Innan 2004 års slut kommer kommissionen att ge ett meddelande 
om EU-kommissionens ställning i förhållande till ett europeiska forskningsrådet. Fler detaljer 
kring hur europeiska forskningsrådet kommer att se ut när det gäller struktur och finansiering 
förväntades komma under nästa år. Det finns från nobelpristagarnas sida en önskan om att 
satsa mer på grundläggande forskning och ett europeiskt forskningsråd är enligt dem 
nödvändigt för att utveckla europeisk konkurrens. Busquin verkade instämma med forskarna 
och hävdade att det krävs ytterligare och mer utförliga diskussioner kring rådets struktur och 
att en sådan institution skulle arbeta på europeisk nivå, fokusera på spetsforskning och 
bibehålla en hög nivå av vetenskaplig autonomi. Nyckeln skulle vara att främja konkurrensen 
mellan de bästa teamen inom grundforskningen i Europa. På den komplexa och 
kontroversiella frågan om rådets finansiering svarade kommissionären att det är viktigt att ge 
europeiska forskningsrådet de resurser som är nödvändiga för att det ska kunna uppfylla sin 
funktion. Men från kommissionens sida ville man ännu inte spekulera i var man kan tänka sig 
att pengarna ska komma ifrån. Man ansåg att det ännu var för tidigt att säga om finansieringen 
av ett europeiskt forskningsråd kommer att tas från ramprogrammets budget, från andra EU-
källor eller från andra bidrag från medlemsländerna och industrin. Från EU-kommissionens 
sida ville man undvika att i det stadiet att fastna i diskussionerna kring finansieringen.41 Under 
december 2003 lovade kommissionen ge ut en första meddelande om europeiska 
forskningsrådet.   

                                                 
39 Danish Research Councils (2002), Towards a European Research Area: do we need a European Research 
Council? Summary Report (Danish Research Agency), Copenhagen. Sida 4.  
40 Pavitt, Keith (2000), “Why the European Union funding of academic research should be increased: a radical 
proposal”, Science and Public Policy, 27(6), pages 455–460. 
 
41 Artikel på CORDIS hemsida se: http://dbs.cordis.lu/news/en/home.html, hämtad den 9 oktober 2003. 
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     En expertgrupp tillsattes under det danska ordförandeskapet, genom initiativ från den 
danske ministern för vetenskap, teknologi och innovation, Helge Sander, med uppdraget att 
rita upp riktlinjerna för en gemensam europeisk forskningspolitik och för att följa upp 
debatten som hållits av ministerrådet i november 2002 om ERA. Expertgruppens 
huvudsekreterare var svensken Dan Brändström, vd för Riksbankens jubileumsfond. I mitten 
av december 2003 lade gruppen fram sitt förslag inför EU.42 Slutrapporten innehåller 
resultatet av expertgruppens arbete och har presenterats inför Ministerrådet. Enligt rapporten 
ska finansieringen av europeiska forskningsrådet komma från ramprogrammens budget som 
EU parlamentet har godkänt, och inte på bekostnad av andra europeiska program. När det 
gäller nivån på finansieringen anser expertgruppen att europeiska forskningsrådet minst måste 
tillhandahålla 5 % av den totala budgeten för att ha något inflytande, vilket med andra ord 
innebär runt 2 miljarder euro om året.  

 

3.2 Typargument 
 
 I följande kapitel beskrivs de fem typargument som undersökningens argumentanalys bygger 
på.   
 
Argument noll: Europa ligger bakom sina konkurrenter 
 
     Det första typargumentet är av jämförande slag och hänvisar till den position som Europa 
upptar i förhållande till USA och Japan när det gäller investering och prestation i forskning 
och innovationer. För att Europa ska kunna hinna i kapp USA och Japan anser man att 
orsaken till gapet är skillnaden på finansieringsnivåerna samt hur forskningen i USA och 
Japan är organiserad. I USA finansieras grundforskningen på federal nivå genom the National 
Science Foundation (NSF) och the Nationla Health Institutes. Ett underliggande antagande 
här är att genom att höja nivån på finansieringen i EU och genom att säkerställa stödet till 
grundforskningen på EU-nivå skulle Europa få en bättre ställning i förhållande till sina 
konkurrenter. 
     En svaghet i det här argumentet ligger i att när försök görs att överföra framgångsrika 
institutionella faktorer till en ny social miljö är det inte säkert att dessa kommer att anpassas 
på ett lika framgångsrikt sätt.43  
 
Argument ett: kommersialiseringen av forskning och kunskapsbasen 
 
     I Europa finns det en obalans mellan ett system som upprätthåller tillämpad forskning och 
innovation och ett närmast icke-existerande system för grundforskning. Det är de nationella 
regeringarna som är ansvariga för finansiering och upprätthållande av både grundforskning 
och kunskapsbas. För att Europa ska kunna nå målen uppsatta i Lissabonstrategin krävs det att 
Europa avlägsnar sig från det nuvarande systemet med fragmenterade nationella program 
både när det gäller att stärka kunskapsbasen samt finansiering av en europeisk kunskapsbas.44  
     Sammanfattningsvis finns det ett behov av att:  
 

• skapa en balans mellan produktion av kunskap och användning av kunskap på den 
europeiska arenan; 

                                                 
42 www.ercexpertgroup.org  
43 Maria Nedeva, Barend van der Meulen and Remi Barre, (October 2003), sida 17 
44 Maria Nedeva, Barend van der Meulen and Remi Barre, (October 2003), sida 17 
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• beakta underfinansiering av den europeiska forskningsbasen; 
• nå målet att göra Europa till ett ledande kunskapsbaserat samhälle fram till 2010; 
• uppnå en högre sammanhållning inom det europeiska forskningssamhället. 
 

Argument två: Nätverk och Institutioner 
 
     Enligt typargument två, som handlar om nätverk och institutioner, har Ramprogrammen 
varit framgångsrika när det gäller att utveckla pan-europeiska transnationella nätverk av 
forskare och policyskapare. Generellt finns det dock en tendens på politisk och policynivå att 
glorifiera nätverk och underkasta institutioner. Nätverk beskrivs ofta i positiva termer som 
dynamiska och flexibla. Institutioner ses istället som statiska och byråkratisk. Det här 
antagandet kommer förmodligen från en allmän tendens att associera institutioner med 
byråkrati och från en önskan att avlägsna alla former och försök att öka byråkratiska inslag. I 
verkligheten är nätverk och institutioner beroende av varandra och kompletterar varandras 
uppgifter.  
     Med detta i åtanke borde det nya instrumentet inom Sjätte ramprogrammet – Networks of 
Excellence- vara ett utmärkt verktyg för att integrera forskningen i Europa, förutsatt att den 
kompletteras av stabila institutioner som stödjer nätverkets utveckling. Det är vikigt att 
Europa fokuserar på institutionsuppbyggnad på olika nivåer. 45

 
Argument tre: För en ökad effektivitet 
 
     En ökad samordning av finansieringen av grundforskning leder till en ökad effektivitet av 
användningen och distributionen av resurser. Det finns forskningsområden där 
administrationen av en enda europeisk utlysning är effektivare än administrationen av flera på 
samma gång. Ett försök i denna riktning har redan gjorts av den europeiska organisationen 
EUROHORCs.46

 
Argument fyra: Argumentet om den kritiska massan 
 
     Det fjärde och sista typargumentet består av två problemområden. Det första är faktumet 
att det finns många forskningsområden där flertalet länder i Europa inte ensamma klarar av att 
upprätthålla den kritiska massan av forskare/forskarsamhälle. Högenergifysik och teoretisk 
matematik är exempel på sådana områden. Det finns forskning som inte ger direkt synbara 
ekonomiska resultat men är ändå viktiga eftersom de ligger till grund för sådan forskning som 
ger direkt synbara ekonomiska effekter. Problemet med grundforskningen är således att den 
kan vara svår att försvara eller legitimera i termer av finansiering. Det är de nationella 
forskningsmyndigheterna som står inför beslut av detta slag.  
      
Den andra sidan av det fjärde argumentet hänvisar till områden inom forskningen som kräver 
storskaliga och mycket kostnadskrävande resurser. Det är omöjligt för ett land att stå för 
kostnaderna och underhållningen av vissa faciliteter och ibland används dessa inte fullt ut 
nationellt. Att utveckla, underhålla och använda stora faciliteter och resurser på en europeisk 
nivå är speciellt viktigt för mindre länder och för länder i Central- och Östeuropa.47

                                                 
45 Ibid 
46 Ibid sida 21 
47 Ibid.  
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4. Debatten kring ett europeiskt forskningsråd 
 
     Efter konferensen i Köpenhamn har olika forskningsorganisationer lagt fram rapporter om 
europeiska forskningsrådets framtida roll och funktion inom det europeiska 
forskningsområdet. Två av de centrala frågorna som rapporterna berör är varför ett europeiskt 
forskningsråd behövs och vilka dess uppgifter bör vara. 
  
4.1 Varför ett europeiskt forskningsråd? 
 
     ESF har skrivit en mycket ambitiös rapport om europeiska forskningsrådets framtida roll 
och dess roll i att stärka ERA. Enligt ESF finns det ett stort behov av att bilda ett europeiskt 
forskningsråd och ett sådant skulle bidra till att stärka forskningskvaliteten i EU, utveckla 
forskningskapaciteten i EU och främja den bästa forskningen genom att skapa konkurrens på 
europeisk nivå. ESF-rapporten poängterar att det finns vissa grundläggande principer som en 
ny forskningsinstitution bör utgå ifrån och som speglar de behov som krävs för att europeisk 
forskning ska kunna hinna ifatt sina konkurrenter USA och Japan. En viktig förutsättning är 
att det institutionella systemet främjar och stimulerar spetsforskning i EU, oberoende av 
ursprung. Lika viktig är förutsättningen att medlemsstaterna inte förväntar sig att alla de 
europeiska staterna ska få tillbaka det som de investerat, det vill säga ingen fair return kan 
krävas i ett sådant system. Ett institutionellt system som främjar användningen av begränsade 
och värdefulla resurser, och som kan locka och bibehålla framstående forskare i Europa 
önskas. Trots att det inom Ramprogrammen finns några områden (inom Infrastruktur och 
Mobilitet) som prioriterar transnationellt samarbete mellan forskare, saknas det i Europa 
generellt sett transnationella finansieringsprogram lämpade för grundforskning.48  
 

”Such programmes…(the Marie Curie Fellowship scheme…) should move from 
the somewhat cumbersome administrative environment of the Framework 
Programme to the less burdensome and more flexible style of an ERC thereby 
providing a more effective and efficient management environment.”49

 
Andra orsaker enligt ESF skulle rättfärdiga ett europeiskt forskningsråd. Enligt ESF skulle 
forskningsrådet ge möjligheten att ställa upp prioriteringar mellan olika forskningsområden, 
och förse initiativtagare med incitament inom nya områden, att ge en klar europeisk 
dimension till konkurrensen mellan de bästa och mest prestigefyllda stipendierna och priserna 
samt att bättre kunna använda existerande inrättningar genom att stödja en transnationell 
användning av dem. Med andra ord bör europeiska forskningsrådet bli en plattform som 
stödjer forskningen inom EU genom att mobilisera vetenskapssamhället i Europa, genom att 
sätta mål, föreslå nya vägar för forskningssamarbete och genom att ta hänsyn till dess 
infrastrukturella behov.50    
 
     Ytterligare en organisation, ELSF, ser ett starkt behov av att bilda ett europeiskt 
forskningsråd. Det faktum att det finns många nationella program och att det är svårt att få 
tillräckligt med bidrag för ansökningar, har drivit många till att ställa frågan om det inte 
                                                 
48 ESF, European Science Foundation (2003), New Structures for the Support of High-quality Research in 
Europe: a report from a high level working group constituted by the ESF to review the option of creating a 
European Research Council (ESF, Strasbourg). Sida 12  
49 Ibid sida 12 
50 ESF, European Science Foundation (2003), sida 8 
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behövs ett europeiskt forskningsråd. Ett större problem som många idag är ense om är att det 
inte endast krävs en omfördelning eller omplacering av fonderna utan också att det satsa mer 
pengar på forskning. ELSF skriver att det även är viktigt att utvärderingsprocesserna 
förbättras. Systemet som det ser ut idag är ofta otillräckligt. Vidare anser organisationen att ett 
europeiskt forskningsråd som är grundat på Centres of Excellence skulle kunna agera som en 
bra indikator för genuin internationell forskningskvalitet som har fått stöd på nationell nivå. 
Konsekvenserna av en ökad internationalisering kommer oundvikligen leda till att vi får en 
bättre kvalitet på forskning, anser ELSF. Liksom ESF anser ELSF att det finns problem i EU 
när det gäller forskningsinfrastrukturer. Ett europeiskt forskningsråd blir därmed en 
nödvändighet som skulle kunna lösa många av dagens problem.51    
 
     Det nuvarande systemet med Ramprogrammen bär med sig en del hinder. Även om det är 
teoretiskt möjligt att ge bredare stöd åt grundforskningen inom Ramprogrammen är det svårt 
att se det genomförbart i praktiken. Ramprogrammen fokuserar på ett begränsat antal 
prioritetsområden och förändras konstant från ramprogram till ramprogram. 
Ramprogrammens politiska natur leder till kortsiktiga policyförändringar som motsvarar 
längden av en administration. Den här situationen är inte förenlig med det kontinuerliga och 
långsiktiga stöd som krävs för att bilda den ledande kunskap som är viktig för att skapa nya 
produkter och processer för framtiden. Ytterligare ett problem som ELSF ser när det gäller 
Ramprogrammen är utlysningen av programmen. För att identifiera och främja högkvalitativ 
forskning krävs det en snabb, effektiv och en genomskinlig finansieringsprocess. Man är 
kritisk till ramprogrammens kontrakts- och Peer Review-system som man anser inte har 
fungerat på ett optimalt sätt. Att implementera program liknande europeiska forskningsrådet 
inom kontexten för Ramprogrammen är inte en önskvärd lösning, enligt ELSF. Men de båda 
institutionerna behövs och bör ej komma att konkurrera med varandra då båda institutionerna 
spelar en viktig roll för forskningen i Europa.52  
 
     ALLEAs ståndpunkt finns sammanfattad i en rapport utkommen i november 2002. 
ALLEA konstaterar att Europa behöver en integrerad policy för forskning och utveckling som 
ser EU som en enhet vilken representerar mer än summan av de individuella nationerna. 
ALLEA anser att Europa behöver en europeisk representation av den intermediära nivån av 
policy och beslutstagande och finansiering av forskning. För detta behövs det en ny och 
övergripande accepterad europeisk mekanism som främjar europeisk forskning och för 
finansieringen av kvalitetsforskning för ”Joint Programmes” samt samordning av existerande 
projekt. För att uppfylla dessa behov verkar ett europeiskt forskningsråd vara ett viktigt och 
effektivt instrument, anser ALLEA.53  
 
     Liksom andra organisationer betonar EUROHORCS ramprogrammens stora betydelse för 
utvecklingen av europeisk forskning men på grund av programmens specifika inriktning har 
forskningsdriven vetenskap samt grundforskning på många områden gynnats långt mindre av 
den generella europeiska forskningspolicyn. Mot bakgrunden av den europeiska forskningens 
historia och mot den vilja som framkommit från olika håll att fylla gapet mellan EU och 
forskningen i USA och Japan, finner EUROHORCS att behovet av att skapa ett europeiskt 
forskningsråd blir allt större. Ett europeiskt forskningsråd skulle därmed kunna bli ett viktigt 
                                                 
51 ELSF, (2003), European Research Council: the life scientist’s view: a document from the European life 
sciences forum based on consultations with the life scientist’s community. Sida 9 
 
52 ELSF, ( 2003), European Research Council. Sida 10 
53 ALLEA (2002), European Research Council: Position of All European Academies (ALLEA), 
The Netherlands, Amsterdam, sida 2 
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instrument för att stödja grundforskningen och sist men inte minst bidra till att förverkliga 
ERA.54 ”Against this background the recent ideas on the creation of a European Research 
Council (ERC) are noteworthy, as they may offer a new momentum of strengthening the 
profile of scientific research in Europe across all disciplines”.55

 
     I augusti 2003 kom Academia Europea med ett inlägg i debatten. De ställer sig positivt till 
ett europeiskt forskningsråd och välkomnar EUROHORCS förslag. Man vill betona det stora 
behovet av att bilda ett europeiskt forskningsråd med ett klart och tydligt mandat. På lång sikt 
behövs ett starkt samarbete på forskningsområdet i EU. Internationaliseringen av forskning 
har haft stort inflytande och påverkan på forskningskulturen i Europa. Sedan 
Ramprogrammens tillkomst har man kunnat se en intensifiering av samarbetet.56   
 
     Expertgruppen (ERCEG) som tillsattes för att diskutera syftet med ett europeiskt 
forskningsråd och för att komma med förslag till hur det möjligtvis kan komma att de ut, kom 
i september med en sammanfattande rapport. För att stärka kunskapsbasen genom 
uppbyggnad av ”excellence” och konkurrens inom den privata sektorn, forskningsinstitut och 
universitet krävs det en europeisk och en nationell vilja att investera i forskning samt en ny 
policy för grundforskning och för träning av unga forskare, konstaterar ERCEG. Vidare vill 
man se nya finansieringsmekanismer för grundforskning och undersökningsdriven forskning. 
Problemet med brain drain kommer i framtiden innebära stora förluster för Europa. 
Expertgruppen vill därför betona det akuta behovet av att stärka de mänskliga resurserna inom 
forskningen. Behovet av att stärka basen för forskning och kunskap i Europa vilar på 
ekonomiska, sociala och intellektuella aspekterr: för en europeisk långsiktig tillväxt och 
ekonomisk utveckling, för en harmonisk kulturell och social utveckling, för att bevara och 
förstärka den stora europeiska forskningspotentialen och traditionerna i samband med nya 
uppfinningar och innovation. 57

 
4.2 Vad bör ett europeiskt forskningsråd göra? 
 
     Det finns i dagsläget olika ståndpunkter och förslag när det gäller hur ett europeiskt 
forskningsråd ska se ut och vilka uppgifter det bör ha. Några av de ovan nämnda 
forskningsorganisationerna som har uttryckt mer eller mindre utförligt orsaker till behovet av 
att bilda ett europeiskt forskningsråd har föreslagit vad europeiska forskningsrådet bör göra. 
Nedan kommer jag att beskriva de bidrag som hittills utgör de mest ambitiösa förslagen. 
Dessa är ESF, ELSF och ERCEG.   
     Enligt ESF bör europeiska forskningsrådet fokusera på spetsforskning som grund för 
finansieringsbeslut. ”An ERC must focus on excellence as the basis for its funding 
decisions”.58 Man borde förvänta sig att finansieringen går till projekt som är kvalificerade för 
nationell finansiering och bör inte ge kompensation för nationella och regionala ojämlikheter. 
För finansiering av både enskilda forskare och projekt borde vikten av ”investigator driven” 
forskning prioriteras i varje enskilt fall. ESF har delat in ett framtida europeiskt 
forskningsråds aktiviteter inom olika kategorier: forskningsprogram, support till individuella 

                                                 
54 EUROHORC (2003), EUROHORCs declaration on reinforced research cooperation in Europe, Oegstgeest- 
The Netherlands  
55 Ibid sida 1 
56 Academia Europaea (2003), Towards a European Research Council. A futher contribution to the debate. 
London  
57 ERCEG (2003), European Research Council Expert Group: Summary Document, 
http://www.ercexpertgroup.org/erceg_summary.asp
58 ESF (2003) sida 8 
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forskare, forskningsnätverk, infrastruktur, forskningspolicy och spridning av 
forskningsinformation. Alla områden bör inkluderas och det bör inte finnas förutbestämda 
tematiska prioritetsområden och man bör inte utesluta långsiktiga forskningsaktiviteter 
relaterade till socialt och ekonomiskt välbefinnande i Europa.59  
 
     När det gäller forskningsprogrammen bör relevanta stöd inkluderas i projekt inom nya 
områden som föreslås av forskningsteam, förenkling av samordningen av 
forskningsprogrammen, spridning av nya idéer genom konferenser, seminarier och andra 
liknande aktiviteter. Viktiga aktiviteter som ett europeiskt forskningsråd bör ägna sig åt är: att 
stödja individuella forskare, att ge möjlighet åt erfarna forskare att driva forskning vid alla 
europeiska forskningsinstitut, att stödja doktorander genom stipendier för att initiera nya 
projekt, att tillföra ytterligare finansieringsmöjligheter och nya karriärmöjligheter för unga 
forskare och på så vis ge dem möjlighet att utveckla och driva sina idéer i en internationell 
och stimulerande miljö, att stödja unga forskare och främja deras rörlighet i Europa för att 
uppmuntra tillväxten i regioner som behöver utvecklas på forskningsområdet. 
Forskningsnätverk bör enligt ESF bygga på existerande nätverksstrukturer, inklusive COST 
och ESF.60  
 
     Ett europeiskt forskningsråd borde ha uppgiften att se till att existerande faciliteter med en 
europeisk dimension används på ett bättre sätt och genom att stödja en transnationell tillgång 
till dem. Det borde bedöma behov och stimulera skapandet av medelstora till stora 
inrättningar; samt ha som målsättning att på lång sikt stödja skapandet av en kritisk massa 
genom att skapa ledande forskningscentra för forskningssamarbete och för grundforskning på 
olika områden.  
 
     Ett europeiskt forskningsråds forskningspolicy borde fokusera på att kontinuerligt 
analysera situationen kring grundforskning och lansera nya forskningsområden vid behov på 
ett flexibelt sätt, identifiera nya prioriteringar för forskning, särskilt för de områden som 
korsar olika områden, samt komma med initiativ som främjar nya områden för innovativ 
forskning och stipendier och dessutom fungera som måttstock för forskare och 
forskningsinstitut i Europa. Sist men inte minst bör ett europeiskt forskningsråd ansvara för 
spridningen av vetenskaplig information genom att inrikta sig på och främja utvecklingen 
mellan forskarsamhället och allmänheten, sprida information mellan forskarsamhället och 
allmänheten i övrigt på ett interaktivt sätt genom användningen av Internet för en snabb 
tillgång till forskningsrelaterad information.61  
     ERCEG tänker sig minst fem uppgifter för europeiska forskningsrådet som bör beaktas och 
som för bästa resultat i varje fall bör vara noggrant utformade i samarbete med existerande 
nationella och europeiska finansieringssystem. De fem uppgifterna är enligt ERCEG följande:  

 
• Höja kvaliteten på spetsforskningen på alla nivåer i Europa genom att organisera 

konkurrens för finansiering av ledande grund- och strategisk forskning. 
• Inrätta specifika europeiska program för forskningsutbildning och rörlighet för att 

höja andelen och kvaliteten av forskningen i framtiden. 
• Stödja en bredare tillgång till internationella, storskaliga forskningsprogram liksom till 

de största europeiska och internationella forskningsinfrastrukturerna. 

                                                 
59 ESF, European Science Foundation (2003), sida 8 
60 Ibid, sida 9 
61 Ibid, sida 10 
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• Skapa nya mekanismer för att främja samarbete som inkluderar nationella 
forskningsråd, med målsättningen att förbättra samarbetet och ge inspiration till 
forskning på flera områden. 

• Ge inspiration och leda utvecklingen av konkurrerande forskningskapacitet inom 
svagare områden, geografiskt och tematiskt.62 

 
     Som framgår av både ESFs och ERCEGs rapporter finns det gemensamma ståndpunkter 
som föreslår vilka funktioner och uppgifter europeiska forskningsrådet bör ha. Båda förslagen 
lägger fokus på vikten av att stärka och främja grundforskningen i Europa, att underlätta 
tillgången till infrastruktur för forskare i Europa, främja forskarrörligheten och den mänskliga 
resursbasen.  
 
     Ett något annorlunda förslag kommer från ELSF som verkar prioritera andra områden och 
aktiviteter för europeiska forskningsrådet. Inom ramen för europeiska forskningsrådets 
funktioner har ELSF utformat förslag till aktiviteter och instrument som forskningsrådet bör 
använda för att uppnå de övergripande målen. Ett europeiskt forskningsråds huvuduppgift 
borde innebära att dela ut forskningsstipendier för att stödja innovativ och högkvalitativ 
forskning, anser ELSF. Man är emot idén att skapa stora forskarnätverk och som man ser det 
komplicerade forskningsprojekt med ett stort antal partners. Anledningen till att man inom life 
science är skeptisk till att skapa forskarnätverk är att man ser att forskare ute i verkligheten, 
speciellt inom grundforskning och investigator-driven research, samarbetar när de ser att det 
finns gemensamma och komplementerande frågor att utforska, vilket inte finns per automatik 
i alla projekt. Den bästa arbetsformen inom life science, konstateras vidare av ELSF, är 
individuell, och drivs bäst inom små grupper. Tillgången till infrastruktur är mycket viktigt 
för life sciences, anser ELSF. En viktig roll för europeiska forskningsrådet är därmed att 
säkerställa att resurser och tillgång till grundläggande infrastruktur finns. ”Secure support for 
these shared resourses is, therefore, seen as an important potential achievement of an ERC in 
the Life Sciences.”63  Det är dock inte nödvändigt att ”institutionalisera” de gemensamma 
tillgångarna utan finansieringarna bör fungera på konkurrensbasis. Goda exempel på den här 
typen av system kan hämtas från USA, menar ELSF.64

 
     När det gäller diskussionerna kring att ge ett europeiskt forskningsråd en policyfunktion 
ställer sig ELSF krisiskt till de två ovan nämnda förslagen. Där andra aktörer i debatten 
argumenterar för att den viktigaste uppgiften för europeiska forskningsrådet borde handla om 
policy ser ELSF detta som en sekundär funktion. Den viktigaste funktionen för ett europeiskt 
forskningsråd är att finansiera forskningsaktiviteter. Slutligen ställer sig ELSF kritiskt till de 
förslag som innebär att ge europeiska forskningsrådet en aktiv roll inom området för 
mänskliga resurser och rörlighet. ELSF ser ingen anledning att införa ett separat system för 
stipendier för mänskliga resurser och rörlighet för europeiska forskningsrådet. Man anser att 
de program som finns idag (Marie Curie Actions, EMBO och Human Frontiers Science 
Programmes) fungerar på ett utmärkt sätt.65  
 
 

                                                 
62 ERCEG (2003), European Research Council Expert Group: Summary Document, Sida 3  
63 ELSF (2003) sida14.  
64 ELSF, ( 2003), sida 14 
65 ELSF, ( 2003), sida 15-16 
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4.3 Expertgruppens rapport 
 
Expertgruppens rapport kommer här mer i detalj att beskrivas. Hur expertgruppen ser på 
europeiska forskningsrådets uppgifter och organisering kan delas upp enligt följande punkter: 
     
Den europeiska fonden för spetsforskning och det europeiska forskningsrådet 
     Europeiska forskningsrådets långsiktiga mål är att främja spetsforskningen och att stärka 
ERA. Alla forskningsområden skall inkluderas, även samhällsvetenskapen. Europeiska 
forskningsrådets största utmaning är att göra Europa till en framstående aktör inom 
internationell forskning. 
 
      ” By finding ways of identifying and funding the very best research, the ERC will 

increase excellence in research at all levels throughout Europe… The purpose of 
the funding should be to put Europe in a leading position in a broad range of 
scientific areas”. 66

 
     Det viktigaste instrumentet kommer att vara att finansiera framstående forskningsteam, 
utan hänsyn till deras nationella tillhörighet och utvalda av internationella peer review (vilket 
innebär en bottom-up process).67  
 
     Universiteten kommer att dra stor nytta av de positiva effekterna som kommer att uppstå. 
Universiteten har en viktig roll för utvecklingen av ERA. Utvecklingen av universiteten är 
främst av nationell angelägenhet men ett europeiskt forskningsråd kan höja standarden på 
forskningen, ge inspiration till de nationella forskningssystemen och guida utbildningen av 
framtida generationer av forskare.  
 
     Ett europeiskt forskningsråd kan i framtiden få andra uppgifter vilka beror på utvecklingen 
av forskningsprogrammen i Europa och på hur europeiska forskningsrådet lyckas uppfylla 
sina primära uppgifter. Förslagen till sådana ytterligare uppgifter ska komma från andra 
organisationer. Exempel på uppgifter som expertgruppen ser som möjliga berör stöd åt 
internationella forskningsinfrastrukturer, forskarrörlighet, program med åtgärder inriktade på 
att stärka konkurrensen i svagare regioner samt mekanismer för att förbättra nationella 
forskningsprogram.  
 
Utmaningar för Europa som kunskapsbaserad ekonomi 
 
     Enligt expertgruppens rapport är det viktigt att stärka kunskapsbasen i Europa och detta på 
grund av ekonomiska, sociala och intellektuella orsaker; för att möta en långsiktig ekonomisk 
utveckling och tillväxt, för en harmonisk kulturell och social utveckling och för att utveckla 
den europeiska vetenskapliga och intellektuella potentialen.  
 

”The European Union has realized the need to build a competitive and dynamic 
knowledge-based economy. This demands a strong research capacity and the 
Union has therefore begun to increase its efforts in this area. The quality and 
availability of new knowledge and expertise are preconditions for the future well-
being of our societies”.68

                                                 
66 ERCEG (December 2003), The European Research Council. A Cornerstone in the European Research Area. 
Report from an expert group. Ministry of Science, Technology and Innovation, Copenhagen. Sida 7-8  
67 Ibid 
68 Ibid. Sida 9 
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     Ett grundläggande motiv till varför man bör lägga mer resurser på forskningen i Europa är 
det stora gapet mellan Europa och sina internationella konkurrenter, främst USA och Japan. 
 

”The European research is not strong enough: it does not match the research 
performance of the USA. Evidence suggests that a gap has emerged between 
Europe and the USA in the performance of research”.69  

 
     Några faktorer som skiljer Europa från USA, och som visar på skillnaden i 
forskningsresultat, är antalet publikationer i vetenskapliga tidskrifter per capita och antalet 
nobelpris. USA är ledande vid båda jämförelserna.  
 
     En annan jämförande faktor är givetvis nivån på investeringar i forskning. Även här visar 
siffror att Europa ligger långt bakom USA.  
 
     Ett annat område där förbättringar måste ske, anser expertgruppen, är utbildningen av 
forskare och deras utvecklingsmöjligheter. Man anser att det är av stor vikt att träna och 
utbilda forskare och uppmuntra dem att satsa på en karriär i Europa. Här vill expertgruppen 
understryka betydelsen av att stärka karriärmöjligheterna för både män och kvinnor.70  
 
Operationella perspektiv 
 
     Det är enligt expertgruppen viktigt att ett europeiskt forskningsråd arbetar som en 
självständig enhet med en grundläggande expertkunskap som kommer från den internationella 
forskningsvärlden. Detta är en grundläggande förutsättning för ett europeiskt forskningsråds 
trovärdighet och för förtroendet dels gentemot forskningssamhället dels gentemot samhället i 
stort. Ett europeiskt forskningsråd måste därmed arbeta enligt självständigt fattade beslut och 
behålla en oberoende ställning gentemot nationella och andra intressen. 
     När det gäller europeiska forskningsrådets finansiering bör budgeten komma ifrån den 
Europeiska unionen. Om detta blir möjligt beror dock på EU-fördraget. Så som det ser ut idag 
måste finansieringen komma från en specifik del inom ramprogrammens budget. 
Expertgruppen föreslår att en europeisk fond för spetsforskning då kan skapas (European 
Fund for Research Excellence). Efter en tid tänker sig expertgruppen att andra 
finansieringskällor kan komma att användas som till exempel nationella eller internationella 
forskningsorganisationer, från privata fonder osv.  
 

”Crucial to the success of creating an ERC is that it is accompanied by a general 
increase in funding of R&D in Europe. Only if such an increase in funding is 
forthcoming, will the purpose of the ERC be fully achieved. The ERC should 
therefore be created as an addition to the existing and well functioning national or 
European R&D activities.” 71

 
     En budget på omkring 2 miljarder euro per år kommer att föreslås. En sådan budget gör att 
europeiska forskningsrådet kan jämföras i storlek med några av de största 
forskningsfinansierade organisationerna i Europa.  

                                                 
69 ERCEG (December 2003), Sida 9 
70 Ibid Sida 11 
71 ERCEG (December 2003),. Sida 12-13 
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     Expertgruppen ger även förslag på det europeiska forskningsrådets struktur, institutionella 
krav och juridiska alternativ. I rapporten ges olika alternativ på hur forskningsrådet rent 
juridiskt bör se ut men en lösning måste finnas inom fördragets ramar.  
 
     För europeiska forskningsrådets trovärdighet anser expertgruppen att implementeringen av 
denna borde ske successivt och att en ökning av anslagen borde ske efter att organisationen 
visat kompetens och kapacitet att ge resultat.  
 
4.4 EU-kommissionens meddelande om grundforskning 
 
     För att identifiera de viktigaste delarna i kommissionens meddelande har jag använt mig av 
följande frågeställningar. De kan även komma läsaren till hjälp för att urskilja viktiga punkter 
som jag velat belysa. 
 

• Finns det ett behov av att skapa ett europeiskt forskningsråd som finansierar 
grundforskningen på en europeisk nivå eller är det nuvarande systemet med nationella 
finansieringssystem tillsammans med EU:s ramprogram lämpliga och adekvata för 
Europa? 

• Kan ett europeiskt forskningsråd bidra till att höja nivån och kvaliteten på forskningen 
och öka den europeiska forskningens konkurrenskraft?  

• Vilka dokument eller förslag har kommissionen främst använt sig av i utarbetandet av 
sitt meddelande? Har ESFs eller ELSFs rapport mest påverkat kommissionens 
meddelande? Och hur mycket har ERCEGs rapport påverkat?  

• Varför finns det ett behov av att bilda ett europeiskt forskningsråd, enligt 
kommissionen?  

• Hur ser kommissionen på frågan hur europeiska forskningsrådet kan arbeta, vilka 
finansieringsinstrument kan användas och vilken är europeiska forskningsrådets roll? 

 
     Genom meddelandet om grundforskning vill kommissionen dels ge ett ytterligare inlägg i 
debatten dels främja diskussioner på det politiska planet. Kommissionen har följt debatten 
som förts av de aktörer som nämnts tidigare i uppsatsen. EU-parlamentets rapport om 
kommissionens meddelande ”Investing in research: an action plan for Europe”, ställer sig 
bakom kommissionens uppmaning att investera mer i forskning genom större satsningar på 
grundforskningen samt genom skapandet av ett europeiskt forskningsråd.72

     Meddelandet efterfrågades av Konkurrensrådet den 22 september 2003 i syfte att 
presentera kommissionens syn på frågan. Meddelandets syfte är därmed enligt kommissionen 
att:  
 

- genomföra en bred analys av situationen i Europa när det gäller grundforskningen 
samt se på styrkor såväl som svagheter på det här området; 

- främja/stimulera debatten genom att klargöra viktiga detaljer som har rests under 
debattens gång; 

- lägga fram förslag på hur grundforskningen i Europa kan stärkas.73 
 

     Kommissionen inleder med att ge sin definition av grundforskning: 
 
                                                 
72 Resolution from the European Parliament P5-TA-PROV (2003) 0495 of 18.11.2003. 
73 European Commission (2003), Communication from the Commission: Europe and Basic Research, Brussels. 
Sida 4 
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”While there is no strict, unanimously accepted definition of what constitutes 
basic research, in practice one can identify and distinguish from other types of 
research, those which are carried out with no direct link to a given application 
and, if not exclusively, in any case and above all with the objective of progressing 
knowledge.” 74

 
     Den bakomliggande faktorn till att en debatt uppkommit kring att bilda ett europeiskt 
forskningsråd är att det finns en önskan att lägga mer satsningar på grundforskningen. Olika 
aktörer i forskarvärlden har uttryckt sig enligt den här linjen och även kommissionen ställer 
sig bakom idén. Under de första åren efter andra världskriget prioriterades framförallt 
grundforskningen. Denna situation förändrades dock snabbt med uppkomsten av nya behov. 
Tillämpad forskning fick en central roll och har sedan behållit den rollen. Men idag ser man 
återigen ett mervärde i att satsa på långsiktig kunskap och i att göra större satsningar på 
grundforskning för den ekonomiska och sociala utvecklingen. 75

 
“Today, the importance of basic research for economic competitiveness is starting 
to be recognised more and more in Europe, including by organisations which 
represent the business world, such as the European Round Table of 
Industrialists”76

 
     Behovet av att satsa mer på grundforskningen och utvidgningen av kunskapsbasen är enligt 
kommissionen en del av det mer övergripande Lissabonmålet. Det krävs fler satsningar på 
forskning för att höja tillväxten i Europa. Att Europa ligger bakom sina konkurrenter USA 
och Japan är givetvis ett argument som kommissionen för med styrka. Man ser på skillnader i 
sättet att organisera grundforskningen och hur mycket som läggs i termer av resurser på 
grundforskningen. Det är dock inte lätt att jämföra/kvantifiera USA:s eller Europas insatser 
inom grundforskningen. Det är främst saknaden av tillräcklig konkurrens på europeisk nivå 
som är problemet. Konkurrens på nationell nivå är däremot mer förekommande. Dessa 
strukturella svagheter behöver åtgärdas på europeisk nivå, skriver kommissionen.77 ”Along 
with its assets, Europe, has been shown, suffers from a number of weaknesses as far as basic 
research is concerned.”78  
 
     Kommissionen låter förstå att det finns ett starkt behov av att skapa en ny 
supportmekanism på europeisk nivå för att ge grundforskningen de nödvändiga resurserna. Ett 
europeiskt forskningsråd skulle vara ett effektivt och önskvärt instrument i detta syfte.79 Man 
skulle kunna undvika de oönskade effekterna som det nuvarande systemet med nationella 
forskningssystem skapar, det vill säga fragmenterade system. Genom att stimulera 
konkurrensen och genom att främja innovation och nya forskningsmetoder, kan man stimulera 
kreativitet framstående forskning och därmed skapa ett europeiskt mervärde som uppkommer 
genom konkurrens på EU-nivån.   
 

                                                 
74  Ibid. Sida 5 
75 Ibid. Sida 3. 
76 European Commission (2003), Communication from the Commission: Europe and Basic Research, Brussels. 
Sida 9. 
77Ibid  Sida 10 
78Ibid. Sida  12 
79Ibid  Sida 12 
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     Det finns redan idag ett system på europeisk nivå, inom Ramprogrammen, som stimulerar 
konkurrens genom projekt och nätverksbildande. Utvärderingsprocessen är redan idag baserad 
på en metod som väljer ut de allra bästa projekten inom en kontext grundad på konkurrens.   
 
     När det gäller finansieringen vill kommissionen se att en betydande tilldelning "nya" 
pengar tillsätts forskningsrådets budget för att denna ska kunna spela en vikig funktion. 
Kommissionen anser att pengarna ska komma från unionens forskningsbudget. Enligt 
kommunikationen kommer kommissionen att följa expertgruppens rekommendationer och 
därmed lägga ett förslag till formandet av ett system enligt de ovan nämnda kriterierna, såväl 
som ett ökat stöd till grundforskningen. Detta kommer att utgöra det främsta temat gällande 
Unionens forskningsområde i framtiden.  
 
     Vilka är då de nästa stegen att ta i den här processen? Kommissionens meddelande är som 
tidigare nämnts tänkt att utgöra ett underlag för en debatt på politisk nivå och inom EU:s 
institutioner. Kommissionens tidsplan för kommande beslut och inlägg ser ut enligt följande:  
   
– Första kvartalet 2004: En bred debatt om meddelandet inom forskningssamhället och 
intresserade grupper, i relation till reflektioner kring ett europeiskt forskningsråd. En debatt på 
politisk nivå inom Europeiska Rådet och inom EU Parlamentet med meddelandet som 
utgångspunkt. 
  
– Andra kvartalet 2004: Kommissionen presenterar ett meddelande som skall ge förslag till en 
operationell tolkning av debattens slutsatser kring grundforskning i form av mekanismer som 
kan implementeras på europeisk nivå. 
 
– Senare hälften av året: En politisk debatt kring Kommissionens andra meddelande, med 
avsikten att inrätta ett kommissionsförslag inför det Sjunde ramprogrammet.80

 
4.5 Konkurrensministerrådets syn på grundforskningens roll i ERA 
 
Under konkurrensministermötet som hölls i mars 2004 diskuterades bland annat 
grundforskningens framtida roll inom det europeiska forskningsområdet. Ministerrådet 
erkände grundforskningens primära uppgift som är att stärka och utveckla kunskap och 
därmed medverka till utvecklingen av vetenskap samt främja en hållbar ekonomisk 
utveckling, konkurrens och sysselsättning i den kunskapsbaserade ekonomin. Ministerrådet 
välkomnade kommissionens meddelande om grundforskning som utvärderar 
grundforskningens påverkan på konkurrensen, tillväxten och livskvaliteten i Europa.  
 
     Med bakgrund av behovet av att förbättra förutsättningarna för grundforskningen i Europa 
hävdade konkurrensministrarna att inför förberedelserna för det kommande ramprogrammet 
och med hänsyn tagen till de nationella forskningsprogrammen, bör det utvärderas huruvida 
möjligheten finns till en specifik finansiering inom Ramprogrammen för att främja 
grundforskning av högsta kvalitet. Samtidigt uppmanar ministrarna att en lämplig balans bör 
bevaras med andra prioriteringar, angreppssätt och aktiviteter inom forskning, innovation och 
teknologi. 81

 
                                                 
80 European Commission (2003), Communication from the Commission: Europe and Basic Research, Brussels. 
Sida 15. 
81 Council of Minister meeting- Competitiveness (Internal market, Industry and Research), 11th March 2004. 
Brussels. Sida 18 
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     Konkurrensministerrådet noterarade kommissionens avsikt att under maj 2004 lägga fram 
ett förslag om hur man, rent operationellt, ska kunna förbättra förutsättningarna för 
grundforskningen i Europa.82  
 

5. Resultat 
 

 Med hjälp av de fem typargumenten kommer jag att beskriva varför de analyserade aktörerna 
anser att det finns ett behov av att bilda ett europeiskt forskningsråd. Jag kommer att börja 
med typargument noll och sedan löpande fortsätta med de resterande. Dessutom kommer jag 
att besvara de frågeställningar som ligger till grund för uppsatsen. Dessa rör europeiska 
forskningsrådets historiska utveckling, vilka centrala aktörer som är involverade i processen, 
vilka ståndpunkter de har gällande ett europeiskt forskningsråds roll, vilka av aktörerna som 
har en inkrementalistisk respektive en radikal syn på hur europeiska forskningsrådet ska 
formas samt slutligen hur utvecklingen kan förklaras. Resultaten samt analysen av det 
empiriska materialet vilar på institutionalismens perspektiv och i synnerhet på den historiska 
institutionalismen.   
 
     När EU-ländernas ministrar träffades vid ministermötet i Lissabon våren 2000 lyftes 
behovet av att skapa ett europeiskt forskningsområde fram. En diskussion utlöstes i efterhand 
om hur man på bästa sätt kunde skapa ett sådant område. Det hävdades att Europa vid det 
tillfället saknade lämpliga mekanismer för att stimulera samt samordna europeisk 
grundforskning på ett sätt som man lyckats med i USA. Konsensus skapades, inte minst bland 
forskare, om att det fanns ett behov av att bilda ett europeiskt forskningsråd, vilket man såg 
som ett naturligt led inom den europeiska forskningens utveckling. En arbetsgrupp inom ESF, 
ledd av Richard Sykes, och expertgruppen (ERCEG) ledd av professor Mayor, 
rekommenderade tillsättningen av ett forskningsråd på europeisk nivå. Även om de båda 
rapporterna visade en del skillnader vad gällde forskningsrådets implementering, är de båda 
arbetsgrupperna ense om att det europeiska forskningsrådet bör formas som en ny enhet, 
avskild från kommissionens forskningsprogram.  
 
     Drivkraften bakom behovet att höja investeringarna i forskning är att Europa ligger långt 
bakom USA och Japan när det gäller den totala investeringen i forskning och utveckling. Det 
är ett motiv som alla aktörer i debatten är överens om. Om Europa ska klara treprocent målet 
till 2010 bör nya effektiva instrument införas. Många ser ett europeiskt forskningsråd som ett 
effektivt och nödvändigt verktyg i den här processen.  
 
     ESF är en av de mest centrala aktörerna i debatten. I sin rapport skriver ESF att 
forskningskvaliteten i EU bör höjas. ESF argumenterar starkt för införandet av ett europeiskt 
forskningsråd, vilket de ser som ett viktigt instrument för att främja europeisk forskning. Det 
är ett mål i sig att hinna i kapp USA och Japan, menar ESF. 
 
     Ett annat förekommande argument i debatten är att grundforskningens betydelse borde 
lyftas fram på europeisk nivå. Kunskapsbasen måste stärkas i alla medlemsländerna. Enligt 
ERCEG finns det ekonomiska, sociala och intellektuella orsaker som ligger bakom. För en 
långsiktig ekonomisk och social tillväxt behövs det en stark och väl förankrad 
forskningskultur. Det krävs en ny policy på europeisk nivå som stödjer grundforskningen och 
den potential som finns inom europeisk forskning idag.  
 
                                                 
82 Council of Ministers, sida 19 
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     Utifrån de olika rapporterna går det att se att det finns en stor efterfrågan från 
institutionernas håll att utveckla den europeiska kunskapsbasen. I kommissionens meddelande 
om grundforskning ställer sig kommissionen bakom idén att skapa ett europeiskt 
forskningsråd i syfte att lyfta grundforskningens betydelse på EU-nivå. Vikten av 
grundforskning för den ekonomiska konkurrensen har börjat erkännas allt mer i Europa, 
hävdar kommissionen. Att satsa mer på kunskap är ett högt prioriterat mål för att nå social och 
ekonomisk utveckling. Lissabonmålet är ett viktigt steg i inriktningen att höja tillväxten i 
Europa.  
 
     Rapporterna visar att det finns ett missnöje i dagsläget vad gäller hur grundforskningen 
drivs på EU-nivå. Man noterar från olika håll att den aktuella underfinansieringen av 
grundforskningen är negativ för utvecklingen av en verklig europeisk kunskapsbas.  
 
     För att kunna utnyttja grundforskningen i Europa på bästa sätt finns det ett behov av 
samordning mellan de nationella forskningsprogrammen. Detta sker redan idag inom 
tillämpad forskning, men saknas när det gäller grundforskningen. Det som efterfrågas är en 
bredare och djupare sammanhållning inom det europeiska forskningssamhället på alla 
områden. Ett europeiskt forskningsråd ses som en del av lösningen på problemet.  
 
     Orsakerna till varför institutionerna anser att det behövs ett forskningsråd på europeisk 
nivå är många. Ett allmänt missnöje med det nuvarande forskningssystemet tycks genomsyra 
forskningsorganisationernas rapporter. Kommissionens sätt att finansiera forskning genom 
Ramprogrammen anses nödvändig, men samtidigt anser man att den behöver kompletteras 
med ett instrument som finansierar just grundforskningen på europeisk nivå. ELSF ser till 
exempel hinder när det gäller Ramprogrammens funktionssätt. Man kritiserar bristen på 
kontinuitet i programmen och man anser att det beror på att administrationerna ändras 
ständigt. Man ser gärna att utvärderingsprocesserna effektiviseras och peer-review systemet 
anses vara ett ineffektivt och inkapabelt att lyfta fram de bästa forskningsprojekten.     
Nätverk ses som dynamiska och flexibla i motsats till institutionerna (se argument två). Med 
andra ord ser man det inte som en önskvärd lösning att använda Ramprogrammen som modell 
i bildandet av ett europeiskt forskningsråd. ELSF anser dock att Ramprogrammen ändå 
kommer att behövas då båda institutionerna kan komplettera varandra på ett optimalt sätt.  
 
     Utifrån kommissionens syn kan konkurrensen och nätverksbildandet stimuleras just genom 
Ramprogrammen. Även utvärderingsprocessen bidrar till att de bästa projekten väljs och detta 
inom konkurrensens ramar. Medveten om att grundforskningen negligeras i Europa och att 
gapet mellan EU och sina konkurrenter på den internationella arenan är stor, anser 
kommissionen att ett nytt system behövs i Europa för att finansiera grundforskning. 
Typargument noll genomsyrar stor del av meddelandet. Rapporterna som ligger till bakgrund 
till meddelandet är i första hand expertgruppens rapport och ESF: s rapporten. Som påvisats 
tidigare visar rapporterna en del skillnader vad gäller implementeringen av europeiska 
forskningsrådet. Gemensamt hävdar de dock att europeiska forskningsrådet borde vara avskild 
från kommissionens forskningsprogram.  
 
     Kravet på ökad flexibilitet kommer även från expertgruppen. Man efterlyser ett flexibelt 
arbetssätt. En mycket viktig funktion för forskningsrådet är att koordinera och främja 
nätverksskapande. ELSF anser dock att det inte i alla sammanhang kan eller bör bildas stora 
forskarnätverk. Just inom life science, anser ELSF, att det är effektivare att forska i små 
grupper. ESF ser också gärna ett europeiskt forskningsråd som en plattform där långsiktiga 
mål sätts för forskningen i Europa och där initiativtagande uppmuntras och efterfrågas. 
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Distributionen och användningen av resurser bör effektiviseras. På den här punkten är 
samtliga aktörer ense om att en viktig funktion för europeiska forskningsrådet är att förbättra 
tillgången till infrastruktur.  
 
Det finns ett klart behov av att underlätta för forskare att få tillgång till infrastruktur ifrån alla 
medlemsländer. Många länder i Europa har inte tillgång till de faciliteter som krävs för att 
driva en högkvalitativ forskning. ELSF är dock inte säker på att en institutionalisering av 
resursbasen är den rätta lösningen. Finansieringen bör ske på konkurrensbasis. Det europeiska 
forskningsrådets primära uppgift bör vara att distribuera stipendier som stödjer innovativ och 
högkvalitativ forskning.  
 
     De ovan nämnda resultaten ur organisationernas/institutionernas rapporter visar att de fem 
typargumenten förekommer regelbundet i debatten. Det går att rama in de grundläggande 
argumenten som förs genom aktörernas motivering till varför det finns ett behov av att bilda 
ett europeiskt forskningsråd. De aktörer som inte nämns i detalj i resultatdelen är ALLEA, 
Academia Europea och EUROHORCS. Orsaken är att organisationers ståndpunkter till stor 
del speglar de redan ovan nämnda aktörernas ställning. Deras rapporter utgör dessutom ofta 
kommentarer på ESFs, ELSFs och ERCEGs rapporter, men är ofta mycket mer kortfattade 
och inte alls lika detaljerade när det gäller forskningsrådets uppgifter och mandat. De utgör 
dock inte för den saken mindre viktiga uttalanden i debatten.  
 
     Institutionernas ställningstagande i debatten kan förklaras genom institutionsteori. När en 
ny institution bildas uppstår det, enligt historisk institutionalism, konflikter mellan de gamla 
institutionerna och den nya institutionen. Debatten kring ett europeiskt forskningsråd ställer 
olika aktörer mot varandra. Även om samtliga aktörer använder likartade argument går det att 
urskilja främst två positioner när det gäller det europeiska forskningsrådets position i 
förhållande till de redan existerande institutionerna. De institutionella aktörerna, som till 
exempel kommissionen och ESF, förespråkar en inkrementalistisk syn på europeiska 
forskningsrådet. De föredrar att skapa en institution med föga autonomi, under de nationella 
forskningsrådens kontroll och grundad på existerande europeiska forskningsorganisationer. Ur 
kommissionens perspektiv är det önskvärt att ett europeiskt forskningsråd inkluderas inom 
kommissionens forskningsprogram, som en förlängning av Ramprogrammen. Viktigt, för 
kommissionens del, är att den nya institutionen inte överförs uppgifter på Ramprogrammens 
bekostnad.  
 
     Organisationerna ESF och EMBO började, så snart ERA-konceptet introducerats, att 
diskutera möjligheten till att bilda ett europeiskt forskningsråd. Båda organisationerna har 
målsättningen att utgöra en del av det europeiska forskningsrådet. Detta är ett tillfälle för 
organisationerna att expandera sina verksamheter. Speciellt har ESF utmärkt sig för att vilja 
spela en ledande roll i debatten och erbjuder sig samtidigt som blivande plattform för 
europeiska forskningsrådets formation. ESFs samt EMBOs planer ställs dock mot 
kommissionens, som står mycket högt i spelet om europeisk forskningspolicy. Kommissionen 
kommer med stor sannolikhet motsätta sig idén att skapa ett europeiskt forskningsråd såvida 
den representerar ett "hot" mot Ramprogrammen. Med andra ord spelar de institutionella 
intressena en mycket viktig roll.  
 
     Den andra positionen utgörs av den radikala synen, vilken argumenterar för att skapa en 
helt ny och autonom institution: det europeiska forskningsrådet borde skapas ex nihilo och 
vara en oberoende institution. Som ett exempel ser de radikala på de federala 
finansieringsmyndigheterna i USA, The National Science Foundation och The National 
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Institute for Health. Även om den radikala synen har fått ny kraft i samband med skapandet av 
ERA, finns det fortfarande hinder på vägen som utgörs av grundforskningsorganisationer 
bundna till den nationella nivån och av EU-institutionerna som fortfarande trots allt fokuserar 
på tillämpad forskning. Att skapa en ny institution innebär alltid en förändring i någon form. 
Motståndet till förändringen kan vara speciellt stor bland nationella organisationer som 
befarar att de kommer att behöva överföra resurser från sina egna organisationer till den nya 
institutionen som kommer att agera på en europeisk nivå.  
 
     Vilka av de analyserade institutionella aktörerna kan sägas ha en inkrementalistisk 
respektive en radikal syn? De analyserade institutionerna förväntas ha en inkrementalistisk 
syn: det europeiska forskningsrådet borde vara en utbyggnad av existerande organisationer, 
nationella (utifrån de nationella forskningsrådens perspektiv) eller europeiska (utifrån 
kommissionens perspektiv). Vilka aktörer förespråkar det radikala förslaget? Det är aktörer 
som inte är bundna till institutionella intressen, och som tillhör forskarsamhället. Det är 
oberoende forskare som framstår som de primära förespråkarna för ett radikalt förslag.  
 
     En förespråkare för den radikala positionen är Keith Pavitt som precis i början av 
formuleringen av ERA skrev en artikel som publicerades i tidskriften Science and Public 
Policy. I sin artikel ger Pavitt ett som han kallar ett "radikalt förlag" på hur europeisk 
forskning skall kunna förbättras genom att bilda en institution, som ska främja 
grundforskning, genom att se på USA som modell. Han menade att orsaken till den 
framgångsrika amerikanska innovationsteknologin i vid utsträckning beror på en god miljö för 
grundforskning.83 Andra oberoende radikala positioner gällande europeiska forskningsrådet 
tas upp i Grönbäcks artikel. 

 

                                                 
83 Pavitt, Keith (2000), 27 (6), pages 455–460. 
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6. Analys och slutdiskussion 
 
Att forskningen i Europa drivs på olika nivåer, på nationell och på transnationell nivå får 
implikationer på riktningen emot vilken forskning i Europa skall drivas. Forskning är i 
grunden av transnationell karaktär fast den drivs inom nationella gränser och av forskare 
knutna till landspecifika faktorer. Med andra ord har forskningen trots sin transnationella 
karaktär inneboende nationella politiska och kulturella aspekter. De nationella strukturerna för 
forskning skiljer sig åt när det gäller forskningsprogram och målen för forskningen. Sett från 
det här perspektivet utgör skillnaderna länderna emellan ett hinder för att utveckla ett 
transnationellt forskningssamarbete. Det är dock viktigt att en gemensam policy for forskning 
och utveckling finns på europeisk nivå för att effektivisera och samordna de olika 
forskningsområdena, och för att på bästa sätt utnyttja den europeiska forskningspotentialen.  
 
     Svårigheten med att slå ihop och koordinera forskningen är speciellt stor i Europa, på 
grund av stora skillnader mellan länder och kulturer. Den första maj år 2004 utvidgades den 
Europeiska unionen som nu består av 25 medlemsländer. Den utvidgade unionens 
forskningsområde kommer att överföra betydliga mänskliga och finansiella resurser till den 
gemensamma forskningen. 
 
     Trots det Sjätte ramprogrammets betydande budget på omkring 18 miljarder euro, står 
Ramprogrammets budget endast för 5 procent av den totala offentliga investeringen i 
forskning och utveckling som kommer från medlemsländerna. En betydande del av de 
resterande 95 procenten härrör från de nationella forskningsråden, som spelar en central roll i 
utformning och implementering av de nationella forskningsprogrammen. De nationella 
forskningsråden är ofta de enheter som arbetar på både det politiska såväl som på det mer 
vetenskapliga planet. Deras uppgift ligger i att medla mellan de politiska prioriteringarna och 
den renodlade vetenskapliga nivån. Med andra ord utgör forskningsråden en central position 
inom varje lands nationella vetenskapsstrukturer. 
 
     I dag existerar inget instrument som finansierar grundforskning på europeisk nivå. Det är 
de nationella forskningsrådens ansvarsområde. Vid slutet av 2004 väntas ett politiskt 
ställningstagande komma kring ett europeiskt forskningsråd. Hittills har politikerna visat ett 
intresse för ett europeiskt forskningsråd men har ännu inte givit något tecken på att de står 
upp för idén. Konkurrensrådet välkomnar kommissionens engagemang för ökade resurser till 
grundforskningen. Inga kommentarer, varken för eller emot ett europeiskt forskningsråd, finns 
dock från deras sida.  
 
     Det finns idag heller ingen juridisk grund för att överföra resurser till en ny 
forskningsinstitution på europeisk nivå. Enligt den europeiska författningen ska all forskning 
som finansieras av EU regleras genom Ramprogrammen. Det finns med andra ord inget 
budgetutrymme och inte heller några juridiska förutsättningar för att skapa en ny institution 
utanför ramprogrammen.  
 
     Om den framtida europeiska konstitutionen ger förutsättningarna för att finansiera ett 
storskaligt europeiskt forskningsråd, blir det andra naturliga steget för medlemsländernas 
regeringschefer att garantera en substantiell flerårig budget för ett europeiskt forskningsråd 
inför nästkommande budgetperiod, som sträcker sig mellan 2007-2012. Detta skulle kunna 
möjliggöra för kommissionen och ministerrådet för forskning att fatta beslut kring 
implementeringen av ett europeiskt forskningsråd och detta parallellt med nästkommande 
Ramprogram. Om ingen juridisk grund finns och ingen budget allokeras, kan fortfarande 
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stödet för ett europeiskt forskningsråd garanteras som en del av Ramprogrammet, men då 
förmodligen på en mycket mindre skala.  
 
     Vilken storlek och vilken roll ett europeiskt forskningsråd kommer att få har betydelse för 
dess position gentemot andra europeiska institutioner. Frågan består fortfarande om den 
radikala eller den mer försiktiga inkrementalistiska synen kommer att få gehör. Hur som helst 
kan, enligt den radikala synen, det inkrementalistiska förslaget enbart leda till ett fragmenterat 
och betydelselöst europeiskt forskningsråd, utan möjlighet att verkligen spela den avgörande 
roll som man önskar frambringa. För de radikala anhängarna gäller det nu att bevisa att 
fördelarna med att skapa ett europeiskt forskningsråd som en ny och oberoende institution är 
större än om ett europeiskt forskningsråd skulle sättas upp enligt den inkrementalistiska 
synen. I dag finns det mycket som tyder på att de radikala snarare kommer att bli besvikna 
och att det kommer att bli svårt för dem att ställa sig emot de mycket starka och maktfulla 
institutionella aktörernas intressen. Institutionerna formar politiska strategier och påverkar 
politiska utfall. Om inte enbart strategierna utan även målen påverkas av den institutionella 
kontexten, kommer det politiska beslutet med stor sannolikhet ligga inom de europeiska 
institutionernas (kommissionen, parlamentet och ministerrådet) preferensramar.  
 
     De tre europeiska institutionernas vilja är att ge grundforskning större resurser i framtiden 
och detta inom den europeiska kontexten. Kommissionens intention är att lägga fram ett 
förslag till ökade resurser för grundforskningen inför nästa ramprogram. Man hävdar att en 
ökning av resurserna till grundforskningen går hand i hand med målet att stärka den 
europeiska kunskapsbasen. Europaparlamentet har deklarerat att det finns ett behov av större 
satsningar på forskning i stort och på grundforskning i synnerhet. Ett europeiskt forskningsråd 
ses som ett viktigt instrument i detta sammanhang (Resolution from the European Parliament, 
2003-11-18). Konkurrensministerrådet (2004-03-11) anser att grundforskning kan bidra till 
att ny kunskap utvecklas. Ny kunskap leder till förbättrade förutsättningar för en hållbar 
ekonomisk och social utveckling. Målet är att förvandla Europa till den mest dynamiska och 
konkurrenskraftiga kunskapsbaserade ekonomin i världen till 2010.  
 
     Processen som har lett till att bildandet av ett europeiskt forskningsråd kommit upp på den 
politiska dagordningen kan förklaras med hjälp av institutionalistiska teorier. Att nya 
institutioner bildas kan bero på behovet av att reformera och förnya gamla institutioner. Dessa 
behov kan skapas genom förändrade situationer i omgivningen som till exempel förändrade 
ekonomiska och politiska förutsättningar. Grundforskningen blir ett allt mer prioriterat 
område för forskning även på grund av sociala och ekonomiska faktorer. Kraven från 
forskarsamhället att reformera det europeiska forskningssystemet med ramprogrammen har 
vuxit fram till en debatt som även kan ses som ett krav på institutionell förnyelse. 
 
 Det finns olika sätt att skapa en ny institution, där ett sätt kan innebära en radikal 
omvandling. Att skapa nya institutioner genom ”radical shock” kan visa sig vara ett frustrerat 
och ineffektivt försök, menar institutionalisterna. Om det i allmänhet gäller att ansträngningar 
för att reformera eller förändra politiska institutioner ofta misslyckas i att uppnå precis vad 
som eftersträvas kan det skapa debatter. Institutioner har en tendens till att bevara sin inre 
ordning och stabilitet. Det är i hög grad svårt för utomstående aktörer att påverka 
institutionella beslut eftersom de institutionella aktörerna har med sig fixa, internt formade 
värderingar och åsikter om hur regler och procedurer ska se ut.    
 
     Hur ett europeiskt forskningsråd kan komma att se ut är fortfarande mycket oklart och det 
finns delade meningar om huruvida det är bra eller dåligt att skapa ytterligare en europeisk 
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institution. Enligt teorier som historisk institutionalism kan det uppstå motsättningar i 
samband med bildandet av nya institutioner. Det finns gamla institutionerna att ta hänsyn till 
och som måste konfronteras med den nya situationen. Dessutom kan skapandet av nya 
institutioner rubba etablerade mönster och skapa oro mellan aktörer och institutioner med 
konkurrerande intressen och mål. Utifrån institutionalismens syn spelar institutionerna en 
viktig roll i att forma den politiska arenan de institutionella aktörerna agerar på. Aktörernas 
mål påverkas av den institutionella kontexten. Beroende av vilken ställning aktörerna och 
institutionerna har i förhållande till skapandet av ett europeiskt forskningsråd utgår de från 
olika intressen. Just nu återstår att vänta och se hur ett politiskt beslut kommer att utformas. 
Huruvida det inkrementalistiska förslaget i slutändan kommer ge vika för det radikala 
förslaget eller tvärtom, kommer vi att få ett svar på inom en inte alltför avlägsen tid.  
 
Utöver de ovannämnda problemen som institutionalismen påvisar kan en ytterligare aspekt 
nämnas, och det är relationen mellan forskning och tillväxt. Under den senare tiden har 
debatten kring innovationers betydelse för den europeiska tillväxten intensifierats. En av 
orsakerna till att ett europeiskt forskningsråd anses nödvändigt är att de resurser som idag 
spenderas på forskningen i allmänhet och på grundforskningen i synnerhet inte är tillräckliga. 
Med andra ord vill man att större resurser läggs på FoU. Det långsiktiga målet är att stimulera 
ekonomisk och social tillväxt. Argumentet som ett flertal forskningsorganisationer 
förespråkar är att bildandet av ett europeiskt forskningsråd kan ses som ett viktigt instrument 
för att uppfylla Lissabon-målen.  
 
Relationen mellan innovationer och tillväxt är mycket viktig, samtidigt som den är ytterst 
komplex ur ett socioekonomiskt och politiskt perspektiv. Investeringar i FoU har en viktig roll 
i att skapa långsiktig tillväxt, men det exakta sambandet mellan FoU och ekonomisk och 
social tillväxt kommit att bli mer och mer omdebatterat. För att uppnå Lissabonmålen krävs 
en klarare och en mer holistisk definition av vad innovationer innebär samt dess effekter på 
ekonomisk tillväxt.84   
 
Insikten om att innovationer till stor del beror på kunskapsdelning samt på interaktionen 
mellan olika typer av aktörer ledde således under 1990-talet till att man började diskutera i 
termer av ”innovationssystem”. Trots att det är den systemiska modellen som dominerar 
dagens politiska debatt (och åtgärder), verkar det fortfarande som om många åtgärder som 
vidtagits för att främja innovation utgår från det så kallade linjära synsättet, som till exempel 
även ligger till grund för EU: s treprocentmål, dvs. att tre procent av EU: s samlade BNP ska 
gå till forskning.  
 
Det är inte illräckligt att enbart göra stora satsningar på högkvalitativ FoU för att få högre 
tillväxt.  
      
Innovationsproblematiken borde uppmärksammas i högre grad i debatten om ett europeiskt 
forskningsråd.  En viktig fråga är vilka implikationer som innovationer får i förhållande till 
kraven på ökade resurser inriktade på FoU. Möjligen vore det ett argument som de aktiva 
förespråkarna för skapandet av ett europeiskt forskningsråd skulle kunna åberopa för att 
kunna påverka det politiska beslutet i riktningen mot ett oberoende och handlingskraftigt 
europeiskt forskningsråd. Kanske en möjlig uppgift för ett europeiskt forskningsråd skulle 
kunna innebära att stimulera och främja innovationer i vidare mening? Utifrån dessa 
perspektiv skulle möjligen ett ”Europeiskt Innovationsråd” kunna vara ett effektivt instrument 
                                                 
84 Fagerberg Jan et al. (2004), Innovation in Theory and Practice i The Oxford handbook of Innovation, Oxford 
University Press.  
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för att förstärka det europeiska forskningsområdet samt öka förutsättningarna för att Europa 
ska lyckas med ambitionen att bli den konkurrenskraftigaste kunskapsbaserade ekonomin i 
världen. De sistnämnda frågeställningarna måste dock lämnas öppna och obesvarade i denna 
uppsats.  
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Förkortningar 
 
ALLEA  All European Academies 

COST   European Co-operation in Scientific and Technological Research 

ELSF  European Life Science Foundation  

EMBO  European Molecular Biology Organisation 

ERA  European Research Area 

ERC  European Research Council  

ERCEG  European Research Council Expert Group 

ESF  European Social Found 

ESPRIT European Strategic Programme for Research in Information 

Technology 

EURAB European Research Advisory Board  

EURATOM  European Atomic Energy Community 

EUROHORCS European Union Research Organisations Head of Research 

Councils 

FoU  Forskning och Utveckling 

HFSP   Human Frontiers Science Programmes  

IGLO   Informal Group of R&D liaison Offices in Brussels  
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