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Inledning

THORSTEN ANDERSSON
Preses KSLA

Thorsten Andersson hälsade välkomna, och
förklarade syftet med sammankomsten: att
diskutera de förslag till kommande forsk-
ningspolitiska proposition som en arbets-
grupp tagit fram efter sammankomsten vid
KSLA den 12 december 2002.

–  Sekreteraren i arbetsgruppen, KSLA:s VD
Bruno Nilsson, kommer att presentera grup-

pens arbete och förslag. Sedan kommer
representanter för LO, LRF, LRF Skogsägarna
samt SNF, att redovisa sina åsikter. Därefter
blir det en diskussion, noterade Thorsten
Andersson.

Sammankomsten hölls på tre håll sam-
tidigt, Stockholm, Alnarp och Umeå, med
videokontakt mellan de tre orterna.

FORSKNING FÖR GRÖN FRAMTID

FORSKNING FÖR GRÖN FRAMTID

FORSKNING FÖR GRÖN FRAMTID

FORSKNING FÖR GRÖN FRAMTID
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Ekonomisk tillväxt, ekosystemhälsa och livskvalitet

Ekonomisk tillväxt, ekosystemhälsa och livskvalitet

Ekonomisk tillväxt, ekosystemhälsa och livskvalitet

Ekonomisk tillväxt, ekosystemhälsa och livskvalitet

Ekonomisk tillväxt, ekosystemhälsa och livskvalitet

Ett underlag inför den kommande forskningspolitiska propositionen 2005

Utarbetat med Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien som plattform i samarbete med:

Ekologiska Lantbrukarna

Formas

Hushållningssällskapens Förbund

Institutet för jordbruks- och miljöteknik

Jordbruksverket

Kemikalieinspektionen

Lantbrukarnas Riksförbund

Livsmedelsföretagen

LRF Skogsägarna

Mistra

Movium

Naturvårdsverket

SkogForsk

Skogsindustrierna

Skogsstyrelsen

Statens Veterinärmedicinska Anstalt

Svenska Naturskyddsföreningen

Sveriges lantbruksuniversitet

Världsnaturfonden

November 2003
November 2003
November 2003
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Forskning för ekonomisk tillväxt,
ekosystemhälsa och livskvalitet,
sammanfattning av det gemensamma
underlaget

– Målet med arbetet har varit att ta fram ett
förslag som pekar på de gemensamma forsk-
ningsbehoven för den gröna sektorn.

Bruno Nilsson redovisade sedan förslaget
översiktligt. Detta kan i sin helhet rekvireras
från KSLA. Grundtanken är att den gröna sek-
torn består av en mängd värdekedjor, dels
inom den traditionella produktionssfären,
dels inom de nya sfärer som innehåller dels
ekosystemtjänster (bevarande för framtida
generationer), dels nya tjänster som turism
och rekreation.

– Dessa områden kompletterar och stöttar
varandra, konstaterade Bruno Nilsson. Det är
viktigt att vi också skapar en forskning som
stödjer helheten, över gränserna.

I sin sammanfattning tryckte Bruno Nilsson
på att den gröna sektorn är viktig för landet,
inte minst eftersom den är relativt okänslig
för konjunkturcyklerna. Det är dock nödvän-
digt att satsa på forskning, inte minst för de
många nya tjänster som med rätt forsknings-
stöd kan utvecklas mycket positivt. Men även
inom de traditionella verksamheterna är det
viktigt att forskningen ger stöd för fortsatt
utveckling, påpekade Bruno Nilsson.

BRUNO NILSSON
Sekreterare och VD
KSLA

Bruno Nilsson berättade att arbetsgruppen
har arbetat nästan ett år, sedan december
2002.

– Efter diskussion i KSLA:s forsknings-
politiska kommitté bestämde vi att försöka
samla alla organisationer med intresse inom
KSLA:s arbetsområde, den gröna sektorn,
och skriva ett gemensamt förslag. Målet har
varit att se till att inom KSLA:s ram diskutera
de framtida forskningsbehoven, och ge ett
gemensamt inspel inför den kommande forsk-
ningspropositionen. I dag är planerna att den-
na ska läggas fram i april 2005. 20 organisatio-
ner har på olika sätt deltagit i arbetet, bland
annat genom att delta i en referensgrupp.

Ett förslag har nu lämnats till regeringen.
– Men det betyder inte att dagens diskus-

sion är ”jästen efter degen”. KSLA:s forsknings-
politiska kommitté kommer inte att sitta med
armarna i kors fram till 2005, det finns gott om
tid för att komma med ytterligare förslag.

Bruno Nilsson konstaterade att det varit
mycket lärorikt att diskutera med de 20
organisationer som funnits med i arbetet.
Skillnader i åsikter och behov finns, men även
stora likheter.
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Fyra organisationers visioner för
framtida forskning och utveckling inom
den gröna sektorn och tillhörande
industri- och tjänstesektor

Landsorganisationen, LO

JAN EDLING
Näringspolitisk handläggare

gång hade. Men samtidigt finns två av värl-
dens mest framgångsrika företag inom dessa
områden i Sverige i dag: IKEA och Hennes &
Mauritz. De har lyckats tack vare att de utnytt-
jat den kunskap som skapats i Sverige genom
åren om värdekedjorna i dessa branscher.

Klarar vi inte att utveckla detta även i
andra branscher, kommer vi att tappa pro-
duktion ur landet. Vi kommer också att tappa
forskning till andra länder. Som exempel
nämnde Jan Edling träindustrin, där forsk-
ningen möjliggjort nya efterfrågade produk-
ter, som större trähus, men där man miss-
lyckats med att bygga ett fungerande system
för produktionen.

Jan Edling vill också att man tittar på hur
forskning organiseras i världen i dag. Alla har
inte råd att göra allt, mycket handlar om att
fördela forskning över världen, vilket redan
sker i hög utsträckning inom de globala före-
tagen.

– Det är viktigt att vi har en unik produktion i
Sverige. Då kan vi få ett bra pris för vår pro-
duktion, sade Jan Edling, LO.

Om vi har en produktion som lätt kan
ersättas med produktion i andra länder måste
vi konkurrera med låga priser. Ett sätt att se
till att vi har en unik produktion är att organi-
sera produktionen i värdekedjor, så att vi pro-
ducerar system snarare än enstaka produk-
ter. Då blir man mer svårutbytt, och gör det
möjligt att öka tillväxten genom att vi kan ta
ut ett högre pris.

Jan Edling menar att vi i dag har ett val när
det gäller våra basindustrier. Vi kan lätt mista
dem, träindustrin kan till exempel snabbt för-
loras till Baltikum. De kan mycket om trä, de
har anläggningar och de har en billig och bra
råvara.

Men det finns positiva exempel att följa.
Möbler och kläder är två branscher där Sve-
rige förlorat mycket av den produktion vi en
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– Inom LO har vi i samband med arbetet
inför forskningspropositionen konstaterat att
vi inte bara kan forska vidare längst de spår vi
följt hittills, man måste även titta på vilka
samhällsbehov som seglar upp som forsk-
ningen måste lösa. Där har vi identifierat tre:
IT i offentlig sektor (främst inom vården),
transporter (vi ligger långt från Centraleuropa,
och måste skapa smartare transportsystem)
samt klimateffekterna.

Jan Edling konstaterade att just klimat-
frågan är föremål för många beslut i dag. Men
den utgör också en affärsmöjlighet. När Öst-
europa får allt högre fart på sin industri kom-
mer de att söka kunskaper om miljövänlig tek-
nik i länder som redan tvingats ta itu med
detta. Här finns en möjlighet för Sverige,
menade Jan Edling.

– Man bör skapa innovationssystem, infra-
struktur för innovationsskapande, runt uni-
versitet och högskolor. Där ska finnas system
för affärsutbildning, anskaffande av risk-

kapital, patentansökningar och så vidare. Vi
behöver också tydliga spelregler som är mer
genomtänkta. Dessa system ska vara öppna
både får universiteten och de företag som
finns eller kan skapas runt detta, menade Jan
Edling. Det kan också handla om att involvera
små och medelstora företag i forskningspro-
cesser, t ex genom att upphandla en del av
forskningen via sådana företag.

Jan Edling gjorde även en ekonomisk över-
sikt och konstaterade att forskningen riskerar
att få mindre pengar om vi inte löser syssel-
sättningskrisen. Dels är det för många i dag
som inte arbetar, på grund av förtidspension
eller sjukskrivning. Men det finns även ett
regionalt problem, där många människor i
vissa regioner inte kommer in i arbetslivet.
Kan vi inte skapa en bättre situation i dessa
frågor, får Sverige totalt en mindre ekonomi
att fördela, menade jan Edling. Detta drabbar
i så fall även finansiering av forskning och
utveckling.

J. Edling
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LRF

miljökrav, menade Bengt Persson. Här är det
viktigt med samarbete mellan samhälle, forsk-
ning och de olika parterna i livsmedelskedjan.

Bengt Persson menade att den gröna sek-
torn har unika möjligheter att förbättra hälso-
läget i Sverige. Inte minst finns stora samhälls-
ekonomiska vinster att göra om man förbätt-
rar kosten.

– Felaktiga kostval kostar det svenska sam-
hället 100–150 miljoner om året. Mycket hän-
der i dag i gränslandet mellan livsmedel och
läkemedel. Här kan jordbruket komma att
bidra med många produkter.

Men även inom områden som motion, re-
kreation och stillhet kan landsbygden och
dess företag tillfredställa mycket av de be-
hoven.

Bengt Persson menade att den gröna sek-
torn också har mycket att göra i gränslandet
mellan läkemedel och livsmedel, genom att
bättre utnyttja de råvaror som finns.

Andra områden som Bengt Persson vill se
mer forskning på, är de svenska för- och nack-
delarna i samband med globaliseringen inom
jordbrukssektorn, samt forskning över äm-
nesgränserna. Veterinärer, teknikforskare med
flera måste arbeta tillsammans för att klara
frågor kring livsmedelsproduktionen.

Vi behöver även mer av helhetsgrepp, mer
syntesforskning, för att kunna kombinera
samhällets krav med jordbrukets och livs-

Bengt Persson berättade att LRF tagit en
vision om att den gröna näringen år 2010 ska
inta en tätposition i landet både i fråga om till-
växt, lönsamhet och ungdomar yrkesval.

– I dagsläget ser vi ett bekymmer med att få
ungdomar att välja den gröna näringen, kon-
staterade Bengt Persson.

LRF stöder i dag forskning inom en rad
områden, både inom växtodling och djurhåll-
ning.

Bengt Persson betonade betydelsen av
forskningen stödjer förmågan att tillgodose
slutkundens krav. Dessa krav är komplexa
idag, det handlar inte bara om fysiska behov
utan lika mycket om värderingar. Här behövs
en kombination av tillämpad forskning och
grundforskning.

– Vi behöver också en forskning som stöd-
jer värdekedjeperspektivet. Inte minst inom
livsmedelssektorn krävs detta för att klara
kvalitetsfrågorna. Alla aktörer måste kunna
agera med kunskaper om kundnyttan och om
hur kvaliteten ska kunna klaras hela vägen.
Det är också viktigt att ha med miljöaspekter-
na genom hela kedjan. Det kommer att krävas
mycket nya kunskaper för att klara de behov
som kommer. Vi måste också ha interaktivitet
mellan aktörerna i kedjan, och mellan dessa
och forskningen.

– Konsumenten är även medborgare, och
medborgarna ställer andra krav, inte minst

BENGT PERSSON
LRF:s förbundsstyrelse
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medelskedjans krav på produktionen. Här är
landskapets utveckling en viktig fråga. Denna
utveckling är långsiktig, och det är viktigt att
man i god tid tar reda på vilka krav samhälle
och konsumenter har på framtidens land-
skap. Här finns goda affärsmöjligheter om
man lyckas, menade Bengt Persson.

En avgörande fråga är hur ungdomar ska
kunna attraheras till jordbruket. Här måste
man hitta nya sätt att leda och organisera
företagen, menade Bengt Persson. Man mås-
te hitta sätt att lösa frågor kring fritid och

andra sociala behov som kommer att ställas.
Detta har inte gjorts i större omfattning ännu.

Vi måste även titta på jordbrukets roll i det
regionala samhället, ekonomiskt och socialt.

Till sist slog Bengt Persson fast att jord-
bruket kommer att behöva bli mer resurs-
effektivt, kunna ”producera mer av lika mycket
med mindre”. Miljö och produktion måste
kombineras på ett sätt som klarar både öka-
de krav på produktionen och i miljöfrågor.

– Det är en stor utmaning, konstaterade
Bengt Persson.

B. Persson
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LRF Skogsägarna

Finansieringen vill Christer Segerstéen se
enligt följande fördelning. Staten ska betala
grundforskningen, företagen tar hand om pro-
duktutvecklingen. Däremellan finns en tilläm-
pad forskning där staten och näringslivet bör
hjälpas åt.

– Den modell vi arbetar efter i dag tycker
jag fungerar alldeles utmärkt, menade Christer
Segerstéen.

På grundforskningen område ville LRF
Skogsägarnas ordförande se en samling av
resurserna kring slagkraftiga universitet och
högskolor. Om varje medelstor stad ska ha en
egen högskola, riskerar vi att ”de lärde” får
ägna tid åt att skaffa pengar i stället för att
forska och utbilda.

– Titta inte snett på den grannstad som
har ett universitet, uppmanade Christer
Segerstéen. I stället vill denne se mer av sam-
arbete. Även över nationsgränserna, och
speciellt inom Norden.

– Vi måste samtidigt få mer forskning över
ämnesgränserna, mer tvärvetenskaplig forsk-
ning. Det finns stora möjligheter till nya tjäns-
ter och produkter inom områden som hälso-
vård och ekosystemtjänster, men dessa kräver
grundforskning och forskning över ämnes-
gränserna.

Ett exempel är den forskning som nu visat
att ökad skogsgödsling kanske är bra för mil-
jön, eftersom det innebär att skogen binder
mer kol.

CHRISTER SEGERSTÉEN
Ordförande

Christer Segerstéen konstaterade att svensk
skogsnäring har en hård konkurrens i dag från
snabbväxande skogar ibland annat Sydame-
rika. Men tack vare forskning och en snabb tek-
nisk utveckling har utvecklingen inom skogs-
näringen i Sverige ändå varit positiv.

– Vi har en chans, men vi får ju inte stoppa
huvudet i sanden och bortse från de hot som
finns, menade Christer Segerstéen. Globaliser-
ingen gör att vi alltid riskerar att tappa forsk-
ning och produktion till andra delar av världen.

Prisutvecklingen är inte särskilt god, vilket
gör att vi måste öka produktiviteten om vi ska
kunna tjäna pengar, konstaterade Christer Se-
gerstéen, som också varande för hotet från
”kvartalskapitalismen”, ett synsätt som är
svårt att kombinera med skogsnäringens
långa perspektiv.

– Vår konkurrensfördel, där vi har ett för-
steg, är kunskaperna och forskningen.

Christer Segerstéen påpekade också den
styrka som skogsbruket har i förhållande till
avtalen från Rio och Kyoto, samt EUs beslut
om ökad andel förnyelsebar energi. England
är till exempel i dag mycket intresserad av
svensk teknik för biobränsle.

Christer Segerstéen vill en grundforskning,
som samhället bekostar, som kan ge grund för
helt nya produkter. Detta kan handla om
kemiska ämnen för läkemedel eller kemisk
industri.

Tillämpad forskning pågår och behövs
inom områden som naturvård, skogsbruks-
metoder och produktutveckling.
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Svenska Naturskyddsföreningen, SNF

MIKAEL KARLSSON
Ordförande

Mikael Karlsson menade att arbetsgruppens
förslag inför forskningspropositionen i grun-
den var ett bra förslag. Han menade dock att
ett perspektiv saknas. Han utgick från dikten
”Att verkligen leva”, av Harry Martinsson, ur
”Vagnen”, där han tog citatet ”dröm gärna,
helst vad tiden inte vill”. Mikael Karlsson
menade att man även bör forska om ”vad tiden
inte vill”, att man bör ha perspektiv och även
forska på sådant som inte har en tydlig kort-
siktig nytta. Varför tar människor på en del
orter strid för att ha kvar skog som inte är bio-
logiskt viktig, varför är så många negativa till

GMO, om de nu är så bra som vissa forskare
menar?

En annan viktig fråga att forska kring är
konfliktlösning. Hur kan vi hitta lösningar på
konflikter, och hur ska vi hantera konflikter
som inte har någon tydlig lösning?

Mikael Karlsson vill också se en verklighet
bakom retoriken kring integrerad och inter-
disciplinär forskning.

– Hur kan vi göra verklighet av detta inom
universitet och högskolor som inte alls är
uppbyggda för att arbeta på detta sätt, undra-
de Mikael Karlsson.
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Diskussion

Ulf Renborg vill även gratulera KSLA till att
ha formulerat de tre sfärerna (som redovisa-
des inledningsvis av Bruno Nilsson). Men han
ville även lägga till ytterligare ett område i
den tredje sfären: boende. I dag flyttar många
ut på landet, människor mellan 30 och 40,
som ställer egna krav på sin boendemiljö.

– Jag håller med Jan Edling om att vi be-
höver hitta unika produkter, unika egenska-
per i vårt landskap som vi kan utnyttja. Vi har
en sådan i vår vackra natur, men vi vet ännu
inte hur mycket vi kan tjäna på att utveckla
detta. Här finns ett stort forskningsområde.

Mikael Karlsson ville framhålla att miljörörel-
sen är positiv till mycket av ny teknik. Sam-
tidigt var han kritisk till att Sverige är så dåligt
i dag på att göra riskbedömningar av den
snabba teknikutveckling vi har i dag.

Mikael Karlsson instämde i att det behövs
flervetenskaplig forskning där många formule-
rar sina problem och lägger fram sin kunskap.
Men det behövs även rent tvärvetenskaplig
forskning där man har ett vidare perspektiv.

– Att det inte skulle gå är uppenbarligen
falskt, eftersom värdefull sådan forskning
finns. Men det är nog sant att forskningsfinan-
siärer är dåliga på att stimulera sådan forsk-
ning.

Mikael Karlsson noterade också att vissa
nya ”discipliner” i sig är tvärvetenskapliga,
fast de utvecklats till egna områden. Detta är
därmed också en väg för att få mer tvärveten-
skaplig forskning med bredare perspektiv.

Thorsten Andersson ställde sedan en fråga till
de tre inledare som representerar LO, LRF

Thorsten Andersson tog upp problemen med
tvärvetenskaplig forskning, som ju inte stäm-
mer överens med universitetens organisation
och meriteringssystem.

Hans Ackefors, KSLA, instämde i att främst
meriteringssystemet är ett problem. Delvis
kan detta mötas genom att forskaren deltar
parallellt i den traditionellt organiserade
forskningen och i tvärvetenskapligt arbete.

Åke Bruce, Statens Livsmedelsverk redovisa-
de egna erfarenheter av hur svårt det är att
skapa tvärvetenskaplig forskning. Forskarna
har för mycket att göra vid sina egna institu-
tioner.

– Jag tror att man måste skapa miljöer där
man kan träffas och spåna. Detta kan mycket
väl göras i KSLA:s regi, eller av forsknings-
rådet.

Men det krävs pengar för att det ska vara
realistiskt.

Även Göran Sandberg, SLU i Umeå höll med
om att nya plattformar i regi av forskningsråd
eller forskningsstiftelser behövs.

– Jag vill också instämma i det Mikael
Karlsson sa om forskning kring annat än ren
naturvetenskap, sade Göran Sandberg. Inte
minst frågor kring människors acceptans är
väldigt viktiga, inte minst för oss som arbetar
med bioteknik.

Ulf Renborg menade att en del av lösningen är
att låta människor från skiljda discipliner få
formulera problem, för att sedan lämna till
andra forskare att hitta lösningar.
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och LRF Skogsägarna:  tycker ni att era behov
blivit tillfredställda i den skrivning som finns
i KSLA:s förslag till regeringen inför forsk-
ningspropositionen.

Bengt Persson svarade att de i stort sett blivit
det. Han ville dock ha ett visst förtydligande
av samhället och den gröna näringens roller
i samband med ekosystemtjänster. Vad är
krav från samhället, och vad är tjänster som
jord- och skogsbruket erbjuder samhället.

Christer Segerstéen tyckte dokumentet var
bra. Han varnade dock för att man ser de tre
delarna och betraktar dem som tre lika vik-
tiga delar.

– Det är ändå produktionen som är basen
i systemet. Här har vi konkurrensen från
snabbväxande skog, men mycket kan göras
med forskning. Ett exempel är det världs-
ledande arbete som man gör i Umeå på för-
ädlingsbiten, och det finns mycket annat att
göra också. Mer av detta bör komma in.

Jan Edling konstaterade att de offentliga ut-
gifterna ökar, vilket förmodligen begränsar
möjligheterna att få en ökad statlig satsning
på forskning. Sverige ligger redan i dag bara i
mitten av OECD-länderna i fråga om offentliga
forskningsmedel. Tack vara näringslivets sats-
ningar ligger vi dock ändå i topp totalt sett. Av
4,3 procent av BNP till forskning, kommer 75
procent från företagen. Av detta kommer i sin
tur 80 procent av några få stora företag. Jan
Edling befarade därför att näringslivets in-
satser skulle minska framöver, och därmed
öka behovet av statliga insatser.

– Då måste vi dock få en ökad sysselsätt-
ningsgrad, påpekade Jan Edling. Vi måste få
fler människor i arbete, annars har vi inte råd
med ökade statliga satsningar. Här kan den
gröna sektorn göra stora insatser, både inom
hälsa och rekreation och inom regionalpoli-
tiken, genom nya företag och verksamheter.

Jan Rendel saknade ”nyfikenhetsforskningen”
i KSLA:s dokument. Där betonas forskning ur
olika nyttoaspekter. För att lösa frågor inom
områden som miljö och genetik krävs en
grundläggande forskning inom ämnen som
marklära och molekylärbiologi.

Gert Göransson tog Jan Edlings beskrivning av
innovationssystemen, och hans bedömning
att SLU är ganska bra på detta inom sitt om-
råde.

– Jag tror tyvärr inte att vi är så bra, mena-
de Gert Göransson. Andra universitet är be-
tydligt mer aktiva när det gäller till exempel
patentfrågor. Vi behöver på ett helt annat sätt
samverka med andra universitets inkubato-
rer. Vi är till exempel knappast alls med i det
inkubatorprogram som Vinnova har. SLU bör
gå in på ett mer aktivt samarbete för att kun-
na dra nytta av de kunskaper som finns på
andra håll.

Jan Edling instämde i detta.
– Vi är ett så litet land att vi inte klarar att

ha innovationssystem inom olika sektorer
eller regioner som inte har kontakt med var-
andra. Det måste byggas upp en kritisk massa
av kunnande för att idéer ska kunna utvecklas
inom landet. I dag säljs många idéer utomlands
i stället för att ge sysselsättning i Sverige. Men
även småföretagen måste komma med myck-
et mer i innovationssystemen än i dag.

Bruno Nilsson påpekade att det dokument
man diskuterat under dagen är ett genuint
gemensamt dokument, inte ett dokument från
KSLA. Bruno Nilsson konstaterade också att
många kloka synpunkter kommit in under
dagen.

– Jag tycker att vi låtit arbetet genomsyras
mycket av de tankar som Mikael Karlsson gav
uttryck för tidigare. Jag inser dock att vi i
mycket har uttryckt detta dåligt i dokumen-
tet. Däremot är det medvetet som vi undvikit
att tala om organisation, olika typer av forsk-
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ning och produktionsfrågor. Perspektivet har
varit ekosystemets förmåga att leverera på
längre sikt. Det är grunden för alla de verk-
samheter som vi talat om i de tre boxarna,
eller sfärerna, som vi beskriver i dokumentet.

Detta dokument är för övrigt det ena av två
som skrivits inför den kommande forsknings-
propositionen. Den andra har skrivits av ett
stort antal forskningsaktörer, bland annat
universitetsrektorer, forskningsråd, Vinnova
med flera. Här framförs behoven av att öka
den offentliga forskningens andel av BNP till

en procent, vilket skulle innebära en ökning
med 7,5 miljarder. Detta understryker ytter-
ligare Jan Edlings tes att fler människor i ar-
betsför ålder behöver komma i arbete.

Thorsten Andersson tackade för alla synpunk-
ter, och framförde även ett tack till dem som
arbetat med dokumentet. Han framhöll sam-
tidigt att KSLA:s aktiviteter kommer att fort-
sätta till dess forskningspropositionen läggs
fram 2005.

Diskussion
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