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Vad är grundforskning? 



 
 
Inom grundforskningen letar forskarna efter det 
okända. De ger oss en klarare och klarare bild av den 
värld vi lever i, och har inga bestämda idéer om hur 
den kunskap de kommer fram till ska användas. 
Grundforskning ger oss ett nytt vetande för framtida 
bruk. 
 
Så här definierar OECD grundforskning: 
"Grundforskning handlar om att systematiskt och 
metodiskt söka efter ny kunskap och nya idéer utan 
någon bestämd tillämpning i sikte." 



    
 
Enligt Högskoleverkets doktorandhandbok: 
 
 
     Grundforskning och tillämpad forskning 
 
Det finns flera typer av forskning – från grundforskning till tillämpad forskning. Men vad 
innebär det? 
 
Grundforskning 
Grundforskning eller nyfikenhetsbaserad forskning innebär att systematiskt och metodiskt 
söka efter kunskap utan att någon speciell tillämpning åsyftas. En skillnad brukar göras 
mellan ren grundforskning och riktad grundforskning, där den senare kan tänkas lägga 
grunden för tillämpning. Grundforskning är inte nödvändigtvis ekonomiskt lönsam i sig, men 
utgör förutsättningen för framtida innovationer och vetenskapliga landvinningar. 
 
Tillämpad forskning 
Tillämpad forskning innebär att systematiskt och metodiskt söka efter kunskap med en 
speciell tillämpning som mål. 
 
Utvecklingsarbete 
Utvecklingsarbete är att utnyttja forskningsresultat för att åstadkomma nya produkter. 
 



Grundforskning inom gruv- och mineral, det är alltså  
riktad grundforskning, eller långsiktig forskning där  
tillämpningarna inte kommer på en gång. 
 
Det är naturligtvis jättevikigt att det finns sådan 
forskning där morgondagens tillämpningar 
utvecklas.  



I Sverige är det vetenskapsrådet (VR) som har största ansvaret för grundforskning. 
 
VR bildades 2001 när de fem forskningsråden Humanistisk-samhällsvetenskapliga 
Forskningsrådet, Mediciniska forskningsrådet, Naturvetenskapliga forskningsrådet 
(NFR), Teknikvetenskapliga forskningsrådet (TFR) och Forskningsrådsnämnden 
slogs ihop till en myndighet. 
 
VR är Sveriges största forskningsfinansiär. 
Anslaget 2013 var 5,15 miljarder kr varav till Naturvetenskap och teknik 1,08. 
 
 
För gruvrelaterad grundforskning var det mycket negativt att TFR försvann. TFR  
finansierade riktad grundforskning i t ex bergmekanik och geofysiska  
prospekteringsmetoder. Detta är borta i VR där den tekniska forskningen 
glider mer och mer mot fysik och bioteknik. 
 



Hur ser det ut längs värdekedjan? 



NT utom
geologi/geofysik/geokemi

geologi/geofysik/geokemi

totalt malm

totalt icke malmgeologi

VR 2013, 1008 Mkr för naturvetenskap och teknik,  
varav 34,3 för geologi/geofysik, geokemi 

1,4 Mkr för 
malmgeologi 



SGUs stöd till geovetenskaplig forskning, drygt 5 mkr/år. 
Finansierar riktad grundforskning, men ett villkor är 
att projekten måste vara av intresse för SGUs 
verksamhet. 



 
Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF 
är en fri, oberoende forskningsfinansiär  
inom det offentliga forskningsfinansieringssystemet. 
 
Regeringen skrev stadgarna, tillförde startkapitalet och utser två av styrelsens  
tio ledamöter. Stiftelsen är i övrigt inte bunden, utan kan arbeta snabbt och ta nya  
initiativ när behov och idéer uppstår. 
 
Enligt stadgarna ska SSF stödja forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin. 
Den stödda forskningen ska hålla högsta möjliga kvalitet, men också kunna  
nyttiggöras inom svensk industri och samhället i övrigt. 
 
SSF satsar just nu inte på gruvrelaterad forskning utan mest på life sciences och 
IT, men gjorde för >10 år sedan en stor satsning på Agricola Centre vid LTU. 
Grundläggande forskning om anrikningsprocesser, i huvudsak ytkemi. 



Även om VR inte satsar på gruvrelaterad grundforskning och SGUs 
medel inte är så stora, är läget inte totalt nattsvart. Det händer att finansiärer som  
VINNOVA och EUs ramprogram, som satsar på mycket tillämpad forskning 
som ska ge innovationer, har så stora projekt eller program att de innehåller 
en del riktad grundforskning. 
 
Det finns även ett europeiskt forskningsråd, European Research Council (ERC), 
men detta finansierar inte gruvrelaterad forskning. 
 
De flesta gruvforskarna har en publiceringsprofil som gör det svårt 
att få forskningsmedel från VR eller ERC. 



4-dimensional geological modelling of the 
Skellefte district 



Multi-scale 4-dimensional geological 
modelling of the Gällivare area 

 

Tobias E. Bauer, PhD 
Luleå University of Technology 



Bergteknik och bergmekanik 
 
Tidigare en del TFR- och NFR-anslag för grundläggande studier. När VR bildades 
blev det stopp. 
 
Insmuget i tillämpade projekt studerar man mer fundamentala vågfenomen  
och även samverkan mellan berg och sprutbetong. 
 
Man gör även grundläggande studier av hur tunnelbränder påverkar berget ur ett  
bergmekaniskt perspektiv. Finansiering BeFo, SKB, Vattenfall, Banverket och LTU. 
 
 



För processidan är det lättare för kemister än mineraltekniker att 
finansiera riktad grundforskning 
 
Exempel: 
 



Vad Kemisk teknologi gör av betydelse för LKAB 
Högupplöst avbildning av pellets med SEM Ytkemiska studier (IR) 

7% Bubbelporositet 3% Bubbelporositet 

I0 I 

Kristall utan beläggning (a) och  
med hematitbeläggning (b) 

(a) 

(b) 

Oönskade flotationsreagens på järnoxiden 
leder till bildning av bubblor 

Bentonits mikrostruktur  
avbildad för första 
gången 

Hur bentonit binder 
samman pelleten 

Bubblorna sänker råkulans hållfasthet och sänker 
produktiviteten i pelletiseringsprocessen 

Flotations
-reagens 



På miljöområdet finns forskningsrådet FORMAS 
(forskningsrådet för miljö och areella näringar. 
 
De finansierar även projekt med relevans för gruvindustrin, till exempel: 
 
Titanium-based ion-exchangers for water treatment 
(Oleg Antzutin) 
 
Using green liquor dregs from the paper industry for stabilisation of 
sulphide-bearing mine waste – solving two waste problems at the  
same time 
(Björn Öhlander) 
 
Tillämpade projekt med inslag av grundläggande forskning 
 
 



Processmetallurgi. 
 
Här finns utrymme för viss  
långsiktig forskning i det sk 
Bolidenpaketetet, 17 mkr 
om hur basmetaller utvinns 
och återvinns  



Hjalmar Lundbohm Research Centre, en mycket stor forskningssatsning. 
En donation från LKAB till LTU på 150 Mkr. Forskningen ska vara av  
betydelse för LKAB. 
 
De flesta projekten är tillämpade men det finns också  inslag av 
av grundläggande forskning i en del projekt. 



LTU fick i konkurrens 90 Mkr 2009-2014 för gruvrelaterad forskning, 
ett sk strategiskt forskningsområde. Detta är i form av förstärkta 
fakultetsmedel och gör att vi kan bedriva en del riktad grundforskning. 
 
Om vi klarar utvärderingen i höst blir detta en permanent förstärkning på  
ca 20 Mkr/år. 



Slutsatser 
 
Det behövs riktad  grundforskning för gruvrelaterad forskning, 
en del sådan pågår men bilden är splittrad och inte långsiktig.  
 
Statens huvudfinansiär för grundforskning, VR, tar inte riktigt 
sitt ansvar. 
 
Att SSF skulle  satsa på ett program för gruvrelaterad  
grundforskning är en möjlighet. 
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