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Uppdrag att lämna förslag om en etablering av ett 

kunskapscentrum för kärnvapennedrustning 

Regeringens beslut 

Regeringen uppdrar åt Vetenskapsrådet att lämna förslag på vilket lärosäte 

som bör få i uppdrag att etablera ett nationellt kunskapscentrum för 

kärnvapennedrustning. 

Bakgrund 

Ett nationellt kunskapscentrum ska inrättas vid en befintlig akademisk 

institution som redan bedriver utbildnings- och forskningsverksamhet av 

hög kvalitet inom för kärnvapennedrustning relevanta ämnesområden. Syftet 

med centrumets verksamhet är att det långsiktigt ska stärka och bredda 

kunskapen om nedrustningsfrågor i Sverige.  

För 2021 beräknas 10 miljoner kronor avsättas för ett nationellt 

kunskapscentrum för kärnvapennedrustning. För åren därefter beräknas 

samma belopp avsättas. Medlen ska användas för utbildning och forskning.  

Närmare om uppdraget 

Vetenskapsrådet ska inhämta intresseanmälningar från statliga universitet 

och högskolor i Sverige om att få inrätta ett kunskapscentrum för 

kärnvapennedrustning. Vetenskapsrådet ska därefter lämna förslag på vilket 

lärosäte som bedöms som mest lämpligt. Det är av vikt att Vetenskapsrådet 

härvid inhämtar synpunkter från expertmyndigheterna Strålsäkerhetsmyndig-

heten och Totalförsvarets forskningsinstitut. 

Vid uppdragets genomförande ska en grundläggande utgångspunkt vara att 

flera vetenskapliga områden, såväl inom naturvetenskap och teknik som 
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inom humanistiska och samhällsvetenskapliga discipliner, kan bidra till 

kunskapscentrumets verksamhet. En bred, tvärvetenskaplig verksamhet samt 

erkänt högkvalitativ utbildning och forskning inom relevanta ämnesområden 

är därför av vikt i Vetenskapsrådets bedömning av lämplighet. Den höga 

vetenskapliga kvaliteten ska framgå bl.a. av antalet publicerade artiklar i högt 

renommerade tidskrifter och mängden vetenskapliga citeringar. Centralt är 

även att den akademiska verksamheten i relevanta ämnen bedrivs på alla 

nivåer men särskilt på forskarnivån. 

Uppbyggnad av svensk forskning på nedrustningsområdet kräver även 

samverkan med internationell expertis på området. En stark internationell 

profil vid lärosätet är därför avgörande för centrumets etablering. 

Verksamheten ska inte duplicera statligt finansierad forskning som redan 

bedrivs inom området av andra statliga aktörer, som t.ex.Totalförsvarets 

forskningsinstitut. 

Målen för verksamheten vid kunskapscentrumet ska vara att stimulera till 

utbildning och forskning inom området, säkra framtida expertkompetens på 

området samt att utgöra ett tvärvetenskapligt stöd till policyarbetet på 

området. Vidare ska kunskapscentrumet arbeta för att öka den allmänna 

medvetenheten om kärnvapennedrustning och därmed bidra till offentlig 

debatt kring nedrustningsarbetets utmaningar. Kunskapscentrumet ska 

samverka med relevanta forskningsaktörer inom området. 

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Utbildningsdepartementet) senast 

den 2 december 2020. 

På regeringens vägnar 

  

Matilda Ernkrans  

 Elin Swedenborg 
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Kopia till 

Totalförsvarets forskningsinstitut 

Strålsäkerhetsmyndigheten 
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